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JAV astronautai tęsia 
14 dienų kelionę erdvėje
Gemini-7 sėkmingai pradėjo ir tęsia 14 dienų kelionę 

erdvėje. Gemini-6 turi ją pradėti gruodžio 13, o gal net 
12 d. Erdvėje jie susitiks ir keliaus drauge.

Praeitą šeštadienį galinga Piketavo kardinolą 
Titan-2 raketa iš Cape Ken
nedy bazės iššovė į erdvę Spellmaną 
erdėlaivį Gemini-7 (19 pėdų
ilgio ir 10 pėdų skersmens a- 50 Romos katalikų kolegi- 
pačioje) su astronautais pul- J°s studentų piketavo kard- 
kininku Įeit. Frank Borman Spellmano įstaigą New Yor-

Darbininkai palaiko New Yorkui gresia Afrikos valstybės
Johnsono politiką streikas prieš Rodeziją

Statybos urijos 350 atsto. Miesto transporto darbi- Abesinijos sostinėje susi- 
vų, susirinkusių San Francis- ninku unijos vadas paskel- rinkę 35 Afrikos valstybių 
co mieste, vienu balsu nuta- bė, kad gruodžio 15 d. pra- atstovai vienu balsu nutarė 

'rė remti prezidento Johnso- sidės miesto autobusų ir nutraukti diplomatinius san- 
no politiką Vietname ir pa- traukinių streikas, jei iki tol tykius su Britanija, jeigu ji• - ... . ... , __ :i,i ___________________ ir j __smerkė pacifistų manifesta- nebus susitarta, 
cijas ir demonstracijas, rei
kalaujančias tuoj baigti ka- 1Z,, L/.fV
rą. visai neatsižvelgiant i to- 
kio užbaigimo pasėkas.’ Įg g Harius

ir komand. James A. Loveli, ke. protestuodami, kad bu- gali pasikartoti 
Pagal planą, jie erdvėje turi v9 "užkimštos burnos“ 3 ku.

Montgomery. Ala., prisie
kusiųjų posėdininkų (ju- 
ries) teismas tris Ku Klux 
Klano narius pripažino nu- .
žudžius civilinių teisių kovo- su

Teroristai išsprogdino 
kareivines Saigone

Saigone teroristai susprogdino kareivines — 10 karių 
žuvo, sužeistų 170- Komunistai Į derybas neina. JAV karo 
vadovybė Vietname reikalauja didinti karių skaičių. Kini
ja vis labiau remia Vietnamą.

iki gruodžio 15 d. nesutvar
kys baltųjų Rodezijos suki
lėlių, kurie paskelbė Rodezi
jos nepriklausomybę, patys šeštadienį teroristai pra- Vietnamo, tiek ir Kinijos 
būdami mažumoje ir neduo- sjveržė pro sargybas ir prie vadovai komunistai nerodo 
darni lygių teisių krašto dau- jav ir Vietnamo karių ka- nė mažiausio noro karą už- 
gumos gyventojams — juo- reivinių susprogdino didelę baigti ir vis kartoja 

bombą. Žuvo 10 karių, su- 
Afrikos valstybės žeista 170. Teroristai buvo

diesiems. 
Be to,

žada nutraukti santykius ir pasiruošę ir daugiau bombų 
padėti, bet tas jiems nepa-

išbūti 14 dienų, per tą laiką nigams, kurie aktingai veikė .. K®™isiįa; kuri tyrė lapkri- t - v;. Liuzzo 0 teisėjas . Britanija kol kas tevarto- Vyko. 
apskrisdami žemę 206 kar- P^eš karą nukreiptame są- «o9 d- elektros tiekimo su- juį’ nuba’dė po 10 metų įa. ja tik ekonominio spaudimo
tus. skrisdami aukščiausiai Judyje.
294.7 ir žemiausiai 100 my
lių- Tuo būdu tie astronau
tai erdvėj išbūtų po 329 su 
puse vai., ar abu drauge 659 • »
valandas. Iki šiol visi JAV paSMUKUS

Popiežius mažina

trikimą Atlanto pakraščio 
keliose valstybėse, pateikė 
prez. Johnsonui savo prane-

priemones, kurių pasėkos, 
aišku, tegali tiktai kiek vė-lėjimo.

Prieš porą dienų Annis- Hau pasireikšti.

Namuose. kuliuos norėta

seną
reikalavimą, kad JAV turi iš 
Vietnamo pasišalinti.

Nieko nepešė ir Anglijos 
užsienio reikalų ministeris 
Maskvoje, kuris siūlė Sovie
tų Sąjungai paveikti Š. Viet-

susprogdinti, pirmieji trys namą daryti paliaubas ir de- 
aukštai naudojami ligoninės taikos reikalu.

Šimą su pasiūlymais. Jame ton. Ala., nubaustas baltasis 
sakoma, kad panašus sutri- negro nužudymą, 
kimas gali pasikartoti, jeigu Tai nepaprasti Įvykiai tog Nusižudė Rytų Vokietijos 
nebus iš anksto imtasi ati- valstybės teismuose, nes iki ministerio pirmininko padė

jėjas Erich Abel, 48 metų
astronautai tėra ten išbuvę Popiežius Paulius VI na • , teismuose ne;641 valanda o sovietu astro- v ik- 6v j i, rv • 1 Pv' tmkam4 atsargos pnemo- šiol baltieji uz juodųjų 
nauta? «k 507 rai U ?eJYk' nhi tokiam elektros užtėmi- žudymus vis būdavo išt

tadieniais gali valgyti mėsą. jmui išvengti.

nu- 
išteisi- amziaus.

ambulatorijai, o kariai gy- Maskva gal ir norėtų, kad

Gruodžio 13, o gal ir 12 d. išskyrus didįjį penktadienį,
narni.

į erdvę pakils Gemini-6 su Kūčias ir Nekalto prasidėji- f*************#**************#***##***##*#*#####*###*#*##*####*####*#****##****#****##*#**#**###*#****#*#**##*#**####*#####***#*#*#*#*#******* 
astronautais kap. Walter mo šventę.----------------------------------------- i--------- --------- L—.
Schirra ir maj. Thomas P.
Oi..//,_ a l.oianuru, Kurie eru^eje susi- 
tiks su Gemini-7 ir priartė
ję skris drauge.

Šio ilgo skridimo svar
biausi uždaviniai patirti,

Pakels paskolų 
procentus

ban-Federalinis rezervo 
kaip veikia žmogų ilgas erd- kas. kuris skolina pinigus ki- 
vėje be svorio buvimas, ir iš- tiems bankams, pakėlė pa
bandyti erdvėje manevravi- skolų procentus nuo 4 iki 4 
mo galimybes. —pfabandy- su puse.

Manoma, kad dėl to ban
kai gali pakelti procentus jų 
duodamoms paskoloms.

ti susitikti su kitu erdvėlai 
viu. Mat, kai žmogus skris į 
mėnulį, jo erdvėlaivis turės 
erdėje atsiskirti nuo pagrin
dinio erdvėlaivio, nusileisti j •> » , , .
į mėnulį ir iš ten pakilęs vėl Amerikos valstybių
susijungti su pagrindiniu 
erdvėlai'iu. kuris jau grįš į 
žeme

konferencija
Brazilijos ir JAV suma-į 

Kol kas Gemini kelionė nymu, buvo sušaukta 19-kos 
tęsiasi be kliuvinių. Jos vyk- Amerikos respublikų konfe- 
dvtojai tikisi, kad ji ir pasi- rencija Rio de Janeiro mies- 
baigs kaip numatyta. Tai te. Jos tikslas — sudaryti
bus didelis JAV mokslo 
technikos laimėjimas.

ir bendrą ”taikos jėgą“ prieš 
komunistus, jeigu jie bandy
tų kurioje nors šių respubli-

“ kų paimti valdžią į savo ran
kas. Meksika ir Čilė šitam 
sumanymui griežtai pasi
priešino.

VIENIJASI ITALIJOS

SOCIALISTAI
Italijos socialdemokratų 

socialistų partijos kongresas 
345,908 balsais prieš 80.823 
pritarė savo vado Nenni pa
siūlymui eiti išvien su soci
aldemokratų partija, kuriai 
vadovauja Saragat, siekiant 
pagaliau abiem 
susilieti į vieną.

Kairėje raketa Titan.2. kuri iššo'ė kapsulę Gemini-7 su dviem astronautais, dešinėje taip atrodė, 
kai kapsulė buvo įmontuojama. Aukštai vidury astronautai Frank Borman ir James Loveli. Jie 
erdvėje išbus 2 savaites.

******************♦*♦***♦***♦******♦♦***#*♦♦#«♦♦****♦###♦###♦*♦#♦###♦#*♦*♦#♦♦#♦♦***♦*♦*♦**#♦##♦♦♦*♦*♦♦♦*♦♦♦*****♦**#**♦♦#♦♦*♦*#*♦***♦*****♦♦**

De Gaulle rinkimų 
nelaimėjo

Sekmadienį Prancūzijos 
piliečiai rinko prezidentą. 
Tur būt, mažai kas abejojo, 

partijom ka(i dabartinis prezidentas 
da Gaulle bus išrinktas. De- 

Priminsime, kad tos dvi J3* taip neįvyko, nes jis te- 
partijos ir buvo viena parti- &aY° 44'r visų balsų, todėl 
ja. kol jos vadas Nenni ne- k*ti rinkimai bus gruodžio 
susibičiuliavo su komunis- 19 dieną.
tais. Tada 1947 m. Saragat Tada besivaržvs du kan- 

Newcomb Mott iš Sheffield, su savo vienminčiais išstojo didatai- de Gaulle ir Mitte- 
Mass.. būdamas Norvegijoje. iš Socialistų partijos ir su- rand> kur| rėmė socialistai, i
per klaidą peržengė Sovietu Są- kūrė Socialdemokratų parti 
jungos rubežių ir už tai buvo ją.
bolševiku pasodintas į kalėjimą Dabar Nenni yra Italijos 
18 mėnesių. Jj čia matome sto- vyriausybės galva, o Saragat

j Tada prakeikė, 
dabar atšaukė

Antradienį vienu 
Romoje ir Istambule

vena virš ambulatorijos. Va- Y^nhine kara^ baigtųsi, bet 
dinasi, teroristai iš anksto J? bijo į tą biznį perdaug kiš- 
žinojo, kad daugiau gali nu- tĮs» ne® Ktrnja lr taip ją kal. 
kentėti civiliniai žmonės. į ^na eir*ant kartu su JAV 

imperialistais. Sovietų S-ga 
Pastangų kar oveiksmams. bjj0 netekti kredito ir kitų 

baigti netrūko, bet tiek Š. komunistų tarpe, bet nenori, 
'kad ir Kinija Vietnamo karu 
Į pasinaudotų savo įtakai su
stiprinti. Todėl ji iš vienos 

, pusės ir JAV pakeikia ir 
i Vietnamo komunistams šiek 
tiek medžiaginės pagalbas 
suteikia. O Vietnamo komu
nistai tuo būdu naudojasi 

i parama iš dviejų šaltinių.
Paskutiniuoju metu Kini

ja ypač padidino savo pa
galbą visokia karo medžia
ga, specialistais ir kt. Be to, 
iš Š. Vietnamo į P- Vietnamą 
atsiunčiama vis daugiau re
guliarios kariuomenės.

Tokiai padėčiai esant, su
prantama, kad JAV karo va
dovybė Vietname prašo pa
didinti karių skaičių iki 400, 
000. Tiek jų buvo Korėjos 
karo metu. šiuo metu Viet
name jau yra JAV karių per 
170,000.

Taigi, kol kas karas Viet
name vis karštėja. Per spa
lio ir lapkričio mėn. ten žuvo 
JAV ir vietnamiečių 8,500. 
Ateityje, be abejo, tie nuo
stoliai turės būti dar dides
ni, nes priešas meta į frontą 
vis didesnes pajėgas.

Kol kas JAV kažin kodėl 
vis delsė duoti priešui tokj 
smūgį, kad jis suprastų, jog 
karo nelaimėsiąs. Reikia ma
nyti, kad taip ilgai nebus, 
nes karą tęsti neribotą laiką 
JAV nėra jokio reikalo.NATO NARIAI TURI

ATOMINI GINKLĄ
Krašto apsaugos sekreto- 

metu rius McNamara. būdamas 
iškil- Paryžiuje Atlanto valstybių

vintj teisme. Į—Italijos prezidentas.

komunistai ir radikalai so
cialistai ir kuris rinkimuose Washington Post 
surinko 32/c visų balsų

koresponden

tas Maskvoje Stephen Rosen- 

Iš viso buvo 6 kandidatai. 1 f«M ištremtas iŠ Sovietų S-gos.

mingai panaikintas popie- sąjungos konferencijoje, pa- 
žiaus Leono IX ir Konstan- skelbė, kad 5,000 atominių 
tinopolio patriarcho Mykolo bombų yra paskirstyta tos 

I Caerulariaus ekskomunika- sąjungos karo lėktuvams, 
vimas, kuris buvo paskelb- bet jas panaudoti tegalima 

■ tas prieš 900 metų.
Tada ortodoksai atsisky

rė nuo Romos katalikų. Ro
mos popiežius Leonas IX 
ekskomunikavo ortodoksų 
vadą patriarchą Mykolą, o 
šis tą patį padarė I^eonui.

su JAV prezidento leidi
mu.

Tų bombų jėga labai di
delė. Vien Vokietijos lėktu
vams, kurie yra Nato žinio
je. skirtų bombų pajėgumas 
yra didesnis, negu visų
sprogstamųjų medžiagų, pa- l4»wrence Boswell iš Idahos

Vadinasi, laikas nudildo ir naudotų antram pasaulinia- valstybės, nušovęs savo tėvus ir
prakeikimus... me kare. šuneną.
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Tik JAV taip tegali būti
Prisiskaitęs visokių specialių korespondentų prane

šimų iš Maskvos ar Vilniaus apie JAV, žmogus gali pra
dėti galvoti, kad JAV policininkas daboja kiekvieną pi
liečio žingsni; gali vaizduotis, kad čia tikra policinė 
valstybė. Bet tie, kurie čia gyvename, puikiai žinome, 
kad čia piliečių laisvė dažnai nueina net iki nesąmonės.

Vietname eina karas. Teisybė, kongresas jo nėra 
paskelbęs, bet ten bombos mėtomos, patrankos ir kulko
svaidžiai šaudo lygiai taip pat. kaip ir formaliai paskelb
tame kare- Taigi turime tikrą karą, kuriame jau apie 
200,000 JAV karių dalyvauja ir tas skaičius sąlygom ver
čiant vis didėja.

Na, ir tuo pačiu metu JAV-se galima laisvai agituoti, 
kad karas Vietname būtų baigtas, štai lapkričio 27 d. j 
M’ashingtoną buvo suvažiavę iš jvairių krašto vietų nei 
kelios dešimtys tūkstančių visokio plauke taikos mėgėjų, 
kurie kelias valandas piketavo Baltuosius rūmus, tuo būdu 
įeikšdami protestų prieš vyriausybės politiką Vietname ir 
reikalaudami karą baigti.

Dalyvių tarpe buvo neabejotinai ir žymių tos ar kitos 
profesijos žmonių, bet nuo politinio gyvenimo realybės 
atitrūkusių, svajotojų, nesusiorientuojančių ir nejaučian
čių. kieno jie saviems tikslams yra iš šalies gudriai Įkvėp
ti ir ant kieno malūno ratų vandeni pila. O tikrieji tokių 
žygių Įkvėpėjai, be abejonės, yra komunistai, kurie šian
dien eina i gyvenimą taip išsivertę savo kailinius ir taip 
pagal reikalą, madą ir aplinką Maskvos grimo specialistų 
sušukuoti, kad ir geriausiame savo drauge ir iš arti kartais 
negali Įžiūrėti ir atpažinti užsimaskavusio Kremliaus "mi
sionieriaus“. Tokie buvo tikrieji Įkvėpėjai ir minėtos lap
kričio 27 d. demonstracijos Washingtone.

Bet čia niekas tos demonstracijos nevaikė. Dargi 
pats prezidentas Johnsonas pareiškė, kad demokratiniame 
krašte piliečiai turi teisę vyriausybę kritikuoti, todėl jie 
gali ir Vietnamo karo reikalu kitokią negu vyriausybė 
nuomonę turėti ir ją reikšti.

Niekas neabejoja, kad tokios demonstracijos tik nei
giamai veikia amerikiečių karių nuotaiką ir padeda JAV 
priešui. Kokiais taikos šūkiais jos besidangstytų. bet tikra
sis jų tikslas tėra sustiprinti priešo pasiiyžimą ir palaužti 
amerikiečių visuomenės valią karą laimėti. Štai. ne kas 
kitas, bet pats Šiaurės Vietnamo prezidentas Ho Chi Minh 
pasakė, kad Vietnamo liaudis labai vertina tokias de
monstracijas. nes komunistai tiki. kad jos privers JAV 
vyriausybę nusileisti ir iš P. Vietnamo pasitraukti, palie
kant jj komunistų malonei.

Sakykite, kurioj kitoj valstybėj vra tiek laisvės, kad 
būsų galima panašius "juokus“ krėsti?

O štai kitas pavyzdys. Berkeley. Cal., taikos šalinin
kai išspausdino atsišaukimus, kuriuose Amerikos kariai 
raginami nekariauti. Ir gal manote, kad jų leidėjai jau 
patraukti teismo atsakomybėn ir nubausti? Nieko pana
šaus- Dar niekas jų teismo atsakomybėn netraukia ir abe
jojama. ar patrauks, nes gyvenimo praktika rodo. kad 
teisme tokiose bylose sunku kaltę Įrodyti, kad jau nevieną 
kartą panašiai apkaltinti buvo išteisinti.

Taigi, tokie dalykai dedasi komunistų "policine vals
tybe“ apšauktame krašte — Jungtinėse Amerikos \ alsty. 
bėse. O ar yra galima kas nors panašaus Sovietų Sąjungo
je ir kituose komunistų valdomuose kraštuose?! Na. tegul 
tik pabando ten kas pademonstruoti prieš Kremliaus ve
damą užgrobimų politiką, ar kur iškelia bent bepriklau
somos Lietuvos vėliavą, kaip čia demonstrantai kilojo 
Šiaurės Vietnamo! Ten tiktai už panašaus dalyko garsų 
pagalvojimą kalėjime surūdytum.

?^c.LEivi5, 50. BOSiGN

Kairėje Steponas Kairys, vidury Vladas Sirutavičius. 
abu Didžiojo Vilniaus Seimo žymus dalyviai, dešinėje 
Irena Sirutavičienė.

sios, ir kaip ten iš tikrųjų 
buvo. žmonija greičiausia 
niekados tikrai nesužinos.

Su "Jehovos“ vardo kil
mės aiškinimu tektų pilnai 
sutikti, teprimenant, kad fi
lologai šiandien siūlo rašyti 
'Jahvė“, kas labiau atitiktų

Kas kitur rašoma
"VILNIS“ GLOBOJA 

BALZEKO MUZIEJŲ

Maskvinių davatkų

l tam priešinosi, bet jis nepai
sė jų. Jis davė grupei verslo 

1 ir profesijos žmonių raportą, 
„v.. kurį piktai puolė D. Kūrai- 

1 ‘|tis. Matomai Balzeko rapor-
hebraiškai fonetikai, ”Jeho- lapkričio 26 d. laidoje Us ’ igė jo melus a|)ie 
va“ paliekant ekskliuzvvi- informuoja: . • tuvapaliekant 
niam "liudininkų“ 
džiaugsmui.

sektos "Balzekas steigia lietuvių 
centia. Gerai žinomas lietu-:

Lietuvą.

Nežinome, koks tikrai

i įaus , kaip įv muziejų, ant 4012 vardo ir kultūros. Daug ir ki-
mųjų
džiosiomis nėra
meniško skonio arba ~ Archer Avė netoli savo1 ar

' grožio“ dalykas, kaip tai f A e“ netOh SaV0 „os daugiau 
tvirtina mūsų profesorius „
Gnaiba. Tai tėra vergiškas Centre bus knygynas, se- Nors "Vilnis“ ir sako. kad

«=------ 1 -• — - — anglų kalbos vartosenos pa- novės lietuvių dirbinių, isto. nežinanti. koks tas centras
mėgždžiojimas. kuris jokiais riJ°s_ aiškinimas, lietuvių ^et kažkodėl jau iš 

ir nepaleido vadžių iš rankų. Jis ir svarbiausią politinę pseudo-estetiniais argumen- kultūros eksponatų. anksto ji ima savo globon.
rezoliuciją nurašė tais nėra pateisinamas. Ši- "Aišku, tokiam cetrui rei- Nors "Vilnis“ skelbiasi kad

Nedaug gyvųjų tarpe bėra to seimo dalyvių. Jie po tas '^įslas užsienio lietuvių kės daug kas gauti iš Lietu- ji griežtai kovojanti su bur-
- 1 spaudoje, deja. yra plačiai vos._ zujais, bet štai tikro burzu-

ameriKiecių suzi- 
apie Lietuvą.“

visą mūsų žemę išsiblaškę- Daugelis jų tuoj po seimo buvo "Balzeko

Bostone gyvena vienintelis jo atstovas, veikliai jame daly- Amerikos lietuvių socialde- mui. Zeku pasitikėjimas iš anks-
vavęs inž. Vladas Sirutavičius, anuomet vienas žymiųjų mokratų sąjungos Literatu- "Senesnis Balzekas buvo to? Mes neabejojame, kad
socialdemokratų veikėjų.

Sveikiname visus dar gyvus Didžiojo Vilniaus Seimo
narius ir linkime jiems vėl sulaukti laisvos Lietuvos.

, Keleivio“ kalendorių

ros fondas“, betgi ir "Kelei- nuvykęs Lietu'on. Reakcin- ji jau gerai žino, koks tas 
itą pavadinimą links- gi lietuvių verslininkai labai "kultūros centras“ bus.vis

niuodamas. paprastai pri
kergia ketilrias didžiąsias • — • ■ ■ —■ ■■ ■
per daug.

Dievo rašymas didžiąja iš
tiesų nėra gramatikos, bet bėra. Tačiau ir buvusioje In- kas turtingiausiai pasaulio
"mados“ dalykas, kaip vi- dokinijos teritorijoje nieką- valstybei — švelniai išsireiš- 
siškai teisingai kad aiškina dos nėra buvę Everesto kai- kus — nedaio garbės, 
profesorius Gnaiba. Ir labai no. kaip kad rašoma 48 ka- Straipsny paduotieji skai- 
abejotina ar sekuliarizuoto- lendoriaus puslapyje. Nea- čiai yra tiesiog skandalingi,
je pluralistinėje visuomenė- bejodami legendariniu ”lea- Pagal juos, minimali pensi-
je toks rašymas yra pateisi- themeck*ų“ narsumu, vis ja tesiekia nepilnus pusant-
nams. Tikinčiųjų Wrikščio- dėlto nenorėtume patikėti, ro dolerio dienai, o poilsio
nių sampratoje tėra vienas kad JAV laivyno pėstinin- namuose po pirmųjų 20 riie-
dievas ir todėl būtų pilnai kai kokiais nors kariniais nu pensininkas turi mokėti
suprantama, jeigu jie tą žo- tikslais Everestą iš Himala- po penkis dolerius už dieną.

. di rašytų didžiąja savybėje, jų būtų atsitempę Į Vietna- įdomu iš ko? Negalima juk
Kalendorinėje dalyje pa- Įvairias savo apeigas atliki- mą. Tai, žinoma, atsitiktinė tikėtis, kad minimalus pen-

formose buvo kruopščiai su- ^eikta Įvairių praktiškų ir i- nedarni. Betgi savo partiku- neapdairamo klaida, bet ir sininkas turėtų kokių nors
plaktas, ir kiekvienas kalen- domių informacijų. Išvar- Harizmą brukdami visai vi- tokia juk nepagirtina, ar ne? santaupų. Oi, lupti reikia

pavarčius
RAŠO R. E. MAZILIAUSKAS

Vartai "Keleivio“ 1966-jų 1966-jų metų "Keleivio 
metų kalendorių ir beveik lendorių be vartydami, 
nustembi: nematyti beveik * * *
jokių korektūros klaidų, nė
ra sukeistu eilučių, metalas

ka-

doriaus puslapis gražiai vie- tintos kilnojamos šventės, suomenei, kuri toli gražu ne Nevienas skaitytojas tik- JAV valdžias už tokią atža-

Caro valdžia - 
pikčiausias mūsų priešas

Taip vienu balsu pasisakė 1905 m. gruodžio 4-5 die
ną Į Vilnių susirinkę iš visos Lietuvos 2.000 atstovų.

Nekartą ir seniau Į Vilnių buvo suvažiavę Lietuvos 
atstovai svarbių valstybės reikalų spręsti, bet šis suva
žiavimas buvo kitoks. Seniau važiavo bajorai, didikai, o 
ši kaitą i Vilnių suplaukė visos tautos atstovai — šviesuo
liai, ūkininkai, darbininkai. Pirmą kartą toks suvažiavi
mas Įvyko, ir todėl ne be reikalo jis Į mūsų istoriją Įėjo 
Didžiojo Vilniaus Seimo vardu.

Seimas vienu balsu ne tik pasisakė, kad caro valdžia 
yra didžiausias Lietuvos priešas ir todėl ją reikia nuversti, 
einant ranka rankon su sukilusia rusų liaudimi, bet pa
brėžė. kad Lietuva aavo reikalus turi pati tvarkyti.

Tas Didžiojo Vilniaus Seimo testamentas ir šiandien 
tebegalioja, ne? Lietuva tų pačių caro palikuonių pavergta 
ir tas jungas yra dar sunkesnis negu seniau. Todėl ir to 
seimo 60 metų sukaktis čia prisimenama.

Šia proga būtina pabrėžti, kad jei Vilniaus Seimą 
dar ir šiandien minime, tai čia visų pirma socialdemokratų 
nuopelnas, kurie suprato to meto dvasią, todėl ir seimo 
eigą nukreipė gyvenimo rodoma kryptimi ir Į jo lūpas 
Įdėjo tai. kas Lietuvos liaudies troškimuose glūdėjo. So
cialdemokratų vadas inž. Steponas Kairys vadovavo sei
mui pačiu sunkiausiu metu, kada grėsė pavojus jam iširti,

nodai atsispausdinęs. Todėl kiikscioniski ir tautiški var- vien tiktai iš tikinčiųjų krik- riausiai nustebs, sužinojęs, gareivišką politiką, bet lup 
kalendoriaus skaitytojai už dai’ sPJnirį^ mėnulio ir sau- ščionių susideda, jie nepasi- kad JAV yra pusantro milio- ti reikia ir "Keleivi“, kuris, 
gerą spaudos techniką bus *ės užtemimai. JA' gyven- r0(j0 itin pakančiais tos vi- no moterų perteklius. Visuo- vis dėlto būdamas darbo 
dėkingi ir akylam korekto- tojams praktiškos vertės, be suomenės nariais. Pernelyg se pasaulio užkampiuose juk žmonių laikraštis, už tokią 
riui ir šmaikščiaplunksniui , turi ir amerikiečių giHai tokios "mados“ savo yra plačiai Įsivyravusi nuo- politiką valdžios savo skiltv-
raidžių rinkėjui ir kitiems šv enčių suminėjimas, o egzo- šaknis yra Įleidusios. ir jas manė. kad Amerikoje mote-se nelupa...
spaustuvininkams. tikos mėgėjai sužino, kad išgyvendinti vis dėlto nėra rys labai branginamos, kad Rašomos šios eilutės, ži-

Kalendoriaus redaktorius pagal Bizantijos kalendorių jau tajp lengva. Bepigu bol- jos ten yra labai kovingos, noma, buvo draugiškoje 
S. Michelsonas. be abejo, y- rugsėjo 14 d^en^. . prasidės ševikams: paskelbė ukazą, Įtakingos ir negražiosios ly- dvasioje, bet, šiaip ar taip 
ra gabus ir prityręs laikraš- Jau <475-ji metai ir kad Jė- jr reikalas sutvarkytas... ties amerikiečius be jokių kalbėtume, iš rašinio išėjo 
tininkas, o svarbiausia—jjs žus gimė prieš 1966 metus. kalbų laikančios po savo šie- šiokia tokia kalendoriaus re-
atrodo. puikiai jaučia keiei- ^nors rnoks.ininKai šiandien Kiek suklydo profesorius petėmis. Gausūs amerikie- cenzija. O kokia gi būtų re- 
viečių dausrumos skoni ir mano’ kad Jėzus gimė ant- Gnaiba. ras?damas, kad tiškųjų "poniusenkų“ klu- cenzija be pasižnaibvmu7 
poreikius. Pataikyti prabilti raišiais mūsų eros metais).! Darbininką“ redaguoja bai. pasakojama, labai skru- Tad tenepyksta už tuos 
i skaitytojus jiems artima.^ Bent 90'ė kalendoriaus Brooklyno pranciškonai-Vi- pūlingai ir rėksmingai pri- žnybtelėjimus nei S. Michel- 

i.?uprantama .ir Įdomia kalba skaitytojų bus arba JAV gy- suomenei, rodos, žinoma, žiūri viešąją moralę, vis tik- soras, nei profesorius Gnai
bei stilium, o be to. dar su- venantieji lietuviai arba lie- . . ta laikrašti redaguoja tai dėl jų Rockefelleris savo ba. nei pagaliau pats bosas 
gebėti pasirinkti skaitytojų tuvių kilmės amerikiečiai. civiliu falangistų. atsiprašo- prezidentinės nominacijos Sonda, kuriam tikriausiai 
poreikius tenkinančią tema- Abiem šiom skaitvtojų gru- J?e „ yra netekęs, o kažkokios re- nepatiks rašinyje pribarsty-
tiką nėra jau toks paprastas pėm, atrodo, būtų buvę Įdo- PJ’aac.1?kor*ai Darbininką voliucijos dukterys (taip ti tarptautiniai žodžiai. Ra- 
ir nekomplikuotas uždavi- mu ir naudinga taip pat sų- tlK leĮ«zia ir spausdina na, bent kalbama pasaulio už- šantysis už tat pasižada per- 
nvs- žinoti lietuviškų švenčių bei[^uJ būt, ir ' generalinę Imi- kampiuose) labai kruopščiai daug nerūgoti už būsimas

Jeigu laikraštyje kai ku- sukaktuvių datas. Jos kalen- kiek prižiūri... tikrina, kas savo kišenėje ne- korektūros klaidas,
rie straipsniai sąmoningai ir doriuje neišvardintos, kas. i Rašinių ir straipsnelių žiojasi "Mayflower“ šipkar-
pagi Įstai vi a taikomi skaity. tur būt. laikytina didžiausiu kalendoriuje daug, Įvairių ir į* kas ?e- , , i "TĖVYN6S“ ŽODIS apif

L nenuobodžių. Vieni jų teikia Pa^do’T /TĖVYNĖS ŽODIS APIE
praktinių patarimų, kiti ten- 'ls.lska! Pe_
kiną smalsumą, treti pasi- tokia ^aiS1’ oM<,ipM.e„a,
tarnauja bendram išsilavini- Ja’J šiandieną krašte yra toks tačia Įdomiai ir gyvvai pa- 
mui. Tik kažin ar vertėjo iš dldells TĮ,?.te,V perteklius ir f ai Pa
italų “Epocos“ perimti fik- tas,pe'^ "Lietuvišku kalendorių iš
riją apie Hitlerio galą. Tas ^s^trSio n^’ 'e,<lžiama mažai' šis

miai dokumentuotas, ir jo ’į’a^kia laukti, nukeliaus i' kiek-
nebe"“jai 1J°S if kad'

_ . . ko gero nepabėgtų. Geru žo-
Fegelein. pavyzdžiui, tik- džiu šitos statistikos tikriau-

rai negalėjo Hitleriui Į nuga- siaj neminės JAV konsulai 
rą paleisti trijų šūvių, nes užsieniuos.-Juos ko gerp ims 

bei samprotavimai vra kiek šieji antropologiniai, arche- tuo metu jis (Hitlerio Įsaky- Įr užplūs dabar senstelėję
abejotini ir reiklesnei kriti- ologiniai ir lyginamosios re- mu) jau pats buvo sušaudy- viengungiai, amerikietiškų- "Ateinančių metų "Kelei- 
kai nevisuomet atsispirtų, pgijū istorijos tyrinėjimai tas; o Krebsas, Hitleriui dar jų vĮZų reikalaudami. vio“ kalendorius išėjo laiku,
skaitytojus visuomet paper- iškėlė kiek kitokias teorijas, gyvam esant, su marš. Čui- Nuo persidirbimo konsu- Paprastai jis pasivėlindavo, 
ka idomug Michelsono dės- Jū čia nedėstvsime, nes tik- kovu irgi nėra derėjęsis. Is- jus ga] tik išgelbės rašinys Bet ir pavėluotas būdavo iki 
tymo būdas ir šmaikšti ar- rai nesugebėtume jų taip torikai sutaria, kad Hitleris apie ”medicare“. Kartais at- vieno išperkamas. Taip jis 
gumentacija. paprastai ir suprantamai iš buvęs bailus ir bijojęs pats ,-odo. kad velionis daktaras vertinamas. O skaitytojo jis

Nėra, tačiau, pirkios be referencinių veikalų išversti, sau galą padaryti, tačiau nė- Schweitzeris tikslingiau bū- mėgiamas todėl, kad Įvai- 
dūmų. o "to niekas nepeikia, kaip tai padarytų profeso- ra jokių Įrodymų, kad jĮ kas tų pasielgęs, savo labdarin- riais rūpimais klausimais vi- 
kas nieko neveikia“,—kiek- rius Gnaiba. Pabrėžtina tik, kitas būtų nušovęs. ga ligoninę Įsteigdamas kad sada atsiliepia trumpai, ryš-
vieną savaitę trečiame pus- kad tai vis tėra teorijos ir hi- Indokinija yra buvusi ir Manhattano Bowery apy- kiai. visiems suprantama
lapyje tvirtina "Keleivis“, potezės. nes judaizmo išta- pranCūzijos kolonija, bet linkėję, nes socialinės glo-kalba. Turinys jo Įvairus.
Peiktinų arba bent abejoti- kfs yra per daug giliai am- šiandieną tokio pavadinimo bos srityje JAV iš tikrųjų Šiais metais gerokai pamar-
nų dalykų užtikome tad ir žiu glūdumoje paskendu- nei kragt0, nei valstybės ne-, primena tamsiausią Afriką, gintas eilėmis.“

tojų mažumai, tai populia- šio leidinio trūkumu.
; riame kalendoriuje toks da- * * *
llykas būtų visiškai nepatei
sinamas. Profesorius Gnaiba sam-

Savo uždavinį S. Michel- protauja kalbiniais ir religi- 
sonas puikiai atliko. Tas, pa- J°s istorijos ~ klausimais, 
galiau. nė nestebina, nes re- Bendrais bruožais su jo ju- 
daguojamieji "Maikio pasi- flaizmo ištakų aiškinimu 
kalbėjimai su tėvu“ kiekvie- tektų sutikti- Gnaiba, kaip 
ną savaitę pademonstruoja profesoriui ir pritinka, tas 
jų autoriaus gyslelę Įvairius hipotezes aiškina užtikrin- 
susipainiojusius klausimus tai. dėsto ex cathetdra sti- 
išaiškinti paprastai ir ne- Humi. nors — atvirai šne- 
komnlikuotai. Nors kai ku- kant — tos teorijos yra bent

Š. Michelsono teiginiai metų pasenusios. Naujaune
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Straipsneliai trumpučiai,

O Tamsta ar jau jĮ turi?
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BAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA.
KAS SKAITO RAM. 

TAS DUONOS NEPRAAO.Amerikos Lietuviu Gyvenimas
DETROITO NAUJIENOS

Žygiui j JT Detroitas 

patarnavo

V. Alanto komedija

Z. Arlauskaitės sukakčiai

Per kelioliką metų pažin- Lapkričio 6 d. Lietuvių 
damas visus gyvuosius Dėt- namuose buvo suvaidinta 
roito lietuvius, o ypač visus nauja 4 v. Vytauto Alanto 
didžiuosius veikėjus, matau komedija, pavadinta "Žmo- 
juose ir gero, ir blogo. Kar- nos portretu“- Spektaklį mo
tais dėl kultūrinio nuosmū- šė žygiui i JT remti komite- 
ki°. aPraiškų tenka visai į tas. Veikalą režisavo Zuza- 
pesimizmą kristi. Tačiau, na Arlauskaitė - Mikšienė, 
koks tik didelis visos Ameri- Vaidino Detroito dramos 
kos mastu lietuviškas susi- mėgėjų sambūrio aktoriai: 
būrimas kur buvo, detroitiš- Vincas Žebertavičius. Rasa 
kiai beveik visada savo įna- Lišauskaitė. Algirdas Pesys, 
šą atidavė. Tik prisiminkime Marijonas Sajauskas, Algis 
Lietuvių Dieną New Yorko
pasaulinėje mugėje, dainų
tautinių šokių šventes Chi- rutė Marčiukaitytė. Apie 
cagoje, — detroitiškių visur veikalą plačiau esu pasisa- susitikę skris vieni greta kitę.
būta šimtinėmis, o pinigo kęs kitur. Kadangi naujoji----------------- - - ■ --------
tiems parengimams išleista V. Alanto komedija tebėra
tūkstatinėmis.

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS
Mirė S. Einorienė * Jau buvo pora banketų

Sally Einorienė mirė. iš- Motetų Klubas pirmasis 
gyvenusi 76 metus. Ji buvo surengė puikų banketą. Jam 
neatiaidi kovotoja dėl Lietu- sumaniai vadovavo pirm- 
vos laisvės, dosniai rėmė tą Nellie Zeesienė. 
reikalą ir medžiagiškai. Sandaros bankete tiems,

Ji gimė Lietuvoje. Radvi. kurie buvo užsisakę Sanda
rą metams, įėjimas buvo vel
tui.

Programa nebuvo tvar

liškyje. atvykusi į JAV gy 
veno Chicagoje ir Indianoje, 
o prieš 11 metų atsikėlė į 
Miami. Ji priklausė Lietuvių 
Klubui, Moterų Klubui, Mo
tera Sąjungai ir kelioms a- Aukojo žygiui į Jungtine* 
merikiečių draugijoms. Tautas

Gausus būrys lietuvių su-
Lietuviu Klubo susirinki-

kinga.

į Chicagos Tautines Kapi- Tamošaitis pasiūlė aukoti 
nes ir padėti šalia jos vyro žVSim I Jun§J- Tautas $50. 
dr. Einorio. Pirmininkas kažkodėl lyg

Velionė paliko liūdinčią nenorėjo girdėti to pasiūly-
seseij Uršulę Bredienę ir a- mo ir vis kišo kitus Musi
nukę Geneviene Dumpke mus svarstyti. Tik V. Jankui 
su šeima. griežtai pareikalavus, buvo

Ilsėkis, mieloji. Ameirkos balsuojama. Paskirta $25.

rankraštyje, tai, reikia ma- dovė Galina Gobienė ir kiti Kalėdų eglutei — didžiau- 
.... . nyti, prieš išleidžiant kny- valdybos nariai stalų ir pa- šiam metuose vaikų ir jų
li žygiui į Jungtines Tau- gos forma, dar bus gerokai skiru dėtu išpardavimą jau mokytoju pasirodymui. Tiek

tas Detroito lietuviai talki- sutrumpinta ir pataisyta., daugiau negu ipusėjo. Salė Detroito lituanistinė mokyk-
no pasigėrėtinai: žygio or- Aktoriai suvaidino kaip tik- vadinasi St. Clement Hali Ia, tiek Vinco Kudirgos var- ---t
ganizatoriams pasiuntė per ” aktoriai. Režisierė savo ir yra 19600 Ford Rd. (tarp do mokykla turi maždaug rinkliavų, Brooklyno lietu- ijgraj Tave minėsime, o Tavo karalienę Ona Nevickienė
tris tūkstančius dolerių pi- darbo vaisiais tikrai gali di- Southfield ir Evergreen). po 100 vaikų. Ir vienus ir ki. viai per dešimt vajaus die-artimiesiems reiškiame gilią žygiui aukojo $10.
nigais ir gerą pusšimtį žmo- z*aot,s- _ . įėjimas į balių 10 dolerių tur jie beveik visi bus į- nij suaukojo tūkstanti dole- užuojautą. t L. J. Stasiulis

Beje, režisiere Z. Arlaus- asmeniui. traukti j programos atliki- j 1Q0.jo ■■■> - ___ __________ -___-
kaitė su šiuo pastatymu at- LB v-ba jau yi a užmezgu- mą. o jų mažesni bioliukai ir a^jjjgpg gg tautiečiai Pir- *********************************************************************e<

BROOKLYN, N. Y.

Tūkstantis dolerių Balfui

Nežiūrint įvairių vajų ir žemėje. Mes *Tavo diaugaT šiaurės sugrįžusi našlių

mu.

Atviro! 1-aiKor.t risi tvioo! šventė 20 metų sukaktį sve- si ryšį su Biiute Pukelevi- seselės, o taip pat tėvai ir . . , .
nio žmonių siuntirno i toki čiose scenose‘ Mat’ Lietuv^ čiūte’ ir ateinančių metų "prijaučiantieji“ ateis tos slmtin« atsiuntė dr. A. i: 
tnlirr- N Jį. VnrtT J Palikusi> nesėdėjo tuščio- pradžioje, greičiausia vasa- programos pasižiūrėti. Goeldnerienė ir prirašė:
laika buvau Driešine-ai nu? mis- ° dar 1945 ”1’ vasarą rio mėnesį, tikisi Į Detroitą R j ~ - d tiksliai "Geriau duoti, regu prašy-
laiką bu'au pnesmgai nusi- ė - Ingolstadto (Vo- parsiskraidinti "Aukso žą- * cia.iasau; <įaJ tlks?ai :
statęs- O tai todel, kad ir, ■ •• i • • v 2* nežinau vieno ir kito pobu- u- :i • . ■ . , - ’.kietijoje) lietuvių scenos si — pirmau laisvųjų lietu- - j -• i ;>sakvsim. trejeto šimtų zmo- • • - . vio datų, nors žinau, kad ne sn jni nasnkoin knn. r. . ? . mėgėjų grupę ir jau 194o m. viu menini garsini filmą. , - - . , . T. * w paauKojo Kun.nu iš Detroito nugabenimas ,.„27,-Z ® ‘ , nus pnes Šventes ir Lietu- m Pakalniškis "atsieitu nemažiau dešimties n*seJ° menesi pastate pir- Būtina paminėti ir LB v- viu namuose Na visi. kurie**”’ W ra ainis is. ,

2<ioZių T™ un Tengta « ?? dr. ILDidžpini. :• PARK AVENUE SOUTH (kampa, 18-to.^ė,)
porą valandų praleisdami ei- ėdė S"' ?««lnslt° paskaita a- mus išgirs per vietines lietu- P?*”- Į1? Ą. Starkus, D. So-į; NEW YORK, N. Y. 10003, telefoną, 228-9S47

Lle,°.T’?ra^°"ai riškag radijo transliacijas. "mra- "• muiynas. j| ŠVENČIŲ SEZONUI, specialiu susitarimu su V O |
tuose parengimuose daly- p0 $20: A. E. Vainius, J. <; VNEŠPOSYLTORGU ir pagal tam tiki ą patvarkymą, ■>

jei ne abiejuose, tai Raščius, V. Milukas, B. A. ' užtikrinamas LAIKU pristatymas užsakytų dovanų :į
i— - ,, jūgų gjmjnėms U.S.S.R. tiesiog į namus. ![

•j NEatidėliokite rvtojaus dienai. Aplankykite mūsu “
, . j.? Čia nuo 1949 m. rudens ji ąi ri i o* iii-™; v tu-i i t * i parodinę salę, kurioje rasite pavyzdžius dovanoms,daug. nes ir poros dešimčių atliVrt Kadangi^ spalio 31 d’ > tais pamatome tikrai gražių _ Po $12: K. Miklas, J. šal-.; • Pareikalaukite mūsų ilhisti uotų katalogų.

GarKauskas : PASIRINKITE DOVANŲ SAVO GIMINĖMS:
K. Motuzas o Automobiliai, motociklai, dviračiai, šaldytuvai, skal-

_ ........ . . . miestu- t C i -i V------------- --------------<?• S. Mikelskiai, J. Užgirie-'! biamos mašinos, siuvamos mašinos, foto aparatai, ■>
Detroitiškių gausios pini- Vaidvboie reikštis orieš 6* k ° ' ' vi ’ m ?a ^una ne!^Pasa ytai nė, A. R. Pūrai. J. Žukas, V. !! radijo priimtuvai, transistoiiai, muzik. bajanai, akor- ;• 

£?inė<; auko« tai iau buvo vaidyboje reikštis pnes nais buv0 susaukta apie 40 ma orius. i c v n ... 7 . . , .x . į- • "puikus dahkas. Detroitas P“Į metų pradėjusi Ry-a5menų ; dr. Vytauto Ma- xlfonMS N.ka, A d«na., la.krodc.a, ir kttos pramones-prekes >r .sd.r- f
davė gerą ’lO-tą dalį visų g°Je’ yehaP . bu.vusK Llf.^ jausko namus. Alfonsas Nakas Gngartis, A. | biniai.
reikalingų pinigų, kai tuo xos valstybirio ir eiles kitų Filosofiškai nusiteikusio

DOVANOS SVENTEMS 

PODAROGIFTS, INC

tarpu Detroito gyvieji lietu. ^atrM ak}.orj; \r astunt4 ai£" sociologo paskaita buvo la- ; hahti 
viai vargiai sudaro 30-tą da- z.iaus <^esiTr>ti įpusėjusi Z. ^aj- jdomį jr stilcėlė įdomias, (

, ,•___r. Arlauskaite nuo scenos nesi-' ___ • •-‘-

V. Zikarai, dr. L. Plechavi- <: Įvairiausios į-ūšies gražūs audiniai ir kitokie rasų į:
Rada\S-,Gar_ :: dirbiniai nepalyginamai žemom atpigintom kainom. ;>

kontinento tautiečių. Arlauskaite nuo scenos nesi- vietomiS net karatas diskusi- 
traukia. Jos dvidešimties jag ^;noma ”karštis“ kilolį sio

taigi Detroitas atidavė su trauKia- Jos avmesunues -a? žinoma, "karštis“ kilo ’ kiZ V ri/,ios karakulinės kepurės, kaproninės kojinės ir daug ždideliu kaupu. d^bo e™igra- todė, Rad §večias prelegen. Kai ką geresnio pamatai M dr; A, kitų prekių.
CI^v'T °U a 1S " ia 1 e 1S tas atvažiavo iš 'liko busti-ar išgirsti, neiškenti ir kitiem R ’ gjijanas g# Rinitis I Didelis pasirinkimas maisto siuntinių, delikatesų ir ;!

Iš demonstracijų vadovy- 1S- nės. o tam tikrai daliai klau- nepasigyręs. Vistartas, V. Lukas, A. P. ? kitų vyno-degtinės gaminių.
bės girdime, kad lapkričio ,r mes bičiuliais lap- Motekūnas J. Alvta, A A T S I M I N K I T E: Jūsu do'ano? be jokių primo- :•
13-siog žygis buvęs tik pra- rfc~ “— ,R —ih~»w»« ... j , į _ - .... z
džia. Ak, kad taip ir būtų!
Kiekvieną didesnę politinę _ , ................. «,««.«; vCt,ul muo ,
progą radus, reikėtų ateity Be graodžio 4 d. rengto nOme, kad frontininkai Vii- yorką dalyvauti eisenoje į retas mažiau. 
demonstruoti visuose di- Motekaičio pianino on- ke tUri labai gudru ir įdomų Jungtines Tautas. Buvo trys! Vajus tebetęsiamas, visus ;> 
džiuosiuose JAV miestuose, certo, LB Dėti oito apy m 'es Vyrą pilni autobusai, daug kas va- aukotojus aplankė Balfo
ypač ten. kur yra didesni valdyba jau P^nai įjung šnektą apie Detroito LB žiavC savo automobiliais. siunčiamas laiškanešys: jis 
mūsiškių telkiniai: Chica- j Naujųjų Metu baliaus ren- va]dybą tam kariui baigiant. .. 'ir nrašvmus išnešioia ir rei- ’
goję, Detroite. Clevelande. girną, šis tradicinis LB pa- verta „risindnti. kad kaden-| Lyg.a. 12 va . buvome
Miestas, kuriame demonst- rengimas, duodąs daugiau- cįjos vidury dr. Kęstutis Pn* Madison S. Garden Sa. Ru gĮęynaus valdy- 
rariios bus rengiamos, ture- šia pelno kultūriniams rei- Keblvs pirmininko vieta už-; leJe groja orkestras, blizga rariai įr norėdami nega-racijos bus rengiamos, ture

Dar apie LB valdybos 
veiklą

i-jį*- v i • \ • mes eu jiuieKunas. j. /iivia,
didziaba,sių) V likas reiškia krjck) 13 d skubėjOme prie Pumputis, J. Galminas. 
tą patj. ką buliui raudona Piliečių Klubo, kur autobu- ,
skara. Dauguma gi įsitiki-|£ai laukė vežti mus į New Kiti aukojo po penkinę. J

kėjimų. muito ir neribotame 
kiekyje pristatomos giminėms i: 
užsakius firmoje:

PODAROGIFTS, INC.
Vienintelė Vnesposyltorgo atstovybė Amerikoje 

Jūsų dovanų užsakymams. 
#*###***#^####**##*##*#####*####*##*##***###*#*****#*******##****#*#*

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
tu sumobilizuoti žygininkus kalams, jau buvo išslvdęs iš leido dr. Vytautui Majaus- gražūs drabužiai. įneša vė-
iš savųjų ir artimųjų apylin- pereitų metų valdvbos ran- ku; Nesutikimai, barniai, =n_
kiu svečių, o demonstracijų kų. ir šiemet buvo gana sun- muštynės? Ak. visiškai ne.
išlaidoms turėtų ir ateity au- ku prie jo grįžti, nes nebe- Taip buvo tyliai susimokę
koti viso kontinento tautie- atsirado tinkamos salės. pavasarį, pareigomis pasi
jai. Bet įvyko, galima sakyti, skirstvmo metu, tik nedau-

stebuklas: dar nežinau, ar geliui apie tai tebuvo prasi- 
Grižtant prie detroitiškių, kuri svetimtaučių organiza- tarę- Čia rašantis apie tą 

tai aš jais be galo didžiuo- cija ar kurios religijos para- būsimą pasikeitimą žinojo matyti.
2___ : ' T\aV5>cari nrflriė- vica loit-a Kain (zražu Vfli f:_____•

lia vas. įžygiuoja tautinių šo
kių šokėjai, scenoje pasiro
do 3 solistės, didingai skam
ba Amerikos ir Pabaltijo 
valstybių himnai, žavi tauti- 
r iai šokiai. Tiek šokėjų kar
tu šokant nedažnai tenka

lės aukotojų aplankyti.
K.LJ.

KUO ROTA GIRIASI

Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna
mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
Įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį. jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stipių. diplomatai ieško talkininkų,

Filmų aktorė Rūta Kilmo- kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
nytė Miami Herald korės- ir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti, 

juosi. Radosi" keliolika e- pija pereitą pavasari prade- visa laiką. Kaip gražu, kai Eisenai prasidėjus, dar poudentui tarp kitko papa- MurĮ.,ys m A Gledriads , jaumern8
nergingų žmonių, kūne vi- jo mus statyti salę. State, zi- apsieinama be kraujo pra- negreit pasijudinome, nesis šakojusi: , .. . . D . . ... • , -i. xšokiais būdais rinko aukas. noma. savo reikalams, bet liejimo“, be pykčio... net ir šatemių^abiu vis nauji bū- sfentytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy-
Ir radosi pora ar daugiau lietuviai pirmi užuodė ir N. dėl pirmininko garbingo n-aj su vėliavomis ir plaka- ”As gyvenu 26 kambarių sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apv-
šimtų tautiečiu, kurie nuo tų Metų sutikimui išnuomavo, posto. tais įsijungdavo. Daug jau- namuose, kuriuose gyveno saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo-
rinkėjų nepabėgo. Garbė Pastatau dar nebaigtas, bet. nimo- Mes dar toli buvome Rjta Hayworth, kada ji bu- ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams
komitetui (ji, manau, pami- ji užoaigs pnes pačias Ka-, KaĮfdu ^h, p„ "tioJungt. Tautų, o ten jau v„ i8tekžjusį už Orson Wel- ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu.

lietuviukus arotts, BMbnai. Mes. Aš dar turiu namus Palm TT- >, ... . .. ,
u • a- • »• Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:Kaip kiekvienais metais, , _iJ®UV0 <^ie.n^’ kun0® j Springs. As važiuoju Lin

coln Continental ir geriu “KELEIVIS”
Luc kienė šam paną.“

nės spaudoje žygio organi- ledas. ...
zatoriai) ir garbė kiekvie- Moderniausią kelių šim
nam susipilusiam, prie tų vietų salę užėmus, publi .—r ........... ... .......... » nsAva/aa
sėkmės prisidėjusiam tautie- kos susidomėjimas pasidarė taip ir šįmet abi lituanistinės nieKaaa nepamnsiu.

nepaprastas. Parengimų va-į mokyklos išsijuosę rengiasi i .—Lt.ciui. 636 E. Broadvvay ----- :------ So. Boston 27. Mass.
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VLIKO nutarimai
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto seimas 

New orke 1965 metų lapkričio 27 ir 28 dieną, apsvarstęs 
pranešimuose paliestus, su Lietuvos laisvės kova susijusius 
reiškinius ir klausimus,
pareiškia:

1. Lietuvos laisvės kovos tikslas — visiškas Lietuvos 
valstybės politinės nepriklausomybės atstatymas, 

nuo avietinis tnnnnnias savo 2. Visiška politinės Lietuvos nepriklausomybė bus 
lapkričio 16 iki 20, buvo pa- sprendimą parėmė 1961 m. pasiekta, visoje Lietuvai priklausančioje teritorijoje at- 
smerkti sušaudyti. Apeliuoti Lietuvai primesto „LTSR stačius Lietuvos respublikos suvereninių teisių vykdymą, 
neleista. baudžiamojo kodekso“ 62 sudarantį sąlygas laisvai demokratiškai reikštis tautos

Pasmerkti buvo: Klemen- str. I dalim. Tai yra straips- valiai Lietuvos valstybėje, ir pagrindą Lietuvos valstybei 
sas Dagys, dabar 50 m. am- nis, numatąs baudimą už įvgiateisiškai santykiauti su visomis kitomis nepriklauso- 
žiaus. iki suėmimo buvęs ”tėvynės išdavimą“, būtent momjq valstybėmis
“XXPonji U- k7* "etos pripažinimui
šas, 52 m., dirbęs Meškėlų jungos^ nepriklausomybei, nel Llctuvai s”urtu Pnm*st° sovietinės Rusijos suverenu- 
sorchoze, Rokiškio apskr.; teritorijos neliečiamybei ar- m0> nei pnet ai ta įgyvendintos santvarkos bei administra- 
Stasys Varnas. 51 m., šalt- ba karinei galiai. 1941 m. cijos teisėtumo. Todėl joks pasielgimas, reiškiąs svetimo 
kalvis Kaune; Petras Štrum- buvę Rokiškio komendantu- suverenumo bei primestos santvarkos ir administracijos 

— -a . i- . rO3 kuopos kariai nebuvo teisėtumo pripažinimą, nėra suderinamas su ištikimybe
(tarptautinės teisės požiūriu Lietuvos laisvės kovos tikslui.
niekad ir netapo) Sovietų 4. Lietuvos inkorporacijos tarptautinis nepripažini- 
Sąjungos piliečiai, Sovietų mas yra svarbi Lietuvos laisvės kovos atrama.
Sąjunga niekad nebuvo jų 5 Lietuvos laisvės kova yra visų pirma politinė kova,

. .- v r siekianti- kad tarptautinis Lietuvos Respublikos statusas
Simuose bolševikinio režimo ovl©tų ąjungos - nebūtų pažeistas, ir kad būtų suintensyvintas ir sustiprin-
bendnmnku ir žvdu sušau- Jie mekuo nepaliete Sovietų “ 5 . . 7 Jdymuose Bajorų \im7V S-gos teritorijos ir nedaly- f,®°V,etU S^U":

Iš pavergtos Lietuvos
SUŠAUDĖ 4 ŽMONES r mai ne tik nesvarstyti, bet iš 

jų buvo iš anksto, dar toli
Keturi buvę prieš 24 me- prieš teismo sprendimą, rie

tus Rokiškio komendantūros šai išsityčiota. Procesas buvo 
apsaugos kuopos eiliniai, po keršto, o ne nešališko teis- 
viešo proceso Rokišky, tru- mo pobūdžio.
kusio penkias dienas, nuo Sovietinis tribunolas savo:

skys, 50 m., stalius Pagėgių 
žirgyne.

Visi buvo kaltinami, kad 
1941 m. liepos -rugsėjo mėn. 
būdami Rokiškio komendan
tūros kuopoje, dalyvavę ma.

Antanošės dvaro laukuose, vavo veiksmuose prieš So- 
Kaltinamųjų sušaudymu vietų S-gos karinę galią. Gy- 

pasibaigęs procesas vyko pa- nyba neiškėlė ir nedrįso nei

gą — tiesiogiai ir per tarptautines institucijas,— verčiant

gal sovietinių teismų taisyk
les. paviršutiniškai panašias 
į visų civilizuotų teismų tai
sykles, tačiau iš esmės jisai 
buvo linčiško minios teismo 
pobūdžio.

paminėti, jog šiuo atveju ga
lėjo būti tik kalba apie kitą 
kaltinimą, būtent, apie kal
tinimą už tyčinį žudymą ____ _________
(105 to paties kodekso str-), pasireiškimus, seimas:
kuris savo keliu turėjo būti

Bylą nagrinėjo aukščiau- atitinkamai ištirtas ir įrody-
sio respublikinio teismo pir
mininkas A. Likas iš Vil
niaus. o kiti to tribunolo na
riai buvo Rokiškio apylin
kės tarybos vykdomojo ko
miteto pirmininkas S. Talius 
(valsčiaus viršaičio lygio pa
reigūnas ir Juodupės audi
nių fabriko audėja S. Butė
nienė. Prokuroras buvo iš
V74 Imi 1 o lies 
▼ irmau^,

irrnna įmina ▼ J X XCXVXCXC*O t VUĮ/U--
likinis prokuroras V. Gali- 
naitis. Sovietų S-gos proku
roro skiriamas ir jam paval
dus. Prokurorui paremti dar 
buvo paskirtas ir Rokiškio 
vidurinės mokyklos direkto
rius A. Rudokas. Buvo ir 4 
gynėjai advokatai iš Vil

tas.
Rokiškio procesas, kaip 

ir kiti šio pobūdžio procesai 
Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje, buvo atsitiktiniams 
žmonėms pritaikytas politi
nio keršto aktas — tyčinis 
žudymas, papildytas prail
gintomis, bet paviršutiniškai 
ii- neteisininkiškai atlikto
mis teisminėmis apeigomis.;

(ELTA)

LIETUVIŠKOS KNYGOS 

RĖMĖJAI

Stasys (Stanley) Norkuj
niaus ir Panevėžio, tik jų gy- 1S Montrealio paprašė 
nimas, jei ir buvo ištartas, Ii- k*3* atsiųsti jam knygų už
ko visiškai ignoruojamas- $18-50, kurias jis norįs Kalė
Vyriausias kaltintojas ir iš- dų proga padovanoti savo 
ankštinis teisėjas buvo Tie- tėvui. Laišką jis rašo angliš-

Vagys pavogė brangių dalykų iš Vatikano muziejaus. 
Dalis jų surasta. Romos policijos vadas varto surastą 
vieną seną rankraštį. Surasta ir šv. Stepono karūna.

SLA RINKIMŲ REIKALU

Šį mėnesį SLA kuopos 
nominuos kandidatus į Vyk
domąją Tarybą. Aš niekieno 
neprašome rekomenduoju 
nominuoti visus dabartinius 
tarybos narius: prezidentu 
Povilą Dargį, viceprez. Sta
sį Gegužį, sekr. Bertą Pivar 
riūnienę, iždo globėjais E. 
Mikužiūtę ir S. Briedį, o 
daktaru kvotėju Steponą 
Biežį.

Juos visus pažįstu. Jie turi 
gerą patyrimą ilgus metus 
dirbdami SLA vadovybėje 
ir jiems pavestas pareigas 
gerai atlieka.

Tikiuosi, kad visi būsime 
sveiki ir pasimatysime seime 
Clevelande-

Kazys P. Deveikis,
301 kp. fin. sekr.

Šioje šventėje diriguos 
penki dirigentai: mišriam

ją vykdyti savo karo meto ir pokario politinius ir teisinius chorui 3. jaunuolių chorui 1 
įsipareigojimus, taip pat ir tokius įsipareigojimus nepri- ir kantatai 1- šeštasis bus 
klausomai Lietuvos Respublikai, ir atitraukti iš Lietuvos
žemių savo karines pajėgas, administracijos ir komunistų 
partijos aparatus.

Peržvelgęs iš lietuvių visuomenės kilusius iniciatyvos

ir kantatai 1- šeštasis 
garbės dirigentas.

Komitetas gavo įdomų

KADA MIRĖ
BORISAS MELNGAILIS?

Keleivio Nr. 47 praneši
laišką nuo kun. Justin Gra- me apie Austrijos sostinėje g-’

KITI SIŪLO

Gausus veikėjų komitetas, 
kurio atsišaukimas buvo pa
skelbtas praeitame numery, 
siūlo nominuoti šiuos asme
nis: prezidentu Povilą Dar
gį, vicepirm. Stasį Gegužį, 
sekr. Bertą Pivoriūnienę, 
ižd. Euphroziną Mikužiūtę, 
iždo globėjais Steponą Brie
dį, gyd. kvotėju dr. Steponą

• • . mirtį įsibrovė korektūros
30 repertuaro kopijų.J ė vie- kįajda jjs mįrė ne balan- kvotėją, kuriuo siūlo dr. Pet
in? rbftm narvTnėra*buvęs džio 30 d-, ^et ^aPkričio 20 rą Zalatorių. Į iždo globė- 

2. Teigiamai vertina Kongresinės Akcijos Komiteto |£\Cienoje Sekusių dvS S dieną. jus. be St. Briedžio,
jų dainų švenčių. Dabar da-! ———> dar Josephmę Milenūtę. 
lyvaus visi, ir ne kaip kiau

1- Džiaugiasi jaunimo įnašu Lietuvos laisvinimui ir jo
s žygiais.
Teigiama

veiklą JAV Kongrese.
3. Sveikina Lietuvių Enciklopedijos leidyklos užsi

mojimą išleisti lituanistinę enciklopediją anglų kalba ir sytojai, bet kafp daininin- 
skatina lietuvių visuomenę jį paremti. kaį. Gali būti, kad šventėje

4. Brangindamas kiekvieną Lietuvos laisvinimui tai- dalyvaus ir Vasario 16 gim-i 
kinti skiriamą jėgą, mato gyvą reikalą, kad ir šalia Vliko nazijos choras iš Vokietijos. f

t

siūlo

kylanti tokia iniciatyva būtų suderinta su bendrąja Vy- Chorą parengti pasižadėjo 
riausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto politika. vienas garsus vokiečių din-

Seimas skatina Vyriausią Lietuvon Išlaisvinime Ko- igentas, kuris ir pats nori da- 
mitetą sudarančių politinių grupių ir kovos organizacijų lyvauti šioje dainų šventėje.

I

vadovybes ateiti į pagalbą Tautos Fondui, telkiančiam lė
šas Lietuvos laisvinimui, ir, bendromis pastangomis su
JAV Lietuvių Bendruomene bei jos padaliniais, kur yra jokių kalbų — nei ilgų, nei 
lietuvių, organizuoti nuolatinių aukotojų Tautos Fondui trumpų. Kalbų šventei“ 
būrelius. ♦ joks rePeftuaras neru°šia-

Seimas reiškia nuoširdžią padėką už glaudų bendra- mas—
sku* darbiavimą su Vliko vadovybe Lietuvos Diplomatinei Tar

nybai. Pasaulio Lietuvių Bendruomenei ir jos kraštų val
dyboms. o Amerikos Lietuvių Tarybai už bendradarbiavi
mą ir lėšų telkimą.

Seimas, aukštai vertindamas atliktus darbus, reiškia

Šioje dainų šventėje bus 
dar ir tas naujo, kad nebus

Pirmą kartą dainų šventė
je dalyvaus Jer. Kačinsko 
vadovaujamas choras iš 
Bostono. Mass.

III dainų šventės metu
£ rku“Lmu^nat bS'liko Tarybai, Vliko Valdybai bei jos bendradar-|ChicagojeJvjtaa k Pašau-

kaltino ir nuteisė pačią pir- mokąs skaityti.
J. Lukoševičius iš Anglį- j naiinuujc. . . . sų jaunimas iš viso pasaulio

Uz visuomenės informavimą Seimas dėkoja visiems Rrašt^ gu Vadovybe jau su_mąją proceso dieną. 
Byloje buvo minėtas

kiečiu saugumo
vo_ jos užsisakė

iš Angli- 
knygų už $28.

policijos S. Sinkevičius iš New Bri- lietuvių laikraščių ir radijo programų redaktoriams, vedė- įtarta kad dainų šventėje
rastas,-tain, Cor- v 1 • . ■ „ . ------------, ,.x

kuriame pabrėžta, jog kai- Šūkis iš
viršininko Jaegerio raštas, tam. Conn., už $18.50, V. jams įr bendradarbiams, o visai lietuvių visuomenei — už organizuotai dalyvaus ir vi- 

Melanchton. Ont., dalyvavimą Lietuvos laisvės kovoje ir už jog rėmimą lė- kongresas su savo vėlia-
bamus žudymus Rokiškio uz J- R- Karazija iš 
apskrityje vykdė jo vado- Worc-ester, Mass., už $9.50.

O jei tokių tautiečių, ku
rie nepagaili vieno kito do
lerio lietuviškai knygai, bū
tų šimtai! Kas tada būtų!

Ieškodami kalėdinių do
vanų, atsiminkime, kad ge
riausia dovana — lietuviš
kas laikraštis ar knyga-

JŪS SAVE VEDATE 

J PRAŽŪTI

Šen- Robert Kennedy lan
ko P. Amerikos valstybes.
Aplankė jis ir cukrinių nen
drių ūkį Brazilijoje. Nend
rių kirtėjai dirba 6 dienas 
per savaitę ir per dieną už
dirba mažiau kaip dolerį.
Dviejų dienų uždarbį jie iš- jos komisiją.

vaujami pareigūnai, kurių 
žinioje buvę ir 80 „buvusių 
lietuvių partizanų“, dalyva
vusių „darbo atlikime“. By
loje tačiau nebuvo kreipia
ma į tatai dėmesio. Komen
dantūros kuopos eiliniai bu
vo kaltinami, kaip savaran
kūs nusikaltimo vykdytojai, 
be tyrinėjimo, koks buvo tik
rasis jų kiekvieno vaidmuo, 
tai yra. ar jie buvo savano
riški nusikaltimo bendrinin
kai, ar to meto aplinkybių 
pi iverstiniai įrankiai. Teis
mas ėmė dėmesin tik stip
riausią kaltinimą remiančius 
liudijimus, nors jie tebuvo 
su įširdimu papasakoti atsi
minimai apie tai, kas kaip 
buvę prieš 24 metus. Teisia- leidžia priverstinai pirkda- 
mieji neginčijo, kad jie bu- mi reikalingas prekes savi- 
vo Rokiškio komendantūros ninko krautuvėje

kongresas
šomis. • į vomis.

* * * . ' Jau sudarytos ir visos ko-
Nutarimus dėl laisvųjų lietuvių santykiavimo su pa- misijos, kurios rūpinsis įvai- 

vergtosios tėvynės lietuviais Seimas pavedė Vliko tarybai riais šventės reikalais- Spau-
paskelbti vėliau.

(ELTA)

Ateina, ateina Dainį) švente

dos informacijos komisiją 
sudaro: A. Pužauskas, V. 
Račkauskas, P. Petrutis, H. 
Žemelis, F. Daukus ir ponia, 
St. Daunys, VI. Butėnas, T. 
Antanaitis. St. Juškėnas. V. 
Kasniūnas, J. Šoliūnas. P. 
Stakauskas, Alb. Valenti
nas, A. Gintneris, J. JanuLapkričio 17 d. Chicago- dar registruojasi nauji, 

je. Gintaro svetainėje, susi- Nauja Soje Ūbojoje dai-1
pažinimui ir pirmajam pasi- nų šventoje bus tai, kad ^a'' ir muz A. Rakas ir V1 jaku. 
kalbėjimui susitiko JAV ir lyvaus ir jaunuolių choras b_nas RoInisijos vadovas A 
Kanados Lietuvių III-sios kun sudarys apie tūkstantis p
Dainų Šventės Komiteto na- dainininkų. Jie turės savo; _ ... ,
riai su spaudos žmonėmis, atskira repertuarą su šešio- Meniškąją pusę tvarkys 
sudarančiais šios ateinančios mis dainomis. Mišrus choras dad. Alg. Kui auskas. Šven- 
šventės spaudos-informaci? turės 15 dainų. Iš Kanados te* leidmi redaguos St. Dau-

pranešta, kad po tam n^-
- 1 Pirmame pasitanme su

spauda dalyvavo III Dainų 
Šventvs komiteto nariai —

jau

kuopoje ir vienu ar kitu bū
du buvo įtraukti į suimtųjų 
saugojimą ir net šaudymą. 
Tačiau jie neturėjo galimy
bės pasinaudoti jokiais įro-

Kennedy paklausęs ūkio 
vedėją: „Ar jūs nesupranta
te, kad šitaip elgdamiesi pa
tys vedate save į pražūtį?“

Senatorius patyrė, kad P.
dymais. koks buvo jų daly- Amerikoje kas penktas vai-

III Dainų šventės Komi- tikro persiorganizavimo šio- 
teto pirmininkas dr. Step. je šventėje dalyvaus ir To- 
Biežis mielu žodžiu pradėjo ronto „Varpo“ choras, 
pasikalbėjimą. pareikšda- Komp. Br. Budrumas Los 
mas viltį, kad, visiems sutar- i Angeles jau baigia sukurti 
tinai ir nuoširdžiai dirbant, šiai šventei kantatą, kuri pa- 
ir ši trečioji šventė bus to- vadinta „Tėviškės Namai“, 
kia sėkminga, kaip ir pir- Kantatą diriguos pats kom- 
mosios dvi. o gal ir dar sėk- pozitorius Br. Budriūnas.

vavimas. Nusikaltimą švel- kas gauna maisto pagal JAV mingesnė. Jau yra užsire- Kantatos tekstą parašė poe- 
ninančių aplinkybių įrody-taikos maisto programą. gistravę daug chorų ir visetas Beraardag Brazdžionis.

pirm. dr. St. Biežis, vicepir
mininkai — J. Pastukas ir 
A. šantaras, muzikinės da-: 
lies vadovas J. Zdanius ir 
kasininkas K. Dočkus.

Šis susitikimas praėjo ge
ro j’e dvasioje-

Alb. V.

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklauso
/ rr^rr iv a 1 u v

kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoje, labai daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $5.50.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 metu tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — En. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus.

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 West 36th Street, New York, N.Y.10001
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STASYS MICHELSONAS

Keletas pastabų iš kelionės 
po Europą

DR. B. MATULIONIS

(Tęsinys)

Rašydamas savo atsitikti- Visoje programoje nerasi 
nes pastabas iš V. Vokieti- tokių dalykų, kurie darytų 
jos kultūrinio gyvenimo, dar blogą įtaką jaunimui. Man 
keletą smulkesnių dalykų dar tebesant Bremene, buvo 
norėčiau paminėti. prie dviejų esamų televizijos

v .... , bangų (kanalų) pridėta tre-Knyga ir salies kultūra- ; Vizijosstotis, skirta 
du neatskirtam, dalykai. Kur į mokslJo žjnioms skleis. 
nėra knygos ten dvasinis ; T . , ,iaudies nnj 
skurdas ir alkanas kultun- k^ didžiausi
n^ gyvenimas. Ca pas mus j skaitlingiausią auditoriją 

Aišku, programa bus švieti-

Gaude McClure (kairėj) ir serž. George Smilh pernai 
pateko į komunistų nelaisvę Vietname. Komunistai pra
nešė, kad juos paleidžiu kaip '"dovaną“ už taikos de
monstraciją VVashingtone lapkričio 27 d.

Lietuvių protestas
Amerikos lenkų draugiškas žodis "karūnos broliams4

vt t • am i- v it- ----------------------------- ----** Chicagos lenkų dienraštis Latvijos ir Estijos atvejuKitas turjs dideles Kultu- ;patj prOgi’ama buvo Įdomi ”Dziennik Chicagoski’4 atsi- Maskva pritaikė kiekvieno

miesto gatvėmis, nedažnai 
pamatysi knygų ir spaudos 
krautuvę; ten gi, V. Vokie
tijoje, netik didmiesčiuose, 
bet ir mažuose miesteliuose 
knygų krautuvių netrūksta.

mo ministerijos tvarkoma.
Bremene man pačiam te

ko keletą kartų po porą va
landų pasėdėti prie televi
zijos. Netik televizijos tech
nika buvo labai gera. bet ir

rinčs reikšmės veiksnys tai ir tikrai naudinga. 
radijas ir televizija, sis ga- spausdino Detroite leidžia- dešimtojo egzekuciją, ku-
linora« techniko irankk naš Eidamas į savo atsimini- mo lenkų ”Dziennik Polski“ rios pasekmė buvo tolimes
ni nedarė visai laukini mų norėčiau dar pami- straipsni, pavadintą ”PRO- ni baisaus teroro veiksmai.

-tį vieną smulkmeną. kuri TĘS ™NOW“. Ca jo; -giandi
vačių biznierių rankose ku- bend™ netun, su. vo- varnas*
nems ne švietimas, ne kul- kuihuiuiu gv ,. . XT , , i- - - . T-bet labai būdinga vokiečių grupe Amerikoje. Nedidele tautos nepasidavė. Jų nea 

tvarkingumui ir rūpestingu- skaičiumi yra ir pati Lietu- pykanta rusams yra tokiž

ien tie trys kraštai 
ionetės, kai kalba a- 

lietuvių pie jų valdžias, bet pačios
tūros kėlimas, o tik pinigai 

Terūpi. Ar galima ramiai ir 
susikaupus pas mus pasi
klausyti žinių ar geresnės 
muzikos, kai įžūliai kas pora

mui-
Nuolat skaitome ar girdi-f° Pa“es Į“?8“0 neKal‘ma 

me apie mūsų bankų apiplė- yg>“ti »ei Lietuvos, nei l.e-

tokia
va. jei lyginti su kitomis; iki didelė, jog patys rusai ten 

jaučiasi kaip nepakenčiami

— Zdravstvui, Maik! biznį žinoti geriau už mane, .. --
— Ar tėvas jau rusiškai ale matau, kad nežinai, tai žinučių programą pertrau- Simus tQrine praeit;

mokiniesi? aš tau išvirozysiu, kaip yra. į1? komerciniai skel- kad~ bankų kasminkai-es ya
— Reikia mokytis, Maiki. Matai, tenai yra du Vįetna- himai. Ypatingai bloga *u aip nors bu ų . apsaugo . vajdmen^ nes mokėjo per il-

ba negali žinoti, kas iš to mai— vienas geras, o kitas televizijos programa. : Maniau a Uip rei ia n amžius atsįspįrtį Vokie-
šumo iseis. Gal visiems rei- komunistų. Taigi, kai tą ge- Mano akimis žiūrint, mu- R ta P neSa - . • •
kėg mokytis ruskai.

Niekur nemačiau. tuvių, kai kalbama apie is- 
Maža Lietu 
svarbiausią

įsilaužėliai. Prieš keletą me
tų vienas sovietų rašytojas,

Ar skaitei 
šias knygas?
VIENŲ VIENI dvidešimt 

penkerių metų rezistencijoje
Parašė N. E. Sūduvis, 424 
psl., aiškiai pavaizduojama, 
Kaip lietuviai priešinosi vo
kiečių okupantams, kaip 
priešinosi ir tebesipriešina 
komunistų okupacijai, kai
na $4.
?AUX AŠARAS MASK
VOJE, Barboros Armonie

nės atsiminimai iš Sibiro 
tremties kentėjimų, sura
šyti Algirdo J. Nasvyčio,

253 psl., kaina $3.00.
VIENIŠO ŽMOGAUS GY
VENIMAS (Juozo Adomai- 

čio-bėdės šerno gyveni
mo bruožai), parašė An
tanas Rūkas, 206 psl., kai
na $2.00.

LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas, 

100 dainų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. Paulinos Kalvaitytės- 
Karvelienės įdomūs atsi
minimai, 36U psi., kai
na $3.oU.

PLAUK, MANO LAIVELI, 
Petro Segato eilerašciai, 
iii psl., Kaina.........$2.00

sumą'— Apie kokį 
vas kalbi?

— Aš kalbu apie tą durną y/a 
komunistų žygį į Vašinkto-

rąjį \ ietnamą komunistai sų amerikinė televizija, nuo. 
tė- užpuolė, tai Amerika turėjo šaliai paliekant labai negau- 

eiti jo ginti. Tai vot, kaip sias išimtis, tai mūsų pačių

Vokietijoje ką kita pama 
čiau.

Perku bilietus teatre. Ka-

atsispirti 
’ čiams ir Rusijai, kad lygiai 

dabar, dvidešimtame amžiu
je, kristų po jos batu.

Kriste krito, bet nežuvo,

ŠVENTADIENIS UZ MIES- , ase. esą, jei Rusija ture i ,fo Mallaus Katlliakl0 l7

novelių. Kaina $5.00. 

VYNUOGĖS IK KAKTŲ-

ir mūsų vaikų brangaus lai- sininkė sėdi už aklai uždą- nes lietuviai gyvena ir ko'o- 
L-n nimlatinic vaoric* vnois rvtns sienos • nriešais ia di- T.,;

tų nors truputį' savigarbos, 
ji nė valandos nepasiliktų 
Pabaltijo kraštuose“. Aiš
ku, Rusija jokios Savigar
bos neturi.

”Dėl to lietuviai, estai ir

oAl, Julijos svabaites ei
lėraščių rinkinys, 06 psl., 
Kaina $2.00.

__ Ne visai taip. tėve. A- ko nuolatinis vagis; vagis, rytos sienos; priešais ją di- ja. Tai yra Dovydo kova su
ną.. Juk tu turi apie tai žino- biejų Vietnamu gyventojai kur> mes sav0 pinigais nusi- delis langas, bet visas langas Galijotu, kurs Jungtinių
ti iš gazietų- yra tos pačios tautos ir tos Perkame *r bute i gar- uždengtas labai storu stiklu; Tautų teritorijoje visa gerk-

paeios tikybos žmonės ir vie- bin£^ viet3 pastatome. 1 virš kasininkės galvos stik- je rėkia, kad nori taikos, bet
V Vokietijoje rad i io ir '•las turi aPvali4 skylę, į kurią skriaudžia kitus. Nes Rusi- ’

HTain LoiLrv*xč/«iiiz\__ __i OXįZ, laini <*ct^x*<v- JjcgviV/g LITk Y 1
se tas žygis buvo plačiai ap. ni prieš kitus nieko neturi, 
rašytas, bet kai tėvas laiK- Jie norėtų gyventi krūvoje, televizijos programą prižiū
rančių neskaitai, tai ir neži- Prieš keliolika metų pran- ri ir tvarko švietimo ministe- 
nai ką kalbi. cūzai buvo įkūrę tenai savo' rija. Tam darbui švietimo

įmontuotas mikrofonas; iš jaį tatai yra leistina daryti, 
abiejų to lango pusių įtaisy- jos supratimu, stiprusis vi- 
ta po garsintuvą. Puikiai ga- suomet yra teisingas...
Įima su kasininke susikal- „ gu ^uo |ęaįp tįję jr nesu-

latviai kaip tik ir eina šią SIDABRINES KAMANOS,
sakaitę prie Jungtinių Tau 
tų šaukti, kad duotų jų kraš- 
tams laisvę- Nes duoda lais-

— Nu, ar as ne teisybę koloniją, vadinamą Indoki- ministerija skiria prityrusius Pačioie Dalancėie me- u i ~~ *—r........
niją, bet gyventojai prieš mokytojus, pedagogus. Ir priedas Si * Lietuva nesutinka

— Toli nuo teisybes. juos sukilo- Karas buvo ii- ten, aišku, esti skelbimų, bet 13111115, Latvija ir nesutinka Estija.
— Kodėl? gas, ir Vietnamo komunistai tie skelbimai nėra laukiniai™ t - «nkplinS kaip savaitę Lietu.
— Visų pirma todėl, tėve, Prancūzus nuveikė. Tam kaj jie tvarkomi, jie neįsibrauna i į? r y? u k - ir X vos NePriklausomybei GrjP

kad Us žygis nebuvo komu- rai užbaigti Ženevoje buvo nei i žinias, nei i paskaitas. 11 g • handvk tn žinti Komitetas organizuoja!
nistų. Jį organizavo Ameri- sušaukta tarptautinė konfe- nei į koncertinės programos p?s.es; . ’. \r Pa?a"a>K l0' New Yorke didelę mamfes- 
kr., intelirentiios oreaniza- l-,.-; ,.a metais! dalį bet turi sau atskirai pa- klal kaslnInkel S'nklu

Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys, 94 
psl.. Kama $2.

sioms ir necivilizuotoms tau- -^CKOS TAURĖ, -a«»oad 
telėms. net padermėms, tuo šanivaro o-]i eilerascių 
tarpu kai senos kultūros ^pyga, loO puslapių, gi a- 
kraštai, kurie niekuomet ne- ^iai kaina... $2.->9.
grėsė, nors ir galėjo, pašau- KATRYNA. Sally Salmi-

L»nLrl*-» Jo KiZMlOkll VZilclz’lL- .
£ 1ČXU7VII1I<ZII Iiuj/acuvicnv.-

kos inteligentijos organiza- rencija. kuri 1954 
cijos. įvairių universitetų ir nutarė abudu Vietnamu su- skirtą laiką, 
kolegijų studentai, profeso- vienyti į vieną valstybę. Tuo
riai, rašytojai ir pažangūs tikslu turėjo būt padaryti vi- 
visuomenininkai. Taigi klys- suotiniai balsavimai. Bet 
ti sakydamas, kad tai buvo Pietų Vietnamo diktatorius

lio taikai, šiandien dejuoja 
nelaisvėje.

’Tabaltijo kraštai tebe-1 
traktuojami taip pat, kaip 
prieš 25 metus juos pagro
bus. Retai kam iš ten pasise
ka išvažiuoti, nes viskas yra 
anapus komunistų kardono.

nen, garbius švedų rašyto
jos romanas, 291 psi., kai
na $5.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
Knyga apie rą "iie^ą ir a- 
pylmKę, 130 psl. Kaina 
$>6.50.

komunistų žygis. Ir dar la- Ngo Diem tą Ženevos nuta- mė siųsti į Pietų Vietnamą b*n3 atsineštum.

..................... Pa_ taciją, pavadintą Lietuvių,
grasinti, jeigu ji nesutiktų jatvj,j jr estų Jaisvės masiniu
nūite matai* su^kalbiS' r (Ra"y-’' P5 ,*?!•'’,Tenai geležinė ‘ uždanga HUDENS SAPNAI, Kotry-

bet ji nepaliečiama, nepasie- protg^luotj prieg tų trfjų|viešpatauja pilna to žodžio Grigaitytės eilerašciai, 
i kiama. nebent karišką kara. ^j-aštų pavergimą, —

biau klysti, kai sakai, kad
tai buvo "durnas“ darbas, balsavimų daryti. Dėl to 

— Olrait, o kaip tu toki prieš ji kilo revoliucija. Pro-

rimą paniekino ir

darbą vadini? testuodami prieš jį budistai
— Aš sakau, kad tai bu'o kunigai pradėjo viešai de 

kilnus ir reikalingas protes- gintis. Ir Pietų Vietnamas 
tas prieš nepateisinamą ka- nebūtų galėjęs ilgai išsilai-

neleido savo karo pajėgų, tai tada 
šiaurės Vietnamas pradėjo 
tenai remti revoliucionie
rius. Tai va, tėve, kaip iš tik
rųjų yra. Amerikos inteli
gentija visa tai mano ir to-

(Bus daugiau)

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

premijuota knyga, 80 ps’, 
aina $2.00.

„Vienas didžiausių 
Katyno nusikaltimų yra bal- organizuota? Aišku, Lietu-
tu išgabenimas į Rusijos gi- Latviįa ir Rstij> 
lumas kur šimtai tūkstan- klausomybės sekančią dieną 

dėl protestuoja. Ir pats pre- atvirukų su vokais, kaina čių buvo pražudyti. Kai n.e?au?- Tačiau čia yra kal-
Kalėdiniai atvirukai. 15

rą kyti, bet mūsų prezidentas zidentas Johnsonas mato, $1.00. Išleido "Draugo“ lei- Katvne žudė lenkų inteli- tinirnas< Kacl P° ° me ”
— Tai ką. artu nenori A- Eisenhovreris pasiūlė jam e-, kad tie protestai teisingi, nes dykla Chicagoje. 

orinti? konomine natralba. aoie 200 jis jų nesmerkia- Priešinerai.konominę pagalbą, apie 200 jis jų nesmerkia- Priešingai, į 
_ Tėve, jei mūsų Ameri- milionų dolerių kasmet, ne- protesto žygį į Washingtoną 

, -n. x_: in. «»-r«iioi jįs viešai pateisino. Girdi,-
pas mus yra pilna demokra
tija, ir žmonės turi teisę vie
šai pasakyti, ką jie jaučia. 
Už tai ponui Johnsonui pri-

gentijos žiedus, tai Lietuvos. Nukelta i 7 t»sl.
merikos ginti?

ka būtų užpulta, tai aš pa- skaitant ginklų jo armijai, 
likčiau mokslą, padėčiau į ir nusiuntė būrį kariškių, 
šalį savo knygą, o paimčiau kad padėtų suorganizuoti ar- 
šautuvą ir eičiau užpuolikų miją. Gavęs tokių sustipri- 
šaudyli. Bet mūsų Amerika nimų. diktatorius Diem pa
juk nėra užpulta. Ir niekas sidarė dar žiauresnis savo klauso daug kredito. Sovie- 
nemano jos užpulti. Tai žmonėms. Jis turėjo dar du tų valdžios opozicija nega- 
koks gali būti pateisinimas, broliu, policijos viršininką lėtų tokio žygio į Maskvą 
koks reikalas plaukti 10,000 ir arkivyskupą. Visi trys bu. įvykdyti 
mylių į Vietnamą ir šaudyti, vo Romos katalikai. Jų dės- — Ni 
bombarduoti jo gyventojus, potizmu pasipiktino net kai Ii. . • i i i__ i_______

pranešimus .apie ta iv'ki.

r mnaniiM

TOIRE; tt TOURME
MM !!>*»■>«' «rM«

Nu, jeigu taip, tai ga- 
būti, kad tas žygis į Va-

kurie mums nieko blogo nė- kurie jo paties kariškiai; jie šir.ktoną buvo reikalingas, 
ra padarę? du diktatūros šulus suėmė Gazietos rašo. kad prie Bal-

— Džiūsta minut, Maik! ir nužudė, o trečias, arkivys- tųjų Rūmų susirinko 25,000 
Ant šito punkto tu turi dide- kūpąs, pabėgo Romon. A- žmonių su visokiomis flagė- 
lį misteiką. Vietnamo žmo- merikiečiai tada sudarė nau- mis.
nių Amerika nešaudo ir ne- ją generolų valdžią, bet kai —- Buvo daugiau, tėve. 
bombarduoja, ale gina juos ji jų nenorėjo klausyti, ji Žygio rengėjai mano. kad 
nuo komunistų užpuolimo, taip pat buvo nuversta. Per galėjo būti Urp 40,000 ir 
jessat pusantrų metų apie 10 vai- 50.000 žmonių.

_  O kas yra tie bombai- džių buvo pastatyU ir nu- — Tai visgi šmoUs svie-
duoiami komunistai? Ar jie versta. KrašUs buvo demo- to, Maiki. Suprantama, jau- . . , .......... J ...................... .... .
ne Vietnamo gyventojai? ralizuotas, ir armija nieko ni Žmonės nenori į karą, kai Ka’P žinoma, ir Prancūzija paleido i erdvę savo itatelitą. Jį matome desineje. o kairėje laikraščių 

_  Maiki. tu turėtum šitą neveikė. Bet kai Amerika ė- niekas mus neužpuola.

uo-
Pev-

ronėle Liūdžius iene, »8 
psl. kaina..............$1.00

.{ASTAI — STRAIPSNIAI, 
tTSlMlNLllAl, parašė Juo

zas Liūdžius, 24b pusla
piai, kaina..........$3.00.

dL'KKLYb, A. Giedriaus graži 
apysaKa jaunimui, 130 psl„ 
Kaina...............................$1.80,

. lENlšI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., Kama $1.50

BEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ŠTAI ANT, Rapolo

Skipičio atsiminimai. 440 
psl., kaina. . . . $5.00

l'UZŲ KLUBAS, Antano 
Tuno 11 novelių. 196 psl., 
kaina ................. $3.00.

ANGLŲ KALBOS GRA- 
vIATIaA, 215 psl., kieti vir

šeliai, Kaina............. $3.50
v'ElDU PRIE ŽEMĖS, para

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psi, kaina 
$2.00.
Tas knygas galima gauti

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27, Mass. 

<36 E. Broadway,

f
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MOTERŲ SKYRIUS Teises patarimai

Partizanai už geležinės 
uždangos

(Tęsinys)

BUDNINKŲ KAUTYNĖS

Ben. Rutkūnas

P I Ū T I S

Aukso tiesiasi barai.
Plačius pradalgius varai, 

kol už lauko, už miškų 
nusės saulė. Bus tyku.

Kelsis rūkas duburiuos.
Žvaigždėm skliautas žiburiuos, 

lisikiš delčia ragu —
Bus vaisku. Kvapu. Svaigu. 

Miegas žemę užliūliuos.
■Miegos bitės aviliuos.

Kvepės soduos obuoliai
ir tylės visi keliai---------

Tik griežlė nemigs viena, 
kol išauš nauja diena.

Vėjuj javas sujūruos.
Dalgiai sužvangės baruos---------

Pagal pro^ą ir gėlės

<4

Advokatė M. šveikauskienė saliko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir t t- 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje, 
laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas. Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale.
Bosion. Ma^s. 02131.

Klausimas

visą skolą prieš terminą, ta
da skolintojas, sutikęs pri
imti pinigus ir pažadėjęs, 
kad ši suma priimama visai 
skolai likviduoti, nebegali 
reikalauti likusios skolos su
mos, nes skolininkas netu
rėjo "pareigos“ apmokėti 
skolą, terminui dar nepraė- 

i jus.
Patarčiau Tamstai pasi

kalbėti su vietiniu advoka
tu. Kai Tamsta papasakosi 
jam smulkiai visą reikalą, jis 
pasiteiraus iš Tamstos viso
kių galimų detalių ir aplin
kybių, apie kurias Tamsta 
nei pagalvoti nepagalvoji. 
Kartais tokia klijentui "ne
svarbi“ atrodanti detalė ga
li pakeisti visą rezultatą.

tus. O dabar sutiko ir neturi 
gėdos dar per advokatą pi
nigu reikalauti.

Prašau man pasakyti, ar 
gali iš manęs reikalauti 
tūkstančio dolerių, nepai
sant susitarimo.

D.P.
Massachusetts

Į
Atsakymas1

•
' Mūsų įstatymai šiuo rei
kalu yra tokie: jei skolos su
ma yra "nustatyta“ ir "ne
ginčijama“ (lięuidated and 
not disputed) ir laikas, nu
statytas skolai grąžinti, 
"praėjo“ (when dėbt due), 
tada skolintojas, gavęs dalį 
tos skolos, gali reikalauti iš 
skolininko likusią skolos su
mą. nors ir žadėjo priimti 
dali skolos visai skolai ap
mokėti. Pavyzdžiui: jeigu 
Tamsta pasiskolinai tam tik
rą sumą, kuri turi būti su
mokėta tam tikru laiku, sko
lintojas. priėmęs dalį skolos 
ir žadėjęs tą daliną apmokė
jimą skaityti visos skolos 
likridaciia, sali reikalauti 
iš Tamstos sumokėti likusią 
skolos sumą. Faktas, kad jis 
žadėjo likusios sumos nerei
kalauti, nieko nereiškia, nes 
pagal įstatymus tas jo paža
das buvo duotas "veltui“ 
(v.ithout consideration).

Tačiau, jei terminas sko
lai apmokėti dar nebuvo 
praėjęs, o skolininkas susi-

Prieš 5 metus pirkome na
mus. Nenorėjome užsitrauk
ti paskolos iš banko, nes 
procentai aukšti ir reikia be
veik dvigubai už paskolintus 
pinigus sumokėti. Mes pasi
skolinome 9 tūkstančius do
lerių iš gero draugo, kuriam 
mokėjome palūkanų keturis 
procentus. Viskas ėjo sklan
džiai. kol susirgo žmona. 
Dėl didelių gydymo išlaidų 
negalėjau sumokėti visos 
metinės sumos, ir prasidėjo 
tarp mūsų ir mūsų priete- 
liaus visokie nesusipratimai. 
Žmonai pasveikus, tas mūsų 
prietelius pradėjo reikalauti 
jam sumokėti visą likusią 
sumą likusios skolos. Pasita
rę su žmona, nutarėme pasi
skolinti iš banko ir likviduo
ti skolą tam taip vadinamam 
prieteliui. Skolos tada buvo 
likę tik 4 tūkstančiai dole
rių. Susitarėme, kad jis pri
ims 3 tūkstančius dolerių 
ir skaitys visą šitą nelemtą 
reikalą užbaigtu-

Įsivaizduok Tamsta mūsų 
nustebimą, kai mes gavome 
laišką iš to prieteliaus advo
kato. kad aS eSu skolingas 
tam žmogui tūkstantį dole
rių, kuriuos jis reikalauja 
tučtuojau užmokėti, kitaip, 
girdi, tuoj mane patrauks į 
teismą. Jei nebūtų sutikės 
priimti tuos tris tūkstančius 
kaip skolos likvidavimą, rš 
nebūčiau lindęs į skolą ban
kui už aukštesnius procen

KAIP DAŽYTI 

KAMBARIUS

Yra įrodyta, kad spalvos 
veikia ne tik žmogaus nuo
taiką, bet ir darbingumą. 
Sienoms, luboms ir durims 
patariama šviesios spalvos, 
kuriose vyrautų mėlynas, 
gelto.; s. raudonas arba o- 
ranžinis atspalviai.

Jei kambario plotas yra 
artimas kvadratui, tai sienos 
dažomos viena spalva, o lu
bos baltai. Jei kambarys ne
didelis ir jo aukštis 8-9 pė
dos, tai sienas ir lubas pata
riama dažyti viena spalva. 
Tada kambarys atrodys di
desnis.

Siauras kambarys atro
dys platesnis, jei priešingos 
siauros sienos bus nudažytos 
tamsiau negu ilgosios sie
nos.

Ypač virtuvei reikalingos 
šviesios spalvos. ne§ čia mo
terys praleidžia daugiausia 
laiko. Grindims tinka žalia, 
geltonai žalia, mėlvnai žalia, 
pilkai mėlyna spalva. Veng
tinos ryškiai raudona, oran
žinė, ryškiai geltona, ryškiai 
violetinė spalvos, nes jos er- 
zna aki ir išsklaido dėmėsi.

Didelius nustolius bolševikų NKGB pajėgos patyrė 
iš partizanų Būdininkuose. Kaime be'iešintiems partiza
nams buvo pranešta, kad i juos artėja gausios priešų pa
jėgos. Partizanai pasitraukė i pamiškę ir įsitvirtino apka
suose. Aštuoniasdešimties vyrų daliniui vadovavo Brie
dis. Ginkluoti su viršum dvidešimčia kulkosvaidžių, jie 
išsidėstė pusantro kilometro įuože ir nesijaudindami lau
kė priartėjančio priešo. Bolševikai, matyt, neturėdami 
tikslių žinių, kur partizanai laikėsi, prie jų važiavo maši
nomis keliu. Kada visame partizanų išsidėsčiusiame plote 
jau radosi mašinų, jie atidarė ugnį. Keliasdešimt bolševi. 
kų nespėjo nei iš mašinų iššokti. Likę gyvi išsiveržė iš ma
sinių. išsidėstė vilnimis ir puolė Įsitvirtinusius partizanus, į r0ti0s. visos labai
rėkdami — "ura“. Nežiūrint kad bolševikų jėgos ir buvo mėgstame geėles ir džiau- 
kelis kartus gausesnės, partizanai nesijaudindami skynė j giamės, kai ju gauname iš 
vilnį po vilnies, o jas pakeitė naujos. Su trumpomis per- į bičiulių, gerbėjų bei pažįs- 
traukomis puolimas ėjo kelias valandas, bolševikams nei- tarnų- Mes pačios irgi dažnai 
stengiant pakrikdyti partizanų, ar įsilaužti į jų apkasus, perkam ar skinam savo so-

Į pavakarį bolševikai, įsitikinę savo puolimo nesėk- de gėles kam nors padova- 
mingumu, dalį jėgų permetė į kitą miško pusę. kuri parti- not^- Bet kartais mes susi- j 
zanų nebuvo saugoma. Šie bolševikai, jau gerokai prite- ir;2rtome: kokias gėles man
mus. partizanų pozicijas pasiekė iš užnugario. Tai pajutę arba'Vėderju^zuHo
partizanai prisidengdami tamsa, pasitraukė pro spragas. į 
padarytas bolševikų persigrupavimo metu. Šios kautynes: 
partizanams kainavo tik vieną auką — perrišdama su- \ .
žeistuosius, krito nuo priešo šūvių sanitarė Marytė. Boise- Gimimo ir knkstj nų pro-,
• ikų nuostoliai siekė su viršum šimtą karių. «a !P,asta dovanotl bern,u-

Tik kelioms dienoms praslinkus po Budninkų kauty
nių, netikėtai užjojęs ant pasaluojančių enkavedistų, žuvo 
dalinio vadas Briedis. Toliau daliniui vadovauti buvo iš
rinktas Dešinys- šiuo metu besikeičiančio gyvenimo sąly
gos padiktavo naujus uždavinius partizanams. Be kitų. iki žavomis bei šviesiai raudo- 
šiol egzistavusių grynai karinio-partizaninio pobūdžio už- nomis rožėmis, 
davinių, atsirado visa eilė organizacinių. Tam tikslui da- Gimimo bei vardadienio 
limo št?.bc atsirado organizacinis skyrius, kūno v irsminku proga gražu padovanoti 
buvo Šiaurys. ] puokštę raudonų rožių su į

baltomis maigaritomis ir į-
DEGIMŲ KAUTYNES vairiais žalumynais.

Sužadėtuvių progomis ga-;
Po naujo persitvarkymo birželio 11 dieną Geležinio Įima padovanoti žemą vazą 

Vilko pagrindinės pajėgos turėjo didesnes kautynes Kle- su karališkomis lelijomis, 
biškio miške gvazdikais, oranžinių ir gel-

Kairiajame Jesios krante, prie Kukoriškės tilto esam tonu rožių, ugningų lelijų su SpronrH.tz daktė di«o
čiose pievose, penki kautynių skyriai buvo apmokomi tan- Jams a^ rau & g Venecu^
kinės rikiuotės. Apie 4 vai. po pietų 1S Skerdupes pa au es , . motinai parašė laišką ir paaigy-
sargybos postų buvo gautas pranešimas apie pastebėtas \ estuvių proga dovanai r- turinti vaik?< motįna tą 
dideles priešo pajėgas, besiartinančias iš Pajesio. Po trum- tinka vijoklines raudonos ro- žini? užginčijo
pos pertraukos panašaus pranešimo susilaukta ir iš N. zes, karališkos lelijos, g\^az-;
Klebiškio palaukės, kur enkavedistai traukė Klebiškio al a ’ =
miško link nuo Šilavoto.

Partizanai skubiai persimetė per Kukoriškės tiltą i Jeigu jūs einate ąplaiky- 
dešinijį Jesios krantą ir. išdėstę savo pajėgas, pasiruošė ti Heonio. tai nereikia nešti t 
kautynėms. Piimasis skyrius, vadovaujamas paties vado 5
Dešinio, ir antrasis, vadovaujamas Uosio, įsitvirtino abie- į'T. , ’zn’ ■■

kams šviesiai mėlynos ma
žytės astros bei kitos mėly-; 
nos mažos gėlytės su gelto-: 
nomis rožėmis. Mergaitei—f 
ruzavos mažos astros su ru-

net negali pasakyti, dėl ko 
tas šiurpulys. Gal dėl smal
sumo: kas gali tenai būti? 

‘Taini ' ^au ^krai ne penki, kaip tali
jose Kukoriškės tilto pusėse esančiuose apkasuose, prieš j^i maži ka’ ?vaz<iikai- Arba 2*1 nuo
save turėdami puikiai apšaudomas išsitiesusias Pievas- Radiolai t0’ kad * laikrašti! Ir tei
Abu skyrius kirto tik keliukas, kuris vedė j Pajesi ir į g \ . jos gimimo dieną! Pusiau
Skerdupj. Šiuo keliu buvo tikimasi atvyksiant priešo pa- . Jubiliejų progomis ge- 
on.ci«uPi. o m iriausiai tinka jvainų gelių
jėgas. r»n pintinė — lelijos, dideli cla-

Trečias skynus. vadovaujamas Karei'io. uzeme po- P a(ruonoę margaritO3
ziciją kairiajame sparne, palaikydamas rvsi su pirmuoju astraj
skyriumi, ir turėjo uždavinį saugoti kelią, vedantį is N. visuomet vra irraži ka,s’ bet frkiti esantieji sve-
Klebiškio j Cepeliskes. Ketvirtas skvnus pitaise dešiniame G-l«'naiomet ^a žiai j*, j šeimos „ariai vien.
sparne, palaikydamas ryšį su antruoju, ^amąs uzdavi-: Ivogjm^ J ^kias J balsiai sušunka: ”O kaip į-
nį saugoti pneso galimą prasiveržimą is Pajesio — dėsi- kaf|a irskai jas dovanoti įfloma! KaiP 8Tazlai su8a|-
niuoj'u Jesios krantu. Penktas skyrius, vadovaujamas Dau. Taj b_ nįbransi jr ne. vota!“
tarto, įsitvirtino prie Vilko sodybos, turėdamas pas save pifj -r oficia]i> ir neut. Tikl.ai> tai yra ”sugai. 
dalinio sanitarinę tarnybą ir saugodamas kelia iš cepelis- -r ne^ dovana, vojimas“. Tas bičiulis sve-

. | štai Jums, gerbiamoji Po-i'"as. i J’rautav?
(Bus daugiau). nja razdikai, Bet penki j nupirkti tam paruostų gelių,

i Ne keturi ir ne šeši, bet pen- ^t pats padare is sakų, ža
ki _ kain nridera Ir žino. tomynij. samanų, ivainų ge-

muniuunfnrnuuuuuu 11  ...................... nnnimnnoooo ra^doni. kad ka nors i * raudonų eiškėtvai-
nepagalvotų... Trys balti, du SIU. meniską ir neįprastą ku-

MviAvtiimArafo (forą ružavi ir viena šaka espara- nni- 
Keleivio prenUineraLtt - a žalumvru. Tai bus visiš- Aišku, ne visi taip moka

kai korektiškai- ir linkę daryti. Tai džiauki-
/Inirona izifinVinmifi nrotfomis Sekantis svečias "įvelka“ mes_^ iš krautuvė gėlių do- dovana VISOKlOmiS progomis kažką dide!i . laikrašti jvy. vanelemis, kad jos tiktai ei- 

niotą. Tiktai pagalvokite — ls &lrdies. Tai via svar-

susiraukusi. pusiau šypsoda
ma ji žiūri, kaip svečias at
sargiai išvynioja tą dovaną, 
nuima laikrašti. Ir tada ne 

'tiktai ji ir svečias su gvazdi-

1966 METŲ "KELEIVIO*

KALENDORIUS
jau siunčiamas užsisakiusiems

Redagavo Stasy* Michelsonas

Aktorė Cindy Robbms ir darni- Kaip ii kasmet, kalendoriuje yra svarbių ir įdomių
ninkas Tommv i>eonetti piausto skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų, 
vedybini tortą.

Kalevdorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre
numerata arba atskirai. Kalendoriaus kaina 95 centai.

PERNAI PASIVĖLINUSIEJI UŽSISAKYTI KA

LENDORIAUS NEGAVO, TODĖL ŠIEMET UŽSISAKY

TI NEPASIVĖLINKITE!

Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome 
šiuo adresu:

Seržanto George Smith motina 
meldžiasi, išgirdusi, kad jos sū
nų komunistai paleis iš nelais

siųsti

"KELEIVIS“

636 E. Broadway — : — South Boston, Mas*. 02127

, į laikraštį!! Šiurpulys perbė
ga per šeimininkės kūną. Ji

biausia.

V. Čekauskienė vės.

f
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' ********************************************************************** Sandaros 7 kp susirinkimas

.{i Sandaros 7 kuopos šių 
• t metų paskutinis susirinki- 
«; mas bus gruodžio 19 d. 2 v. 
:Į popiet nuosavoje salėje. Ja- 

mc bus i cnRumu kuopos vhI* 
dyba 1966 metams, o po su- 

Žygio apyskaita Rinks valdybą sirinkimo bus kalėdinės vai-
Žvgio i Jungtines Tautas Ši sekmadieni, gruodžio - ...... . .

apyskaitinis susirinkimas 12 d- nuo 1 iki 8 vai. vak. So. L .V1S*. nai iai kviečiami da- 
bus ši penktadienį S vai. Bostono Lietuvių Piliečiu Į?vautl lr atsl\estl sa™ 
vak. So. Bostono I iptnvin n»-?mrrii«j i-inlre coi-a iraizl,. di augus. Valdyba

Vietinės žinios

Lietuvių
So. Bostono Lietuvių Draugija rinks savo valdy-

Pil. Dr-jos patalpose, kuria- bą. Seniau rinkimai būdavo
me kviečiami dalyvauti visų paprastą dieną, dabar bus
organizacijų atstovai. sekmadienį, kad kuo dau-

Be apyskaitos, bus dar ap- giau nariu galėtų balsuoti • • • > • ,Vu; .ii i -no -dėtims susirinkimas busD. augi ja tun per l.oOO šj ketvirtadienį, gruodžio 9

Dorchesterio Moterų Klubo 

susirinkimas

tani ir kiti reikalai. Visi da 
lyviai bus nufotografuoti.

Susiiinkimą šaukia Liet. pusė. Tai didelis narių apsi- «w»wuu
vaindvbaOmenėS apyHnk6S Turėtų visi balsuo- se išės tas pavdšin^
VaK-A„teM. Matjoška a^U^us^^ <IOVan°miS

vadovauti. O tinkamiausi 
bus tie, kurie yra jau pasi
žymėję visuomeninėje veik
loje, kaip sumanūs ir bend- 

Dorchesterio Lietuvių Pi- ram reikalui tarnauti pasi-
liečiu Klubo susirinkimas vyžę tarnauti asmenys, 
bus giuodžio 21 d- So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Dr-jos Padėka
II aukšto salėje. Pradžia 8 Nuoširdžiai dėkoju 
va1, vak. Jame bus renkama brangias dovanas ir gražius skaitys paskaitą apie dail. 
kitų metų valdyba ir sren- linkėjimus mano gimtadie- M. Čiurlionį. Kviečiami ir 
džiami kiti svarbūs reikalai, nio proga M- Nausėdienei, neskautai.

Po susirinkimo bus kalė- V. ir M.' Akertams. E. Valū- 
dinis pobūvis. Valdyba pra- nienei, E. ir B. Valūnams ir Sandariečių žiniai

narių, bet balsuoti ateina tilt J. 7:30 vaL vaR; go_ Bostono

Dorchesterio Klubo 
susirinkimas .

Paskaita skautams 

apie Čiurlionį

Šį šeštadienį, gruodžio 11 
d. 7 vai. vak. skautų būsti
nėje (368 Broadway, Liet. 
Pil. Dr-jos namų ketvirtas 

už aukštas) dail. A. Rūkštelė

Kai Wastiingtone lapkričio 27 d. žygiavo taikos šalinin
kai, kitoje gatvės pusėje buvo galima matyti ir šito

kius pbkatus, — Nesiduok raudonųjų su vedžioji! mas ir 
panašaus turinio.

^4 -; —
* . *•'

SENIAUSIAI IR VIENA Iš PIRMIAUSIAI 

ĮSTEIGTA SIUNTINIŲ SIUNTIMO FIRMA

« VISOSE JUNGTINĖSE ARERIKOS VALSTYBĖSE

H Globė Parcel Service, Ine. i
GARANTUOJAME siuntinių saugų ir greitą prista

tymą Jūsų giminėms į U.S.S.R.
Siuntiniai garantuojami visais atžvilgiais

JOKIŲ PAPILDOMŲ MOKESČIŲ siuntinio gavėjui 
nebereikia mokėti.

DIDELIS PASIRINKIMAS įvairių prekių, medžiagų, 
įvairių produktų mūsų pagrindinėje įstaigoje ir 
skyriuose.

KAINOS be jokios konkurencijos.

| Globė Parcel Service, Ine.;
? ::

CENTRAS YRA:
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. Tel. WA 5-3455 

CENTRINĖ IŠTAIGA NEW YORKE YRA:
220 Park Avenue, South, (kampas 18-tos gatvės) 

Telefonas: 982-8410
S K Y RIAI — VISUOSE SVARBESNIUOSE 
JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ MIESTUOS

Balfo padėka I
Balfo 317 skyrius nuošir-

♦♦♦♦♦♦♦♦z#**######*#****###*##*##**#*#******#*#**#*********************

Bostono
šo visus atsinešti dovaną, ne šeimai, jos dukrai ir anūkei att kandame an-Vr džiai dėkoja spalio 3 d. ban- PARENGIMŲ KALENDORIŲ:-
mažiau kaip $1 vertės, suvy- Elenutei. T. Banienei. J. Be- suvažiavimas ivvksta eruo- ket0 £ausiems dalyviams, jo .
niotą. bet be parašo, nes jos laidui, J. ir S. Belekams, A. džio 12 d ‘ (Sekmadieni) ^obėJU1 inž- Juozui Rasiui, < asai ^o. Bostono
........—---- o,. . , ... . . , „ UZ1° a. tseKmaaieny j<un y Lietuvių Pil. Dr-jos Iii auks-Įbus sumaišytos ir kiekvienas Stankevičienei su dukra, F. gardaros svetainėie 30 In Balfo centro Pirm- .......  ♦ , □ -- , , ,trauks savo laimę iš “šuli- Stankevičiui, W. ir O. Janu- XX RrneVtnn Martinkui už žodį. w™! sa’«J« Mlnka ’^dijo talen-!

DOVANOS
nio“. šams. J. ir M. Šablevičiams,

Visi bus pavaišinti užkan- M. Gofensui. savo sūnui ir
džiais. Valdyba Marčiai. Ona Šiugždienė

PAROPODAMAS NAMAS
1 kambariu, geroj vietoj, tarp 
Miami ir Hol!vw«od. žema kai
na. Teirautis laišku:

W. Plein.
21 NE 2nd Terrnce.
Ti cTTTt ma i rr?. I?!.* 

r m. •i-uiao

Ieškau darbo farmoje. 
dailidė (carpenter), taisau senus 
ir statau naujus trobesius, lip
dau. dažau sienas, dirbu ir mūro 
darbus. Esu pensininkas. 

Vaclovas Joniką.
123 Atlantic Avė..-- — M v.Aiianiic vuv. n. i.

(-50)

rUCSON, ARIZONOJE.
parduodami 6 hutai po 2 miega
muosius ir 2 butai po 3 miega, 
muosiys arti prekybinio cenlro 
ir busų linijos.

Smalkesnių žinių teirautis 
šiuo adresu:

R. Prasziunas.
1226 N. Richley Blvd.
Tucson. Arizona.

(50)

SANDĖLIS VISOKIŲ
ARBATŲ IR ŽOLIŲ

prieinamiausią kaina 
KATALOGAS

dykai siunčiamas pagal 
pareikalavimą
PALANGOS

TREJOS DEVYNERIOS
Tai yra augalinis mišinys, 

susidedantis grynai iš šakne
lių. lapu, žiedų, sėklų ir žolių. 
Kiekvienas, kas tik nori būti 
visada sveikas, turėtų vartoti 
T r e j anka. nes tai geriau 
sias vaistas nuo dispensijos. 
vidurių užkietėjimo, nevirški
nimo, stokos apetito, širdies 
supykrmo, išpūtimo, pilvo su
gedimo, reumatizmo, neural
gijos. kosulio, gerklės skaudė 
jimo. karščiavimo, krupo. 
bl<>go ūpo. bendro nusilpimo, 
inkstų ir kepenų ligų.
Kaina su persiuntimu $1.30

Visada gaunama — 
FLORAI. HERB COMPANY 
Box 303, Clinton. Indiana.

Dept. 5
PASTABA: Kartu su orderiu 
prisiųskite ir pinigus, nes ki
taip orderių neišpildvsime. 
Kanadoje 50 centų ekstra.

REIKALAUKITE
naujausių ir geriausiu ilgo 
grojimo

lietuviškų
PLOKŠTELIŲ

(rekordų)
Nepriimkite jokių pakaitalų 

Žiūrėkite Reąuest firmos ženklo.
Veltui siunčiamų katalogų 

klauskit artimiausioj krautuvėj 
arba rašykite:

REQUEST RECORDS 
66 Mechanic Street 
New Rochelle, N. Y.

=l< -r-r ; r.-;

už naujus skaitytojus
te Pr-dž^’l 1 'val ’̂o MaSS' sė^taTir komp."' -Juliui tų popietė i. N. Anglijos gra-

Bus renkama atdna'ntiem Gaid«liui. “j dainas Onai zuoks ba,lus- 
___ metam vaidyba ir svarstomi (vaskienet kunoa vadovao-į ...
Esu kiti mOsM organizacijai svar- Ja“?s ?'"i Vasario 20 d. So. Bostono

būs reikalai. mokyklos (Thomas
Suvažiavimui užsibaigus. ka C'JS'ba k etaK.!'?l;’'1™' Park) salėje Alto rengiamas

Brocktone Sandaros 24-tos Sa , .-„Tbr n“ ’1 Vasario 16-sios minėjimas,
kuopos valdyba rengia šau- Darb.nmtai, Drangūi ir Dir- s J
nu banketą.' Banketo pra- yF-seimininke. Onai;
-_= - - - . 1 Vmca'tiPnoi RoiiVinnai (J J „ ___ .
dzia 4 vai. popiet. "—”'^"Y’--'l Kovo 15 d. jordan Man

Prašoma kuopu atstovus lulionienei,. Bai tąsiu-. smuikininko I. Vasyliūno
ir veikėjus kuo sk'aitlingiau- ““"e!-. 0 Kropmne'. S™- koncertas.

_ naviciutei. Rentelienei ir jos | 
dukrai Bimtei, Kazakaitie-i * * *
nei ir jos dukrai Laimai. Į Kovo 25 d S;30 val vak

I Nuoširdus ačiū aukoto- jor(j?n Hali Pabaltiečių Dr- 
jams, kurie sudėjo per SoOO.
Aukojo:

Banketo globėjas inž- Juo
zas ir Irena Rasiai $100.

Šios žiemos sezoną N. prel. Pr. Virmauskis $50.
Anglijos Baltų Dr-ja prade- po $25: Vyt. Stelmokas iri Balandžir I d. 8:30 vai. 
jo gruodžio 3 d. pianisto An- Lietuvių Pil. Draugija. ! vak. Jordan Hali Pabaltiečių 
tano Smetonos koncertu, ku- £ Gruzdąs __$15 ir A. Dr-jos renčiamas latvio ba
ris sutraukė gana gausų bū- Mažiulis $11.____________ i ritono Janis Klavins kon

Po $10: A. ir J. Januške- 
vičiai. J. Kapočius, adv. A.
Young, J. Starinskas, A. Gir. 
nius. J- Liutkonis, J. Jūrė-

PAIEŠKOJIMAI
Ieškau Barboros žiedeiytės 

Rražesniauskicnės, kilusios iš šiai dalyvauti šiame suvažia- 
Mecisėdžių kaimo. Gargždų vals..
gyveno So. Bostone. Ją pačia ar 
ay.ie ją ka nors žinančius prašau 
rašyti;

Marta Tažienė. 
c o Oskar Lange.

9.3 Johnson Street.
Naugatuck. Conn.

(51)

vime ir bankete.
ALT Sandaros 1-mos Apskr. 

valdyba

Pirmasis ši rudenį 
pabaltiečių koncertas

jos rengiamas estės mezzo- 
soprano Irene Loosberg kon
certas.

"KELEIVIO** 60 M. SUKAKTIES PROGA SURADUSIAM 
VIENĄ NAUJĄ METINI "KEIEIVIO“ SKAITYTOJĄ DUODA
MA DOVANŲ K. BIELINIO KNYGA ’TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA“, KURIOS PARDUODAMOJI
KAINA $2.50.

O KAS SURAS 3 NAUJUS METINIUS PRENUMERATO
RIUS ARBA PATS SUMOKĖS PIRMYN 3 METŲ PRENUME
RATĄ. TAS GAI'S DOVANAI VIENĄ lš MŲ KNYGŲ, KURIŲ 

PARDUODAMOJI KAINA $5.50—$6.00:

ST. KAIRIO “LIETl’VA BUDO“ ir “TAU, L1CTUVA*.

K. BIELINIO “DIENOJANT“ ir ^PENKTIEJI METAI“

NEPRALEISKITE PROGOS NESUNKIAI GA-UTI VELTUI 
BRANGIĄ KNY(L\ IR KARTI; SUSTIPRINTI “KELEIVI**. 
KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR Į SEPTINTĄJĄ 
DEŠIMTI tfENGĘS

GRAMERCY
SHIPPING CO.

(Ist. 1915)
118 East 28 Street. 

New York. N. Y. 10016 
ŠVENTĖMS PATARIMAI 

Aukščiausios kokybės 
Vakarinių kraštų maisto 

siuntiniai
G-. 213 AI STRA $26.00
20 sv. kvietinių miltų, 20 sv. 
smulkaus cukraus.
Gr. 223 SARGEI $31.00 
22 sv. kvietinių miltų. 11 sv. 
smulk. cukraus, 2(4 sv. mar
garino. 2(4 sv. bekono, 2(4 
sv. razinkų.
Gr. 238 VERA $49.00
11 sv. kvietinių miltų, 11 sv. 
cukraus, 2.4 sv. ryžių, 2.4 sv. 
miltų, 2.4 sv. bekono, 2.4 sv. 
rūkyto kumpio. 2.4 sv. salami. 
2.4 sv. taukų. 2.4 sv. maišytų 
ir sudžiovintų vaisių, 500 gr. 
degintos kavos pupelių. 250 
gr. geriausios rūšies arbatos,
2 gabalai Lux tualetinio muilo

Angliški audeklai
S i u n t i n y s B-1 

Vyrams ir moterims—$54.75 
3’4 jard. 100(ė vilnonės me 
džiagos vyriškai eilutei (kos
tiumui). 3 jard. raijono/sati- 
ninic pritaikyto pamušalo. 4 
jard. bovelninės medžiagos 
suknelėms ir bliuskutėms. 3 
jard. 1005' vilnonės medžia
gos suknelei. 1 pora vyriškų 
apatinių (marškiniai ir ilgos 
kelnės)

MOTERIMS SPECIALIAI
$87.50

3 jard. 100% vilnonės paltui 
medžiagos, 3 jard. pritaikyto 
raijono satininio pamušalo, 
3 jard. verpto raijono žiemos 
suknelei. S jard. raijono suk. 
nelems ir bliuskutėms. 8 jard. 
medvilninės medžiagos vasa
rinėms suknelėms ir bliusku- 
tėms.

Visos kainos pilnumoje
Jokių kitų kaštų.

Pilnų katalogų gauti 
rašykite angliškai ar rusiškai.

rį pabaltiečių, daugiausia 
lietuvių.

Anot reiklaus Christian 
Science Monitor recenzento,
„Smetona davė įdomų piano nas? j vasijiūnas (iš Brock. 
rečitali“- - - - —..................

Kiti du koncertai bus pa
vasari— kovo 25 d. ir balan
džio 1 d.

MIRĖ BURTININKŲ 
KARALIUS

Hollywoode mite 80 m.

SOSQ0QOgQOS<9SOSaeO6O900i9S0
LENTYNA

Iš spaudos išėjo Knygų STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS 

Keleivio administracijoje

tono). E. Kulbis. A. §ku-; jentvn?s 1965 m- Nr. 2. Re- 
dzinskas A. Andriulionis, J.!d.aktonos A- Ruzancovas at-j 
Mikalauskas, B. Paliulis, S. pasivėlinęs šitą nu-

- Griežė-Iurg’elevičius B U- rner-1 ParuosD f’ėl sunkios Ii- galima gauti dailininko A- 
'tenis V. Izbickas St Tra- ^os’ užtrukusios net tris mė- domo Varno pieštą Lietuvos 
i penskis, V. Andriušis ir A. nes’us>
Bričkus.

Po $5: J. Tuinila. A. Vi- 
nUnywoo<,e m.e ęv m. )fniškis,E Ausiejus. p. R,a. 

amžiaus paskutinis balto- g, Kilju]J M Bratė
sios ir juodosios magijos n;enė. AValis. A. Monkevi-' . , , , . . .. .
karalių Blackstone. Jo svar- A ,anu-k A vitkl|s tįsos tautos tebera nelaisye- 
biausi numena, buvo -per. j Kasimaskai. kun y. Mar- Je .lrItatt'. '?'ksta tim m«t.u> 
piaut. pusiau moterį laga- Onkus Pr Ra(-.kallskaf M J-
m,nt’.Jan.len! P^',7- Manomaitis, K. Dūda. K
nu. kiškį iššokdinti iš cilin- 
derio ir kt.

LIETUVIŲ PROTESTAS
(Atkelta lš 5-o psl.)

kai Jungtinėse Tautose dis
kutuojama priėmimas kito 
komunistinio bloko — Rau-

nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
3x6 coliu dydžio už 80 cnt

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: "Lietuvių Išeivija 
Amerikoje.” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS VIRSAIS $4.00. 
K ik i Al.s— KSon

Naujiena
Barūnas, L. Vasiliūnas, J. , . ... ..

.... VaičaitivJ- Davalga, Bara- donosios K,n,JOS' ,
Rart? J! buvo pasikvietęs: suskas J. Jonaitis, A. Bai- "Lietuvių, mūsų karūnos MINIMAI IR MINTYS, II n, 

prez. Coohdge. Rodydamas ka p. žičkus h. K Baėans-, Liolių, demonstracija turi tomas. 336 psl., kaina $5savo stukas , Blackstone kag užimponuoti, nes maža jų H
sugebėjo iš prezidento kiše-, Juozapaitis p0 $3 saujelė sugeba suorganizuo- ^ADAS NAGIUS-NA- 
nes ištraukti rašomąją j Verbickas ir V Ašmonas. "Laisvės traukinius“ ir GEVIČIUS, jo gyvenimo u 

Būtų labai malonu, kad /,Laisvės ekskursijas“, ku-'darbų apžvalga, redagavo 
visi tie, kurie dėl vienos ar rios g 46 jvainų Jungtinių dr. Balys Matulionis, labai

ištraukti 
plunksną, o kiškį iš finansų 
sekretoriaus Meliono ir pini
ginę iš valstybės sekreto
riaus kišenių.

GREITA PAGALBA 
Nenusimink, gausi ppgalhą. 

..Vaistai, kone buvo ilgai lau
kiami. nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau vra.

Tuojau siusk 
savo vardą
atsiusime vaistų išbandymui.

‘ ROYAL PRODUCTS 
Nori h Sta., P.O. Bos 9112 
Newark 4, N«w Jersey

Dr. Kazys Grinius, ATSI

\ alstvbių ir Kanados mies- kleista, daug pa
^ suvažiuos ) New Yorką veiksl 374 L> kaina $6 

”Tai didžiai lietuvių, lat- v
padaryty nedelsdami prieš vių ir estų manifestacijai -g į p ? p. ' 
Kalėdas. Vargo vra daug, mūsų linkėjimai reiškiami ciaiapiasytas KaroMuzie- 
Balfas tiksliausiai tas aukas baigiamaisiais maldos žo- Jus» garsėjęs laisves kovų 
paskirsto. 'džiais, kuriuos ištars tas di-J paminklais. Okupantas ru-

j kitos priežasties nespėjo sa 
1 vo aukos vargstantiems bro
liams ir sesėms įteikti, tai

Geriau 
dovana

Jei galvojate apie dova- 
savo pažįstamam ar 

draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus

Stepono Kairio ”Tau, Lie
tuva”, kaina $6.00.

Stepono Kairio “Lietuva 
budo”, kaina $&50

etipro Bielinio “Penktieji 
•tetai“, kaina $8.00.

Kipro Bielinio “Dieno- 
iant*, kaina $6.00.

Stasio Michelsono “Lie-
ilĮsk ši skelbimą ir Į Aukasiteikti prašau sekr.i dysis susirinkimas: ...”Pri- sas šį muziejų panaikino, brvnj Iieivija Amerikoje,’* 
su antrašu, ir mes J. Vaičaičiui (327 Broad- kelk. o Viešpatie, mūsų pa- laisvės kov’ų paminklai din- *a’na minkštas vrieliais $4,

way. So. Bostone).
A. Andriulionis,

pirmininkas

vergtus brolius... Duok lais- 
vę Esti jai, Latvijai ir Lietu

' vai.
RO- kietais $8.00.

r
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Vietines žinios
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DARIAUS LAPINSKO

KONCERTAS BOSTONE

Kaip žinome, dar nese
niai buvo surengti mūsų jau
no kompozitoriaus Dariaus 
Lapinsko modernios muzi
kinės kūrybos gerai pavykę 
koncertai New Yorke ir Chi. 
cagoje. Dabar bostoniečiai 
šio jauno talento ir savos

J kolonijos menininko rėmė- 
: jai. drauge su N. Anglijos 
j Baltų Draugijos parama, nu-
4 tarė Dariaus Lapinsko kon-.
i certa surengti ir Bostone. i Antanas Matjoška. So. Bostono Lietuviu Piliečių Dr-jos direkto- 

Jis įvyks 1966 m. kovo 12 ”us‘ vadovavo draugijos surengtam šių metų sutikimo ban- 
Ona Ivaškienė. pasižymėjusi ne j g.30 Jor<Jan Hali, da- kuris davė per $800 pelno. Jis pirmininkavo ir Žygio į J. ^7^7
tik lietuvių vardo gaišinimu Jyvaujant simfoniniam or- Tautas Komitetui Bostone, kuris sutelkė lėšų per $2,000. j ______
tautiniais šokiais .amerikiečių jr joljjtįjjj Aldonai ***********************************************************************
tarpe, bet veikli ir įvairiose or- Stempužienei ir Aldonai Ke-

Drabužių vajus
Balfo skyrius praneša, : 

kad drabužių vajus baigiasi 
gruodžio 20 d. Kas turi at
liekamų dar tinkamų dėvėti 
drabužių, prašomas iki nu
rodytos dienos atnešti į J. į 
Vaičaičio įstaigą (327 W.! 
Broadway, So. Bostone). 
Vėliau drabužiai nebus pri-j 
imami.
KAIP ŽMONES IŠMOKO 

KALBĖTI
Labai įdomus klausimas. 

Nusipirk "Keleivio“ kalen
dorių 1966 m. Ten rasi į tų 
klausimų atsakymų, o be to, 
dar daug ir kitokių įdomių 
straipsnių.

Kalendoriaus kaina tiktai 
95 centai. Kalendorių gali
ma išsirašyti iš "Keleivio“ 
administracijos: 636 Broad- 
way, So. Boston, Mass.

ganizacijose. Ji su savo sambū- p^į^į (pianistei).
riu ne tik dalyvavo žygio į J. Koncerto rengėjų bran 
Tautas meninėje programoje, duoli sudaro. A Andriulio_ 
bet nemažai ir lėšų jam sutelkė. nig> E Cibas j Dač R

da. J. Starinskas. P. Žičkus, gali siekti apie $2,500, tai jų 
_ K- ir N. Žygai, J. Vasiliaus-' dali tenka sudėti mecena-

kas. Jie dalyvavo iniciatorių tams. Pirmieji stambiom au- 
susirinkime arba to susirin- į kom — po $50 — tą kultūri- 

Ji veikli ir So. Bostono Lietuvių D’Auiiio Z Gavelis *A1- ir ^m0 nutarimams pritarė.'nį žygi jau parėmė J. Ado- 
Piliečių Dr.jos vadovybėje. Ant. 0^^ j. Kapočius, Pabaltiečių Dr-jos atstovu monis, inž. dr. J. Gimbutas,
, ______________________  Pr Kaladipnp R tJvapIcv pakviestas Vyt Izbickas. , A. Mažiulis ir poetas Petras

Japonijoj. visu, vaiku, tė,' V. Maliiuskaitė. A. Kadangi koncerto išlaidos Pilka. Stipriai remia ir kiti.
mok it rašyti dėžinę ir ltnirią- Matjoška. A. Mažiulis, Č. 
ja raukomi*, Mickūnas, dr. S. Jasaitis. J.

Kasys. S. Santvaras, J. Son-

<♦♦♦♦♦♦***♦#*♦#**♦#***••**■»***>■» e*#***##*#****###**#*####******##*#**#*

PARDUODAMAS NAMAS 
DORCHESTERY 

irti St. Margaret s bažnyčios, 
7 kambariai, didelis sklypas. 
Apžiūrėti susitarus telefonu:
AT 4-3884

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
Iš BOSTONO I LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 6 vaL vak* 

o šeštadieniais 
nuo 8 vai. ryto iki 2 vaL p.p.

327 W. Broadway, I
So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis!
---------------------------------- -

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 

WORCESTER, MASS.

Tel. SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga Worcestery, kuri siunčia 
siuntimus tiesiog iš Worces-
terio į Lietuvą ir kitas Rusi- rEU g.2124

Amelia E. Kodo

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder 
925 E. Foarth SL,

So.
Atlieku vuu^^ataisymo, 
to ir projektTOmu darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Saukite visados iki 9 va
landų vaitam.

Telefonas AN 8-3330

Televiziją 
ir radiją

Ta?so Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street 

South Boston 
TeL AN 8-6645 

^aooooaooeoooooooooGeoeoA.

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nuo 9 vai. ryta iki 5 vai. vak 
Vakarais iš anksto susitarus 

447 BR0ADWAY 
^a»th Boston. Ma>w

Trans-Atlantic Travel Service
Kelionių biuras, kuris parūpina klijentams susisiekimo 
bilietus, užsako viešbučius, padeda sutvarkyti kelionei 
reikalingus dokumentus i visus pasaulio kraštus ir 

į Lietuvą.
Kartu yra

DIDŽIA L SI A SIUNTIMU PERSIUNTIMO įSlAlGA 
NAUJOJ U J ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
IR

PAnADATlCTC CVVDITTC i viznrvvrvju i u i iuuj
390 We»t BROADVVAY, So. Boston, Mass. 02127.

Tel. AN 8-8764
Siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO. Iš tolimesnių vietų 
siuntinus siųskite paštu virš nurodytu mūsų adresu.
ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS IR 
KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA MCSŲ IŠTAIGOJE. 
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams — Podarogifts, 
Ine., pav., kaip automobiliams, motociklams, dviračiams, įvairiems 
radijo ir TV aparatams, skalbimo ir siuvimo mašinoms ir dauge
liui kitų daiktų. Be to, galite užsakyti kelialapius į kurortus - 
sanatorijas su mineraliniais vandenimis ir kitas poilsio ir gydymo 
vietas. Podarogifts, Ine., užsakymus priimame paštu ir telefonu 
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainaraščių 
katalogų.

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO, KAD MISŲ ĮSTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA IR GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 
JŪSŲ SIUNTINIUS AR UŽSAKYMUS. PERSIUNTIMAS 
GARANTUOTAS.
Siuntiniai ir užsakymai priimami kasdien nuo 9 iki 5 val. vak., 
ketvirtadieniais nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais 8—12 vai. d.

Vedėja ALDONA ADOMONIS

. • >

< ► ' I
•» < I

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

Tarpininkauja perkant ar par. 
duodant namus.

Apdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visu rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę ir sveikatą.
389 Broadway. So. Boston. 

1 elefonas: 268-6030

santaupų paskutinis 
dividendas

MtWashington Co-operabveBank!

430 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS. 
ANdrew 8-0379

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FUEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
• VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas
• Automatinis alyvos {liejimas
• Nuolaida, mokant grynais už burnerį
• Vamzdžių įvedimas ir taisymas
• Pilnos šildymo sistemos--------
RADIATORIAI — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI įrengiami pigia kaina

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU

Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 
MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE

FORD TRAUKS
VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL. MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE

(BODY SKOP)
Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 

žemiausia kaina
Norėdami talkos perkant naują ar vartotą mašiną su 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės į 

LONGINĄ IZB1CKĄ
dienomis: 327-1000 vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

SIŲSKITE PINIGUS 
I U.S.S.R. 

ŠVENTĖMS 
DAUGIAU PREKIŲ IR 

MAISTO PASIRINKIMUI 
GRAMERCY SHIPPING, Ine. 
firma įsteigta prieš 20 metų 
SĄŽININGAI ir PATIKIMAI 

PATARNAUJA 
be jokių atsiprašymų. 

JCS ESATE APSAUGOTI
LEIDIMĄ TURINČIOS 

FIRMOS.
Pilna garantija. Turi Bankų

Departamento leidimą. 
Apdrausta $20,000. 

Tiesioginis USSR Užsienio 
Prekybos Banko agentas. Mū
sų firma yra vienintelė, kuri 
visada siuntėjui pristato ofi
cialų USSR kvitą, gavėjo pa
sirašytą. Pristatoma 

per 2 savaites.
Suma pilnai išmokama. 

Vertė: 9 rubliai už JI® 
Persiuntimas: iki $50.09—$2.75 

per SS®.—10% 
GRAMERCY SHIPPING INC.

744 Broad Streei
Newsrk, N. J.

Rašykit angliškai ar rusiškai 
gauti pilną katalogą.

GRAMERCY
„Nty £&.

Tel. M U 9-0598

«#eeeeeeeeeeeeee«*e*e*e*********<

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektras Prietaisai

jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietines 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

Apsidrausk
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
» . « ’j Draudžiame nuo polio, viso- ♦ 
J kių kitokių ligų ir nuc nelai- { 
{mių (ugnis, audra ir kt.) .. * 
J Visaia insurance reikalais { 
{kreiptis: !
{ BRONIS KONTRIM {

Jastiee o€ OePesee—Constable ‘ 
598 E. Broadvay 

So. Boston 27, Ma

(RUDOKIUTĖ)
OPTOM ETRISTĖ 

Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro 

Trečiadieniais—uždara 
445 BROADWAY

SOUTH BOSTON. MASS.

::
::< >
< i ; j

445 BROADWAY---"I

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo
Programa Naujoj Anglijoj
iš stoties WLYN, 1360 ki-
lociklų ir iš stoties FM,

» 101.7 mc., veikia sekmadie- <♦

{Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 j

niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
na, Perduodama: Vėliausia 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai- 

* nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis j 

Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.

taisome laikrodžiu* ; > £joeeuntrai
žiedas, papuošalus

379 W. BROADVVAY 
SOim? BOSTON 

Tel *N 8-4649

Dažau ir Taisau
4
4

4
£ Namus iš lauko ir viduje. 4 
> Lipaau popierius ir taisau^ 

:;I * vistų. Rą pataisyti reikia. J 
* * Naudoju tik geriausią « 

medžiagą. j
t JONAS STARINSKAS 
f 220 Savin Hill Avė.
•> Dorchester, Mass.

Tel. CO 5-5854

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimų
495 Columbia Road

Arti Upham’s Corner 
Dorchester. Mass.

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parauooame tiktai vaistai, išpildome gydytojų re 

ceptus irturime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką raistinę.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B. Reg. Pharm.

382 a W. Broadaray, tarp E Ir F latvių. SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v„ išskyra šventadienius ir
'1

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietavia Grd>tojas ir Chirurgas
\ K'Y

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadway,

So. Boston, Mass. 
VALANDOS nuo 2 iki 6 p.p.

TEL. AN 8-2712 
Namai ir Cltis:
287 Coicord Rd, Billerica. M 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

< Į

Flood Sąuare 
Uardware Co.
SariaiakM K. J. ALEKNA
•28 EAST BROADVVAY 
8OUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popi*’-''- Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnami

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




