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61-MIEJI METAI

Vietname vėl ginklai žvanga!
Po trumpos pertraukos karas Vietname vėl prasidėjo. Komunistai neišlaikė 

žodžio, šiaurės Vietnamo bombardavimai dar nepradėti, vis laukiant taikos ženklo.

Gruodžio 22 d. staiga mi
rė Lietuvos kariuomenės 
pulk. Petras Kutka, gyvenęs 
St. Charles, III.

/ ■ I

New Yorko parodos

Didelėmis pastangomis Kviečia Vokietiją Mirė pulk. P. Kutka
Vietname buvo pasiekta per; '
Kalėdas trumpa mūšių per- kartu tirti erdvę 
trauka. Komunistai buvo pa
žadėję 12 valandų paliau- Paeitą savaitę Vakarų Vo- 
bas, o Piteų Vietnamo ir kieti jos kancleris Ludwig 
JAV karo pajėgoms buvo Erhard lankėsi Washingto- 
duotas įsakymas paliaubas n.e’ °kietija labai nori turė- 
tęsti 30 valandų. Komunistai svaresnį balsą atominės
savo žodžio neišlaikė ir pa- strategijos planavime ir ato- JlUOStollU $10 millOTllĮ 
skelbtų paliaubų metu už- m*nių ginklų kontrolėje, bet; Q , v u
puldinėjo. JAV kariuome- lr Atlanto pakto valstybių Suvedu* New York? Pa‘
nės vadovybė praneša, kad^™*** (Nato) šitie Vo- ’ Pa™dc« aPyska1?-
tokių užpuolimų paliaubų Etijos siekimai neranda vi-!\ . - u*irna n 
metu buvo net 84. O kai tie aBko pritarimo. Ypač tanv!n!1,.0.n’J dole"ų nu“?°h,i- O

priešinga yra Prancūzija. A-^idų dar bus: relkia nu-
pie Sovietų Sąjungą nėra ko parodos pastatus-
- - - Skaičiuojama, kad vien bel-

vpiksmus vėl' ix- tz a v (gų sodžiaus nugriovimas at-
veiKsmus vei Prez. Kennedy buvo pa- sieis 300 tūkstančių, tiek pat

užpuolimai vis pradėjo didė
ti, JAV ir vietos kariams . 
sekmadienį buvo duotas įsa- ?r kalbėti, 
kymas karo
Pia e L siūlęs bendrą Nato atominį jr kelionių bei transporto

Kai šitie žodžiai rašomi, laivyną, kuriame dalyvautų paviljono, o geresnio gyve- 
dar nepradėta vėl bombar- ir Vokietija. Vokietija tą pa- nimo centro nugriovimas—
duoti Šiaurės Vietnamo. Ko- siūlymą rėmė. bet jis nerado net 600 tūkst. dolerių, 
dėl? Į tai oficialaus atsaky- pritarimo Prancūzijos, Bri- Gali būti. kad nuostolių 
mo nėra. Spėliojama, kad y- tanijos, o net ir JAV buvo yra dėl to. kad mažiau buvo 
ra iš šalieg daroma žygių de- kritikuojamas. Dabar ir Wa- lankytojų, negu buvo numa- 
ryboms pradėti, todėl ir shingtonas nuo to sumany- tyta, bet nemažai kalta ir 
bombardavimas pertrauktas. atsisakė. Erhard iš Wa- parodos administracija, kuri 
O gal ir dėl to, kad patirtų, shingtono išvažiavo vežinas lengvabūdiškai aikvojo lė- 
kiek iš tikrųjų komunistai pažadu,kad Vakarų Vokie- šas. Pav., parodos pareigūnų 
nori baigti karą, nes juk jų tija turinti turėti prideramą kelionėms išleista per 1 mil. 
visur šaukiama, kad, esą, dalį Siaurės Atlanto Sąjun- dolerių. Tie ponai važinėjo- 
kaip galima pradėti derėtis, S°$ atominėje jėgoje, bet ką sj p0 Europą net su žmono- 
jei bombardavimas nenu- reiškia ta "priderama dalis“ mi». Gi vaišėms ir konferen. 
trauktas. jaandien dar neaišku- cijoms išleista taip pat per

Komunistų partizanai iš- Išsivežė Erhard ir prezi- milionas dolerių Parodos 
SDroedino mina nrie Pietų dento Johnsono kvietimą, komiteto pirmininkui Mose Vietnamo to?ų genamų kad, Vokietija kartu tirĄ išmokėta atlyginimo milio- 
patalpų Sadec, 70 mylių nuo Saulę » Jupiterio planetų, nas dolerių
Saigono. Netoli buvo ir ame- Suprantama, kad Vokietijai; Per ? mil. mėtota, adavus 
rikiečių karių patalpos. Už-Iablau ™P‘ aktualūs savos garantijas parodoje dalrva- 
mušta 14 vietnamiečių ir su- 0 "e k‘t« Penėtų rei- vusioms finansiškai nepaje-
žeista 42 Amerikiečiu ne- kalai, bet Erhard, matyt, gioms firmoms, kunos savo 
nukentėio šiuo metu nieko daugiau ne- pažadų negalėjo ištesėti,

galėsiąs laimėti, tai pasiten
kino ir tais neaiškiais paza- H aiva juose išsiveržė 
dais. Bet nėra abejonės, kad 
ateityje Vokietija reikalaus Vulkanas 
vis daugiau teisių, spren-
džiant atominių ginklų kiau- Kūčių dieną Havajuose 

buvo pradėjęs veikti. Kilau- 
nea vulkanas. Paskutinį kar
tą jis buvo išsiveržęs 1962 
metais.

StreK žemėbpyje rodo uotą. kurioje Thailando valsty
bėje JAV įrengia uostą ir karinę stovyklą. Tai padės 

apsaugoti Laosą nuo Kinijos įsiveržimo ir užkirs-
= Koman ratams iš šiaiiics V I

Piety Vietnamu.

Mir? -as

New Y or kui vėl 
gresia streikas

Simą.Per Naujus Metus New 
Yorkas gali palikti be viešų
jų susisiekimo priemonių, Bumphreįį iŠVįįko 
nes gresia jų tarnautojų . . .. 
streikas, jei iki to laiko ne- Į Aziją 
bus susitarta dėl sutarties 
pratęsimo arba teismas ne-

LINKIME MŪSŲ SKAITYTOJAMS, BENDRA
DARBIAMS, PLATINTOJAMS IR RĖMĖJAMS LAI
MINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

KELEIVIO REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA
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Jungtinės Tautos Lėktuve žuvo 85
baigė posėdžius kariai

Jungtinės Tautos gruo- Vietname atsimušęs į kal- 
džio 22 d. baigė savo 20-tos ną sudužo karo transporto 
sesijos posėdžius. Ši sesija lėktuvas, kuriame buvo 85 
jokiais ypatingais darbais kanai, jų tarpe 4 amerikie- 
nepasižymėjo. jei tokiais ne- čiai. Visi žuvo. Tai didžiau- 
feikyti rekordinio biudžeto šia lėktuvo nelaimė Vietna- 
121 su puse milionų dolerių me. Tai įvyko gruodžio 11 
priėmimo. į d., bet įvykis buvo nutylėtas.

Paskutiniame posėdy vie- Gruodžio 17 d- taip pat į 
nu balsu buvo priimtas nuta- ^ajną atsimušė kitas lėktu-

e****************—
Esame Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1966 Metų 

išvakarėse.
Šią ja besibaigiančių metų proga su pasiten

kinimu prisimenu visų lietuvių veiksnių, orga
nizacijų, spaudos bei pavienių lietuvių pasišven
tusią veiklą JAValstybėse Lietuvos labui.

JAV lietuviai ypatingai šiemet pasižymėjo 
nepaprastu organizuotumu ir veikla. Laisvai, 
nevaržomai ir viešai skaitlingom progom pa si ta - 
kyta prieš Lietuvos okupaciją. Protestuota prieš 
ją, užsistota už užčiauptų lūpų pavergtą tautą ir 
ieškota politinės paramos ginti Lietuvos teisėms 
į nepriklausomybės atstatymą.

Tai ryškiai pasireiškė sąskrydžiais lietuvių 
studentų prie Baltųjų mūmų, baltiečių manifes
tacijomis Washingtone, Chicagoje, Hartforde, 
Pasaulinėje parodoje ir kitur.

Jaunimo metų išvakarėse lietuvių jaunimu* 
ypač didingai pasireiškė lapkričio 13 d. Madison 
Sųuare Garden, Nev Yorke. Ten bei žygiu į Jung
tines Tautas jaunatvišku ryžtu bei entuziazmu 
pasisakyta už Tėvų Žemės pavergtos tautos teisių 
atstatymą.

Kol esama taip ryžtingo ir pasišventusio jau
nimo, senesnioji karta gali būti rami dėl ateities 
pastangų Lietuvos Nepriklausomybei atstatyti.

Tėvynės meilė šiemet vieningai suliepsnojo 
visų lietuvių širdyse. Tos eisenos nebuvo vergų 
manifestacijos, kokias Lietuvos pavergėjas prak
tikuoja. Dargi Lietuvos okupantas negalėjo nu
tylėti laisvųjų lietuvių atkirčio į jo tariamo išlais
vinimo minėjimą*

Giliai nuoširdžiai visiems dėkoju už besibai
giančių metų veiklą dėl Lietuvos.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju už skaitlingus 
sveikinimus bei linkėjimus Švenčių proga.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1966 Metų proga 
sveikinu visus geros valios tautiečius.

Linkiu jiems, kad Naujieji Metai su lietuvių 
jaunimo talka atneštų palaimos Lietuvai, paverg
tai Lietuvių Tautai ir visiems, kurie už jas kovoja, 
ateinantieji metai!

Juozas Kajeckas 
Lietuvos Atstovas

Washingtonas, 1965. XII. 20 d.
ttft /,»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»*»*»*»**************************************

Per Kalėdas Berlyne ko-
Viceprezidertas Humph- munistai nušovė 27 m- vyrą, _ __

bū?nūteręr'ralkteaTZeSM Ley “J™“

Kalėdų Švenčių proga, ALT Centro Valdyba 
sveikina visus patriotinius lietuvius Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, visus ALT narius, skyrių 
valdybas, Bendradarbiaujančių organizacijų va
dovybes, aukotojus ir visus dirbančius Lietuvos 
laisvinimo darbą. Visiems linki geriausių ir sėk
mingų Naujųjų 1966 Metų.

Ta pačia proga reiškia viltį, kad naujais 1966 
metais su nemažesniu ryžtu bus dirbama Lietuvos 
išlaisvinimui iš bolševikinės-rusiškosios okupaci
jos. Bendromis jėgomis ir besąlyginiu pasiryžimu 
bei darbu pasieksime savo tikslo — laisvos ir 
priklausomos Lietuvos atstatymo.

sulaikyti. muosius Rytus. Jis aplankys veržti laisvėn, o kitą sužeidė.
Japoniją. Pietų Korėją, For- ——-----------------------  -

. mozą ir Philiphinus, kur va- ----------------------------------------
■dovaus JAV delegacijai pre-
izidento Marcos pareigų į- 
vesdinime.

Aišku, toje kelionėje vice
prezidentas savo ausimis ir 
akimis patirs daug dalykų, 
ypač rytiečių nuomonių, lie
čiančių JAV politiką Viet
name ir kitur, ir visa tai grį
žęs praneš prezidentui.

Deja, jau kelionės pra
džioje pasigirsta rytiečių 
kritiškų pastabų dėl Humph. 
rey kalbų.

valstybes panaikinti rasinę 
diskriminaciją. Tas nutari
mas įsigalios, kai jį patvir
tins 27 valstybės.

Kalėdų aukos giltinei
Per 3 dienų Kalėdų sa

vaitgalį JAV keliuose žuvo 
631 asmuo, tame skaičiuje 
N. Anglijoje 22.

Pernai per Kalėdas žuvo 
578 žmonės. Tik 1956 me
tais tebuvo daugiau aukų. 
būtent — 706.

Sovietų pagalba 
Vietnamui

ItSStt Jff ,»»»»»»»»»»*»»»»»»»»»»»*»»*»********»*************************
««#****«

Buvęs prezidentas Eisenhoweris Vietname
taip atrodė, kai po širdies prie
puolio apleido Walter Reed ligo
ninę.

Nuo karo pradžio, iki Ka- G7r*e Mean> ’a ari"kt“ AFL 
-CIO prezidentu San Francisco1,568

JAV kariai

Sovietu Sąjungą pasirase
» sutartį su Š Vietnamu, kuria <'eor*e Kimmons w Ozark, Mo^ 

konferencijoje. Jam algos pridė- bus duodama daug didesnė Magino savo 28 akeną ūkyje 
ta 25,000 dolerią. Dabar jis gaus "technikinė ir ekonominė“ ^orny po 308 sn puse bušelių 

70.000 dolerių. [pagalba, negu iki šiol. \iename akeryje.

— —— — —---  - - - _________ -
tjit ttftttrt fffrfrfi*——■■ —a^«**»***>*»»»»»»ee»** **********

LINKĖJIMAI ŠVENČIŲ PROGA
ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ šventės 

išreiškia rimtį, susitelkimą, viltį ir santaiką, šven
čių metu trokštame būti su visais kartu ir išgyven
ti bendruomeninės jungties jausmą.

Švenčių nuotaikos, stiprinančios tautinio są
moningumo ir solidarumo dvasią, telydi mus lie
tuvybės išlaikymo darbuose ir kovoje už Lietuvos 

laisvę.
JAV Lietuvių Bendruomenės Centro valdyba 

Kalėdų Švenčių ir Naujųjų 1966 metų proga 
sveikina visus JAV lietuvius, linki geros šventinės 
nuotaikos, o ateinančiais 1966 Jaunimo Metais 
taip pat tvirtai stovėti ir nepalūžti išlikimo kovoje 
už tautinės gyvybės išlaikymą ir Lietuvos laisvę- 
JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS CENTRO

VALDYBA:
J. Jasaitis, M. Rudienė, Z. Dailidka, J. Ignatonis,
J. Jurkūnas, V. Kleiza. M. Šimkus, J. Paltukas ir

K. Januiluu
jjjjfrrrrr............. ...................



Puslapį ant, hcjlEiviS, 50. BOSTON Nr. 52. 1965 m. gruodžio 29

Su šiais metais atsisveikinant
Su šiuo numeriu baigiame 1965 metus. Kitas Keleivio 

numeris išeis, kai jau skaičiuosime 1966 metus, nes juos 
pradedame šeštadieni, sausio 1 d.

Nevisuomet ir nevisur buvo metai pradedami sausio 
1 d. ir skaičiuojami nuo Kristaus gimimo.

Senovės graikai naujuosius metus pradėdavo birželio 
mėnesį, makedon iečiai — rugsėjo, romėnai — kovo, afga
nai ir persai — kovo 21 d., senovės meksikiečiai — vasario 
23 d. Kiniečiai iki labai neseniai naujuosius metus pradė
davo taip pat vasario mėnesį.

Anglijoje iki 1752 metų naujųjų metų pradžia buvo 
kovo 25 d.

Taip kaip dabar metus skaičiuoti pradėta, įvedus 
vadinamąjį Grigaliaus kalendorių, 1582 metais, bet jis 
nevisur tuoj buvo priimtas. Sakysim. Rusijoje naujieji 
metai iki šio šimtmečio prasidėdavo 12 dienų, o šiame 
šimtmetyje 13 dienų vėliau, ir tik 1917 m. ir ten įvestas 
Grigaliaus kalendorius.

Kaip krikščionys metus skaičiuoja nuo Kristaus gimi
mo. taip mahometonai nuo savo pranašo Mahometo pabė
gimo iš Mekkos į Mediną, todėl jiems 1966 metai bus dar 
tik 1368 metai ir prasidės balandžio 22 d. Žydams rugsė
jo 26 d. prasidės 5726 metai nuo pasaulio pradžios, in
dams —1888 metai, o budistams nuo Budos gimimo 2529 
metai.

Kaip kas tą laiką berr.atuotų. bet jis visur bėga nesu
stabdomas- Žemė nuolat sukasi aplink save. ir, kartą jai 
apsisukus, mes viena diena pasenstame. o jai apsisukus 
vieną kartą aplink saulę, — jau dar vienerius metus ant 
savo kupros užsikrauname.

Taigi, su 1965 metais dar vieneri metai nusirita i pra
eitį. palikdami mus metais senesnius ir, bent taip galvoja
ma. gudresnius.

Metų persivertimo proga norime palinkėti savo skai
tytojams ir bendradarbiams daug laimės, sveikatos ir 
geros nuotaikos.

Linkime visiems atsiminti, kad mūsų pačių ar mūsų 
tėvų žemė tebėra svetimųjų engiama, kad ios žmonės ne
turi laisvės, negali pasauliui savo /argais pasiskųsti. Mes 
esame Įpareigoti už juos kalbėti, šaukti ir visur klabenti, 
kad naujaisiais metais ir tea nor5 kiek stipriau laisvės 
švyturėlis sužibėtų, žmonės daugiau geresnių dienų vilties 
sulauktų.

Į tą kovą dėl Lietuvos laisvės ir kitais metais turime 
visi dar daugiau įsitraukti ir joje dalyvauti taip, kaip kas 
galime, — kas lėšomis, kas darbu. Visas tas darbas turi 
būti derinamas su mūsų vyresniaisiais politiniais veiks
niais — Amerikos Lietuvų Taryba, kuri laisvinimo darbui 
vadovauja šiame krašte, ir Vyyriausiu Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetu, kurio veikla apima visur gyvenančius lie
tuvius.

Laisvė pati neateina, dėl jos reikia kovoti. Kova sėk
minga tada. kada kovojama vieningai ir ryžtingai. Vieny
bė __mūsų galybė, ženkime Į 1966 metus kupini gražių
vilčių ir ryžtingi dideliems darbams!

Gliaudos agonijaKAS SUDARO SAUGUMO 

TARYBĄ

Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba susideda iš 5 nuola
tinių narių ir 6 nenuolatinių.
Nue sausio 1 d. nenuolatinių 
nariu skaičius padidinamas 
iki 10.

Nuolatiniai nariai yra 5 
didžiosios valstybės: JAV,
Sovietų Sąjunga. Didž. Bri
tanija, Nacionalinė Kinija ir 
Prancūzija.

Nenuolatiniais nariais iš
rinktos: Aigentina. Bulgari
ja, N. Zelandija, Mali, Japo
nija. Nigerija, Uranda. Jor
danija. Urugvajus ir Olan
dija.

UNIJŲ VYRIAUSIAS 
VADOVAS

A.L.F.—C.I.O. konferen
cijoje, kuri ką tik pasibaigė 
San Francisco mieste, pre
zidentu vėl išrinktas George 
Meanv. Tuo būdu jis jau
šeštą kartą išrenkamas šitom būtų vadintinas dokumenti-buvusio Lietuvos ministro cingosios Sofijos Choda-mi tepasirodė (Lietuvos 
svarbiom pareigom.

RAŠO R. E. MAZILIAUSKAS

ma, kompoziciniai nereika- ir gėda ir sunkiai supranta- 
lin^a ir todėl literatūriniai ma, kad anomis Lietuvos a- 
nepateisinama. Voldemaro gonijos dienomis valstybės 
grįžimo bandymą reikėjo ar- priešakyje stovėjo tokie sa- 
ba organiškai įjungti į intri- vo uždaviniams nepęiaugę 

. .. , j. . , , . , . \S4» arba — jeigu tam trūko žmonės. Vienaip ar kitaip
Agonija taiklus pav admi- labai daug erdvės savo kury- dokumentacijos ir interpre- visi to posėdžio dalyviai su

mas. Keleriopai draugiškai biskumui išreikšti. Kompozi- tatyvinių galimybių — visiš- pasavo. Kremliaus ultimatu- 
premijuoto autoriaus romą- cųa,.mtrygos vystymas, įfor- kai išleisti. ’ mo turinį sužinoję, visi be
nas iš tikrųjų piešia antį o-minimas, stilius, netgi hela-, Įdomios yra autoriaus eks-išimties buvo priblokšti ir 
sios Lietuvos valstybės mii- diskai suprastas vyksmo su- perimentinės pastangos pie- savo veiksmuose tarsi supa- 
ties agoniją. Valstybinio gy’- hkiminimas priklauso jau šiamus įvykius, taip sakant? raližuoti.

Kiek abejotina, kad—au
toriaus interpretacijoje — 
tik vienas Smetona iš anksto

venimo išblėsos konvulsin- mūzų pasauliui, kuomi aka- suuniversalinti. Smetoną lyl 
gai driekiasi per knygos pus- deminiai istorikai paprastai ginant su penkioliktuoju
lapius ir... lietuviškam skai- nesidomi. {Liudvikų (kokiame antikva- „_____ ___ _____________
tytojui palieka rūgštų prie- Gliaudos Agonija, atrodo, riate autorius Louis lietuviš. jautęs ir numatęs tikrąsias 
skonį. bus pii mas bandymas lietu- ką atitikmenį užtiko Liudo- Maskvos intencijas Lietuvos

Romanas? Griežtai taiky- 'Jų literatūroje pasireikšti vike — lieka mįslinga), atžvilgiu. Dėl spaudos cen- 
ultimatumas 

nelauktas
. „ _____ platesniems sluogsniams

naująją knygą romanu pa- tarpusavę Kauno ir Maskvos torija maždaug su Bastilijos (nors ir to aprioriškai nega- 
vadinti negalėtumėme. Pa-Įtampą, sprogusią istoriniu paėmimu. Tokia istorinių Įima tvirtinti), bet tiems, ku- 
sauliniai literatūros meistrai Maskvos ultimatumu Lietu-; paralelių ieškonė, žinoma, (riems visokeriopa informa- 
betgi jau senokai pradėjo vos respublikai, kurio pase- y-a Įdomi rytmetinė mankš- cija buvo tiesioginiai priei- 
knistis po teoretikų dėsniais koje Lietuva buvo sovietų ta, nors intelektualine bran-{narna — tikrai ne. 
ir ribos tarp atskirų žanrų kariuomenės okupuota ir e- da ir nepasižymi. Istorinių Daugumas ano istorinio 
taip susiplakė, kad jų vieną ventualiai įjungta i Sovietų lygiagrečių ieškojimas tarp posėdžio dalyvių padėties 
nuo kitos atskilti beveik ne- Sąjungos sąstatą. Didžiosios prancūzų revoliu- betgi teisingai įvertinti nesu-
beįmanoma. Gliaudos žvilgsnis pirmo- cijos ir 1940-jų metų įvykių gebėjo, o sugebėjusieji pasi-

Šiandieną įpi-astine termi- je eilėje aprėpia valstybines Lietuvoje mažių mažiausiai rodė neryžtingais ir neveiks- 
noligija Gliaudos veikalas h- jai artimas sferas, piešia yra neistoriškas, tarp ambi- mingais. Vienintele išimti-

I 29 asmenų vyriausiąją 
taj-ybą išrinkti 19 buvusių ir 
8 nauji atstovai. Pastebėti
na, kad naujieji vra žymiai 
jaunesni už neišrinktuosius.

Meany algos per metus 
gavo $45.000- Konferencija 
jam pridėjo $25,000, taigi 
dabar jau gaus $70,000.

KAS PAGELBĖS NEGRAM

Lo? Angeles mieste buvo 
paskirta komisija apskai
čiuoti nuostoliams, kurių 
pereitą vasarą pridarė Watt§ 
priemiestyje negrų riaušės, 
ir kas reikėtų darvti, kad to
kia anarchija nepasikartotų. 
Komisija padarė pasiūlymų, 
tačiau pridūrė: ”Jokios pini
gu sumos, jokios pastangos, 
joks darbo patyrimas nepa
kels negro iki tų pozicijų, 
kokių jis reikalauja, jeigu 
jis nesistengs pats paimti 
bent dali naštos ant savo pe
čių.“

Dėl buvusių riaušių komi
sija kaltina —-i—I • . y sija kaltina negrų vadus

Kas kitur rašoma ;ueskx^4r kuretyto-

NAUJIENOS IR BAKŪNO 

LAIŠKAS

Praeitame numery buvo 
išspausdintas VI. Bakūno 
laiškas, kuris liečia lapkričio 
13 d. manifestaciją New 
Yorke. Naujienos nr. 293 
tuo reikalu duoda šitokį pa
aiškinimą :

„VI- Bakūnas, kuris nere
tai atsiųsdavo šiam dienraš
čiui savo korespondencijų iš 
Los Angeles (Calif.) ir re
portažų iš savo kelionių, pa
rašė „Naujienoms4 atviruką 
iš New Yorko apie savo ir 5 
kitu los-angeliečių atvykimą 
į New Yorką.

„Atvirukas buvo datuotas 
11.12.65 ir pasiųstas oro 
paštu.

„Anksčiau buvo perduo
tas „N-noms“ pranešimas 
”I.ong Distance“ telefonu 
vieno žinomo ir įtakingo lie
tuviu veikėjo apie įvykusią 
manifr raciją.

„P tų dviejų pranešimų 
buvo padaryta žinia dien
raščiui. Kadangi New Yorko 
veikėjas pasakė, kad jo pra- 
ręf: mas tikras, bet konfi
dencialus, tai žinioje jo pa
vardė nebuvo paminėta. Bu
vo paminėtas tiktai VI. Ba- 
kūras. kuris savo atviruke 
pasirašė savo pavardę.

„Žinia jau buvo paruošta 
spaudai, kai atėjo antras VI. 
Bakūno atvirukas, kuriame 
jisai rašė. kad Madison Sąu
are Garden patalpose buvo 
„žmonių 7,500 (pagal me- 
nadžerio apskaičiavimą)“.

”New-yorkietis „Long 
Distarce“ telefonu pranešė, 
kad Madison Sąuare Garde- 
ne buvo „apie 8,000 žmo
nių“ — lietuvių, latvių ir es
tu : o n. Bakūno atviruke, su 
jo paties parašu, buvo pa
duotas tik 7,500 skaičius, 
dargi paties salės menadže- 
riaus apskaičiuotas. Nebuvo 
pagrindo juo netikėti.

„VI. Bakūnas skrido tos 
manifestacijos pasižiūrėti iš 
Kalifornijos ir prikalbino ki
tus los-angeliečius tenai vyk
ti. Tai argi buvo galima pri
leisti. kad jisai sąmoningai 
dalyvių skaičių mažina?

„Tad paskutinę valandą 
ta žinia buvo paduota pagal 
jo pranešimą, paminint ir jo 
pavardę.

„Tačiau tame vadinama
me „N“ reportaže (lapkričio 
16 d j buvo pasakyta: „Nau
jienų“ korespondentų. VI. 
Bakūno ir kitų, specialus 
pranešimas iš New Yorko“. 
Tie, kurie Bakūną puolė, žo
džius „ir kitų“ ignoravo.

Tai buvo viena nesusi
pratimo priežastis. Kita bu
vo ta. kad, skubant perduoti 
žinią spaustuvei rinkti, ne
buvo paminėti VI. Ba
kūno atviruko žodžiai, kad 
"salėje programa praėjo la
bai sklandžiai ir sudarė ge
ro Įspūdžio. Pati eisena di
desnio pašaliečių dėmesio 
nesukėlė. Bendrai — mani
festacija reikia laikyti pa- 
vvkusia“. Bet tai greičiau į- 
vykiu vertinimas, negu pa
žymėjimas faktų.

„Jei Bakūnui dėl „N“ kal
tės pasidarė nemalonumas, 
tai mes apgailestaujame. 
Bet didžiausia nesusiprati
mo priežastis buvo ta, kad 
kai kurie žmonės užmiršo, 
kuriam tikslui ta manifesta
cija buvo rengiama. Tie, ku
rie manė. kad ji rengiama 
lietuviams pasigėrėti savo 
„žygiu“, galėjo nuoširdžiai 
jausti, kad manifestacija 
„pavyko“.

„Bet tiems, kurie tikėjosi, 
jog tos lietuvių demonstraci
jos tikslas buvo paveikti 
Jungtines Tautas, kad jose 
būtu iškeltas Pabaltijo tautų 
išlaisvinimo klausimas,—te
ko nusivilti“.

niu romanu. Tai savotiškai pirmininko (ne ministerio, kauskaitės ir išdidžiosios valstybingumo priešas) ge- 
įdomus tarp tradicinio ro- kaip Giiauda kad rašo, nes Marijos Antonetės Habsbur- nerolas V itkauskas, savo 
mano ir viduramžiškos kro- tokio titulo nuo 1938 m. Lie- gietės — keistas, o tarp An- greitu ir bekompromisiniu 
nikos siūbuojantis žanras, tuvoje nėra) Merkio ir už- tano Smetonos ir Liudviko apsisprendimu pademonst- 
kurio pradininku bene bus sienio reikalų ministro Urb- XV— na, jau. na... Paskuti- ravęs sugebėjimą konsek- 
amerikietis Dos Passos. tre- šio lankymąsi Maskvoje, be. niam Lietuvos prezidentui ventiškai veikti. Lepšiu jo 
čiojoje šio šimtmečio dėka- jėgišką agoniją Smetonos simpatijų neslepiantis auto- pavadinti iš tiesų negalima, 
doje išleidęs visą romanų se- prezidentūroje, stabtelėja rius tokiu palyginimu ir pla- Romane aiškiai jaučiama 
riją bendru „USA“ pavadi- prie generolo Vitkausko me- tonisto Smetonos įvaizdžiui teigiama autoriaus pažiūra 
nimu. Pastaraisiais metais tamorfozės. įtikinamai pa- nekaip tepasitamauja. į Smetonos asmenį ir politi-
vis daugiau rašytojų šiuo vaizduoja politinį Raštikio Toks paviršutiniškas „u- ni galvojimą. Jau minėjome, 
žanru susidomėjo. Vokietis vištgaidžiavimą, pagaliau, niversalių“ paralelių ieško- kad Gliaudą yra apsigimęs 
Ceram prieš kelioliką metų aprašo Smetonos su svita jim?.s dokumentiniame ro- romanistas ir literatūrinis 
netgi sukūrė „archeologinį“ bėgimo tragikomediją (tei- mane nėra pateisinamas, ir sąžiningumas jam neleido 
romaną, kuris, remdamasis singiau: komitragediją) Ky- todėl kyla įtarimas, kad persimesti į primityvią Sme- 
kuone pažodžiui vien tiktai bartuose, mįslingą (dėl do- Gliaudą šitą priemonę pa- tonos apologetiką- Betgi Į- 
sausų archeologinių iškasi- kumentacijos stokos neiš- naudojo, svajodamas apie tampa tarp piliečio ir auto- 
nėjimu aprašais, sukūrė kny- vengiamai) Justo Paleckio eventualų veikalo vertimą į riaus Gliaudos knvgoje aiš- 
gą. skaitytoją ųžintriguojan- iškilimą į naujus preziden- anglų kalbą. Įsakmus copy- kiai jaučiama ir tai bene bus 
čią tarsi kriminalinių nuoty-tus ir galutinį Dekanozovo right pabrėžimas knygos didžiausioji rašytojo Ghau- 
kių eskapizmas. su Pozdniakovu faktinės pradžioje, šita įtarimą dar dos agonija, nes, paskutinį

Istoriniame veikale auto- 'aidžios į savo rankag paė- sutvirtina. Kiek abejotina, puslapi užvertus, tiek žmo- 
rius istorinių faktų laikosi mirną- tarp kitko, ar tokiomis pa- giškasis. liek ir valstybinin-
tik labai, palyginus, bend- Tai sudalytu pagrindinį viršutiniškomis priemonė, kiškasis Smetonos profilis 
rais bruožais, esmėje saviš- autoriaus vaizduojamą vyks- mis iš tikrųjų galima prasi- labai simpatiškai neisimena. 
kai interpretuodamas buvu- šalia kurio įterpta eilė skverbti į Times rekomen- Autorius knygai pašventė 
sius įvykius, juos pagrisda- šalutiniu, istoriniai daugiau duodamųjų knygų sąrašą... tikrai daug paruošiamojo 
mas psichologiniais arba ir ar mažiau . reikšmingų, bet Psichologinė Merkio as- tyrimo darbo, kas liudija 
likiminiais veikėjų nagrinė- visuomet įdomių epizodų.. studija Gliaudai tikrai pi'ofesi onališką jo pažiūrą į
jimais- Tai lygiagrečiai tai- Įtarnomis * pavaizduojami pavyko. Pamfletistui būtų į- rašytojo amatą ir pačio ro- 
kytina. sakysime, Sruogos gandonešiai Kauno kavinė- prasta, o istorikui atleistina manc substancijai, be abejo, 
istorinėms dramoms ir Ze- se» nuotaikos kai kurių vi- apibūdinti kokiu nors buvo neišvengiama. Gausios
vako pramoginiams romą- suomenės sluoksnių atsto- ištižėliu. Gliaudą vis dėlto f°no detalės, kambarių, bal
nams. vuose. laikraščių redakcijo- yra apsigimęs pasakotojas dų» netgi.kilimų raštų ir vei-

Dokumentinis romanas se- Dokumentiniuose romą- jr romanistas- Tokios pigios kėjų apsirengimo aprašymai
esmėje yra suliteratūrinta n.Vo;:^ tokios įtarpos yra vi- išeities jis nesigriebė, Mer- byloja apie labai kruopštų
versija to. ką anglosaksai siškai pateisinamos, pasitar- ų-;o gsmeni piešdamas relje- medžiagos rinkimą. Doku-
vadina „contemporary his- raudamos pagrindinio isto- fing-ai. prichologizuodamas rentiniam romanui riša tai
tory“, o vokiečiai „Zeitge- ni™0 vyksmo sureliefinimui. (jr istorinius buvusio Lietu- ka*P tik ir suteikia gyvybės, 
schichte“ ir ką lietuvių kai- Gliaudai teprikiština, kad vos ministro pirmininko autentiškumo bei trečiąją 
boję galėtume pavadinti jis šia technika pernelyg veiksmu^ pagrįsdamas vidi- dimensiją. Lygumo pasigen- 
siuolaikine arba dabarties saikiai naudojasi ir kad jo ne jo analize. Viena kita i- dama galutinėje romano re- 
istorija. Jeigu istorinis ro- pasirinkti įtarpiniai epizo- terpta Merkio mintis arba ^akcijoje, jo šlifavime. Pa-
manistas (arba ir dramatur- dai dvelkia savotišku atsi- 
gasl turi, palyginus, nema- tiktinumu. Paprasčiausiai 
žai kūrybinės laisvės, detalių pasigendama platesnės vi- 
vaizdavime kur kas daugiau suomeninės. panoramos. Ne- 
vadovaujasi vaizduote, o ne jaugi Į likiminius lietuvių 

istoriniais šaltiniais, tai do- tautos ir valstybės įvykius 
kumentinio romano autorius tereagavo oportunistiniai 
praktiškai jau beveik pri- jaunalietuviai, kavinių šne- 
lygsta žurnalistui. Dokumen- bučiai ir pusinteligenčiai 
tiniame romane detalės taip liktiniai puskarininkiai? 
pat tun būti pagrįstos šalti- Žemės ūkio krašte vis dėl- 

arba to buvo ir šioks toks ūkinin-

vidinė reakcija labai taikliai sitaiko lengvai patikrinamų 
skaitytojo vaizduotėje išrys- faktinių klaidų (Liudviką 
kiną jo charakterį. Pavvz- autorius vadina XIV), yra 
džiui, 22 psl. rašoma: „Eltos balastingų pasikartojimų fo- 
atstovas (Maskvoje) poetas n? aPrašvmu°se.pasitaiko ir 
Faustas Kirša per daug kan- daugiau technišku trū- 
du? miesčionis, ir tai jo kiai- kurnu, kilrie, kruopščiau 
da, pagalvojo Merkys“. Ne- knvga paredagavus, būtų at- 
ilgu sakiniu autorius čia su-įkritę.
geba atskleisti dar vieną e Knyga vra idomi ir ver- 
Merkio asmens bruožą, bū- tinga. o kaip pirmasis doku- 
tent, klasišką jo priklauso- ipentinis romaną? mūsų rąš-niais. dokumentuotos r ___  ,

bent (kai tų šaltinių pristin- ku skaičius, o Kauno prie-{mumą buržuazijai, su natū- tijoje dargi.tam tikra litera 
ga) autorius taip atkurtos, miesčiuose netrūko nei dar-įraliu nepasitikėjimu intelek-'tūrinė naujiena.
kad jos pilnai derintųsi ir bininkų. Gliaudos visuome- tualams. Lietuvos visuome- t ---------- --------
būtų organiškai įaugusios į ninėje panoramoje vietos ne- nėję buvusi itampa tarp kū- . ahamiia
dokumentuotąją medžiagą, randa nei kūrybinė (tuo pa- rybinės inteligentijos ir stip- Gliaudą AGONIJA,
kad jų patikimumu nei aky- čiu ir nekonformistinė) in- rėjančios buržuazijos tuo Nidos knygų klu-
lam skaitytojui, nei paga- teligentija- Tuo būdu auto- vienu sakiniu ir tebuvo už- b° ’e»<”nv»« (Adresą*:
liau akademiniam istorikui rius, greičiausiai nesąmonin- 
rimtu abejonių negalėtų kil- gai. pabrėžia buržuazinį ant
ri. Kai kurie kritikai ne be rosios Lietuvos valstybės po- 
pagrindo dokumentinius ro- budi. kas sociologiškai būtų

leidinvs. (Adresas: 1 
minta visame 400 puslapių Ladbroke Gardens, London, 
romane Gr. Britain). Kaina

Paskutinis Lietuvos res- klubo nariams 12 (UK) iii. 
publikos ministrų tarvbosi?5’>a

manus yra pavadinę lakia suprantama, bet literatūri-j posėdis 1940 metų birželio Nenanams — 25% daugiau 
istoriografija. niai kritikuotina. 15 dienos pirmą valandą ry-

Ar dokumentinis romanas Prie epizodinių įtarpų pri- to memuaristų pakartotinai 
priskirtinas prie grožinės skirtinas ir Voldemaro Lie-. jau buvo aprašytas, tad au- 
prozos ir vertintinas esteti- tuvon jjrižimo farsas. Psi- toriui dokumentacijos tikrai

netrūko. Užtat Gliaudą tą 
posėdi labai gyvenimiškai ir

niais mastais? Tur būt taip. chologinė šito epizodo inter. 
nes ir skrupulingiausiai do- pretacija yra įtikinama ir į- 
kumentacijos laikydamasis, domi, bet ji pagrindiniam įtikinamai aprašo, šiandie- 
autorius vis dėlto turi dar romano vyksmui lieka sveti- ną lietuviui skaitytojui yra

Skelbtis f „Keleivyje“ 
yra naudinga!
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KAS NIEKO NETEIKIA, 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAMI 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

B PIETŲ AMERIKOS
URUGVAJUS

Dešinieji privedė kraštą 

prie bankroto

simas, reikalavo priimti Pa
baltijo valstybes i Jungtines 
Tautas.

Tai girtinas EI Dia dien
raščio ir kitos Urugvajaus 

• LJrugvaųus nedidelė, demokratinės spaudos pasi-
bet laisviausia, demokratiš- sakymas. EI Dia ne pirmą 
kiausia Pietų Amerikos vals- kartą, tikėsim, kad ir ne pa- 
tybė, kuri paskutiniuoju me- skutini, aiškiai pasisako už 
tu gyvena pirmą kartą tokią komunistų pavergtas tautas, 
stačiai negirdėtą ekonominę tame skaičiuje ii Lietuvą, 
krizę.

Taip yra dėl baltųjų (na- M , - . . .cionalistų) kaltės, kurie vai- Nemalonus dalyka. 
do kraštą septynyerius me- Kui šiuos žodžius rašau, 
tus. Prieš tai 93 metus kraš- Pas mus dedasi nemalonūs 
tą valdė raudonieji ( libera- dalykai. Vyriausybė išleido 1 
lai), kurie rūpinosi kelti potvarkį, kuris suvaržo strei- 
žmonių gerovę, sielojos. kad kus. nemažai yra 
jiems netrūktų darbo ir duo- Kuriam laikui uždaryti ko

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Lapkričio 13 manifestacija j Po pranešimo pirminin-

ir U. toliau dr. K. Valiūnas pasi
gėrėjo komiteto nepaprastai 

Gruodžio 19 d. Lietuvių e?^ngu darbu ir labai tei- 
Prekybos Rūmai, šiuo metu Simais rezultatais. Juo 
vadovaujami dr. Kęstučio Pa^kf v1^ ede susirinkimo 
Valiūno, sukvietė į Carnegie dalyvių: kun. P^tuma, & 
Endowment, Manhattan, be- , usys’, V. Sidzikauskas, gen. 
sidominčius Komiteto Lie- konsmąs V. Stasinskas ir kt. 
tuvos Nepriklausomybei At- ?*eiksdann darbams yisis- 
statyti žygiais, jau įvyku- ka Pntanm<Į 11 .nuoširdų. }- 
siais ir dar numatomais dar- v?rtinimų. Jie siūle jaunie- 
bais - jo pranešimų išklau- slems ko™tojams įsijungti 
syti ir dalyvių nuomonę iš- I ^au ganias tam tikslui su- 

‘girsti kurtas ir jau apsijungusias
. * . . institucijas, kad ir toliau se-
Pirmininkaujančio dr. K- nesniajai kartai talkintų, o 

•Valiūno pakviestas. pirmuo- atėjus reikalui ir visai tą jos
Suimtų. j;ewarko. N.Y., majoras Hugh Addonizio rodo skylę jo automobilio lanęe. Jis vijosi banko plė- Vfįnas iri ma nirm i dalbą perimtų.

, r ___________ _ b..™ ........ . -- Kunas- gai bes Pumi' Kiek skirtingesnės buvonos kąsnio. Krašto ūkis ki- munistų dienraštis Ei Popu-’ ’ikus- kurie * maj“ro au“>mobil'- buvo s“‘a“,k HM**-* «- ninkas. Jis priminė komiteto dr p vileišinTcfr Ibseno
i. ___ a.-- i- . _ 1 liam Maver. kuri hanko nlėšikai sunkiai suzeide. a,aa n ♦ Ur* r’ V nelbl° lr ur- lOSenolo, demokratija stiprėjo. lar ir socialistų Epoca. " liam Maver' kur’ banko pUSikai sunkiai sužeidį* 

Baltiesiems pavaldžius Negalima dėl to kaltinti
kraštą 7 metus, jis atsidūrė vien vyriausybės, nes pasku- 
ant bedugnės kranto- Šian- tiniuoju metu streikai jau 
dien siaučia nedarbas, vai- neturėjo nei galo nei tvar- 
džia neturi lėšų savo taniau- kos. Tai lotvnų rasės žino
tojams algoms sumokėti, nių pažymys: duok ispanui 
Buvo laikas, kada Urugva- laisvę, tai jis nebežino kada 
jaus pezas buvo 10 centų ir kur sustoti.

Jaunimo erganizhcįjy žodis

sudaiymo eigą. O tai įvykę Skeivio kalbos. Pirmasis' v3. 
po sėkmingo s. m. pradžioje są laisvinim0 veiklos sv0„
jaunimo žygio į Washingto- perkeldamas Bendruomenei, 
ną. žygio organizatorių bu- areiškė kad komitetas jau 
vo tuojau planuojama su- yra susita,.ęs su ja toliau

M. Krasinskasbrangesnis už dolerį, o šian
dien už dolerį mokama 65 
pezos.

Tokia padėtis ypač sun
kiai paliečia mažąjį žmogų.

Nekantriai laukiama kitų j. De?esch kevich, New 
metų rinkimų, kuriuose gy- York, N.Y. §10. 
ventojai tars savo žodį, ku- D ’... ’ " A
ris bu5 skaudus gobšiems na- ..?• ka> S°- Boston, Mass. 
cionalistams., tik savo rei-
kaiais besirūpinantiems, o Po §4: K. Skudzinskas, N. 
kraštą įstūmusiems į didelį Bellmore, N.Y.. S. Cibuls- 
vargą. Be abejonės, jie bus kas- Stamford. Conn., A. 
nušluoti, ir krašto valdyti Kawatchewsky, Bronx, N.
vėl ateis liberalai. ' Y-> Rose Buchas, Denver.

Colo.. ir J. Tumas, Montre
al, Canada.

M. Piešinienė, So. Boston,
Lapkričio 2 d., ispaniškai Mass- §3.

Dia de les muertos. čia šven- po §2: K. Stankevičius, 
čiama. Tą dieną visi vyksta Cuddy, Pa., P. Juška. Det- 
į kapines sa'o šeimų, gimi- roit, Mich., E. Trumpikas. 
nių ar pažįstamų kapų ap- Akron. Ohio, J. Bugailiškis,
lankyti. Tą dieną kapai pa-Fruitland, Ont.. Can.. D., Iai^ „„„„„„„„ a_.,_
skęsta gėlėse. Kontautas. Chicago. III., J. ^esui"Ypatingai domintis Pir??jninkė

Ir aš nuvykau į CeiTo ka- Bitneris, LaSalle, Canada.

MAIKIO IR TĖVO 

KRAITIS
J. Dejeschkevich,

MIAMI. FLA.
Nauja klubo valdyba

Lietuvių Piliečių Klubo demonstracija Nevv Yoike ir ne tajp teigiamai komiteto 
Pasaulio Lietuvių Jauni- remti Jaunimo Metus ir Jau- gruodžio 11 d. susirinkime, yPatir]&ai. atkreipti į Lietu- veijją vertinąs, kaip anks- 

mo Kongreso Komiteto ir nimo Kongresą. išklausius ir priėmus valdy- \?s ^laisvinimo problemą ~au klibėjusieji. Žygis į
lietuvių jaunimo organizaci- 7. Sveikina Australijos bos pranešimus, buvo renka- ungtinni lau.^. ^e'Washingtoną niekuo Lietų
jų pirmininkų bei atstovų Lietuvių Jaunimo Kongresą, ma 1966 metams valdyba. Gegužes menesi micm- Vos laisvinimo reikalui ne- 
nasitarimflę ivvkps T.iptnvin ivvksianti 1966 sausio 3-8 d. TčrinVti- nii-m a tonu sukviestame Nevv Yor- jęfgTįigMj npg v;«i paruoš-

niošti dar didesnio masto veikti, o antrasis pasisakė

vy- 
Vietna-

lapkričio 27. susipažinęs su Laisvai Lietuvai Tėvynei! E. Vervelienė, ižd. J. Nevie- Juzįasdngai paremtas, ne- mo kare; tik į tą plakatų rei- 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Algis Zaparackas—PL-JK nė. mari- M. Jovaras, direk- ® kai, įkišus kitiems asme-
Kongieso atliktais paren- Komiteto pirmininkas toriais — K. Bukaveckas, L v/k.dyt°jai_ nims. atsirado keli jų ir Lie-

- - - - - - - ' — .............. ......... ’ A. Mažeika. A. Sniečkus, R-giamaisiais darbais, nutarė Zita Acalinaitė— PLJK Baltušienė, P. Bukis. J. Guss, tuvą minintieji. Bet šioj vie-
aktyviai įsijungti į Jaunimo Komiteto sekretorė M. Ališauskas, V. Jakštas, ^efYs’ Miklovas. A. Bu - toj pi,-mininkaujantis kalbė-
Kongreso programos vykdy- Stasys Barzdukas— PLB o. Stankevičienė, V. Valai- f^ckls- kaoJ tvėrėsi vei u to. tojuj prjminė jOg mes ne
mą šiais užsimojimais: i Valdybos vykdomasis vicep. tienė. O^tu 11 pasišventimu, Vietnamo reikalus aptaria-

1. Kiekviena jaunimo ide- Augustinas Idzelis— Stu- Susirinkimui pasibaigus, kiaušius6 skentikus^  ̂fme< ir be tO’ dėl ‘į1™10 laik°

fl_ dentų Ateitininkų Sąjungos Dįrrn. A. Noreika visus pa- aziaus us s ePl us- naudotis šiąja sale paprašėnl n cri no nrcrii n 172cna ma_Qim_-- ----------------------- ----------

Mirusiųjų diena

pina savo lėšomis atvykti C V pirmininkas kvietė prie kavos ir sumušti- Dr. Algis Budreckas pa- dr. Skeivį tik labai trumpai
bent vienam idėjos atstovui Rinias Jakubauskas —nių. Užkandžiu metu gražią informavo, kad komitetas formuluoti savo žygininkų 
iš Pietų Amerikos, Europos Korp! Vytis CV pirmininkas kalbą pasakė Tomas Aleksy- gavo iš visuomenės, dalinai darbų įvertinimą, bet kalbė- 
ir kitu kraštų, kurių lietuviai vytautas Kamantas—PLB naSj kandidatavęs į pirmi-ir nelietuvių, piniginės paia-tojas jau šita teise nepasi- 
finansiškai nepajėgūs. Valdybos vicepirmininkas ninkus. Linkėjo naujai vai- mos viso 65,000 dolerių; iš- naudojo.

pmes savo svainio Juozo p0 $1. F Krjpas g Vien. 
Brazio ir draugo Petro Kiy- na, Qbį0_ j Lendraitis, Wor- 
geno aplankyti. Abu su su- cest€r. Mass.. G. Rokas, St- 
mimi Albertu padėjome po petersburg, Fla.. J. Yuškis,
kuklią gelių, puokštę. Wvandette, Mich.. L. Shait-

Laetuviai yra daugiausia man Hartford Conn F
susispietę Montevideo pne- shamansky, Scranton, Pa., 
nuesciuose Ceno ir Casabo, j charaSka Brooklvn, N.Y., 
todėl ir mirusieji laidojami Q Ufbon Ho!oykc Mass, 
daugiausia Cerro kapinėse, j Dflda N Hampton> N.Y, 
kunose, kur tik pažiūri, vis M Pejk Racine wisc j 
lietuviški parašai. Ypač pa- Babrovicb Chicag0, m., K. 
skutiniuoju metu daug lie- Me|ca shil.,ey Mass B 
tuvių ateina cia ilsėtis. Mištautas, So.Percupine,

Ont. Can., A. Pakšys. W. 
Žygio j Jungtines Tautas Palm Beach, Fla., J. Morkū- 

nas. Worcester, Mass-, E. 
acg Baranauskas, Livonia, Mich.

Viename iš didžiausių ir S. Suslovich, Salem, N. H. 
plačiausiai skaitomų demo- K. Gelažienė. So. Boston, 
kratinės pakraipos Monte- Mass., M. Simon. So. Boston, 
video liberalų dienraščio EI Mass.. G. Skinzera, Bristol. 
Dia padidintoje lapkričio 14 Conn., A. Poškus. Roches- 
dienos laidoje buvo išspaus- ter, N. Y., A. Supinsky, Sha- 
dintas straipsnis — ”Pabal- dyside. Ohio, R. Chenkus 
tijo tautos reikalauja lais- YV- Hazleton, Pa., A. Amb- 
vės Jungtinėse Tautose“. Ja- ražas. Chicago, III., S. Krū
me išsamiai aprašomas ir ekas, Gilbertville. Mass.. J.

laidu turėjo 50.000 dolerių, Jau kitoje salėje prie 
taigi komiteto kasoje yra li- lengvu užkandų (ir dar prie 
kutis 15 tūkstančių dolerių, lengvesnio „užgėrimo“, nes 
Toliau jis pakartojo, ką va- tik po vieną kokteilį) dau- 
karykščiame susirinkime guma dalyvių, pasikeisdami 

| SLA 44 kuopa naują vai- Brooklvne komiteto nariai nuomonėmis, reiškė didelį 
kitų kraštų (už JAV ir Ka- !>UL<Į. P.areSt’.L°te?5 ,kad pasitenkinimą jaunosios kar-

2. Prašo Ateiti, Metmenis, Ja^lmul 
Mūsų Vyti. Skautų Aidą fr , Vac ovas Kleiza- JAV, 
kitus jaunimo žurnalus skir- ra.'^ jaanlmuI
ti visa galima dėmėsi Jauni- , Au;tron^K^ll,S^±; 
rno Meram, ir Jaunimo Kon- šėmikių Skaučių Draugoves

dvbai sėkmingų darbų.

Kitų draugijų naujos 
vadovybės

tralijos lietuvių jaunimo at- Išrinkti: pirm. F. Radžius, komitetas išsiformuoja, kaip tos ryžtu ir darbais, daugu- 
„ „ .. . stovas vicepirm J. Verbelienė, sek. buvo savo atsikreipimais į moję jau trečios čia gimu-

3. rraso Chicagos lietuvių or. Stepas Malas — Filis- M. Aleksynienė, fin. sekr. visuomenę paskelbęs; tik at-sios kartos. Jei jie dar ir 
jaunimo organizacijų pada- t skaul!11 ę^11]n£rOs CV O. Kaulakienė, iždo glob. J. «kiri in nariai dar savo nAonminlrafinra r»acai»1in rwvli- 
linius padėti Pasaulio Lietu-
viu Jaunimo Kongreso Ko-
mitetui vykdyti nai engia- ros_gvjesos Federacijos at- metais turės šitokią valdy- misijas, suprantama, išsky- v; pažadino 1
muosius Jaunimo Kongreso gtovas ,bą. pirm. F. Radžius. vice. įaj nuolio savigarbą
darbus ir teikt, visą galimą Gjedrė RinkSnaitž -Ka-pirm. L. J. Stasiulis, ižd. i, .„žvelgė

a r, nados LB Krašto Valdybos sekr. J. Nevienė- .natda ̂ iek savą tiek ir a-
4. Pntana bendrai lietu- Tannirn^ <nVni^s nirm spaudą, uex savą, nen ir a

viu iminimo stovvk’ai Dai im° ^>ekciJ0S. F C'T Į merikiečių. New York Ti-vių jaunimo stovyklai uai Antanas Saulaitis. SJ Į Klubo banketas ravės 7 tūkstančiu dol
navos stovvklavieteie Michi- Qfonif,na=;  LST T-x • m izi u u mes. gavęs t lUKstancių noirane ir nadeda ia ivykdvti iz Klr?afT ‘ : Lietuvių Pik Klubo ban- skelbimą, komiteto prašo

ki r>7ian<riasi tuo nritari Koij Neo-Lithuania y . fcetas į>uvo gruodžio 12 d. mas pasiaiškino ir atsipra-
5. Džiaugiasi tuo pntan- \ aldybos pirmininkas Svečiu buvo daug. valgiai kad dėl kai kurių jų Ur

mu ir entuziazmu kuns ro- Vaidotas Šimaitis-Korp! dūs programa trumpa, *autohj kaltės nebuvo tin- Sofijai Putvytei-Mantau- 
dcmas Jaunimo Metų ir Jau- Gintaras pirmininkas kurią tvarkė pirm. A. Norei- kamaftokia įspūdinga lietu- tienei, Lietuvos Šaulių Są-
mmo Kongieso ie ėjai n jos Kęstutis P. Žygas— Lie- ka Vėliau kas norėjo galėjo vįų demonstracija aprašyta, jungos kūrėjo dukrai. Šau- 
vykdymu!. tuvrių Studentų Sąjungos fr pa-okti Tokiu pasiaiškinimu komite-Hų Sąjungos Tremtyje gar-

6. įrašo visus lietuvius JAV CV pirmininkas Dabar klube banketai bus tas esąf patenkintas. bės narei. Elzbietos ligoni-
—- -----... -------- kiekvieną sekmadienį. \ t . nėję Bostone nupiovė koją.

Klubo adresas: 3655 N. xY,k]uvas papasa ojo Linkime ligonei greičiau 
savo įspūdžius gautus ap- ikti ir nepalūžti dva-
lr»wbli,a t? ■ 1 ir O lot vKl 11 TV)1G1111 * . ~ -

nados ribų) jaunimu.

BAIGĖSI 11 METŲ 

STREIKAS

lietuvio jau-

J. P.

BROCKTON, MASS.

S. Mantautienei nupiovė
koją

Jie piketavo įmonę, buvo 34th Street.

komentuojamas pabaltiečių 
žygis į Jungtines Tautas lap
kričio 13 d. Pabaltiečiai, ra- 
šo laikraštis, reikalauja lais-

šimtai suėmimu. Jie visame | Visi lietuviai maloniai laI?kl2? 3 ToT/žri sia tos nelaimės,
krašte dėjo padangas, kad kviečianii atsilankyti - su- "ft” kai’kuriojv£
Kohlerio i™"* Saminiai ^ksite dau« kifat lietuvi1- karu Euiopos misriZ nav 

Kohler bendrovės (Wiscon- ^ūtų boikotuojami. gardžiai pavalgysite ir pa- k kP r 3pasakPyta,
Aišku, bendrovei buvo tai šoksite.

L. J- Stasiui is

Šiomis dienomis pasibaigė Kohlerio
LILUA ŠUKYTĖ 

METROPOLITANE

Jauna Kanados lietuvaitė
sino vnlstvbėje) darbininku a ,
streikas, kuris tęsėsi 11 su alinga, ir galų . £ae| 

, c puse metų. Streikas kilo dėl ^r-CIO konferencijoj, u-i 
Mass.. J čupnnskas San tQ kad darbdavis nenorėjo " Slo™ls dienomis pasibaigė 
Matro Cal., J. Palazie, Wip- pripažinti unijos atPtovauti ^an Francisco mieste, pavy

Schultz. YVoodhaven. N.Y., 
J. Ališauskas, Rochdale.

vės. kurią Sovietų Sąjunga ping. Conn., D. Muzikevich 
prieš 25 metus sumindžiojo, Manchester, Conn.
Pabaltijo valstybes okupuo- p0 50 centų. m Jenkins, 
dama. Laikraštis pabrėžia, Fhila, Pa. j indela. N. An- 
kad manifestacijoje buvo dover Mass v Witkauski, 
daug jaunimo. Priminta ir poqyanock, Conn. 
tai, kad nedidelė grupė lie-, visiems aukotojams nuo- 
tuvių. įėjusi 1 Saugumo Ta- š,rdžiai dėkdjame 
iybos posedj, kuriame buvo . .
svarstomas Rodezijos klau- Keleivio administracija

kad jie pripažįsta inkorpo
ravimą Lietuvos į Sovietų
Sąjungą ir daugiau Lietuvos Lijįja šukytė priįmta į gar- 
klausimu nesidomi. Santū- siają Metropolitan operą- 
rūs buvo ir Azijos kraštų at-j jj yra (^aĮyvavusi operos 

Kai lankysitės Floridoje, stovai- Jau didesnį suprati- pa?tatymuose Kanadoj, dai.
užsukite į Lake Placid. Tai bei palankumą rodę Af- navusį televizijoje, o be to, 

zv v--,,, Amerikos ir visoj eilėj kon-
lietuvių kolonijose Ka- 

ir JAV. Ji ir bosto-
nl„: Mažeika mėgino įžvelgti, ko- niškiams gerai pažįstama.
Mrs. Domicėlė Ablan (Ab-kie gali būti to žygio laimė- Jaunai talentingai daini- 

preiiuirior&ld • gerti ]acirskas). r. i. Rox 496. jimai artimiausiam laikui ninkei linkime didelės sėk- 
Lake Placid, Fla. I bei tolimesnei ateičiai. mės.

ko paruošti tokia sutartį, ku
ri patenkino abi puses. Ben- 

Abi pusės laikėsi atkak- drovė sutiko sumokėti 1,400
darbininkams.

LAKE PLACID. FLA 

Čia graži, rami vieta

■rav. pūro, la.nco. atnan- liūne hUUKO SUUlun.cn * —— 7 . . ' ir TzYtVnil
liai. Bendrovė pasikvietė darbininku atlyginimų 3 mil. labai graži, rami vieta tarp *»• *. 
streiklaužius. Darbininkai iš dolerių ir pusantro mil. do- ežeru ir oranžių sodų. Ra- L P Sy • certų h
savo pusės darė, ką galėjo, lerių į pensijų fondą. Įšykite, duosiu daugiau ži- Komiteto pirmininkas A. nadoje

dovana visokiomis progomis!

SUUlun.cn
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Iš pavergtos LietuvosĮ Drg. K. Bieliaj prisiminės

MOKOSI DAUG —
IŠMOKSTA MAŽAI

Švietimo lygis sovietų val
dymo laikais Lietuvoje rodo
mas ir vertinamas tik dide
liais mokyklų ir moksleivių- 
studentų skaičiais: bendro
jo lavinimo mokyklų kone 
trys tūkstančiai, iš jų kone 
puspenkto šimto pilnų vidų-
rinių (atseit, kaip buvusių cialistų skaičius statistikoje 
gimnazijų), per tūkstantį (ir propagandoje) nurodo- 
aštuonmečių (kaip senųjų mas tūkstančiais, o įmonėse 
pradinių ir keturklasių pro- tebetrūksta mokančių speci-

bu turėjo būti kompensuo
tas mokymosi susilpninimu.
Nusistovėjo naujas reikalą- į didesnį moksleivių bendra
vimų mastas, šiek tiek že- būtį. Tai buvo "Kūdikio“ 
mesnis, negu reikia.“ draugijėlės sueiga. Praneši-

"Studentai buvo stumaimi mą darė Kipras Bielinis, jau 
iš kurso į kursų, nesisten- i aukštesnės klases mokinys, 
giant išryškinti gabiausius, Kad apie sueigą nesužinotų 
atsijoti silpnuosius.“ kam nereikia, buvo sakoma

Dabar tie dalykai esą vėl 
taisomi. Bet kol kas — spe-

Buvau Mintaujos gimna- Kipro kandidatūrą į Valsty. 
zijos trečios ar ketvirtos,bės kontrolierius, 
klasės mokinys. Vieną su-j Demokratiniam seimui 
batvakarį pakvietė ir mane dienas užbaigiant, teko pa

sirūpinti įjungti Kiprą į ko
kią

ir elgiamasi, lyg tai būtų 
vardadienis, todėl ir daina
vome ir šokome berniukai su 
berniukais, nes mergaičių 
nebuvo. Per šokius Kipras.

nors įstaigą pastoviam 
darbui. Buvau Žemės Ūkio 
Rūmams Steigti Organizaci
niame Komitete- Viso buvo 
7 nariai, dauguma tautinin
kų. K. Bielinis buvo pa
siūlytas vyr. buhalteriu. Da-Jį 
lis komisijos stojo piestu 
prieš tai. Balsavimą ati
dėjome. Ėjau pas Žemės Ū- 
kio ministeri J- Aleksą pra-

Lietuvių tautai ir lietuvių socialdemokratijai mirtis 
išplėšė dar vieną jos geriausiųjų sūnų, visą amžių 
kovojusį už savo tautos laisvų ir darbo žmonių gerovę, 
Šviesaus atminimo

KIPRĄ BIELINI.
Skausmingu momentu Velionio giminėms, bendra, 

minėiams ir bendradarbiams reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime.

Kanados Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos 
Centro Komitetas

ir mane paegzaminavo — li- šyti nesipriešinti. Sutiko.
gimnazijų junginių); 74 alistv ir. kaip sako H. Žabu- kome draugai visam gyveni- Šiaip taip su "atskiromis
——=_= ----- 2_u_=_ ‘ nuomonėmis“ nutarėm Kip-aukštesnėsės specialinės (tai lis: mui.
kaip buvusios aukštesnėsės "respublika niekaip nega- Į905 1906 m. pra-
amatų) mokyklos; visose to- li išbristi iš antros vietos Ta- džioje Vilniuje socialdemo- 
se mokyklose — pusė milio- rybų Sąjungoj praktikų gau- kratų paitijos konferencija, 
no su viršum mokinių; aukš- sumo atžvilgiu“. (Praktikai J°s dalyvių nebeatsime- 
tųjų mokyklų visas tuzinas,—specialistų vietose dirban. nu, bet ji buvo vadinamoje 
jose studentų 44,500; vien tieji tos specialybės pramo- Jakobinėje, dideliame kam-
Kauno Politechnikos Insti- kę iš praktikos, o ne aukšto- bary, kur gyveno A. Purė-__ ___ __________
tute 16.400 studentų, ir jis joj mokykloj. "Antrojoj vie- nas (kupiškiečiai jį vadino garantijomis, 
per metus jau išleidžia be- toj praktikų gausumu“ rėš- Puronu), P. Bugailiškis, iši v;Dras aktingai Drisidėio 
veik trylika šimtų diplo-: kia - antroj vietoj nu<> galo Petrapilio> atvykęs Kleofas 'iei5S SisMeną“ 
muotų inžinierių. Ir taip to-specialistų apsirūpinimu). |Jurgelionis. Gyvųjų tarpe,(Vokiečių okupacijos metu
liau- ' Pažymėjęs, kaip aukšto- bus lkęs bendradarbiavome pogrin-

rą priimti. Taip Kipras tapo 
skyriaus vedėju ir tvarkė jų 
atskaitomybę. Rūmų sąmata 
siekė per 8 mil. litų.

Kartu steigėme "Margi
nius“. Aš parūpindavau kre
ditų su Pienocentro ir Liet-

Du Lietuvoje šiuo metu‘sjo§ mokyklos Lietuvoje ne- Pr°f- Pr- Mažylis, 
vyriausi švietimo pareigūnai modeminamos, jų tvarkyto- perti auka- Susitiko-
neseniai pažvelgė į švietimo jas padėtį vertina šiuo pa- me Kipru Petiapily, 1917

-s , - r- reiškimu • metais jam atvykus iš Sibiro. ............. -.. . ..
respublikos aukš- neprikl—>

padėtį ir šiek tiek iš kito šo
no.

. Gedvilas, švietimo mi
nistras. pranešime

džio reikalais.
Kai jis išvyko į JAV, o aš 

metais jam atvykus iš Sibiro J pasilikau^ Vokieti joje, uoliai

LSDP Užsienio Delegatūrai

Mielam bičiuliui ir draugui KIPRUI BIELINIUI 
nirus, siunčiu nuoširdžią užuojautą.

Jis buvo ne tik vienas iš Lietuvos socialdemokrati
jos vadovų, kurios eilėse per daugelį dešimtmečių kovojo 
iėl nepriklausomybės ir už demokratinio socializmo idė
jas: K. Bielinis buvo taip pat mūsų partijos Rygos ko
miteto narys 1907 metais ir dėl to buvo caristinio rėži. 
ura nuteistas katorgai. Nepriklausomybės laikotarpyje 
K. Bielinio asmenyje mes, latviai, Lietuvoje turėjome 
jlidelį mūsų partijos ir mūsų krašto draugą. Mes vėl 
kartu dirbome su juo antrojo pasaulinio karo metu Bal
tijos rezistencijoje.

šviesų atminimą apie šį didįjį socialistą, demokratą 
ir Baltijos kovotoją dėl mūsų bendros laisvės turės 
Latvijos socialdemokratai tėvynėje ir emigracijoje.

Latvijos Socialdemokratų Partijos 
Užsienio Komiteto vardu

Bruno Kalninš
Stockholm, 1965 m. gruodžio 16 d.

PAVERGTIEJI VALST-
DEPARTAMENTE

Gruodžio 14 d. Washing- 
tone Valstybės pasekreto- 
riaus pavaduotojas U. A. 
Johnsonas priėmė Pavergtų, 
jų Seimo delegaciją, kurią 
sudarė seimo pirmininkas 
V. Sidzikauskas (Lietuva), 
dr. G. Dimitrov (Bulgarija), 
dr. J. Lettrich (Čekoslovaki
ja), S. Korbonski (Lenkija) 
ir F. Nagy (Vengrija).

Delegacija taip pat lan
kėsi pas Valstybės sekreto
riaus padėjėjo pav. W. J. 
Stoesselį ir Rytų Europos 
skyriaus direktorių R- E. 
Lesle.

Atviras ir draugiškas pa
sikeitimas nuomonėm Cent
ro ir Rytų Europos opiaisiais 
šių dienų klausiniais užtru
ko apie tris valandas. Pasi
kalbėjimuose aiškėjo visiš
kas principinis JAV vyriau
sybės ir Pavergtųjų Tautų 
Seimo atstovų pažiūrų dėl 
dabartinės tarptautinės pa
dėties raidos ir dėl Centro ir 
Rytų Europos kraštų laisvės 
ir neprinklausomybės atsta
tymo sutapimas.

(ELTA)

ALTO PRANEŠIMAS

tosios mokyklos šia'prasme ^voje Pridėjo su Kipro visuomeniniais reika 
apie atsilieka ne tik nuo kitų res- artimesnis bendradarbiavi- NeDamį-štamas susitiki-'

bendrojo lavinimo mokyklų puolikų aukštųjų moiokių, mas man atvykus į JAV pas;
lygi pabrėžė, kad iš 10,554 bet tam tikra prasme netgi mo senatas Seimo Ekonomi- Steponą Kairi, kur be' 
abiturientų, pereitą vasarą nuo mūsų technikumų.“ neje Komisijoje, kunoj Kip- visi tb,
laikiusių egzaminus į aukštą- Bet. esą: "Aukštųjų mo- ras dalyvavo kaip soc,aide- Beįa,

sias mokyklas, 3,378 (32%) ^klų kolektyvai stiprūs... ™°vau KStoTos^uTos r^' tai buvo *“> P^kutinis susi- 
neišlaikė. Iš 316 jaunuolių, J»e ™o, kas reikia daryti, v avau Krašto apsaugos m1'tikimas 
baigusių vidurines mokyklas norint jštaisyti_esamus trū- nis^^L Šie metai man buvo sun-;
su aukso ar sidabro meda
liais 160 (vos daugiau kaip

Pinigų nebuvo, reikėjo , . . .
vykdyti rekvizicijas. Tai bu-&; nU°SJ±lUI??
vo odus ir skaudus reikalas.

savo

kumus“. Turbūt, tikėdama
sis, kad iš aukščiau nustato-

pusė) pasirodė maždaug mieji planai, kontingentai ir vo opus ir skauaus re 
verti medalių, o kiti turėjo biudžetai nesudraus jų nuo Kipras pasireikšdavo
būti įvertinti žymiai silp- darymo to. ką jie žino, H. laoai logmgu ir pri---——. nauiuhi
niau. iš jų 62 (maždaug kas Zabulis teigia, kad padarys, galvojimu. Tos komisijos! įmingu naujųjų
penktas medalininkas) eg- Kiekvienų atveju, aDuau f“
zaminų irgi neišlaikė. Ypač, aukšti švietimo pareigūnai Vailokaitis yra pareiškęs,
esą. blogai pasirodė vakari- patikslino dabartinį Lietu- kad jis visu 100% palaikytų Vokietija,
nių mokyklų abiturientai, vos švietimo paveikslą kie- ___________________
Taigi, mokosi daug, išsimo- kybiškai be atodairos išplės- _ . - ■ ..=
ko gerokai mažiau- tą, kokybiškai nuslinkus} že-

Mokyklos teisinasi, esan-
(ELTA)

timų bičiulių — Jono He- 
džinskio, Felikso Bugailiš- 
kio, o dabar drg- Kipro.

metų;
draugams ir bičiuliams!

Jonas Glemža

Kairėje Vokietijos kancleris Ludwig Erhard, kai jis bu
vo atvykęs į Washingtoną, vidury JAV valstybės sekr. 
Dean Rusk, dešinėj viceprezidentas Humphrey.

Amerikos Lietuvių Tary
bos Centro Valdyba į jos š. 
m. lapkričio 20 d. užklausi
mą atvykusio į Chieagos uni
versitetą prof. J. Kubiliaus 
ir jo veiksmų lietuvių tarpe 
reikalu gavo Valstybės De
partamento gruodžio 7 d. 
paaiškinimą, kuriame dėko
jama ALT už susirūpinimą 
keliamu klausimu ir ta pro
ga paaiškinama, kad prof. J. 
Kubilius yra atvykęs į JAV 
pagal JAV-SSSR kultūrinių 
mainų sutarties VI sekcijos 
3 paragrafą, kaip paskirtas

III. IVUVUJ IHUII. it « aŽ“ »i OVVICTVIį

čios priverstos rūpintis, kad 
tik būtų daugiau baigiančių, 
kad nebūtų antramečių. 
Vengdami papeikimų, mo
kytojai ir menkiems moki
niams rašo patenkinamus ir

KAIP MASKVA 

ŠEIMININKAUJA

rubliu. Visą apyvartos mo
kesčių sumą palieka dar 
dviejose respublikose: Turk
mėnijoj ir Tadžikijoj. Sub
sidijos Turkmėnijai numato

Gen. J. Juodišiaus likimas

Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės generolas Jo
nas Juodišius buvo vienas iš

beveik 100 milionų rublių, to būrio aukštųjų karininkų. 
Tadžikijai — beveik 50 kuriuos komunistai, užėmę 

Lietuvą, pasiuntė į Maskvą_____, r---------------- — Sovietų Sąjungos 1966 m. 0 ...
net gerus pažymius, nes juo biudžete Lietuvos respubli- 
daugiau statistikoje mokinių kai nustatyta pajamų-išlai- Iš Azerbeidžano centrinis |. : įvažiavo jų
su gerais pažymiais.tuo ge- dų suma 838,650,000 rublių, iždas pasisims tik 0.4% apy. ĮF daujPau, kai kurie JU ge
resnis mokytojo vardas vy- Kūčių dieną Vilniuje res- Vartos mokesčio, iš Armė- uz^I1Je vienokias ar kito- 
resnybės akyse. M. Gedvilas publikinis sovietas turėjo tą nijos 3.7%, Uzbekijos 6.8 k !as Y16* .kayiuomenej ir 
dabar konkrečiais pavyz- biudžetą priimti su kai ku- %, Gruzijos 7.5%, Kirgizi- kitur, bet apie jį nebuvon.ie7 
džiais rodė, kokių raštingų riais patikslinimais, susi ju-jos 7-7%, o iš Lietuvos j^iko girdėti. Ir štai, uk įspnes; 
nemokšų esama tame didžiu- siais su pramonės administ- 12.5% (mažiau, negu būda- ke“s Ue..vos
liame mokyklas baigusiųjų racijos pertvarkymu- Patiks- vo kitais metais). grįžusio Alf. Miluko suzino-
skaičiuje (Tar. Mokytojas, linimus apskaičiuoti pavesta nnno.1Q„ -- T • ♦ ta’ k . į/^odisius bu-į 

'Sov Sąjungos vvrausvbei Daugiau negu is Lietuvos V0 su juo kartu Intos (Vor-1
Svarbiausias sovietinio GudiioT^T^ kutoje?/ergų stovykl°je ir:

biudžeto pajamų šaltinis yra K ^ud JMo,da4j« . ... . . . '
apyvartos mokestis, 57.4%, Ukraina 60.6%, iš Toje stovykloje mirė ir
moka visi gyventojai, ką čios Rusjjos ( - prot Karsavinas, joje ver-

j ^ekvienos prekės kainą ir
sudaro nuo 10 iki 40 ir net džiauti* dali iš Latvi’ __ Polojanskis, gen. Pecnllio-
60 nuošimčių kainos. * 1 J°*’

Visus mokesčius renka vie-

1965.).
Henrikas Zabulis, aukšto

jo mokslo komiteto pirmi
ninkas, tą patį dėstė it apie 
aukštojo mokslo lygį (pra
nešime, paskelbtame Moks
lo ir Technikos žurnale, 9 
numery):

"Bendras mokymo lygis 
aukštosiose mokyklose yra 
gana žemas, o mokymo pro
ceso organizacija labai pri
mityvi. Aukštoji mokykla 
palaipsniui labai priartėjo 
prie vidurinių mokyklų mo
kymo metodikos“.

"Juk per mūsų mokyklas“

net 79.8% (Kai kuriais me-,ms-
tais iš Latvijos pasiimdavo 
net apie 90%.).

Iš šių centrinio iždo pasi- 
imamų apyvartos mokesčių

tinės mokesčių įstaigos, tvar- 
komos per sąjungines-res- 
publikines finansų ministe
rijas, t. y. per centrinės fi
nansų ministerijos padali- ir subsidijuojama Kazachija, 
nius respublikose. Mokesčiai Tadžikija. Turkmėnija. Ten 
įskaitomi į bendrą sovietinį plečiamai kolonizacinei pra-

GERIAU MIRTI, NEGU 

KENKTI TĖVYNEI

Taip pasielgė Rytų Vokie
tijos ministerio pirmininko

Jacųueline Kennedy, atrodo, ne mažiau džiaugiasi, kaip 
ir tie vargingųjų tėvų vaikai, kurie buvo pakviesti į 
Hodgson Centrą New Yorke pažiūrėti atitinkamo filmo.

Sąjungos aukštesniojo mok
slo ministerijos atstovas pa
sikeisti su JAV profesoriais 
mokslinėmis žiniomis, ir, jei
gu jis būtų skiriamas vadi
namos Sovietų Lietuvos vy
riausybės, jo atvykimas ne
būtų JAV vyriausybės pa
tvirtintas. Jo veiksmai lietu
vių kilmės amerikiečių tarpe 
yra priešingi sutarties dva
siai.

ALT gavo 500 dolerių pa
likimą pagal testamentą mi
rusio Dominiko Bernatavi
čiaus iš Pou tucket, R. I.

pareiškia aukštojo mokslo iždą. Biudžeto įstatyme kas- monei vietoje surenkamų T00, Ponavimo
komiteto pirmininkas, "pra-met nurodoma, kiek kurioje mokesčių nepakanka. Iš Lat> i virs/mpkas Ape . Jį verte -------------------- ----
eina labai daug jaunų žmo-Respublikoje surinkto mo- vijos visada ypatingai dide- Pagrasyti sutart} su sovietų jj £Uri pavergusi. Taip 
nių, kurie tik labai retai* at-jkesčio kuriai respublikai bus lė tų mokesčių dalis paima- Pafa k.?n^ ^vietai įgnaudojama ir Lietuva,
vejai* tikrai žino, ko jie *ie-'”grąžinta“. ma, matyt, todėl, kad Latvi- 15 bilionų dolerių - kurios sovietai viską ima
kia.“ Privilegijuotoje padėtyje joje pramonė jau gerokai iš- prekių, mo ėdami uz pllsvelčiui, o duoda tik plėš-

šiuo atžvilgiu yra Kazachija plėsta, apyvarta didelė, tad jas treeda iu mažiau. Volprinnni dauHan.
(Kazachstanas). Ten ne tik Latvijai turi užtekti tiktai _^ur
visą 100% apyvartos mokės-penktadalio jos teritorijoje Nenor®damas 061 
čių atiduoda, bet numato surenkamo apyvartos mo-

naudoja visas valstybes, ku-

"Perdėtai daug vietos mo
kymo planuose buvo skiria
ma gamybiniam mokymui 
(Čia kalbama apie Chruš
čiovo reformas. E. red.). 
Perkrovimas gamybiniu dar-

pridėti dar subsidiją — dau
giau kaip miliardą (bilioną)

kesčio.
W -T -

. negu tie jų dalykai verti. 
.. . „ . . Paras% Kažin, ar nuolankiems lie-

tokioje žalingoje jo tėvynei tuviškiems Maskvos tarnam 
sutartyje, Apel nusišovė. !irgi atbunda kada sąžinė, vi- 

<ELTA) Sovietų Sąjunga taip iš-tsa tai regint?

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

•‘Keleivio” administraci
ja prašo gerb. skaitytoju*, 
kurie keičia adresą, prane- i 
Iant naująjį adresą neuž
miršti parašyti ir

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri

kiečiui padovanoti knygą, 
Į tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

LEAVE YOUR TEARS 
IN MOSCOW, B. Armonie- 
nė» atsiminimai iš Sibiro 
vergų stovyklos, surašyti A. 
J. Nasvyųio, 222 psl., kaina 
$3.95.

HISTORY OF THE U- 
THUANIAN NATION, pa
rašė Kosta* Jurgėla, kaina 
$10-

”Twenty year*’ struggle 
for freedom of Lithuania,“ 
redagavo J. Audėnas, kai
na $1-50.

"Lithuania land of he- 
roes,“ parašė L Valiukas, 
kaina $4.75

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania, dr. J. B. 
Končius, iliustruota. 211 
psl.. kaina kietai* viršeliai* 
$.4.00. minkštai* $3.00.

POPULAR LITHUANI- 
AN RECIPES, parašė Juze 
Daužvardienė, kaina $2.
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Įkalbėjimas - 
Maiklo si Tęva

Imigracijos painiava
Naujasis imigracijos į 1. Dėl vizų išdavimo padi-

JAV įstatymas (PL 89-236)! dėjusio darbo greičiausia

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

bus pakeltas vizos mokestis 
iki 50 dolerių.

2. Vizoms gauti ir toliau 
bus reikalingi afidevitai' 
(Balfo afidevitai visur pil- 
nai pripažįstami).

3. Po š. m. gruodžio 1 d. 
daugeliui imigrantų reikės 
turėti be afidevito dar ir 
darbo pažymėjimus. Tų pa
žymėjimų nereikės senukam, 
vaikams, ligoniams ar vyks
tantiems dirbti, pvz., šeimi
ninkės, tarnaitės darbą. 
Darbo sekretorius sudarys 
sąrašus tų darbų, kuriems 
JAV visada trūko darbinin.

Pasiskubinkite įsigyti, nes kų (pvz., ūkiui, kasykloms,

piadeda veikti š. m. gruo
džio 1 d- Lapkričio pabaigo
je Valstybės departamento 
pareigūnai sukvietė imigra
cija besirūpinančių organi
zacijų (ir Balfo) atstovus ir 
aiškino naujojo įstatymo 
praktišką pritaikymą. Iš val
džios pareigūnų paaiškėjo 
kai kurie ir mums lietuviams 
įdomūs dalykai.

AR TURITE KELEIVIO 
KALENDORIŲ 1966 M?

gali pritrūkti!

Jo kaina tik 95 centai.

namų ruošai ir pan.) Tiems 
darbams pažymėjimų nerei
kės.

4. Sena privilegijuota re
gistracija imigracijai

— Maiki, šiandien aš pa- lu, kad jie nori gyventi vie- 
sakysiu tau: Apy Niu Yr! nybėje.

— O aš pasakysiu tėvui: — Ne, Maiki, negalima
Laimingų Naujųjų Metų! prie to prileisti, kad jie susi-

— Bet kaip tu, Maiki, ro- vienytų,
kuoji: ar naujieji metai ga- — Teve, bet taip yra nu
les būt laimingesni už se- tamsi ir tarptautinė Žene- 
nuosius? Va, gazietos rašo, vos konferencija, kuri 1954 ko nepasakei- 
kad Vietname prieš ameri- metais užbaigė prancūzų ka - - -

Alice Marie Kellar buvo rasta nuoga ir nužudyta savo 
bute Butler. Pa. Jos dviem vaikam nepadaryta nieko 
blogo. Nusikaltėlis dar neišaiškintas.

Birutė ir Antanas Novic-
kiai paaukojo Balfo šalpai 

bus io dolerių vietoje kalėdinių 
sveikinimų. Daugelis žino, 
kad Birutė nesveikuoja ir to
kius sveikinimus parašyti

nė Kinija ir Sovietų Rusija, pervesta į naują,, ir atskirai 
Jau pradedama bijoti, kad persiregistruoti nereikės, 
gali kilti trečias pasaulinis 5 Kiekvienais metais į
karaJ’. tode pasaubs da_r0 1 JAV galės atvykti 10.200 nėra lengva- Ponai Novic- 
Washingtoną spaudimą, kadĮnuo komunįzrao pabėgusių kiai New Yorko Balfo vajui 
is Vietnamo pasitrauktų. To tremtinių (refugees). paremti
reikalauja ir daugelis amen- ... , . dnlpriu
kiečių. Buvo suruoštas net Protiniai nesubrendę ir- 
masinis protesto žygis į Wa- 2* galės lengviau pas savo 
shingtoną. Piketavo prezi- artimuosius į JA\ atvykti, 
dento Baltuosius Rūmus, J*®* Valstybės gynėjas to- 
kalbėtojai reikalavo baigti kiam atvykimui pritars 
Vietnamo karą. Washingto- (protiniai ligoniai prilygin- Balfo Centras jau gerai 
no policijos apskaičiavimu, ti džiovininkams), 
buvo 25,000 žmonių. Tėvas
turėtum visa tai žinoti, nes 
kartą aš jau kalbėjau apie
tei. . ..... T

— Ne. Maiki, tu man vis- afidevito, dar reikės ir gi- vežimiais. Keamy. N. J., lie- 
mmėms turėti darbo pažy- tuvių parapija atvežė per 
mojimus. „m™.

8. Jei imigrantas

paremti pridėjo dar dešimt 
rių.

BALFAS ŽYMIAI
PRATURTĖJO

f o Centras jau 
jaučia rudens derlių. Paskel- 

7. Žymiai pasunkės atvy- bus spaudoje rūbų trūkumą, 
kimas į JAV Pietų Ameri- rėmėjai pradėjo rūbus ga- 
koje gimusiems. Jiems yra benti į Balfo Centrą ryšu- 
dabar nustatyta kvota, be bais, siuntiniais ir net sunk-

Naujausios
KNYGOS

LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, II 
tomas, redagavo Bernardas 
Brazdžionis ir Benys Bab- 
rauskas, 700 puslapių, kaina 
$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

AUKSO ŽĄSIS, pasakiš
ka 3 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkelevičiūtė, 
159 pusi., kaina $2-

Už šj veikalą autorė 1961 
metais gavo L Bendruome
nės jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 
jį Chicagoje yra susuktas 
filmas, kurio paveikslais pa
puošta ir ši knygą.

Abi knygos labai tinka
mos dovanoms.

ĮDOMIŲ atsiminimų 
KNYGOS

Atsiminimus visuomet į- 
domu skaityti, todėl siūlome 
įsigyti šias mūsų žinomų 
žmonių gyvai parašytas at
siminimų knygas:

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio, 416 psl. kaina $6.

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 psl., kai
na .................................$5.50

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psl., kaina ....... $6

PENKTIEJI METAI, Kip
ro Bielinio, 592 psl. kaina $6

(Kas su ”Tau, Lietuva“ 
kartu užsisako kitas čia mi- 
nimas Kairio ar Bielinio 
knygas, tas kiekvieną sekan
čią knygą gauna už $4).

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra
polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina ..................................$5.

Pcggy Slankard šildosi Miami

5,000 sv. gerų rūbų; Eliza
beth, N.J.. atgabeno 2,000.

0 kas dar neaišku?
konus pradėjo buntavotis rą su Indokinijos komunis- —Nepasakei, kodėl Ame- __ &_____ , ___
budistai. Nu. tai išvirozyk tais. Jos nutarimas tada pa- rika siunčia savo vaiską į pragyvenimui JAV-se turi Aušros V artų parapija ir ki-
man, kokio bieso jie nori? reikalavo, kad abidvi Viet-į Vietnamą? Argi Vietnamo pakankamai pinigų, tokiam ti — po mažiau- Šiuo^rnetu

— Tėve, jie nori ne ”bie- namo respublikos būtų su- valdžia neturi savo žmonių
so“, bet taikos ir laisvės. Jie jungtos į vieną valstybę. Tą su komunistais muštis?

savo

darbo pažymėjimo nereikės. sandėlyje jau yra per 10 000 
svaru drabužių (sandelyje

IIVIIVII pi <%z-uviugv naiv ...................
tėvynėje.

nasirasp Anorli-ia—‘6"J“> --- ^mnniii Viatnamp vra
Prancūzija, Sovietų Rusija ir

— O kas jiems tą tėvynę kitos valstybės
davė? . —Nu, tai kodėl nesusivie-

— Jie atėjo tenai dar nijo?
prieš Kristų, kada niekas te- — Todėl, kad pietų Viet- 
nai negyveno. name jau buvo susisukusi

— Ale jie turi būti dideli brolių^Diemų diktatūra. Jie 
glušai.

, Susirinkime . paaiškėjo, tilpti 50.000 sv.). 
Kaa aar eaug imigracinių 
problemų neišspręsta ir nau. Lapkričio mėn. Į Centrą

BAIKIimu-1TC1UIMIU1I ID n X ^XITXXI-<1ITXZ-X1 XXVtėve. Jungtinių Tautų ap
skaičiavimu, tenai yra 15,
317,000 gyventojų. Bet ži
nios sako, kad du trečdaliai 
eina su komunistais. Jei tai 
tiesa, tai valdžia turėtų tik
apie vieną trečdalį, bet ir ši-:darbu -r pyniavomis. Kokį stamiora veiron in 
tie nevisi jai pntana. štai,; etį ^^3 į JAV Rockford 300 Elizabeth 
teve, kode Amerika siunčia; R neplaningai. ir norin- 292, Flint 106 Hartford 
ten savo karo jėgas. Jeigu i / atvękti turės d var. 300, Linden 85 dol. Paminė, 
ne Amerika, Vietnamo ge- gQ jr nesušipratimų. tačiau tos vietovės dar ne visos 
nei olų valdžia seniai jau bu- atrodo, kad pagaj naująjį į- baigė _rudens v^jų. Lapkn- 

statymą į JAV atvyks žy-|ėi° ničn. Balfo Centras įsia-

jų instrukcijų, formų, taisyk-! prisiųsta bendrai šalpai 
lių neparuošta. Atrodo, kad stambesnės pinigu sumos: 
ne tik imigracinės įstaigos iš Clevelaido 1-200 dol.. 
Amerikoje, bet ii- Amerikos ^orcester, Mass., 550 dol., 

i konsulatai yra perkrauti Gfand Rapids, Mich.. 216,

buvo Romos katalikai ir bi
jojo, kad susivienijus juos

— Todėl, kad nori laisvės nenustelbtų budistai, kurie 
ir priešinas amerikonams, tikrai būtų juos iš valdžios 
Juk turėtų žinoti, kad ame- pašalinę. Todėl jie, kaip ir
rikonai nori duoti jiems ga- pridera diktatoriams, Žene- tų nuversta. Ar aišku? 
rantuotą laisvę. Kai išgala- v°s nutarimą ignoravo. Tas — Iš vienos pusės aišku, o
bys komunistus, tai bus ir nutarimas reikalavo ir pie- iš kitos — ne.
laisvė ir pakajus. Ai bečiu! biscito. kad šiuo klausimu —O iš kurios neaišku?
_ Tpvp iie nėra elušai gyventojai pasisakytų visuo- — Neaišku, kodėl budis-

Jie žiūri ir’mato, kad ameri-tiniu balsavimu, bet Diemų tų kunigai šiaušiasi prieš a- 
kiečių tikslai yra kitokie, ne
gu ju pačiu, todėl jie ir šiau- .... T. - - • i?. J zmones sukilo ir prasidėjo — Jie, teve, pnes amen-;
siasi pnes rą- revoliucija. Diemų diktatūra kiečius nieko neturi, bet jie

Na, o kokie jų ti s ai. atsilaikiusi, nes per priešingi karui. Budistų va-
— n°ri susivienyti su j]g-ą karą su prancūzais kraš- das neseniai skundėsi ame- 

šiaurės Vietnamu, tėve. tas buvo labai nualintas- Bet rikiečių karo vadams, kad

— Kodėl?

diktatūra neleido savo žmo- menkomis. Juk jie ne ko- 
nėms nei balsuoti. Dėl to munistai.

TYS, Kazio Griniaus, 1 to
mas, 300 psl., kaina ....... $2.

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus,
II tomas, 336 psl., kaina $5.

ŽVILGSNIS į PRAEITĮ, 
K- Žuko, 476 psl., kai
na ...................................... $5.

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kahraitytės-Karvelie- 
nės, 360 psl., kaina .. $3.50.

VIENIŠO ŽMOGAUS 
GYVENIMAS (apie Dėdę 
Šerną), Antano Rūko, 206

....$2.
lio apylinkės ir turėjo Lietu- , c LĖMĖ
voje seserį, bet velionies

JUOZO JAKUBONIO 
ĮPĖDINIAMS

Prieš metus New Jersey
miai daugiau žmonių, kad šė 54 čekius — išleido 5,325 valstybėje miiė Juozas Ja-
atvyks daugiau lietuvių iš dolerius. Atrodo, kad pirmą kubonuį palikdamas siek__________

kartą po daugelio sausų me- tiek turto. Tunmomis zmio- pSj f kaina 
nešiu bus vienas su liekana, mis, jis buvo gilęs iš PasvaLietuvos, jokios vilties nėra, 

nes okupantas jų neišlei
džia.

Kun. L Jankus,
Balfo Reikalų Vedėjas

K.L.J.
ronėlės Orintaitės, 234 psl., 
kaina ..................................$3.

SIAURUOJU TAKELIU, 
K. B. Kriaučiūno, 178 psl., 
kaina .................................$2.

PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboros Armonie- 
nės, 253 psl., kaina ....... $3.

ATSIMINIMAI APIE

draugai nežino nei jos var- 
RADO 18 MIL. DOLERIŲ,do, nei ištekėjusios pavar-

VERTĖS NARKOTIKŲ dfe'. Nesuradus velionies gi- 
minių, turtas atiteks valsty-

Policija suėmė 5 asmenis , , , . . ...
Balfo New Yorke ir karininką fuozo Jakubomo gimines

centras turėjo 5.432 dol. pa- Conderiš Columbus. Ga ry. ct
jamu per tą patį yaiką išlei- smm Conder rastu he- neraliniam ^onsujui Naw

BALFO MĖNUO

— Nu, tai kur čia jų ražu- buvęs mūsų prezidentas Ei- vien tik Quang Nam provin- Lapkričio mėnesį
mas? Juk šiaurės Vietnamas Senhoweris pasiūlė ekonomi- cijoje karo lėktuvai šįmet
tai komunistų velniava. nę pagalbą ir nusiuntė pata-sunaikino 26 pagodas, tai y-- - .. -- -.. • v ---\ v, nelaimiam ivunsuiui

— Mums taip atrodo, žiū- rėjų, kad padėtų kraštą at- ra budistų bažnyčias. Viena doleri. P^zioji pa- Yorke: Consulate General
rint iš Amerikos, tėve, bet statyti. Nežiūrint to. Diemų pagoda šiomis dienomis bu- " 
vietnamiečiams atrodo ki- diktatūra buvo nuversta ir vusi tyčia išniekinta: nu-

jamų dalis buvo aukos bend- rio vertę jdeni apskaičiuoja ofLithuania 41 West82 st JUOZĄ L1ŪDMV. nirari.

mušta Budos galva ir švento
vėj priteršta. Vienas vienuo
lių matęs, kad iš jos išbėgęs 
jūrininko uniformoje vyras.

taip. Matai, yra du magne- diktatoriai sušaudyti, tik 
tai, kurie traukia juos krū- vienas jų pabėgo Romon, 
von. Vienas magnetas yra Buvo sudaryta kita generolų 
komunizmas, kuris traukia diktatūra. Mūsų vyriausybė 
krūvon komunistus, o antras ir čia davė paramos. Bet ir Amerikiečių vyresnieji ne

rai šalpai — 4.408 doleriai. 18 mil. dolerių, o kiti net 
■ • 100 mil. Kokia kaina to he-

Isldsta buvo siuntiniams į rojna bebūtų? bet policijos
Sibną, Lietu\ą 1,960 do e- vra Hidžian-
rių. Vasario 16 gimnazijai

New York, N.Y. 10024.

’ duomenimis tai yra didžiau- IEŠKOMI ĮPĖDINIAI

kaina .................................$1.
Tas knygas galite gauti 

Keleivio administracijoje
pasiųsta 1 07? dol., Vokieti- piaS.kiekls? k?.k* bel kada p0' Tareilai ar Tarailos, kilę (636 Broadway, So. Boston, 
pašiusia a,ule uui., w c hcija yra užčiupusi. I-- -___ ______
jos lietuviams nusiųsta gry- iš Varėnos apylinkės, turi Mas*. 02127).

Conder neseniai iš Euro- teisę į nedidelį palikimą. A- 
gyvenusieji vyrės-

magnetas yra budizmas, ku- ši neilgai laikėsi. Buvo suda- nori to kaitinimo priimti. E- nais pinigais 944 dol.
ris traukia budistus vieny-ryta trečia, ketvirta ir penk-są. negalimas daiktas, kad - .... . R , e pos buvo grąžintas į JAV. ir merikoje

ta, ir nei viena negalėjo pa- Amerikos jūrininkas tai pa-: .ap ..C1.° J’s heroiną atsivežė paslė- nieji išmi
ITnl vattaI t O T\1 1 Tonimi VmizI t olai centras issiuniė 83 individu . joįriiT+nt-a v-mn tmo t iotibėn.

__Tai tu žiūri komunistiš- būti. Alat, revoliucija plito, darytu. Tačiau budistai bai
kai?

— Ne. tėve. aš ne 
nistas; aš žiūriu į pasaulį
alistiškai ir matau jį tokioj mo generolai nemoka ar ne- reiškia vidurių sau išleidi- 
šviesoj. kokioje jis iš tikrųjų nori komunistams priešin- mą. Tai parodo, iki kokio 
yra. o ne tokioj, kokioj mum tis, todėl vienus šalino ir rin- laipsnio budistai yra suža- 
norėtųsi kad būtų. Aš ma- ko kitus. Pagaliau pradėjo dinti- Ar dabar aišku, kodėl 
tau, kad abiejų Vietnamu siųsti savo ginkluotų jėgų jie protestuoja?
gyventojai vra vienos tautos Į Vietnamą. Tada Įsikišo te- — Jes, Maiki, dabar su- penki geradariai. L. Enei

išmirę, o apie okupuo-; 
, venvras įssiunie o,) įiiuiviuu-- gavo -ajdytuve Žanetoje Lietuvoje gyvenančius 
■ t-i?8 o • vyras sausas išeiti ir gerai irgi trūksta žinių. Tarailųnūn: ui novai olAi iciuvniu • T 1 ** Q ’ Vi v V1 <xo icviu 11 vx v*xv»c^* w

komu- ciją po kitos, ir amerikie- godos viršininkas grūmoja 32 1 Lenkiją. } - uždirbti. bet dėl policijos ge- šeimą gerai pažinusi ponia
lulį re- čiams atrodė, kad Vietna- pasidarysiąs hara-kiri, kas tus krastus; taip pat uyo uosiės smarkiai įkliuvo. J. Digeon, anksčiau gyve- »UVINIŲ 

J pasiųsta 5 vaistų siuntimai —
į Lenkiją ir 9 knvgų siuntos 
į ivairius pa-<aubo kraštus. į

Balfo centmi paprašius 
enciklopedijos, atsiliepė net

“KELEIVIO“ SUKAK- 

BANKETO DA- 

NUO-

vaikai, kuriuos jungia ir vie. nai ir šiaurės Vietnamas, pratau. Neatrodo, kad nau- 
na tikyba — budizmas. To- Prasidėjo tikras karas, kurį,jieji metai atneštų mums 
dėl man atrodo visai natūra- dabar jau remia komunisti- pakajų.

klopedija jau gauta ir siun

čiama lietuviukams mokslei

viams i Angliją.

Išrašykite
KELEIVI

. nusi Linden, N.J.. bet dabar- LYVIŲ BENDRĄ 
tinis jos adresas nežinomas.
Tarailai arba apie juos ži- TRAUKĄ GALIMA GAU-
nantieji malonėkite tai pra- T, . KELE,vIO“ ADMINIS. 
nesti Lietuvos Generaliniam
Konsulatui New Yorke: TRACIJOJE UŽ $2.00. 
Consulate General of Lithu-

s - ania, 41 West 82nd Street,savo draugam n.y. 10024.
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MOTERŲ SKYRIUS
MiMMMiMM******##*****#******#*#***#**#***.

Partizanai už geležinės 
uždangos

(Tęsinys)

KŪČIOS SU PARTIZANAIS

• _. Partizanai pasiruošė ginklus- Gaidys ir Viesulas turė
jo tik pistalietus. Gi atsargusis Tigras buvo ginkluotas vo
kišku MG 36 kulkosvaidžiu. Jis buvo vienintelė trijulėj 
pajėga ir viltis. :

Paprašęs šeimininką pasitraukti nuo priemenės durų 
j kitą kambarį, Tigras su kulkosvaidžiu atsidūrė prie lau
ko durų. Kieme, už kelių metrų nuo duių. jis pastebėjo 
ginkluotus bolševikus. Tigras nieko nelaukdamas truktelė
jo iš savo kulkosvaidžio.

Iš lauko atsakė automato serija. Ją paleido prie durų 
stovėjęs Prienų NKGB tardytojas kapitonas Kruglov Ar- 
kadij. Bet pasirodė, kad Tigro oda buvo per kieta. Kulkos, 
pralindusios pro duris, paliko Tigro milinėje, nei viena 
nepasiekdama kūno. J šį nevykusį bolševiko klerkimą 
Tigras atsakė nauja kulkosvaidžio serija. Duryse kulko
svaidis išgraužė geram šuniui pralįsti skylę. Prie jų tįsojo 
tardytojas Kruglovas. Išbaigtas kaspinas buvo pakeistas 
kitu. Dabar Gaidys paleido šviečiamomis kulkomis. Ati
darė duris. Į kiemo tamsumą Tigras paleido dar- vieną 
seriją- Iš rusų pusės neatsakė nei vienas šūvis, tik kieme 
buvo girdėti rusiškas sužeistojo keiksmas.

Partizanai išsivertė į kiemą, šūvių vis nesigirdėjo. 
Gaidys klausė, kas šaudė. Vėl nei amo. Tada jis nubėgo i 
savo roges ir atsinešė šovinių atsargas. Gaidys apsigink
lavo automatu, paimtu iš nukauto Kruglovo. Tik dabar 
iš šiaudų kūgio pasipylė keletas automatinių serijų. Tig
rui nubrozdino kišką. Šis užpykęs patraukė į kūgį. Ruske- 
liai vėl nutilo. Šį kartą Tigrui jau talkino ir Gaidys.

Po šio susišaudymo partizanai paliko arklius ir trau
kėsi pėsčiomis.

Kaip vėliau paaiškėjo, bolševikai tylėjo todėl, kad 
pirmaisiais šūviais Tigras nuskynė tris NKGB dalinio bu
vusius vadus: kpt Kruglovą, Įeit. Marcinkevičių ir dar 
vieną rusą karininką. Išmušus visą vadovybę, likę gyvi 
enkagiebistai nesugalvojo, kaip toliau pulti be komandų- 
Jie leido partizanams pasitraukti neapšaudomiems.

Atšventę Kalėdas, tuoj abu su broliu Stepu pradė
jom ruoštis partizano gyvenimui. Iš įvairių vietų susirin
kom tinkamą aprangą, pasirūpinome šaudmenimis. Išsi- 
ardę pagrindinai pradėjom šveisti jau nuo poros metų 
turimus rusiškus automatinius šautuvus. Nors jie net nuo 
keturiasdešimt trečių metų Kalėdų buvo gulėję gerai Įtai
sytoje slėptuvėje, visos dalys nebuvo perdaug įrūdijusios. 
Po kelių valandų kruopštaus valymo jie maža skyrėsi nuo

Graikijos turtuolis, didžiausias pasauly laivu savininkas 
Stavros Niarchos, 56 m. amL, vedė Fordo II dukterį 
('harlotte. 24 m. amžiaus.

Teisės patarimai

Klausimas

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausinius teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia paž>mėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog iiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Lao,
8 Belgrado Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

kuriuo remiantis Tamsta ga
lėtum ieškoti atlyginimo už 
savo patarnavimus, yra 
"contract“. t. y. susitarimas, 
pagal kurį Tamstai buvo pa
žadėta užmokėti už padary
tą darbą. Žmogui mirus, jo 
padarytos sutartys ir susita
rimai "nemiršta“ su juo. 
”Executor“ arba "Administ- 
rator“ yra atsakingas už mi
rusiojo prievoles. Tačiau 
Tamsta vargu ar galėtum į- 

; rodyti, kad Tamstos tie pa- 
Įtarnavimai nebuvo padaryti 
norint pagelbėti sergančiam 
kaimynui, o kad jie buvo pa
daryti tarpusaviu susitari
mu; būtent, kad Tamsta

s

A. Jakubėnas

SENIEMS METAMS

O, metai senieji, palydžiu ai jus,
Kaip draugas, kaip mylimas brolis,
Nors vienas nelaimes ir vienus vargus
Jūs mūsų gyvenimui teiket
Nei džiaugsmo šešėlio, nei laimės saldžios
Neteko vargdieniams regėtu
Vien godūs turtuoliai, ištroškę valdžios,
Čia pragarą liepė kentėti.
Kovoti vis teko, kovoti ir žengt 
į platų gyvenimo taką —
Tai skurdo prakeikto mes einam nutrenki 
Po vėliava savo raudona.
Nes minios vargdienių, prislėgtos kančių. 
Nematė dar tekančios saulės —
Nei giedriąją naktį skaisčiųjų žvaigždžių, 
Nei atilsio raminančio juos.
O. metai senieji, palydžiu ai jus —
Tik neškite mūsų vargus, nelaimes!
Su auštančia diena mes šaukiam visus
I kovą už šviesą ir laimę žmonijos! ........
Mūs rankos pūslėtos, nuvytę veidai 
Apreiškia pasauliui seovjajn,
Kad griūva tvirtovių seni pastatai^- 
Kad rytmečiui giedam naujajam.

galiu ieškoti ir reikalauti,
kad man atlygintų už mano tikėjaisi būti atlyginamas, 

Aš kelis metus gyvenau patarnavimus? . o Tamstos kaimynas žinojo,
kaimynystėje su vienu senu "Keleivio“ skaitytojas kad Tamsta dirbi, laukda-
ir nesveiku žmogumi. Jis bu- mas atlyginimo. Tokio po
vo reikalingas pagalbos, tai! Atsakymas bridžio patarnavimai, kaip
aš jam padėjau visokiais bū- [Tamstos, dažnai atliekami
dais. Aš jam parnešdavau Pažadas palikti kam nors vieno kaimyno kito kaimyno 
ką reikėjo iš krautuvės, są- ką nors testamente turi būti labui, nelaukiant atlygini- 
šlavu dėžes išnešdavau, snie- padarytas raitu, kitaip toks mo. Taigi Tamsta turėtum 
<rą kasdavau ir panašiai. Jis pažadas yra nieko vertas, didelių sunkumų įrodyti, 
man niekada nemokėjo, bet Nesvarbu, kiek Tamsta turi kad Tamstos atveju aplinky- 
vis sakydavo, kad kai jis pa- liudininkų. Tai tiek dėl tęs- bės buvo kitokios. Mano ma. 
rašys testamentą ir paliks tamento “
kam savo namus, tai jis tam 
primins, kad man atlygintų; 
už mano darbą. Jis tai šaky 
davo prie kitų ir aš turiu liu 
dininkų.

! Kai jis visai susirgo, tai 
išvažiavo pas vieną giminai-1 
tį gyventi ir ten pasimirė- Aš, 
tada susisiekiau su tuo girni-1 
naičiu ir klausiau, ar mano' 
vardas paminėtas testamen-i 
te. Jis sako. kad ne. Ar aš

Kitas teisinis
nymu, 

pagrindas, mesi.
Tamsta nieko nelai-

TAIP IR KITI TURĖTŲ 
PADARYTI

A. Sukauskas iš Detroito, 
Mich., savo sūnui užsakė 
Dabartinės lietuvių kalbos
Įsulvna lfoliHinin rlflnvanuiazvitiiij v«ww----

I

Ką rašo „KELEIVIO“

KALENDORIUS
1966 metams

Iš pat pradžios eina kalendorinės žinios, o toliau:

Vorkuto< rlnirm 

Ar bus pasiektas mėnulis?

Žinotinos datos.

Vasario 16 gimnazijos rūmai.

Tarptautinig 24 valandų laikas.

Ką mums duos "Medicare?“ 

įdomi Vilniaus senovė.

Kaip rašyti Dievą? •

Kaip buvo vagiamos merginos Lietuvoje?

Kaip rusai atrado Aliaską?

Kaip jie Aliaską prarado?

Kodėl vyrai pameta šeimas?

Amerikos moterų perteklius.

Kaip žmonės išmoko kalbėti?

Civilizacija su nuodais.

Kur veda progresas?

Hitleris buvo nušautas saviškių.

Dalykai, kuriuos reikia žinoti
(apie kalorijas ir vitaminus)

deformacijos galėjo kliūti automatiniam šautuvui. Dėl to r- kelerius metus ir jai O du Pont bendrovė tuo juo puošiamos net lėlės, var- Naudingi patarimai šeimininkėms,
pirmas apkabas pripildėme geriausiai atrodančiais, pras- ištobulinti bendrovė išleido metu tas kojines vis gamino, tojamas medicinoje kai ku- Be to, yra daug gerų eilėraščių, juokų ir tt.
tesnius palikdami atsargai- 27 milionus dolerių. ir 1940 m. gegužės 13 d. į-riems kūno organams pa-!

Viską galutinai sutvarkę, išmetėm burtus, kam kuris Keliems mėnesiams pra- vairiuose prekybos sande- keisti, bankų plėšikai įi var-į "Keleivio“ Kalendoriai eina jau r.uo 1912 metų ir 
šautuvas turi priklausyti. Stepui kliuvo gražesnis, o man— slinkus po to pareiškimo nai- liuose jų buvo jau 4 mil. po- toja kaukėms, Afrikoj lauki- visada išperkami- Jie patinka žmonėms, nes straipsniai
su geresniu vamzdžiu ir šovinio lizdu. Ginčinomės, kuris Joninės kojinės buvo paro- ru. Kitą dieną bendrovės ty- nių žvėrių gaudytojai nailo- trumpi, įdomūs, lengva kalba parašyti ir juos lengva
iš jų bus mudviem ištikimesnis. dytos San Francisco tarp- rimų skyriaus vedėjas dr. nines virves žvėrims surišti,! skaityti. Toks yra ir šis Kalendorius. Skaitydamas neuž-

Calvninm kad kaiū nauiokam tokio pasiruošimo pa- tautinėje parodoje, o 1939 Hoff per radiją kalbėjosi su nes jos negraužia odos ir tt<Tniffsi

Nailonui 25 metai

i - I
krašto krautuvėse. Tą dieną! 
vien New Yorke buvo par
duota 72.000 porų.

Karo metu iš nailono ga
mino karai reikalingus da
lykus — parašiutus, lynus ir1 
kt. Nailoninių kojinių nebe-

Šių metų gegužės 15 d. su- galėjo suspėti tų kojinių dar gamino, todėl po karo jų pa
kako 25 metai, kai Amerikos gauti- reikalavimas buvo vėl di-

* 't • -7 Y, *'L-A*'moterys gavo dovana, kuri Nuo to laiko visame kraš- džiausiąs. 1954 m. buvo pa-;
naujų, net medines y a , . g ų J p - ]<jej{Vjenaj jų suteikė ir šian- te moterys tik apie tas koji- gaminta 712.000 porų šilki- 
^toe. x dien tebeteikia didelio nes ir tekalbėjo. Tada apie nių ir rajaninių kojinių ir 56

Stepas pasirodė uz mane apsukresnis. Jis iš kazku: džiaugsmo, malonumo ir pa- jas visokių pasakų sklido, mil- 300 tūkstančių porų nai- 
ištraukė dar lietuviškas šovinines ii keletą granatų. Pa- togumo. Tai nailonas. Esą, jos labiau permatomos loninių.
starosios buvo gerokai aprūdijusios, bet jų apšveitimu Pirmą kartą apie tą me- negu voratinklis, stipresnės Apie tą laiką pasibaigė du 
nesirūpinom. Stepo žodžiais, aprūdijusis — ’pamaelvves- džiagą užsiminė du Pont vi- negu plienas. Sklido gandas, Pont patentas, todėl nailoni
nės“. Apsiribojom patikrinę tik jų degiklius. ceprezidentas dr. Charles M. kad tų kojinių nebus galima nes kojines pradėjo gaminti

Daugelis parūpintų šaudmenų taip pat buvo apgedę. A. Stine 1938 m. spalio 27 sudėvėti., todėl du Pont ir kitos bendrovės. 1964 m. 
Juos teko atydžiai nušveisti ir patikrinti. Nemažos šovi- d. Jis. kalbėdamas New bendrovė buvusi verčiama jų buvo pagaminta jau 83 
nių dalies sudrėkusį paraką bandėm išpylę pamažu džio- Yorko pasaulinės parodos netokią patvarią medžiagą mil. 900 tūkstančių poių. 
vinti, kaip riešutus šiltoje sausoje vietoje. Išdžiūvusi vėl komitete, pasakė, kad iš naudoti. Kalbėjo, kad tos Šiandien nailonas gamina- 
nildavom i tūteles, pirmiau patikrinę, ar nesugedęs kapsu- oro ir vandens yra kojinės įeitai uzs.degan- mas jau 41 valstybėje. Nai-
i- x • * --a. u- norii-nnHk žnviniak pagaminta pirmoji sinteti- cios ir kad kažkokia studen- lonas vartojamas ir daug
lis. Net ir po šitokios ope J => P P — - n- medžiaga. kad bendrovės tė. jas dėvėdama, mirtinai platesniems reikalams. Iš jo
perdaug pasitikėti negalėjom: padarytos tūteles kaklely e chemikai į medži sukū. apdegusi. gaminami įvairūs audiniai,

oirtnmotirvjTYi eantlIVIll I 1^1 tfl - „ . - . ° L . . . 1 - . 1

ko nereikia* fabrikas, rinką. Jos buvo be- kaštuoja, ar jos reikalingos bintoioms ir vartotojoms Kalendorių galima užsisakyti prisiunčiant laikraščio
— — — — — — — — — — matant išpirktos, nes nema- ypatingos priežiūros ir tt., moterims pakarti...

. , žai pirkėjų atvyko iš kitur o gegužės 15 d. nailoninės: šiandien gaminamas nai-
Visi mūsų paruošti partizanavimui reikmenys buvo sustojUsios viešbučiuose, kojinės pasirodė jau viso lonas yra permatomesnis, į-1 

palikti pas K. čia persirengėm iš anksto paruoštais drabu- ■ Ivairių spalvų, labiau išsitem-j
žiais. susiveržėm diržais, prisitvirtindami prie jų granatas —t-rr—■ ■ . ....................... ..... ......... .............  ji ■» !■.. • ■= piąs. sandaresnis. Jau rebe- (
bei šovinines ir. suspaudę rankose plieninius ginklus, pa- pasakoiama apie ji ir paša-į

siruosėm atsisveikinti su namiškiais. nimasis prieš elementariausių žmogaus teisių sunaikinimą, ku. Gal mažai kas iš moterų'

prenumeratą, arba atskirai.
Kaina su prisiuntimu — tik 95 centai.
Nedelskite užsisakyti, nes gali pritrūkti!

Adresuoti taip:

Motinos skruostais riedėjo ašaros. Priėję prie jos. abu prieš žmogaus protui neaprėpiamą dvidešimto amžiaus betiki, kad nailonines koji-
. i v__ , __ ______ _ _ vnvmin noc nnn irimn erai imu a nualinęs nuo irimo galima apsau-

rankas. bet švelnias kaip motinos, priglaudė prie savęs — Viešpats Dievas tesaugo judviejų žingsnius, -bu- ^otj įįant jas šaldyluve.^
priklaupėm, laukdami palaiminimo. Ištiesus savo grubias vergiją... 
rankas, bet švelnias kaip motinos, priglaudė prie savęs — v;^5 
mudviejų palenktas galvas ir tyliai laimino mudviejų pa
brinktą kelią, kurį mums nurodė gili tėvynės meilė, prieši-

vo vieninteliai ir paskutiniai mamos žodžiai.
(Galas).

Ar bebus ir kaip bus nai
lonas dar pagerintas, kas 
šiandien gali pasakyti!

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boeton. Mase. 02127
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Vietinės žinios
1 e*******************###**#*####*####*####,

t
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Bostono PR,NCAS " TREMT,N1Ų
KOMISARAS

PARENGIMŲ KALENDORIUS
Šio rudens JTO sesija 

Sausio 9 d. 3 vai. popiet vienbalsiai išrinko Tremti- 
So. Bostono Liet. Pil. Drau- niu Komisaru princą Sad- 
gijos 3-jo aukšto salėje Li- ruddin Aga Khan, iranieti, 
tuanistinės mokyklos eglutė. Naujojo komisaro pager.

* * * bime dalyvavo Balfo reika-į
lų vedėjas, kuris sveikino 

Vasario 6 d. So. Bostono aukštąjį pareigūną Balfo ir
Liet. Piliečių Dr-jos 3-jo NCWC vardu. Sveikintojas į 
aukšto salėje Lietuvių Kata- nemažam susirinkusiųjų bū- 
likių Moterų S-gos Bostono riui iškėlė dažnai nutylimą 
skyriaus vakaras. tremtinių grupę, kuria nie-

* * » kas nesirūpina.
'Prancūzų filmų žvaigždė Bri-

Puslapis septinta*

žodynai ĮDOMIOS KNYGOS DO VANOS

Vasario 13 d. So. Bostono pasauly yra per
Lietuvių Pil. Dr-jos III aukš- ~ ■ 1?°^ y110 Maria pradėtas rodyti New Yor-
to salėje Minkų radijo ta,e„- * * *«—
tų popiete 11 N. Anglijos gra-trj šimtus mi,. dole£[„.! =--------------------------
žuolės balius. m *• • , ~Tačiau niekas nesuregistra- 

* * * vo tremtinių komunistinia- ,
Vasario 20 d. So. Bostono me P?88“1* P?v." kTi‘jk..-vra 

aukšt. mokyklos (Thomas tremtinių Rusijoje, Kinijoje 
Park) salėje Alto rengiamas lr Pan- Nlekas Jals n«a™P>-'

gitte Bardot, kurios filmas Viva kaina

Anglų-lietuvių kalbos io- 
dynas, v. Baravyko, apie,
30,000 žodžių. 583 puslapiai,
ft~ina ---------------- $6.00. ...

Albinas Baranauskas, 
Lietuvių-anglų kalbų žo- KARKLUPĖNUOSE, pre-

dynas, redagavo Karsavi- mijuotas romanas. 224 psl., 
naitė ir Šlapobcrskis apie kaina $2.50.
27.000 žodžių. 511 ps!., kai
na — $5.00. Kazys Almenas, UPĖ Į

. . .... RYTUS. UPĖ I ŠIAURĘ.
Lietuviikai angliškai Zo- romanas I dalis. 325 psl., II

<9vna*. Vi iaus Peteiaicio. 11 jajjs g£»2 psl.. kiekvienos da- 
aida. daugiau Kaip 30,000 iies kaina $3-00. 

žodžių. 586 pel.. k»na,S7.00. KEUAS f

Dabartines lietuviu kalbos KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gy venimo, 248 psl., 
kaina $3.09-

žodynas, .edacrv'ū prcf. 
Balčikonis ir kt., yra apū 
45.000 žodžių, 990 psl.

*19 n.

Romanai už naujus skaitytojust <?wMammnaBBMBnmsmmma
"KELEIVIO“ 60 M. SUKAKTIES PROGA SURADUSIAM 

VIENĄ NAUJĄ METINĮ 'KEIEIVIO“ SKAITYTOJĄ DUODA
MA DOVANŲ K. BIELINIO KNYGA “TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA“, KURIOS PAKDUODA.MOJI 
KAINA $230.

0 KAS SURAS 3 NAUJUS METINIUS PRENUMERATO
RIUS ARBA PATS SUMOKĖS PIRMYN 3 METŲ PRENUME
RATĄ. TAS GAUS DOVANAI VIENĄ Iš ŠIŲ KNYGŲ, KURIŲ 
PARDUODAMOJI KAINA $5.50—$6.00:

ST. KAIRIO "LIETUVA Bl 1)0“ ir “TAU, LIETUVA*.
K. BIELINIO "DIENOJANT“ ir “PENKTIEJI METAI“

NEPRALEISKITE PROGOS NESUNKIAI GAUTI VELTUI 
BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTI’ SUSTIPRINTI “KELEIVĮ“. 
KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR Į SEPTINTĄJĄ 
DEŠIMTĮ ĮŽENGĘS

NEW HAVEN, CONN.

Matysime ”Aukso žąsį“

New Haven Moterų Kiu-

Ar skaitei 
šias knygas?

VIENŲ VIENI dvidešimt 
penkerių metų rezistencijoje

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS.
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo. 242 psl., kai
na $2.50

Jonas Aistis, POEZIJA.
loję yra šio žymaus poett

Parašė N. E. Sūduvis, 424 visi eilėraščiai. 420 psl., kai-j* 7 ė'-J V A a. * w * iivkK' —J v _ I J TĄ V e W • k C*1 CsOv a_•>-' V* Vt Vt V
Vasario 16-sios minėjimas. "aj 'J™ ' I»l-. aiškiai pavaizduojama, ™ SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Tos knygos gaunamos rfas kiek gali padeda lietu- Birutės Pukelevičiūtės spal-, į ■’ i;e,Uviaj priešinosi 
viams Sibire ar atsidūrusiem voto filmo "Aukso žąsies“ ki?iu okupantams' kaip 

Kovo 12 d. Jordan Hali Lenkijoje. JTO Tremtinių parodymus- Filmo seansai į- priešinosj irP ^besipriešina A,i Rita rKltiAlA

riZk^s^Ž^^ « i/j šią gru^. & “salėje. “t^eepT; ^žioji meilė II d I rom
'c * * L- ** o-,-- - j t» ic a. Npw Haven Conn šeštadie- na.. 309 psl.. kams $3.—o...rofonmiam orkeatru., ro- Sveikinimo žody Balfo at- * » »a'en- <-°""-:Jes‘a«,« LIETUVIAIS ESAME MES jurai. Gli.ua., ŠIKSNO 

Iistei Aldonai Stempužienei stovas pažymėjo, kad Lietu-, -• bau-*° u- • *<**- »uk. ir 
ir pianistei Aldonai Kepa- voje ir Sibire yra paplitę (sekmadieni, sausio 16 d. 5 į 
laitei- Diriguoja pats komp. gandai, jog graži lietuvaitė vaL P°Pįet- Apylinkės lietu- 
Darius Lapinskas. yra ištekėjusi už milionie- v'a* Prašomi atsilankyti.

* * * riaus princo, kuris apmoka! —• - ——----- -*
visus lietuviu siuntinius i Si-

vo- »*•••$ v »•

GIMĘ, lietuvių dainynas.
100 dainų su gaidom dai- SPARNIŲ SOSTAS. 
navimui ir pianinui, suda- jurtas romanai- i? politiniv 
rė Juozas Žilevičius, kai- emigrantų gyvenimo, 26' 
na $4.50. kaina 52-50-

.. T, , . . PLAUK, MANO LAIVELI. Vvtauta. Volertas. UP£
Kovo 15 d. Jordan Hali b'1'?- Balfas tų gandų nesi- LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI Petro Segato eilėraščiai TEKA VINGIAIS romanai 

smuikininko I. Vasyliūno steng* paneigti Tačiau da- . .S2.0< |)?,
koncertas.^ _ . Tromtinfų Komisai“ pių - už 5.) centų, už $2.50 Vac,. KAI

atstovas pareiškė, kad visos (sulankstomas) ir už $3.50 ~eliu/kaina $'00 premijuotas
c.k,„ „ , , ——- , VYNUOG£S IR’- KAKTl. j romanas. 2ot ml..

SAI. Julijos švabaitės ei
Kovo 25 d. 8:30 vai. vak. siuntos» ®bir, ar Lietuvą y- <sieninis>.

Jordan Hali Pabaltiečių Dr- ,a apmokamos gerų tautie--------------
ciu. ne milionienų suauko---------------jos rengiamas estės mezzo-

soprano Irene I.oosberg kon-P’0*?3*55 š’
1 Balfo rudenp vajui musų mi-

cel 'S* lionierė Barbara Rockefel-
* * * ler iš Paryžiaus atsiuntė 100

Balandžio 1 d. 8:30 vai.
vak. Jordan Hali Pabaltiečių Po oficialios dalies prin- dovaną angliškai kalban-. 
Dr-jos rengiamas latvio ba- cas Sadruddin Aga Khan (jems> nepamirškite, kad ge
ltono Janis Klavins kon- asmeniškai pagjn-ė Balfo at- Haugia dovana k 
cprta*. stovą uz drąsu žodi. nusifo-; ...... . •'z
_______________________ toerafavo. pasisakė esąs 32 štal c,a ke!l0s lietuvlM rasy

FLORIDOJE PARDUODI- baigęs Harvardo uni- tojų parašytos ir į anglų.
versitetą ir nevedęs. kalbą išverstos knygos, ku-

Nors JTO Tremtinių Ko- rios kbai tinka kanoms: 
labai nenori tartis “Selected Lithunian Short

du medinius namus viename 
sklvoe (nuomos nėr mėnesi 
$165) už $9.500: dvieju

kain:
52.50.

Gera dovana
Kai rengiatės duoti kokią

lėraščių rinkinys. 96 psl. 
kaina $2.00.

SIDABRINĖS KAMANOS 
Kazio Bradūno eilėraščiu 
premijuotas rinkinys. 94 
psl.. kaina $2.

AUKOS TAURĖ, 3Usk 
Santvaro 5-ji eilėraščiv. 
knyga. 150 puslapių, gra

Juozas Kraiikauskas. T!1 
NAGO UGNIS, premijuota> 
romanas. 205 pusk. kains. 
52.50.

Aloyza* bavrnar VIENI 
SI MEDŽIAI, 117 psl. ka. 

a $ 1,50.

Juozas Švaistas: Ž1OB

SLA

na $5.00.
PANEVĖŽYS, didžiausia 

knyga apie *ą "de«tą ir a 
pylinkę, 430 psl. kaina
$6.50.

RUDENS SAPNAI, Kotry 
nos Grigaitytės eilėraščiai 
premijuota knyga, 80 ps’ 
kaina $2.00.

$20.000. dėl sovietinio žmogaus teisių Landsbergis iri Šeinius). RAŠTAI—-STRAIPSNIAI
Moreiėius duosiu k,ekv'enam pažeidimo. 209 dsI kaina $4 95 ATSIMINIMAI, parašė Juonamui. Aš esu vienas, sunku ap- paztiuiniu. psl., Kama n,.slQ

sidirbti. Atvažiuokite vyras ar rr„,—V/ATwieo».r«, Kfka_ w«j_____«t_____.i- Z?8. LAUŽIUS, -4b pusią
moteris apžiūrėti. Jei susitarsi-

misaras
ne^į's'i "o^už ($€L500>S me su ^sais dėl Amerikos lie- Stories“ (21 autoriaus), 280 

Taip pat parduodu mūriui na- tuvių išskirtų šeimų sujungi- p,I„ kuinu $5.00.
---- ------ . __ zu TA»-r>c-ir+i L-nri 1-I1CQ1 lcldšlO- ___

”The Herdsman and the 
(Vinco

ma su garažu, sklypas 200 pėdu m.o, prasyti, kad rusai įsleis- 
ilgio ir 280 pėdu pločio, prekv- tČVUS, vaikus. WTUS ar .
binėi C5 zonoi. salima statyti : Amerika bet vis- L,nden Treedirbtuve, sandėli: sklvpas apso- ; 1 nračvmni ra v«s), 128 psl., kaina $3.95.
dintas vaismedžiais ir daržovė- tiek jam tokie prašymai ra-Į H
mis. prie gero kelio ir krautuvių, šytini. Vis bus keliamas bal- “Lithuanian Quartet“ (A. 
45 blokai nuo jūros.—viskas už ga<3 pasaulinėje institucijoje į Baronas, M. Katiliškis, A. 
520.000. J-1 • i.-..- iroArrcm fcicUl I

Tremtinių Komisaro būs-

žiai irišta. kaina... 52.50 RIAI PLAUKIA, romana- 
KATRYNA, Sally Salmi- iš kn.y?nešio kun. M Sida

nen, garsios švedų rašyto- ’2V-lcla(S ?'A’enlrn0- — P?1-
jos romanas, 291 psl., kai kaina 5—ot).

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

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

SI.A— jau turi daugiau, kaip tris so puse milono dolerio 
kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir saogi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu 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, 

-duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

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

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

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

SLA-

SLA-

SI„A-

Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų ota? 
•Omanas lš Vinco Kudirkom 
gyvenimo. 394 pusi kaina 
$4.00

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre 
mijuotas romanas, 279 psl., 
<ama $3,99.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462
pusi., kaina $4.59.

Alė Rūta, MOTINOJ
-LANKOS, romanas apit 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpesti išauklėti savo vai
sus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
kaina $4.09.
mo.

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
LIETUVA

kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modemų 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.

A d r esąs:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street. I^iSaile—MontreaL Canada.

House Upon the Sand* 
irgio Gliat 

kain* $3.95.

:r^;ri7 m,n^S: tinę yra Šveicarijoje, žene- (Jurjio Gli.id..), 168 P»U TONISI^DZIAr ro^ 
" hnv Tautu Saiunffos b-:— ««toe MLDZ1AI, roma

nas, parašė Aloyzas Baro 
nas, 117 p6l.. kaina $J.5t 

TŪZŲ KLUBAS, Antant 
Tūlio 11 novelių. 196 psl.
kaina .................... $3.00

ANGLŲ KALBOS GRA 
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina............. $3.5t
VEIDU PRIE ŽEMĖS, para-

me,
t i visam laikui.

Joe Pundinas 
1643 N. W. 43 Avė. 
Miami. Fla.

voje, buv. Tautų Sąjungos 
rūmuose. New Yorke, Jung
tinėse Tautose, yra tik komi
saro delegatūrą.

GREITA PAGALBA
Nenusimink, srausi o»oralbs- 

. .Vaistai, kū’ie bnvo ilgai lau
kiami. nno reumatizmo, ranku, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jan vra.

Tuojau siusk ši skelbimą ir 
savo varda antrašu, ir mes 
atsiusime vaistu išbandymui. 

ROY AT. PRODUCTS 
North Sta.. P.O. Bov 9112 
N*wnrlr 1 New lersev

„Keleivis“ - 
jūsų draugas!

KĄ LAUMĖS LEME

Tai rašytojos Petronėlės 
Orintaitės parašyti atsimini
mai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 234 pusi., kaina $3.

Knygą išleido Chicagos 
Lietuvių Literatūros Dr-ja, 
ji lengvai skaitoma, pradė
jęs ją norėsi ir baigti.

’The Ordeal of Assad Pa- 
sha“ (1. šeiniaus), 61 psl-, 
kaina $2.00.

’The Maker of Gods“, 
Ten Lithuanian Stories, pa
rašė Stepas Zoborskas, 131 
psl.. kaina $3.00.

“Lithuanian Folk Talės*4, 
paruošė Stepas Zobarskas. 
240 psl., kaina $4.50.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo
seph B. Končius, 211 psl., 
kaina minkštais 
$3. kietais $4.

History of the Lithuanian
„ . . Nation bv Constantine R.Knyga gaunama ir Kelei- Jur<i|> 543 k,in, <10

vio administracijoje. Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.

f

Pranas Naujokaitis: U- Į
ėė Kotryn aGrigaitytė, 13 FILIAI NEGRĮŽ TA Į !. 
novelių, 204 osl. kaina KALNUS, 509 pusi., kaina Į 
$2.00 P ” ,«-«>.

NEPRIKLAUSOMOS LIE- Vincas Ramonas: M1G 
TUVOS PINIGAI, Jono K. LOTAS RYTAS, 166pual. 

Kario. 225 psl., kaina $5. kaina $2.00.
viršeliais SENOVĖS LIETUVIŲ PI- MINDAUGO MUŽUDY- 

NIv- seniaus,ųl.laįkų MAS. Juozo Kralikausko
1-1 ’J°.n° K* J,n" premiiuotas romanas. 246
no, 396 psl.. kaina .... $10.
Tas knygas galima gauti 

Keleivio administracijoje 
636 E. Broadway.

So. Boston, Mas*. 02127

psl.. kaina $3.

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80 cnt.

SKAITYK STASIO Ml- 
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: ^Lietuvių Išeivija 
Amerikoje,” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS V IKSAIS $4.00, 
METAIS—85.00

Gli.ua
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Malonių švenčių ir laimingų 1966 metų linki 
visiems Trans-Atlantic Travel Service ir Globė 
Parcel Service klijentams

Aldona ir Jonas Adomoniai

Vietines žinios
AR TURITE KELEIVIO 

KALENDORIV 1966 M?

Adv. A ir Z. Shallnai

atostogauja kalnuose

, Advokatai Zuzana ir An
thony Shalnai gruodžio 23 

išvyko Kolėdų atostogų
Prašo patikslinti ! Mirė K Petrauskas

Žygiui i Jungtines Tautas Senas Keleivio skaitytojas
Pasiskubinkite įsigyti, nes j Buck Falls, Pocono Moun- $io aukojo ne W. Tukevi- Kristupas Petrauskas, sulau-

gali pritrūkti! tains, Pennsylvanijoje. Jie čius, kaip nr. 50 paskelbta, kęs 86 metų amžiaus, mirė
Jo kaina tik 95 centai. & sausio 1 d. bet. J. Valentukevičius. gruodžio 22 d., palaidotas

i Linkime gražioje gamtos gruodžio 27 d. Forest Hills
aplinkoje gerai pailsėti. Adomoniai Kanadoje kapinėse. Velionis paliko
c , , ... . T . , liūdinčius žmoną Marijoną,

Pagerb. A Andriulioni Sandar<* vadovybe . Aldona ir Jonas Adomo- sūnų Joną ir dukterį Eleną>
n Sandaros 7-ji kuopa gruo- ma* Kalėdas praleido Mont- kurjems reiškiame gilią už-
Ilgametis Sandaros 7-tos j^io 19 d. visuotiniame susi- r^alyje, Kanadoje. uojautą.

uopos kasminkas Antanas rįnkime išsirinko 1966 me- Jis priklausė So. Bostono
Andriulionis lapkričio mėn- tams šitokią valdybą: i Siūlo šeštą kartą Lietuvių Pil. Dr-jai ir Darbi-

a?Z1,aUS' PilTO- Bronius Bajerčius. Mass. seimelis vis negali ninku Dr-jos 21 kuopai 
^nd ^Hnn^ ,^ -Pa Anta^ vicepirm. Povilas žirolis, baigti mokesčių klausimo.
Andnulionj uz jo nenuils- sekr. Jadvyga Keslerienė. Voloe penkis kartus i v . ....
tarną lietuvišką visuomeninę fin> Juozas Ukys ka_ ^b. į Qs Ju<«« Kapočius ir seimą
veiklą nutarė pagerbti 1966 sįnįnkas Antanas Andriulio- mokesti bet seimelis vis at- Švenčia Chicagoje
metu sausio 23 d. 3 vai. po o-lnhpiai' Tarifmac ir m j'1’ n k » t v i i j-- i m--pietų Sandaros salėje (124 globeJai Jasiuna* n mesdavo. Dabar jis tą mo- L. Enciklopedijos leidėjas
F SL) ruošiamame bankete. aDk'- ke^į pasiūlė sestą kartą. Juozas Kapočius su seimą

A. . . , , i . Koks bus to pasiūlymo Ilki- Kalėdų šventes praleidžia
Sandariečiai kviečia vi- ar mas pamatysime vėl tik po Chicagoje pas savo dukterį

sus, kas tik vertina lietuvis- Mus aplankė dr. Edvar- seimelio kaistų ginčų tuo žentą ir vaikaičius, kurie tea 
kojo darbo veikėjus, daly- das Kaminskas iš Chicagos, pačiu klausimu. nuolat gyvena.
vauti minimam bankete mū- kuris atvyko i Mass. Tech- —==M=======_=
sų darbščiam ir nusipelniu- nologinj Institutą mokslinių 
šiam vyrui pagerbti. tyrinėjimų dirbti.

B. B. Geros sėkmės!

eeeee*****************************************************************

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

į Lietuvą.
Kartu yra

OlDZlAlbJLA SlUAlIMŲ HEKSiUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, be 

PODAROGIFTS SKYRIUS
390 VVest BROADWAY, 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 ĮSTAIGOJE. 
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 kainaraščiu 
katalogų. j Į

IŠTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI j 

VISI SIUNTĖJAI ISITIKINO. KAD MI SŲ ĮSTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA IR GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 
JCSŲ SIUNTINIUS AR UŽSAKYMUS. PERSIUNTIMAS 
GARANTUOTAS.
Siuntiniai ir užsakymai priimanti kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak„ 
ketvirtadieniais nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais 8—12 vai. d.

Vedėja ALDONA ADOMONIS

I Taupyti $ $ $ padeda
! FORTŪNA FUEL CO.

• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
• VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas
• Automatinis alyvos ji ie j imas
• Nuolaida, mokant grynais už bumerį
• 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

«> < I • >

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

Tarpininkauja perkant ar par
duodant namus.

Apdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visų rūsiu draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę Tr sveikatą.
389 Broadvray, So. Boston, 

telefonas: 268-6030
1

KUO ATMINTINI 
1965 METAI

Naujajai Anglijai 1965 
metai paliks atmintini visų; 
pirma elektros šviesos užge
simu lapkričio 9 d. vakare, 
kada ne tik viena N. Angli
ja, bet ir kelios kaimyninės 
valstybės vienur kelias va
landas, kitur net pusę paros 
paskendo tamsoje dėl to, 
kad vienoje Kanados elekt- 
rainėje įvyko gedimas.

Atsiminsime ir tų metų di
delę sausrą, dėl kurios nuo 
rugsėjo mėn. 177 miestuose 
bei miesteliuose buvo sava
noriškai ar privalomai su
varžytas vandens naudoji, 
mas, o žemės ūkiui buvo 
milžiniškų nuostolių.

Bostonas negalės pamirš
ti ir čionykščių gengsterių 
tarpusavio naikinimosi: per 
20 mėnesių jie vieni kitų iš
žudė net 30 asmenų.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

Iš BOSTONO Į LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
gara ntuotas

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

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

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068 

Vedėjas J. Vaičaitis

visokių santaupų paskutinis 
dividendas

4’/,»
MtWashington Co-operahveBank

Knygos
jaunimui

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai
na ............................. $1.80.

JINTARO TAKAIS, J. Na 
ūnės eilėraščiai, daug ilius 
oracijų, 64 psl., kaina $1.80.
GINTARĖLĖ, J. Narūnės 

iliustruota pasaka, 24 psl. 
kaina .............................$1-1

Ta pati anglų kalba, . .$.1.
KETURKOJIS UGNIAGE

SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas, gera dovam. 
vaikams, bet ir senelia’ 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai
na ............................  $1.50.

TRYS SAKALAI, Alf. Vam
buto. 15 pasakų ir padavi
mų, 186 psl., kaina.. $2.

COSMOS PARCELS 
EXPR£SS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868
yra vienintelė oficiali įstai
ga Worcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Cia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Peter Maksvytis
925 E. Fourth SL, 

So.
Atlieka visas pataisymo, 
to ir projektavimo darbus ii Įsa
ko ir viduje, gyvenamų namu ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados ild 9 va
landų vakam.

Telef. AN 8-3630

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixbt Street 

Soutb Boston 
Tel. AN 8-6645

•J

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
Ros ton. Mase

•eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee************
TEL. AN 8-2124 ;•

\\Dr. Amelia E. Rodd \
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRISTE 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY
Cia galima gauti įvairiau-,; •

aių importuotų ir vietinės ;; ______________ _____
gamybos medžiagų ir kitų ;
daiktų, tinkamų Lietuvoje, ~
labai žemomis kainomis. RADUO PROGRAMA

Vedėja B. Sviklienė

SOUTH BOSTON. MASS.

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die-i Apsidrausk

j NUO LIGŲ ,R NELA.M.V j

*Draudžiame nuo polio, viso-• pasaulinių žinių santrauka 
įkių kitokių ligų ir nuc nelai-} r komentarai, muzika, dai* 
{mių (ugnis, audra ir kt.) .. ♦
• Viaaia inunranro reikalais !{Visais insurance reikalais , 
kreiptis: -

BRONIS KONTRIM
JirHri at tlePesre Constsbls 

598 E. Broadvray 
So. Boston 27, Maaa.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

•eeeeeeeeeeeeeee*****************,

Ket virtis & Co.
vvv,Fivrm

į Dažau ir Taisau t
X Namus iš lauko ir viduje. < 
$ Lipdau popierius ir taisau 2 
? viską, ką pataisyti reikia. *

Naudoju tik geriausią « 
medžiagą. «

JONAS STARINSKAS } 
220 Savin Hill Ave. ♦ 
Dorchester, Maso. *430 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS. 

ANdrew 8-0379

TeC A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 8-8 
Sekmadieniais ir grentadisniais 

pagal susitarimų 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester. Mass.

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 TRVCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

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

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

1716 CENTRE S^ Q97 IflAA
VVEST ROXBURY O f ’ IV V V

COVENEY FORD SaUs Ine.

! Rūpestingai taisome laikrodžiu- ; Į 
Uodas, papaotehm

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

ceptua irturime visus gatavus vaistas.

Jei nik vaistų — eikit i lietuvišką vaistiaų.

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

982 a W. Broadiray, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON. 
Telefone AN 8-5029

Nno 9 vai. ryto iki 8 vaL v^ išskyras šventadienius ir

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)
Lietuvis Gydytoju ir Chirurgas

X RAY
taipgi pritaiko akinius 

534 Broadtvay,
So. Boston, Mass. 

VALANDOS nno 2 iki 6 p.p. 
TEL. AN 8-2712

Namai ir Ckis:
287 Concord Rd-, Billerirt. Mass. 

TEL MO 3-2948

geeeeeeeeeeeeeeeeess*#***#**#******

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY
South Boston, Mase. 

Office TeL AN 84)948 
; ^eeeeeeeee***********************

Flood Sąuare 
Hardicare Co.

Saviatakas N. J. ALEKNA
S» EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS». 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dakai 
Popiero- Sienoms

Stiklas Lan 
Visokie reikmenys

Reikmenys plaraberisms 
Vtookte eelehes daiktai

i




