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Taikos šaukliai skraido visur,1 
o taikos vis nėra

JAV prezidento laikot pasiuntiniai keliauja į visas 
svarbiausias sostines. Net Sovietų S-pa sunčia šelepiną 
j Siaufės Vietnamą. Taikos sąlygos*

Praeitą savaitę JAV di
plomatija buvo ypatingai 
veikli taikos Vietname rei-' 
kalu. Prezidentas Johnso
nas pasiuntė j Vatikaną, Pa
ryžių ir Londoną JAV am
basadorių Jungtinėse Tauto
se Goldbergą; ambasadorių! 
Harrimaną į Lenkiją, Jugo
slaviją ir Indiją, savo speci-! 
alų patarėją saugumo reika
lais Bundy į Kanadą, vice
prezidentą Humphrey į Ja
poniją. Filipinus, Taiwaną 
ir Pietų Korėją, valst sekr. 
padėjėją WilUams j Afriką, į 
o pasekr. Thomą j Meksiką. į 
JAV ambasadorius Maskvo-' 
je Kohler aplankė atitinka
mus sovietų pareigūnus. Vi
sų tų pasiuntinių tikslas—iš- ■ 
aiškinti toms vyriausybėms 
JAV politiką Vietname, jos 
taikos sąlygas.. Tuo būdu ti
kimasi, kad bus lengviau 
taikos pasiekti. Savo gerus 
norus rodydamos, JAV iki 
šiol nepradeda nė Š. Vietna
mo bombarduoti.

.Kokios yra tos JAV sąly
gos taikai įvykdyti? Stai į 
jos: j

JAV sutinka pagrindan 
dėti 1954 ir 1962 m. Ženevos 
susitarimus.

Jos sveikina pietryčių ar 
kurios kitos Azijos dalies 
konferenciją.

Jos pasiruošusios besąly
ginėms deryboms.

Jos taip pat sutinka, jei to 
nori šiaurės Vietnamas, tai
kos klausimą neformaliai 
diskutuoti.

Pirmas taikos konferenci
jos klausimas — paliaubos, 
jeigu jos nebūtų prieš tai pa
skelbtos.

sričiai, į kurią įeina ir Šiau
rės Vietnamas, atstatyti.

Vietkongui (sukilėliams) 
nebus jokių sunkumų savo 
pažiūroms konferencijoje iš
dėstyti, kai bus sustabdyti 
kariniai veiksmai.

Š. Vietnamo bombardavi
mas bus sustabdytas, jei bus 
aišku, kas iš to seka.

Taigi atrodo, kad jei kas 
tikrai nori taikos, tai tomis 
sąlygomis galima tuoj pra
dėti derybas ir jag sėkmin
gai baigti.

Deja, komunistų pusėje 
tokio noro nėra. Jie kartoja 
savo, kad derėtis gali pradė
ti tik tada, kai JAV išves iš 
Vietnamo savo kariuomenę. 
O kai ten nebus amerikiečių, 
jie žino, kad nebus kam iš 
šiaurėje paruoštai jėgai at
sispirti. Kadangi jie įsivaiz
duoja tiktai komunistinę 
Vietnamo ateitį, tai jau da
bar kalba, kad į Pietų Viet
namo vyriausybę turėtų įeiti 
ir komunistai.

Gyvenimo praktika yra 
parodžiusi, kaip komunistai 
supranta laisvus rinkimus iri 
kaip jie savo padėtį išnaudo-i 
ja griaunamam darbui, įėję 
į kurią nekomunistinę vy
riausybę, todėl nėra jokios 
abejonės, kad jie taip elgtųsi j 
ir Vietname. Turint galvoje 
tokį komunistų nusistatymą, 
sunku įsivaizduoti, kaip gali 

; būti pasiekta taikos, kuri 
garantuotų Vietnamo žmo- 

i nėms. kad jie galės gyventi 
taip, kaip nori, kad nebus 
jiems primesta tokia san
tvarka, kurios jie nekenčia.

JAV sutinka svarstyti š- 
Vietnamo 4 punktų reikala
vimus.

Jos nesiekia turėti karo 
bazių pietryčių Azijoje.

Jes nesiekia ilgiau pasi
likti Pietų Vietname.

Jos remia laisvus rinki
mus.

Abiejų Vietnamu sujungi
mas gali būti nutartas laisvu 
jų gyventojų sprendimu.

Azijos pietryčių valstybės 
gali būti neprisidėjusios nei 
prie vienos ar kitos pusės, 
arba neutralios.

JAV yra pasiruošusios 
duoti 1 bilioną dolerių tai
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Atskiro Numerio Kaina 12 Centų

metais

Žuvo studentas 
Antanas Vainius

Naktį iš ketvirtadienio r 
penktadienį kelyje 80 nylių 
į pietus nuo Cleveiando žu-; 
vo studentas Antanas Vai
nius. buvęs Studentų Ateiti
ninkų S-gos pirmininkas.

Jis išlipo iš savo sugedu
sio automobilio, ir tuo metu 
pravažiuojantis sunkveži
mis jį mirtinai suvažinėjo. t

Velionis vyko į ateitinin
kų žiemos stovyklą Dainavo
je. *

Pakelė plieno kainą
Betlehem plieno bendro

vė, antroji pagal savo didu
mą, pakėlė plieno kainą $5 
tonai. Vyriausybė yra įsitiki
nusi, kad toks pakėlimas nė
ra ūkiškais samprotavimais 
pateisinamas, todėl daro 
spaudimą, kad bendrovė sa
vo nutarimą atšauktų. Jeigu 
bendrovė nepaklus, tai vy
riausybė žada neimti josios 
plieno savo statyboms.

Mirė JAV komunistų
vadas Stachel

Gruodžio 30 d. mirė Jack 
Stachel, vienas įžymiųjų 
JAV komunistų vadų per 
daugiau nei 40 metų.

Iš šalies žiūrint, jis neat
rodė turįs tokios didelės įta
kos komunistų partijoje, ne
gu iš tikrųjų buvo. Sakoma, 
kad jis buvo vienintelis, ku
ris nepasidavė Maskvos 
kontrolei.

Mirė F. Auriol, buv.
Prancūzijos prez.

Sausio 1 d. Paryžiuje mi
rė Vincent Auriol, buvęs 
Prancūzijos prezidentas nuo 
1947 iki 1954 metų, socialis
tas. ;

New Yorką valdys
respublikonas

Nuo sausio 1 d- New Yor
ko majoru yra 44 m. am
žiaus John Lindsey, kuris į 
rinkimus ėjo kaip nepriklau
somas respublikonas ir buvo 
išrinktas, šiame šimtmetyje 
jis bus trečias majoras res
publikonas. Pirmasis buvo 
Low, antrasis La Guardia 
prieš 20 metų.

Tik pradėjęs eiti pareigas, 
naujasis majoras buvo "pa
sveikintas“ didžiuliu susisie- 

• kimo streiku, kuris supara- 
į lyžavo visą miestą.

Perversmas Centro 
Afrikoje

Buvusioj Prancūzijos ko
lonijoje, 1960 m. gavusioje 
nepriklausomybę Centro Af
rikos Respublikoje, pulk. 
Bokassa įvykdė perversmą. 
Jis tuoj paskelbė, kad per 48 
valandas turi išvažiuoti via; 
raudonosios Kinijos pilie
čiai.

Indija kalbasi 
su Pakistanu

Taškente Sovietų Sąjun
gos premjeras Kosygin mė
gins sutaikyti Indiją su Pa
kistanu Kašmiro klausimu. 
Kaip cai pavyks, netrukus 
sužinosime. Konferencija 
žada tęstis apie savaitę.

Pasitraukė Italijos
užsienio ministeris

Amontore Fanfani, ką tik 
pasibaigusios Jungt. Tautų 
sesijos pirmininkas. Italijos 
užsienio reikalų ministeris, 
pasitraukė iš savo pareigų, 
pradėjus jį kritikuoti dėl jo 
nevykusios rolės, bandant 
tarpininkauti taikos reikalu 
tarp š. Vietnamo ir JAV.

Betsy anglams
atsieis 28 mil.

Praeitą rugsėjį JAV siau
tęs viesulas Betsy brangiai 
atsieis ir Anglijos draudimo 
draugijoms. Jos betgi džiau
giasi. kad teks mokėti tiktai 
28, mil. doleriu, nes buvo įsi
tikinusios. kad tas "vėjelis“ 
iš jų kišenės iššluos daug 
daugiau.

Aplamai, draudimo kom
panijos nuo audros nuostolių 
draudžia nenoriai, nes tai 
rizikingas biznis, — vėtros 
nenapirksi...

Snsisiekiint streikas 
paralyžavo New York?

Naujųjų Metų rytą prasidėjo miesto traukinių ir auto
busų streikas* Ko unija reikalauja? Teismas įsakė streiką 
nutraukti. Unijos vadas žada jo neklausytu

Miesto susisiekimo sam
dinių sutartis su Susisiekimo 
įstaiga, kuriai priklauso 
miesto traukiniai ir autobu
sai. pasibaigė su N. Metais. 
Derybos dėl jos pratęsimo 
jau buvo vedamos porą mė
nesių. Jas nemažai trukdė 
majorų pasikeitimas. Kaip 
žinoma, buvusį miesto ma
jorą Wagner nuo sausio 1 d. 
pakeitė naujai išrinktasis 
Lindsey. Nors Susisiekimo į- 
staiga yra nepriklausoma, 
bet visvien majoro žodis ten 
lemiamas.

Susisiekimo įmonių sam
dinių unijos vadas airis 
Quill grasino streiku jau net 
prieš Kalėdas, bet vėliau 
nuo to termino atsisakė ir 
streiką atidėjo iki sausio 1 d. 
Kadangi iki tos dienos ne
buvo susitarta, tai sausio l| 
d. 5 vai. ryto 33,000 susisie
kimo samdinių sustreikavo.

• Tuo būdu apie 6.600 pože
minių traukinių vagonų ir 
daugybė autobusų pasiliko 
savo garažuose, o milžiniš
kas miestas be viešųjų susi- 

i siekimo priemonių, kuriomis 
kasdien naudodavosi dau
giau nei 6 mil. žmonių.

Susisiekimo įstaiga kas
met turi kelias dešimtis mi
lionų dolerių nuostolių, to
dėl ji unijos reikalavimus at
metė. O tie reikalavimai bu- 

į vo tokie: pakelti 30% sam- 
| dinių atlyginimus, įvesti 4 
dienu (32 valandų) darbo 

' savaitę (dabar dirba 5 die
nas, viso 40 valandų), 6 sa- 

' vaičių atostogas, išdirbus

vienerius metus (dabar gau
na 5 savaites, išdirbus 25 
metus), trys papildomos 
švenčių dienos, pusės algos 
pensija po 25 metų* Tokių 
sąlygų priėmimas miestui 
atsieitų daugiau kaip pusė 
biliono dolerių. Buvo aišku, 
kad tokio3 sąlygos yra tik 
tam, kad būtų galima nusi
leisti gal iki 45 mil., bet ir 
tokios sumos Susisiekimo į- 
staiga nesiryžo siūlyti. Jos 
pasiūlymas tesiekia 25 mil. 
dol.. bet jis buvo nepriimti
nas >inijai.

Pagal veikiantį Condon- 
Wadlin įstatymą miesto tar
nautojams draudžiama strei
kuoti, todėl streikas laiko
mas nelegaliu, ir teismas jį 
sulaikė, bet nutarimas yra 
apskųstas aukšč. teismui, ir, 
rašant šiuos žodžius, jo 
sprendimas dar nežinomas. 
Jeigu jis nutarimą patvir
tins ir Quill streiko neat
šauks, tai streiko vadovybė 
gali būti pasodinta į kalėji
mą. Kol kas Quill sako, kad 
jis neklausys teismo spren
dimo ir streiko neatšauksiąs.

' "Jūs ir visus tarnautojus į 
kalėjimą susodinę negalėsite 
traukinių ir autobusų pa
leisti,“ sako Quill.

Palikęs be susisiekimo, 
per šventes miestas dar šiaip 
taip išsivertė, bet atėjus dar
bo dienoms, bus tikrai sun
ku. Majoras reikalauja, kad 
į Manhattaną ir kitus mies
to b:znio centrus savo auto
mobiliais tevažiuotų tik tie, 

' kurie būtinai turi būti svar-

61-MIEJI METAI

Krašto apsaugos sekretorius Mc- 
Namara, kuris sulaikė 620 miL 
dolerių karinių pastatų staty
bą dėl didėjančių Vietnamo ka
ro išlaidų.

Domininkonų respublikos buv. 
sukilėlių vadas pulk Francisco 
Caamano kalbasi su laikrašti
ninkais. Užpakaly karys, viskam 
pasiruošęs.

Cesar Loredo Garcia, Kubos pre
kinio laivo kapitonas, paprašė 
Ispanijos vyriauvybės leisti ten 
pasilikti. Jo laivas vežė krovinį 
į š. V ietnamą. Pasak jo, visi Ku
bos laivai, kurie plaukia į ToB. 
muosius Rytus, veža krovinius 
į šiaurės Vietnamą.

biuose darbuose, nes ten nė
ra tiek vietos sustoti, jei visi 
suvažiuotų. Bet pėsti iš toli 
negalės ateiti, todėl daug 
kur nebus normalaus darbo. 
Mokyklos bus uždarytos.

Quill grasina ilgu streiku, 
bet kaip bus, pamatysime.
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Už karą baisesnis priešas
Senieji metai nugrimzdo i užmaištį, o su jais. tikėsi

me. ten nudardėjo ir kai kurie mūsų priešai. Tačiau prie
šas, kuris pernai vien mūsų krašte pagrobė kelias dešimtis 
tūkstančių žmonių ir milionus jų sužalojo, kuns net Nau
jųjų Metų angoje pagrobs bent 500-600 aukų. kiekvieną 
dieną ir valandą tykos mus pagrobti ir šiais metais. Tai 
keliuose nuolat budinti giltinė. Tai nelaimingi eismo (tra- 
fiko) atsitikimai. Tai automobilis, dėl kurio i kapus JAV 
kasmet nukeliauja apie 50,000 žmonių. Dėl tos ir kitų 
priežasčių garsusis gydytojas Paul Dudley White ji vadi
na didžiausiu žmonijos priešu.

Atsiminkime, kad visuose karuose, kuriuos JAV ve
dė nuo savo įsikūrimo, baigiant Korėjos karu. žuvo 1 mil. 
130 tūkst- 392 žmonės, o eismo nelaimėse nuo 1900 iki 
1964 metų žuvo 1 mil. 510 tūkst. žmonių, taigi beveik pusė 
miliono daugiau, kaip visuose kaiuose.

Ir įsidėmėkime, kad dėl to niekas nieko nepiketuoja, 
niekas nerengia eisenų nei Į Washingtoną, nei kitur, nie
kas nešaukia didžiulių mitingų, ir spaudoje tik retkarčiais 
apie tai užsimenama, nors žmonės tūkstančiais žūsta vi
sai be prasmės.—nei dėl dėl demokratijos principų, nei 
pasaulinės taikos, nei kitų idealų.

O kiek triukšmo keliama dėl karo Vietname, kuriame 
per kelerius metus iki šiol dar nė dviejų tūkstančių aukų 
nebuvo! < * *£01

Šia proga su liūdesiu tenka prisiminti, kad vieškelių 
giltinė šiame krašte nusinešė ir lietuvių brangių aukų net 
iš negausaus mūsų intelektualų ir kūrėjų būrelio. Tai 
rašytojas ir aktorius Antanas Škėma, poetas Algimantas 
Mackus ir kiti.

Tikėsime, kad šiais metais ir su priešu Nr. 1 —trafi- 
ko žudynėmis — bus pradėta rimčiau kovoti. Priemonių 
tai kovai yra, tiktai kažkodėl nenorima jų pavartoti. Negi 
todėl, kad nebūtų pakenktagraborių bizniui?..

Nepaprastas prisipažinimas
Komunistų pagrindinis elgesio dėsnis — meluoti. Taip 

mokė Leninas, ir tą jo "mokslą“ šventai tebeseka visi tikri 
komunistai. Kai į Lietuvą įsibrovė rusai komunistai, at
važiavo jų moterys, Lietuvoje Katiušomis pramintos, apsi
rengusios taip, kaip Lietuvoje tik elgetos tedėvėjo, bet ir 
jos įprastiniai tvirtino, kad ”u nas vsio ėst” (pas mus visko 
yra). Komunistai ir šiandien nepripažįsta savo pagrin
dinių trūkumų ir jų nekelia aikštėn. Jie tik menkniekius 
terodo, juos suversdami iešmininkams, paprastiems žmo
neliams.

Todėl reikia laikyti nepaprastu dalyku Čekoslovaki
jos komunistų partijos vadovybės atvirą prisipažinimą, 
kad dėl visų didžiųjų blogybių kalti patys komunistai, o 
ne kas kitas,—ne užsienio kapitalistai, buižujai, imperia
listai, kaip dėl nuosavų trūkume anie kaltinami Sovietų 
Sąjungoje ir kituose komunistiniuose kraštuose.

Čekoslovakijos komunistų vadovybė prisipažino, kad 
dėl komunistų partijos klaidų krašto ūkiui padaryta bilio- 
nai kronų nuostolių, kad gyvenimo lygis Čekoslovakijoje 
yra toli atsilikęs nuo kapitalistinių kraštų-

Prieš antrą pasaulinį karą Čekoslovakija buv<r-viena 
ūkiškai geriausiai susitvarkiusių valstybių, bet, komunis
tams ten valdžią pagrobus ir šeimininkaujant pagal Mask
vos nurodymus, krašto ūkis buvo taip sugriautas, kad pa
galiau to išsigando net patys komunistai, ir jau nebedrįsta 
to fakto slėpti.

Jie pripažino savo klaidas ir šaukiasi platesniųjų 
sluogsniu pritarimo ir pagalbos naujoms ūkio reformoms, 
bet prie valdžios vairo jie vis dėlto nieko kito nė iš tolo 
nenori prileisti. O kol to nebus, tai ir jų naujos ūkinės re
formos neduos tų vaisių, kurių komunistai tikisi. Bet pats 
klaidų prisipažinimo faktas yra vertas dėmesio, nes tai 
retenybė jų sentikiškam talmude.

V. SIDZIKAUSKAS

PREZIDENTUI

Pavergtųjų Tautų Seimo 
pirmininkas Vaclovas Sidzi
kauskas Naujųjų Metų pro
ga JAV prezidentui Johnso- 
nui pasiuntė šitokią telegra
mą:

"Naujųjų Metų proga leis
kite pareikšti Jums savo ge
riausius linkėjimus sėkmin
gai spręsti mūsų laikų dik
tuojamus painius uždavi
nius. Ateinantieji metai ga
li būti didžiai svarbių spren
dimų metei daugelyje pa
saulio sričių. Šimtas milionų 
Certro ir Rytų Europos 
žmonių, kenčiančių sovieti
nę tironiją, laukia laisvojo 
pasaulio moralinės ir politi-1

nės paramos savo kovai dėl 
prigimtųjų teisių bei laisvių 
atstatymo- Pone Prezidente, 
mes tikime, kad Jūsų vado
vaujama didžiosios Ameri
kos tauta pastoviai rems 
laisvėg jėgas ir padės mūsų 
nelaimingiem broliam lais
vę ir laisvą apsisprendimą 
laimėti.“

TROKŠ GYDYTOJŲ

Sunku įsivaizduoti, kad 
tokia turtinga šalis kaip 
JAV neturi pakankamai me
dicinos mokyklų, todėl jau 
šiandien nėra gydytojų tiek, 
kaik reikėtų, o po 10 metų, 
kaip žinovai sako. jų trūks 
net 100,000.

CELEI v *5, sO. EošįvH

Domininkonų respublikoje vis dar nėra tikros ramybės, todėl kariai saugo tiltą svarbiausiame 
kely į San Domingo, kur neseniai buvo kilusi didžiulė suirutė.

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ
A. JENKINS, Hawajuose

SU MŪSŲ DRAUGAIS

Metinių švenčių proga, 
prieškalėdžio laikotarpiu, 
keičiamės atvirukais su vien
minčiais, bendradarbiais ir 
organizacijų veikėjais, lin
kėdami vieni kitiems sekan
čiais metais laimingai gy
venti ir sėkmingai veikti. 
Tuose atvirukuose dažniau
siai tebūna parašas po ko-i 
merciniais tam tikslui pri-į 
taikytais pareiškimais.

Betgi artimesni bičiuliai 
jau nesitenkina vien tokiais 
pareiškimais, vis dažniau 
pabrėžia šį bei tą, o kai ku
rie ir ilgokus laiškus parašo, 
kuriuose atsispindi jų fizinis 
ir dvasinis stovis. Jei redak
cija leis, tai noriu ir mums 
su kai kuriais draugais pa
sidalinti mintimis ir supa
žindinti mūsų savaitraščio£
skaitytojus. Visų pirma:

Liūdnos Kalėdos

Kipras Bielinis išvirto iš 
mūsų eilių, lyg didysis ąžuo
las iš Lietuvoje žaliuojančių < 
girių. Liūdi dėl Kipro Bieli
nio mirties visi geros valios 
lietuviai ir daug svetimtau
čių. kurie jį pažinojo ir su 
juo bendravo kovoje dėl 
Lietuvos nepriklausomybės, 
dėl darbo žmonių gerovės ir 
visos žmonijos šviesesnio ry
tojaus.

Po ranka turime prieš 
pusmetį Kipro rašytą laišką, 
kuriame nusiskundžia kai 
kuriais Brooklyno LDD 7 
kp. veikėjais, duoda vėjo ir 
šių žodžių autoriui dėl su- 
šlubavimo spaudos darbe. 
Kadangi priežastys jam bu
vo gerai žinomos, tai ragino 
rašyti "Naujienose“ ir bet 
kokį pasiteisinimą atmetė. 
Panašiais ir įvairiausiais vi
suomeniniais klausimais jo 
patarimais teko pasinaudoti.

Jam išsiskyrus iš mūsų ei
lių, aišku, lieka didelė spra
ga ir mums likusiems dvigu
bai sunkesnė našta. Mes 
jungiamės prie tos grupės 
žmonių, kurie lenkia galvas 
prie velionies Bielinio kapo 
liūdesio suspausti ir sąžinin
gai pasižadam eiti jo pra
mintais takais.

Natalija StiUonienė, iš
Brooklyn, N.Y., rašo:

"Per paskutinius keletą 
metų mums Kalėdos buvo 
liūdnos, o šiemet bus užvis 
liūdniausios. Netekom daug 
geru draugų. Be Juozo (Stil- 
sono. A«J.) baigiantis me
tams atsiskyrė nuo mūsų F. 
Stankūnas. O. Jakštienė ir

šiandien rytą mirė Kipras 
Bielinis. Gaila Januškio. 
Strazdo, o užvis daugiausia 
St. Kairio!

Povilas Kriaučiukas, gyv. 
Miami, Fla., žiemą, o vasarą 
Broklyne, N. Y., rašo:

"Brangus drauge, man la
bai liūdna jums rašyti, kad 
mūsų senimo eilės nuolatos 
retėja, o mūsų jaunimas lyg 
girioje klaikinėja.

"Mūsų geriausi draugai ir 
žymiausi veikėjai vienas po 
kito apleidžia mūsų eiles. Iš
krito iš mūsų e»lių J. Stilso- 
nas Januškis;, Kairys, ya. įr 
vėl prieš porą dienų lyg ą- 
žuo*as išvirto K. Bielinis. 
Nepageidaujamos žinios at
eina ir iš Chicagos. kad ten 
mūsų vyriausias senosios 
kartos vadas Pijus Grigaitis 
nekaip jaučiasi, jo sveikata 
žymiai sušlubavo.

"Net baisu pamąstyti, kaip 
mūsų žymiausi darbuotojai 
veik kasdien apleidžia ir pa
lieka mus vienus eilinius na
rius su tomis organizacijo
mis ir laikraščiais, kuriuos 
visi bendrai sukūrėme. Kas 
bus su mūsų organizacijo- 
tniš. sunkiai išugdyta spau
da?

"Taigi, mielas drauge 
Jenkins, kviečiu ir prašau ta
ve. palikit tuos tolimus Ha
vajus ir grįžkit atgal į New 
Yorką. Tu mums labai rei
kalingas ir juk pats gerai ži
nai, kiek triūso ir rūpesčio 
esate įdėjęs į mūsų bendrą, 
ypač darbininkišką veiklą, o 
tas viskas šiuom tarpu yra 
neapsakomam pavojuje- Tai 
ką sakai, drauge? Laukiam 
jūsų pageidaujamo atsaky
mo?'

Stumiant ketvirtą ketvir
tadali amžiaus, tegalima at
sakyti : Mūsų praeities ke
liai ne žydinčiomis gėlėmis 
buvo kloti. Tai aštrių kovų 
eisena dygliuotais brūzgy
nais. Neapsakomai sunkio
mis sąlygomis tobulintas ir 
ugdytas Amerikos kraštas! 
Kartu ugdėm ir savo savišal
pos draugijas, lietuviškus 
klubus, kultūros organizaci
jas ir užvis daugiausiai nu- 
kaišėm visą kraštą lietuviš
komis bažnyčiomis. Tai mū
sų praeities veidrodis. Artė
jant gyvenimo saulėleidžiui, 
tegalima pasidžiaugti nu
veiktais darbais. Dėl mūsų 
jaunimo nėra ko daug nusi
vilti. Senu posakiu tariant, 
"kaip pasiklos, taip išsimie
gos“.
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KELIAS J JUNGTINES 

TAUTAS

"Naujienos“ gruodžio 20 
d. laidoje rašo:

"Buvo kreiptasi į Jungti-

TEISINGA PAŽIŪRA niu ar meno veikimo organi
zavimu, rėmimu ar skatini-

Los Angeles buvo sureng- mu“ 
tos diskusijos tema "Lietu
vių Bendruomenės vieta lie
tuviško gyvenimo sąrango
je“. Jose teisininkas Pranas 
V. Rauiinaitis šitaip tą klau
simą sprendė (Imame iš 
"Lietuviai Amerikos Vaka
ruose44 ):

"Kur tik gyvena bent vie-Į nes Tautas, kai atstovo 
ras lietuvis, ten gali būti po- Kersteno vadovaujamas 
litinis veikimas kovoje dėl kongiesinis komitetas baigė 
Lietuvos laisvės. Lietuvio y- sa^o daibą ii pateikė atsto- 
ra ne tik teisė, bet ir pareiga v’4 rūmams savo raportą, re- 
kovoti dėl savo tautos išlais- komenduodamas iškelti Lie- 
vinimo. Kova dėl laisvės nė- tuvos, Latvijos ir Eestijos 
ra išimtina kieno nors mono- klausimą pasaulio tautų or- 
polija ar kokių specialiai pa- gamzacijoje, panaudojant 
šauktųjų institucijų ar orga- kongresinio komiteto su- 
nizaci'jų monopolija ar pri- rinkta medžiagą. Amerikos 
vilegija. delegacijos vadas J. T-se ta-

"Bet visi negali pavieniui da bu'° Henry Cabot Lod-
kovoti dėl laisvės, nes toji £e’ . . .
kova tada bus labai silpna ir Aatstovai nuvyko j jo 
mažai prasminga. Nūdien y- ^ew X°Tke šiuo reika-
ra praktiškiau kovoti pasi- u Pasitarti. Pats Lodge bu- 
dalinus darbo sritimis- ™ užimtas kokioje teni svar-

"Vlikas veda kovą sutelk- moję J.T. komisijoje, bet ji- 
tomis visu laisvėje gyvenan- galiojo pasikalbėti su 
čių pasaulyje lietuvių jėgo- lietuviais savo ofiso reikalų 
mis ir pritarimu bei tautos vede-^. vyriausiąjį teisių 
atstovavimu šiam tikslui. Patarėją Lietuviai turėjo su 
Altas JAV-se apjungia JAV Juo. pasikalbėjimą,
-bių piliečius lietuvius ir jų1 kuriame paaiškėjo šie daly. 
organizacijas šiame krašte
aktingai kovai, ši kova duo
da rezultatų, kiek dabartinė. _ x ... . .
mis aplinkybėmis galima at- « T.a“ .reikia. >TT
siekti. Altas turi talkoje visą Sla idetl »> seslJ0s, 
eile kitų svarbių JAV-se or-j P^gramą, kurią nustato Po. 
ganizacijų, kurios veda poli- !ltlnl* generalines ansamble-
tinę kovį kaip va - Rezo- 13
liucijų Komitetas, kuris e- 
nergingai ir sėkmingai judi
na JAV Kongresą ir Prezi-

o j-ĮĮ-icizlSl-i nrio T jflhrvna .
išlaipinimo. I de e’atų Pal'am«- a"Į™P

"Kartkartėmis atsiranda bu^ Pav0>u.s Pra!aimet>. kas
, . . -t t i - r • pakenktų Amerikos presti-ad hoc komitetu, kaip Komi- ...... i • -F zui ir Lietuvos laisves rei-

Stasys Bakanas, Bridge- 
ville. Pa., rašo:

"Mums, pensininkam, gy
venti būtų labai gerai, tik 
visa bėda ta, kad daugybė 
metų susieiliavo ant spran
do. ir su kiekviena diena vis 
labiau lenkia arčiau žemės. 
Prieš kelias dešimtis metų, 
kai ūseliai panosėn tepradė
jo želti, tai ir sunkiausių 
darbų nebojome. Anglių ka
syklose buvo tik žaislas, 
vien tik baimę reikėdavo 
kęsti, kad nebūtum gyvas 
palaidotas po didžiausiu 
kalnu giliausiame urve. No
rėdamas mirtinos katastro
fos išvengti, mečiau ten dir
bęs ir nuėjau dirbti geležin
kelyje — garvežį malkomis 
ir anglimis šerti. Buvau pir
mos klasės pečkurys. Kai ge
rai pašerdavau tą savo juod
bėrį. tai eidavo lyg žaibas 
nrunkšdamas. dūmai di-r—-------— r

džiausiais kamuoliais vers
davosi, o kibirkštys krisdavo 
į visas puses, ir kai subaub
davo nesavu balsu, tai jam 
visi traukdavosi iš kelio. Po 
kiek laiko pasitaikė dar ge
resnis darbas — prie švilkš- 
tančiu mašinų jėgainėje, kur 
geriausiai man patiko, nes 
ten išdirbau virš 34 metus ir 
galų gale čia praradau gir
dėjimą (apkurtau). dėl to 
buvau priverstas trauktis iš 
visuomeniškos veiklos ir 
tenkintis vien bendradarbia
vimu spaudoje. Matyti, da
bartinis lietuvių sąjūdis per 
visą šalį apmiręs, korespon
dencijų jau veik nėra. Vei
kiausia seni korespondentai 
išmirė, kiti paseno- Tas pats 
su manim, ir tas pats su ta
vim — "Keleivyje“ jūsų raš
tų nėra, ir tas pats mūsų sa
vaitraštis jau darosi visai 
neįdomus. Tai ir užteks, prie 
progos jums daugiau parašy
siu.“

Šiuo kartu komentarų ne
dėsime, lauksim, ką jis dau
giau turi parašyti. Šiuo tarsi
me drg. Bakanui didelį ačiū. 
kad atsiuntė oro paštu "Nau
jienas“, kur buvo pranešta 
apie drg. Kipro Bielinio 
mirtį

(Bus daugiau).

UNIJŲ STIPENDIJOS

Chicagos siuvėjų unijos 
taryba nutarė skirti stipen
dijas bent 13 metų unijos 
nariu išbuvusių vaikams, 
kurie lanko technikos mo
kyklas, kolegijas ar univer
sitetus. Stipendijos dydis— 
iki $600.

Spėjama, kad per metus 
bus norinčių tokią stipendiją 
gauti 100-120 asmenų,, ir 
tuo būdu teks išleisti tam 
reikalui per $60.000.

Tas nutarimas pradės 
veikti nuo rugsėjo mėnesio.

Unija turi 10.000 narių.

kai:
Viena, kad, norint iškelti 

Lietuvos klausimą Jungtinė-

visų J.T. narių atstovų.
Antra, prieš keliant svarbų 

klausimą J.T. ansamblėjoje. 
reikia užsitikrinti daugumos

tetas ruošti demonstracijom , , .
io j sr. Kami.New Yorke lapkr. 13 d. šū- Trečia, neparuošus dirvostau atgauti Lietuva, nepn- ,eigiama^ ^ietuvos klausi.

ausomybę , , . mo išsprendimui. Sovietų
Tose valstybėse kur be- g , pakreipti ji

s.ogia. neve.taa Vilkasi ir "c jfi£
kur nėra atat.kmens JAV- Wžjai Datvilįinti „atuj 
b!ų Altui. gal. sias kovos pa- Taj bfl- mirties Ue.
re.ga, atlikt, vietines Lietu- tuvGS ,^svfe reikaluKj
vių Bendruomenes Po šių paaiškinimų kiek-

Re.kia pagalvoti: kodėl vienas ^af6jo su įi, kad 
nejudinamos visos spalvotos ,aužtis | Jun^in‘es Tautas 
tautos is spalvotų kont.nen- ,us ~ ankst0 nei JAV
n ™r.’“; ^SZlL^iS' administracijos paramos, 

a-m a nej j gen. sekretoriausli suprasti pavergtųjų liki 
mą ir padėti joms išsilaisvin
ti. Bendruomenė čia gali irgi 
padėti. Tiesioginis veikimo 
uždavinys tarp minėtų tautų 
priklauso Vilkui. Tenai, kur 
veikia kovos dėl laisvės in
stitucijos, Bendruomenei nė
ra pareigos, nei reikalo imtis .. . _ . .
politinio veikimo. Susidaro veikianti įstatymą streikai 
perdaug tada specialios pa- uždrausti ir streikuojantieji 
skirties institucijų. Jeigu ^audzJanii- Bet paskutiniuo- 
Vlikas veikia. Altas irgi ne- metu darbininkai nepaisė 
snaudžia, jeigu aktyvus yra Įstatymo ir, kovodami dėl 
Rezoliucijų Komitetas, vei- a^y^inimų pakėlimo, strei- 
kia ad hoc komitetai, tai ko. kuodavo- Vyriausybė neyi- 
kio dar politinio veikimo .suo™et ^įdavo streikmin- 
privalo Bendruomenė? kus baustb Pa£alia” kleistas 

"Bendruomenė gali remti aa?3as, įstatymas. kuris lei- 
minėtų institucijų, ar ad hoc Jzaa ek°uorninius srteikus, 
sudarytų reikalingų komite- tet draudžia politinius, 
tų veikimą. Bendruomenės Vadinas^ administracija 
parama gali būti piniginė, tuTe? kilusio streiko
paskatinimas intelektualinių P™ezagti: ar ji yra ekonomi- 
jėgų prisidėti prie darbo. ,ne a*j P?^me. Neabejotina, 
pašaukimas masių į demon- kad dal to bus nemažai nesu- 
stracijas, kultūrinių sambū- tet jeigu jau dar-
rių dainos ir meno pasirody- in*nkaĮ toje vietoje ledą 
mų vietos visuomenėje ir vie- P'_a ?uz®» tai Jie ateity suge- 
tos šventėse- Bendruomenei h®8 ir dldesn? eketę iškirsti, 
vargu ar reikia imtis tiesio- 
ginio politinio veikimo JAV- 
se. čia tam darbui yra kitų 
specifiškai politinių institu- 
iciju. Bendruomenei labai 
tinka tiesiogiai rūpintis lie
tuvybės išlaikymu, sociali
niu, kultūriniu ir literatūri-

pritarimo, nebūtų prasmės, 
nė naudos“.

GALĖS STREIKUOTI

Diktatoriaus Franco val
domoje Ispanijoje pagal

„Keleivyje“ 
yra naudingai
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TAS DUONOS NBPKAtO.

Jaunimo metai Vokietijoje
PLB Valdyba 1966 me

tus yra paskelbusi Jaunimo 
Metais. Visame laisvajame 
pasaulyje lietuviai, išgirdę 
kvietimą, ruošiasi Jaunimo 
Metus atitinkamai minėti. 
Vokietijoje 1965 m. lapkri
čio 16 dieną susirinko Kraš
to Valdybos kviesti devyni 
ištaigų ir jaunimo organiza
cijų atstovai ir nutarė pasi
vadinti Vokietijos Lietuvių 
Jaunimo Metų Komitetu ir 
paremti PLB ir Vokietijos 
Krašto Valdybų darbus Jau
nimo Metais. Organizacijas 
ir jų atstovai, sudarą Vokie
tijos Lietuvių Jaunimo Me
tų Komitetą, yra šie:

PLB Vokietijos Krašto 
Valdyba — J. Barasas;

Lietuvių Vasario 16 Gim
nazija — kun. B. Liubinas;

Lietuvių Katalikų Sielo
vada — kun. V. Damijonai
tis;

Lietuvių Evangelikų Liu
teronų Bažnyčia išeivijoje—
E. Simonaitis;

Vokietijos Studentų Atei
tininkų Sąjunga — V. Bar
tusevičius;

Vokietijos Moksleivių At
eitininkų Sąjunga — kun. J. 
Riaubūnas;

Evangelikų Jaunimo Ra
telis — F. Skėrys;

PLSS Vokietijos Rajono 
Seserija — H. Motgabienė;

PLSS Vokietijos Rajono 
Brolija — A. Veršelis-

Lankstesnei veiklai at
siekti iš trijų asmenų buvo 
išrinktas vykdomasis orga
nas:

pirm. — kun. V. Damijo
naitis. 684 Huettenfeld, 
SchloSįj Rennhof;

vicepirm. ir ižd. — mok.
F. Skėrys, Huettenfeld; 

sekr. — stud. V. Bartuse
vičius. Tuebingen.

VLJM Komitetas šiame 
pirmame posėdyje bendrais 
bruožais apsvarstė Jaunimo 
Metų reikalus. Komitetas 
vadovaujasi PLB Valdybos 
ir Pasaulio Jaunimo Metų 
Komiteto nubrėžtomis gai
rėmis: skatinti jaunimą ak
tyviau reikštis lietuviškoje 
visuomenėje ir sudaryti tam 
reiškimuisi galimybes.

Jaunimo Metais yra pra- 
matoma suruošti visos Vo
kietijos jaunimo suvažiavi
mą Vasario 16 Gimnazijoje. 
Vieną savaitę lietuviškasis 
jaunimas galėtų pabendrau
ti. Savaitgalyje pramatoma 
iškili programa, kuri turėtų 
sutraukti kuo didesnį skai
čių ir stovykloje nedalyvau
jančio jaunimo.

Į 1966 metų centrinio Va
sario 16 minėjimo ir kitų 
tautinių švenčių rengimo ko
misijas VLJK deleguoja sa
vo atstovus-

Komiteto bus dedamos 
pastangos surinkti kuo dau
giau žinių apie Vokietijos 
lietuviškąjį jaunimą, ypač 
darys pagrindą metų gale 
jo nusistatymą lietuviškais 
klausimais.

Surinkti daviniai apie lie
tuviškojo jaunimo padėtį, 
organizacijas ir įstaigas su
leidžiamam specialiam lei
diniui#

Šalia tekių centrinių pa
rengimų ir darbų, VLJM 
Komitetas dės pastangas, 
kad dėmesys į jaunimą būtų 
atkreiptas visose apylinkė
se. Tam bus atrenkami keli

pagrindiniai ir Vokietijoje 
pajėgiami įvykdyti punktai 
iš Pasaulio JM Komiteto 
plano. Savo svarstymus ir 
sugestijas VLJM Komitetas 
aplinkraščiais pateiks Bend
ruomenės apylinkėms arba 
tiesiai pačiam jaunimui.

Vokietijos LJM Komite
tas telks lėšas darbams pra
vesti. Tam reikalui jau su
daryta banke sąskaita: Kon
to Nr. 555, Bezirkssparkas- 
se Weinheim — Berger Str. 
”Litauischer Jugendkon- 
gress“. Darbo pradžiai kiek
viena komitete atstovauja
ma organizacija įneša po 
DM 5 už kiekvieną savo na
rį-

VLJM Komitetas toliau 
rūpinsis, kad Vokietijos jau
nimas būtų atitinkamai at
stovaujamas 1966 metais 
Chicagoje ruošiamame Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongrese.

Vokietijos Lietuvių Jau
nimo Metų Komitetas kvie
čia visus lietuvius Vokieti
joje, o ypatingai patį jauni
mą, prisidėti prie bendro 
darbo, kuris niekam kitam 
neatneš naudos, kaip tik pa
čiai lietuvių taptos ateičiai.
Vokietijos Lietuvių Jaunimo 

Metų Komitetas

CLIFSIDE PARK, N. J.
Mirė K. Steponavičienė

Giuodžio 3 d. mirė sena
Kplpivin ir Vaniipnn clcuitv----- -- - __ -----

Kardinolas Spellntan kasmet per Kalėdas aplan ko JAV dalinius P. Vietname. Aerodrome jj pa
sitiko JAV kariuomenės vadas Vietname gen. YYilliam C. Westmorebnd (dešinėje), JAV am
basadoriaus padėjėjas William J. Porter (vidury) ir kiti.

Lapkričio žygio apyskaita

WORCESTERIO NAUJIENOS

Gruodžio 18 d. Komitetas 
Lietuvos Nepriklausomybei 
Atstatyti, kuris organizavo 
manifestaciją į Jungtines 
Tautas lapkričio 13 d., New 
Yorke viešame susirinkime 
davė savo darbų apyskaitą. 
Iš ten daryto Romo Kezio 
pranešimo įdomesnius da
lykus čia paminėsime-

Pradėdamas darbą, komi- 
■ tetas numatė turėsiąs 30.000 
dolerių išlaidų.

Pradžiai reikalingoms iš
laidoms mokėti lėšų pasi
skolino ir pradėjo jas pats 
telkti. Buvo išsiųsta 18,500 
laiškų —„Ar girdėjai?“ Į 
juos atsiliepė 1,489 asmenys, 
atsiųsdami viso labo $9,151. 
Viena senutė drebančia ran
ka rašė: ”Esu 91 meto am
žiaus. Atleiskite, kad galiu 
tik dolerį paaukoti iš savo 
mažos pensijos jūsų kilniam 
darbui. Tegul Dievas Jums 
padeda išlaisvinti Lietuvą.“ 
O buvo ir tokių, kurie piktai 
atsiliepė: „Jūs. prakeikti 
dypukai... Nei cento jums“ 
ir panašiai.

Buvo pagaminta 20,000 
skardinių ženklelių, kurie 
buvo pardavinėjami po 25 
centus. Ju dar turima apie 
1,500.

Buvo išspausdinta 3,820 
egz. propagandinio leidinė-

pinigų sumomis. Kam teko 
stebėti džiaugsmu ir pasidi. 
džiavimu spindinčius jau
nuolių veidus lapkričio 13 
d., tam aiškinti nereikia, ar 
manifestacija apsimokėjo, 
ar neapsimokėjo- Jie žino, 
kad apsimokėjo.. Žinome ir 
mes, jos organizatoriai. 
Džiaugiamės turėję progos 
vadovauti vienam mūšiui il
gametėje Lietuvos laisvės 
kovoje. Dėkojame visiems, 
kurie mūsų darbą įvertino ir 
rėmė.“

URUGVAJUS

Jau ruošiasi rinkimams

Nors rinkimai tebus lap
kričio mėnesį, bet abi di
džiosios partijos jiems jau 
įuošiasi. Turint galvoje da
bartinę krizę, prie kurios 
privedė dabartiniai krašto 
valdovai, reikia spėti, kad 
rinkimus laimės liberalai-

Nusibodo Valstybės Taryba

Kaip žinoma, Urugvajuje 
jau prieš kelioliką metų vie
toje prezidento ir viceprezi
dento Šveicarijos pavyzdžiu 
buvo renkama 9 asmenų 
Valstybės Taiyba, į kurią į- 
eidavo 6 atstovai iš pozici
jos ir 3 iš opozicijos. Dabar 
ruošiamasi atsiklausti rinki
kų, ar gražinti prezidentą ir 
viceprezidentą. Mat, patirta, 
kad devyni ”prezidentai“ 
perdaug brangiai atsieina.

Geriau vėliau negu niekada

Pagaliau atremontavo 
Kultūros draugijos patalpas. 
Už tai ačiū jos dabartiniam 
jaunam energingam pirmi
ninkui Antanui Zubkai ir 
dosniems biznieriams Ed
vardui Jusiui, Alfonsui Bar- 
tašiūnui. Kazimierui Lingai 
ir kitiems.

Seniai reikėjo tai padary
ti. bet klerikalai, draugiją 
užvaldę, rūpinosi savais, o 
ne draugijos reikalais. Jie fr 
iš draugijos parengimų gau
namo pelno rėmė parapijos 
chorą, kunigų keliones.

Pagerbė socialistą

Lapkričio 6 d. universite
te profesoriai, studentai ir 
nemažas būrys profesiona
lų pagerbė prieš 6 mėnesius 
mirusį universiteto rektorių 
socialistą dr. Mario A- Cas- 
sinoni. Velionis buvo ger
biamas ir demokratinių pa
žiūru ateivių, jų tarpe ir lie
tuvių.

Mišrių šeimų tragedija

Nevienas lietuvis skun
džiasi vedęs nelietuvę, nes 
su medaus mėnesiu baigiasi 
ir jų laimė. Vietinės savo ge
rus darbščius vyrus lietuvius 
tik ”gr’n£e de...“ ir kitais 
„gražiais“ vardais tevadi- 
na.

Orai gerėja, laukiama 

turistų

Pas mus dabar vasara. 
Žiema buvo lietinga, vėjuo
ta ir šalta. Nuo lapkričio pu
sės atšilo. Laukiama daug 
turistų, nes Urugvajus turi 
daug gražių paplūdimių.

M- Krasinskas

TORONTO, ONT. 
Pagerbė T. Benotienę
Ir Teklei Benotienei, kaipĮ Aukas rinko Jonas Pipi-

- i ras, Pr. Stanelis, Alg. Zen- ir kitiems tūkstančiams lie- 
p ' kus, K. Adomavičius. Pr. tuvių, teko su 3 kūdikiais 20 

vietos oreanizaciiu vadovy Pauliukonis. E. Daniels. E. metų kankintis Sibiro tund- 
biu talko! darbu , aukomis Mei!us> į; Krasinskas, I. Pi- roję J, daug įskentejo Tom 
Vasario 16-ia minint Minė- gaga ir kt kančiom aprašyti reikėtų ne-

, J - • on ,* y - « Viso labo surinkta ir pa- mažesnės knygos, kaip Bar-jimas bus vasario 20 d. Lie- . * . . lp , . •- m o ~tuvių Piliečių Klubo salėje. | $1.50°- a . ? Ąrmomenes. T. Beno.
Jam vadovaus adv. Kosis , Sta"*11? vadovautas tiene visus sunkumus ve.ke
Ričardas Sarapas komitetas dėkoja visiems ir nepalūžo. Galų gale jai

p aukotojams.

Prašo talkos

Lietuvių Tarybos
Pranas Stanelis prašo visų

Propagandos komisiją su
daro Olga Keršytė. Pranas 
Pauliukonis ir Juozas Kra
sinskas. Aukų rinkimą vyk-' 
dys skautai, vadovaujami j

Ragina užsisakyti 

Lietuvių Enciklopediją

pavyko po 24 metų persisky- 
rimo atvykti pas savo vyr, k^uv^paMa^ 

Daugel,"u” Kanadoje, JAV mas P° ?5Z‘"LJ° dar tU‘
rimą apie 400 egz.

Bilietai į salę buvo parda
vinėjami 76-se vietose JAV 
ir Kanadoje. Jų parduota ir

jaunuolius užsisakyti Lietu- vaikiu ■ veltui išdalinta (programos\ Enciklopediją.

Mirė iie lietuviai i Šiai nepaprastai viešniai
_ . r. j...........................pagerbti giuodžio 11 d. vie-- Vasario 16-s,os su-. Per gruodžio menes, mirė: *ossgauliųs S.gos p*™, kuo- 

kaktis antrą kartą bus pam,-! Kazimieras Sakalauskas, Lie, . namuose suren.
neta vasario 27 d .Austos Pranas Stakel.unas Ro=%ė vaišes. Jose dalyvavo apie 
Vartų parapijos saleje. Šis Baranauskiene. Marijona a<menu 
minėjimas skiriamas dau- Jurgelionienė. Jonas Drums- Vaišiu metu pasakyta ne- 

Velionė mėgo lietuvių i giau-ia jaunimui. Jaunuoliai tas, Petronėlė Žuvininkaitė, vjena ^ži kalbPa ir palinkė.
„„d, s?

Čenkus. ltvana.
Banketas vaikams J Muzikui Gailevičiui a- 

P;it^;~ tfi„K^komTyonuojant. jaunas solis- 
k Strimaitis padainąyo ke--- -- T? lias dainas, o Sutkaitfs pa-

Dr-ja ir Lietuvių Piliečių I JI aUilanke j viešnios garbei su-Į 56,000, Conn. $4.500,
347 vaikai, ju tarpe 3 neg- * J 6 Ohio — $3,700. New Jersey
riukai. kurt{J Poern3- —$3,600, Kanada — $3.500,

palydėti ; amžinojo poilsio I $324, Aušros Vartų bažny- . Y;5* ,buv« apdovanoti Paminėjo K. Bielinio mirtį Miehigan - $3,000, Penn-
vietą. Ji palaidota greta sa- čioje - $123. Kazys Ado- za'slais lr -

mavipnic Jr Tautinės S-ffOs? Jninc sunkiai dirbo Mišių- 
nai, J. Svikla, B. Savage,
Matusevičius ir kt.

J. Krasinskas

toja Kotryna Zeikiūtė-Stepo- 
navičienė, 80 m. amž.

Velionė buvo kilusi iš Su
valkijos, į Ameriką atvyko 
dar jauna būdama. Pradžio
je ji apsigyveno Brooklyne. 
o ištekėjusi už Juozo Stepo
navičiaus. atsikėlė į Cliffside 
Park. N- J., kur išgyveno 40 
metų.

ir kitur gyvenančių lietuvių,( Šv. Kazimiero parapijos , - sk°;džiasi ‘u go™ 1Petro Molio. Kitais reiktais klebonas kun. Jonas Jufte-ittuvvbės filaiky- 

ZSST* ’r tekėtų pasimokyti iš B'e-

Bus ir antras minėjimas

Nepriklausomybės atkūri
mo

vadovaus kun. Justinas Ste. 
ponaitis ir Pi anas Račiukai 
tis.

Lietuvos laisvėg ir niekada 
neatsisakydavo aukoti svar
biems lietuviškiems reika
lams. Ji priklausė socialde
mokratų organizacijai.

Velionė buvo malonaus 
būdo. nuoširdi, todėl turėjo 
daug draugų ir pažįstamų, 
kurie gausiai susirinko ir jos1 miero bažnyčioje

Aukos Lapkričio 13 žygiui

Jam aukojo: Labdaringa ,u 
•-ja ir Lietuvių Piliečių 

Klubas po $100, šv. Kazi- 
surinkta

dalyviams, spaudai, sveti 
muju atstovams ir kt.) viso 
labo 10,243-

Iki gruodžio 15 d. komi
tetas turėjo pajamų $64,652. 
37. o išlaidų $50.162.15. Ka
soj tuo būdu turima $14.490. 
22. Jie bus laikomi banke ir 
naudojami tokio pobūdžio 
Lietuvos laisvinimo darbam, 
kurie, komiteto nuomone, y- 
ra prasmingi.

Didžiausio pajamų sumos 
gautos iš šių valstybių: New 
Yorko —$12,400, Illinois— 
^8,600,—'-Massachusetts

vo vyro.
Velionė paliko liūdinčius

sūnų chemijos inž. Juozą 
Steponavičių su šeima, gyv. 
Tenafly, N.J., ir pusseserę 
Oną Dovydaitienę, gyvenan
čią Brooklyne.

Ilsėkis, mieloji, ramiai A- 
merikos žemėje.

A. G.

mavičius ir 
skyrius aukojo po $50, LB 
apylinkė—$58, Maironio
parko aukos $48. Lietuvių 
Piliečių Klubo susirinkime 
surinkta $46.70. Moterų S- 
gos 5-ji kuopa — $45. Hen
rikas Jablonskis$20, Skau-

CHICAGO, ILL.

Mirė V. Sodeika
Gruodžio 27 d. mirė Va-

St. Catharines Standard 
laikraštis gruodžio 9 d. lai
doje paminėjo, kad New 
Yorke mirė Kipras Bielinis. 
82 m. amž.. Lietuvos Social
demokratų Partijos Delega- 
tūros Užsieny vadas.

Vorkelės

ROCKFORD. ILL.
Dalyvaukime Balfo 

susirinkime

Balfo 85 skyriaus susirin-

Imkit ir skaitykit 
ką tik išėjusią 
Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJO 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA
Joje smulkiai aprašyta

tai akademikai aukojo $15.' lerijonas Sodeika, Lietuvos 
Po $10: Neringos sk. tun- operos buvusių solistų brolis, 

tas, Nevėžio tuntas. Akade-'palikęs liūdinčius žmoną 
mikų skautų skyrius, Lietu- Leonidą, dukterį Birutę Sko- 
vių Demokratų Klubas, Vy- rubskienę ir sūnus Valių.
čių 116 kuopa, R.K.L. Su-į Mintautą ir Povilą su seimo- kimas bus ateinantį sekma- baigė šitaip: 
civior.iiirnn JI Vn. Yfpnn  •- ti —.7X1.7 ~717^ j: : Q H 9 vai nn „

sylvania — $2.600. Kalifor. 
nija — $1.400 ir tt. Gauta 
net iš Afrikos $25, iš Vene
cuelos $10 ir Vokietijos $5.

Didžiausios išlaidos: sa
lė — $14.200. New York 
Times skelbimas — $7,500, 
propaganda ir leidiniai — 

i $9.300, tarnautojams (kurį 
laiką buvo samdyti 4 asme
nys) — $2,500. kelionėms— 
$940. išmokėta paskolų 
$9,600.

R. Kezvs savo pranešimą

sivier.ijimo 41 kp-, Meno mis. jįems reiškiame gilią dieni, sausio 9 d.. 2 vai. po 
Mėgėjų Ratelis, Sandaros 16 užuojautą. pietų Lietuvių klubo mažo-
kp., Seniems Žmonėms Gel-, . _ . ___ x. joje salėje-

I. Lietuvo. «tv.i»«> ,J Jp„ sJrinkimo svečias iš 
E. Gngižkaite Chicagos Vai. Šimkus paro-

Prieš Kalėdas iš Lietuvos dys iš Lietuvos atsivežtą fil- 
Po $5: P. Kalapras, P. pas savo seseri dr. Sofiją Ši- n-*ą, kurioje matysime Vil- 

Stanelis, J. Steinys, J. Ta- moliūnienę. dirbančią Man- nių, Kauną. Klaipėdą ir ki- 
„ ,.<*oTvo n*a®aus^as7 V. Grimaila. J. teno ligoninėje, atvažiavo tus miestus, komunistų vyk- 

bolševikinio^teroro "sistema'. Babickas, J. Ma- jos sesuo anglų kalbos mo- dytus išvežimus. Lietuvos ; per 25 metus. Niekada per
tos vergu stovyklos kuriose tukevič,us- v- Ilgūnas. A. kytoja Elena Grigiškaitė. kariuomenės įžygiavimą į šiuos metus taip nebuvo iš- 

' ’ w zenkus. kun- J. Bakanas, J. Iki šiol komunistai išleis- Vilnių ir kt. ! judinta mūsų jaunoji karta
Svikla. P. Gaigalavičius, J. davo tik tėvus ir vaikus. To- Vėliau bus bendri užkan-i drauge su senąja išeivija 
Vidūnas, S. Jasutis, R. Men- Ūmesnių giminių neišleisda- džiai ir diskusijos šalpos rei- Lietuvos laisvės reikalui vie 
keliūnas, J. Menkeliūnas, P. vo. Grigiškaitė bene bus pir- kalais. i ningai pasidarbuoti. Klysta
Pauliukonis. ,moji, atvažiavusi pas savo Skyriaus valdybakviečia tie,kuriebandomanifesta-

Kiti aukojo po mažiau. iseserį. visus dalyvauti. i cijos naudą matuoti išleistų

bėti Dr-ja. SLA 57 kp., Ta-J 
railos. M. ir K. Čėsnos ir dr.: 
V. Vaitkus.

Žiūrint atgalios, galima 
teigti, kad tokio masto ir po
būdžio manifestacija yra 
pirmoji ir todėl istorinė lie
tuviško politinio gyvenimo 
apraiška. Niekada dar nebu
vo pareikšta tokios masinės 
ir organiškai vieningos nuo
monės mūsų laisvės kovoje

kertėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
$2.50.
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Mirė gyd. Stasys Žilinskas
Tik ką gauta žinia, kad 

gruodžio 15 d. Kaune neti> 
ketai mirė žinomas ausų li
gų specialistas gyd. Stasys 
Žilinskas. Mirė staigiai savo 
darbo kabinete.

Gyd. Stasys Žilinskas bu
vo Lietuvoje plačiai žinomas 
kaip geras savo srities spe
cialistas ir turėjo gero žmo
gaus ir gero lietuvio vardą..

Nepriklausomybės laikais 
St. Žilinskas daug metų tar
navo Lietuvos kariuomenė
je, pasiekdamas pulkininko 
leitenanto laipsnio. Jis yra 
paskelbęs tais laikais moks
linių straipsnių Medicinos 
žurnale. Okupavus Lietuvą, 
dr. St. Žilinskas buvo Kauno 
Medicinos Instituto docen
tas ir tenai profesoriavo.

Ši mirtis išrovė dar vieną 
taurų ir reikalingą lietuvį.

Šiaulių valgyklos
Šiaulių restoranuose ir 

valgyklose pasklido vieną 
lapkričio savaitę apie 50 
komjaunuolių ir partinių 
kontrolierių tikrinti, kaip 
ten patarnaujama. Atrado:

1) Šiaulių restoranuose ir 
valgyklose dirba 50 specia
listų. baigusių aukštąjį ar 
specialų mokslą, 118 baigu
sių prekybos mokyklas virė
jų ir pyragaičių kepėjų;

2) Klijentui tenka laukti 
patarnavimo apie pusvalan
di;

3) Alaus ir limonado bon- 
kose matyt nuosėdų (vieti
nis Gubernijos alaus fabri
kas aiškinosi, kad vieną 
naktį naudoję vieną filtrą 
vietoje dviejų) ;

4) konjako ir ikros porci
jos duodamos mažesnės, ne
gu nustatyta;

5) Daugelis alaus bonkų 
be etikečių (alaus fabrikas 
aiškinasi, kad gauna blogų 
klijų);

6) Retai kada ir dar re
čiau kur galima gauti šašli
ko ar medžioklinių dešrelių 
(aiškinasi, kad šašlikui nėra 
specialių krosnių ir dažnai 
trūksta avienos);

7) Vietoje daržovių prie 
mėsos dažnai duoda maka
ronus (aiškinasi, kad daržo
vių valomosios mašinos su
gedusios) ;

8) Mokyklų bufetuose ne
galima gauti dešrelių, ka
dangi mėsos kombinatas, 
nors jau prieš metus įparei
gotas, jų dar negamina;

9) Ginkūnų sovchozas, į- 
pareigotas aprūpinti Šiau
lius daržovėmis, pereitą pa
vasarį patiekė tik 50 kilo
gramų ankstyvųjų agurkų 
(ne geriau ir su kitais pro
duktais, išskyrus bulves);

10) Pasinaudodamas rug
sėjo mėnesio ūkinėmis re
formomis, Šiaulių maitinimo 
įstaigų viršininkas parsisiųs
dino 80 tonų agurkų iš Uk
rainon, bet jų pakanka tik 
restoranams, ne valgyklom;

11) Valgių sąrašuose vi
sur Įrašyti bent keli sriubų 
pavadinimai, bet į pietų me
to pabaigą gaunamas tiktai 
standartinis atsakymas ”ką 
tik baigėme“;

12) Valgyklose dažnai iš 
viso nėra šiltų patiekalų 
(aiškinasi, kad virtuvė ne--’ 
veikia, nes perdegė saugik- zuotam 
liai ir nėra elektros);

13) Pyragaičiai dažnai e- 
są neįkandami, nes pasenę.
Ir taip toliau.

Optimistiškas neetatinis 
Komjaunimo Tiesos kores-

TIKĖKIME UETUVOS 
PRISIKĖLIMU

Lietuvos Atstovag JAV J. 
Rajeckas, kalbėdamas į Lie-

pondentas praneša kontro- tuvą per Amerikos Balso ra- 
lierių padarytas išvadas: diją Naujųjų 1966 Metų pro-

—Prie stambiausių visuo- ga, tarp kitko pareiškė: 
meninio maitinimo įmonių, "Esame N. Metų išvaka- 
sudarytos 4 kulinarinės ta- rėse. Ar tuomi džiaugtis ar 
rybos. Jos bus didelė para- liūdėti? Turime kuo džiaug-
ma administracijai, kovo
jant už gerą maisto kokybę 
ir aptarnavimo kultūrą...

(ELTA)

tis. Besibaigiančių metų bė
gyje patirta daug ir pakarto
tino palankumo lietuvių tau
tos aspiracijoms iš Amerikos 
Vyriausybės bei Kongreso 

Salamoniškas sprendimas sluogsnių, Amerikos orga-
Priemiestinių Vilniaus au- laikraštininkų ir A-

tobusą stotyje kasininkai menk°s lietuvių, šiemet tas 
dažnai nespėja parduoti bi- palankumas ypač didingai 
lietų, o autobusuose nelei- praskambėjo Įvairiose vieto- 
džiama bilietus pardavinė-ive?*- Toram progomis pnsi
tt Todėl autobusai dažnai 
išvažiuoja pustušti, o stotyje 
lieka būriai nespėjusių bilie
tus įsigyti keleivių.

Po skundo Tiesos redak
cijai autobusų administraci
ja, vietoj pasodinusi dar 
bent vieną kasininką, arba 
leidusi bilietus parduoti au
tobuse, nutarė: 1) sušaukti 
autobusų stoties tarnautojų

minta lietuvių tautos ilgų 
metų kryžiaus kelias ir jos 
tebesitęsianti skriauda. Dar
gi jaunimas į tas veiklos gre
tas didingai įsijungė. Tad 
ateities veikla dėl žmogaus 
ir valstybės teisių atstatymo 
Nemuno krašte užtikrinta.

"Vakarų vokiečiai atlygi
na nacių nuskriaustiesiems. 
Jie dargi ryžtasi sukelti fon

susirinkimą ir apsvarstyti jų dą atlyginti už nacių karo 
darbo sąlygas, 2) pastatyti ■ metu iš čenstakavos švento- 
stoties laukiamajame suolų, vės pagrobtus žemčiūgus. Indijos ministeris pirm. Shastri, Sovietų Sąjungos mi

nisteris pirm. Kosygin ir Pakistano prezidentas Kitan 
sausio 4 d. susitiko Taškente, kur bus mėginama Indiją 
sutaikyti su Pakistanu Kašmiro klausimu.

"ŽIBURĖLIO“ SUKAKTIS na, sūnus Adolfas, gyveno 
Bostone. *

Prieš 70 metų Vinco Ku- Doniela, Povilas, irDonie- 
dirkos redaguojamas Var- lienė, Paulina, kilę iš Plun- 
pas 1896 m. Nr. 4 pranešė gės.
tokią žinią: j Gecevičius, Juozapas, gi-

"Dvi moterys tyliai be męs Laumių km., Sedos vai., 
trenksmo įkuria draugystę Mažeikių aps.
"Žiburėlį“ ir trumpame lai- Jekelaitis, Vincas, ir žmo- 
ke suspėja suteikti geroką na Marija.

; pašalpą įvairiuose reikaluo- Jakunskas, Juozas, gyve- 
! se. Tegu nors viena vyrų nęs Detroit, Mich. 
į draugystė pasigiria su tokio- Januškevičius. Petras, siu- 
mis pasekmėmis savo trūso! vėjas, gyvenęs Greiz, Vokie- 
O tikrai ant įkurtuvių "ži- rijoje, 
būrelio“ nebuvo nė karštų Jasiūnas, Vytautas, Anta- 
kalbų, nė iškilmingų žo- no sūnus, gimęs 1924 m., iš 
džiuose aukų idealams ir Lt. .Lietuvos išvyko praėjusio II 
Tikiu, kad "Žiburėlis“ tas pasaulinio karo metu.
niekad neužges, kad visados Kazlauskas, Petras, Kazio 
svilys akis mūsų aptingu- sūnus> gimęs 1918 m-, Kano- 
siems vyrams — juk Lietu- tų km Antalieptės vai., Za- 
vos vaidilutės moka pnlai- rasu apskr
kyti amžiną ugnį.“ Kombar, Bruno, Jurgio ir

Deja, Lietuvą bolševikam Joanos Reichmanaitės Kom-
ir naciam okupavus, "Žibu- barų sūnus, 
rėlis“ savo veikimu yiešai( Knitienė (Krutas)-Rra- 
negalejo pasirodyti. O ar kertaitė, Lidija, ir jos sese- 
dabar jis Lietuvoje giliame Emma Herta ir Nataiija. 
pogrindy veikia, kas ten zi
no?

3) atnaujinti maršrutines ro
dykles...

(ELTA)

Kitos žinios
Jauniūnų apylinkėje, ties 

Vilniaus-Ukmergės plentu, 
aštuonmetė mokykla jau 
statoma aštuonerius metus ir 
dar vis nebaigiama-

Kada. o kada bus okupanto 
grąžinta pagrobtas Lietuvos 
brangiausias žemčiūgas — 
jos laisvė ir nepriklausomy
bė?
"Laisvosios Lietuvos parei

gūnai ir Amerikos lietuviai 
tęs pastangas lietuvių tautos 
išsiilgtai dienai priartinti.

"Tikėkime būsimos Lietu
vos prisikėlimu- Pasišvęski-

Laisves siekimas-nenugalimas
Pavergtųjų Europos Tau- laužant marksizmo-leniniz-

Mickūnas, Juozas, Kazi
miero sūnus.

Mikužis, Kazimieras ir jo
sesuo Bronislava, Francis-

vvk^i kaus ir Stefanijos Toleikai- 
Ir tada jis sueebejo vykdyto t& Mikužių

Namikaitė, Birutė, Niko
deme duktė.

Žiburėliui“ buvo lemta į. 
sikurti pogrindyje carinės

jis sugebėjo vykdyti 
savo numatytą tikslą—šelp
ti mokslus einantį jaunimą- 
Ir "Žiburėlio“ pašalpomis 
pasinaudojo daugelis būgi-! Peįdumenė (Peldunas) - 
mų Lietuvos veikėjų. Simukauskaitė, Ona.

Petrauskas, Konstantinas, 
Veronikos Petrauskienės - 

vičaitė-Bitė ir visuomenės Rimkevičiūtės sūnus, išvykęg

"Žiburėlio“ įkūrėjos bu
vo rašytoja Gabrielė Petke-

veikėjo Jono Vileišio žmo
na, minsi JAV. Vėliau "Ži
burėlio“ veikimo priešaky

Brazilijon su motina ir sese
rim Elena.

Rinkienė (Rinkus )-Kušly-
tų Seimas nuoširdžiai svei-mo ūkines dogmas, daugiau atsistojo Felicija Bortkevi-.tė, Andriaus duktė, ir jos sfi- 

"Lietuvos Žinių“ lei- nūs Rinkus, Edward, gyveno_ _ _ _ ___ _ _ • A • _ T • « • — l1 * -- ~ -X

jos, Bulgarijos, Čekoslovaki- jimo dalykų. O laisvojo pa-
Vilniuje 1965 m.. įsasfai- me - įgyvendinti. Naujieji kiną Naujųjų Metų Albani- gaminti kasdieninio varto- clene> Lietuvos Žinių“ lei- nūs xunKus, 

tuota 8.8 kilometrai gatvių. Metai lietuviams Tė- jos. Buleariios. Čekoslovaki- jimo dalykų. O laisvojo pa- dėja, taip pat jau Lietuvoje Baltimoreje.
Skulptoriui Antanui Alek

sandravičiui gruodžio 3 d. 
sukako 80 metų. Jis yra su
kūręs per 800 kūrinių. Se
niau jis kūrė kunigaikščius, 
o iš vėlesnių laikų minimi A 
Strazdelio paminklas Ka
majuose, M. Valančiaus pa
minklas Varniuose, Kapsu
ko, Angariečio portretai ir 
kita.

Prieš metus Vilniuje į-

vynėie ir tremtyje lengvesni, jos, Estijos, Latvijos, Lenki-šaulio kultūrinės kūrybos nurusi. į Rumbutis, Juozas, išvykęs
Te jie priartina jiems tikro- jos, Lietuvos, Rumunijos ir laisvė verčia sovietinę kultu. Pne "Žiburėlio“ veikimo iš Lietuvos baigiantis II pas.

=---- Vengrijos žmones. rinę prievartą atleisti "soči- prisidėjo ir daugelis kitų karui.
Praėiimipii mpbi dar k ar alistinio realizmo“ pančius darbščių Lietuvos moterų, Saukaitė, Vanda Ofelija,

ta patvirtino kad nėra na- rašytojams, dailininkams, ypač Lietuvos nepriklauso- Savickas, Antanas. 1937
sauivie iėfro^iniri crarėhi qn_ • intelektiialamSs Be abejoji- mybės metais, kada "Žibu-metais gyvenęs Great Neck, 

Mūsų žymusis bibliogra- stabdyti fstorinj laSvėjimo" m0 Kremlius gerai žino. kad: rėlis“ legalizavosi. Ir tais N. Y., 23 North Road. 
fas Aleksandras Ružanco-vyksmą ir užgesinti tautų ūkmes.ir kultūrines laisves metais daug kasis busimų šilingas. Jurgis, iš Nendri-

spaudoje tėra pirmosios kų, rašytojų "Žiburėlio“ pa. rijampolės apskr. 
kregždės politinių laisvių šalpomis pasinaudojo ir tu- stulginskas, Alfonsas,_     - r   T l._l* oro 1iwttKa hoinr+i _ __ _

sios laisvės rytą!“

PRISIMINĖ K. BIEL1NI

vas Keleivio redaktoriui ra- valstybinės nepriklausomy- 
šo: bės siekimus. Laisvas tautų

"Reiškiu Jums ir Keleivio apsisprendimas ir buvusiųPrieš metus Vilniuje į- KeisKiu jums ir Keleivio apsisprendimas ir Puvusių oiuigui&Mb,steigtame teatro ir muzikos štabui savo širdingą užuo-nepriklausomų tautų laisvi- paciams ypač nenmą keliaĮ į S mokslus Vaclovas. Vytautas ir Van-
muziejuje tarp 80 tūkst. dar jauta dėl a.a. Kipro Bielinio nimasis ir praėjusiais metais jaunimo nuotaikos ir nepa- t • da. Augustos vaikai.

. . J . i ~_ j_ x 7_ sitenkinimas sovietine pade-

soausdintų B. Sruogos rank- n-jo seimo laikų, kai teko ro Europos laisvės byla — ,tiek Pac>oje Sovietų | "«™^ks?®lvJan?’“7° mi atsmepti'™3
iam su kitais valstybės biu- 19(55 vra ši ta laimė™ Ka- Rusijoje Savo ruožtu pne- gęs net bendrabutį, kur jo į- ml msinepu.rasciu. Muziejus yra buv.i jam su kitais valstybės biu- 1965 yra šį tą laimėjusi. Ko- - . . . , . . , .. ... .

grafų Umiastovskių namuo- džeto komisijos nariais už-va dėl valdžios Kremliuje sPaydos teroro sovietinis namiai gaudavo pilną įslai- 
se, Trakų g. 2 nr. Jo vedėja stoti mane. kaip kariuome- ir Kinijos-Sovietų Sąjungos' viespataimmas pavergtuose kymą. Felicija Bortkevicie-
yra G. Aleksienė. nės bibliotekos viršininką, santykiuose didėjantis ply- Rastuose lengvai nepasi- ne i urelio pnesaky sto-

Šiuo metu Lietuvoje yra neteisėtai gen. Radus-Zen- šys toliau skiedė kadaise bu- du0.s. ^.sv.®s uupuciamas. vėjo veik iki mirties, tai y ra
du "dangoraižiai“: Klaipė- Į kavičiaus pažemintą dviem vusio vieningo komunizmo . virKsciai, po laisves pio-
dos kultūros namai 9 aukštų kategorijom tarnyboje. jėgas. Bendroji tarptautinė;??’’31^ “e“Y?enV 
ir Miestų statybos projektą- į "JAV buvau jo pakviestas raidos kryptis šiandien yra •“ .s^telti tik dar beato-
vimo instituto pastatas Kau- informuoti apie gudų gyve- aiškiai pasukusi į visų tautų damskesne politines Pne" cagoje. Apie metus jis gar- 
mp Vipnvbės fdabar .Tano- nimą tėvynėje ir išeivijoje, laisvę. Daugelyje sovietų pa- spaudos banga. Kiekvienu 

kadangi aš turėjau ir turiu vergtųjų kraštų savo nepa-
nemažai jų spaudos ir kny- laužiamu atsparumu sovieti

iki balsevikų okupacijos.
1949 m. buvo mėginta 

Žiburėlis“ atgaivinti Chi-

prašo.

Consulate General of Li- 
thuania,

41 Weat 82nd Street, 

New York, N. Y. 10024.

ne, Vienybės (dabar Jano
nio) aikštėje vietoje 1944 
m- susprogdinto Vailokaičio 
namo.

Šiauliuose apie 800 šeimų 
(apie 4% gyventojų) gavę 
butus naujuose namuose.

NĖRA BELAISVIŲ, 
TĖRA TIK IŠDAVIKAI...

Anglai ir amerikiečiai ka. 
ro metu paprašė Staliną leis
ti per Raudonąjį Kryžių 
šelpti ir sovietų karo belais
vius, kaip yra šelpiami ang
lų, amerikiečių ir prancūzų 
kariai. Stalinas atsakė, kad 
jis nežino sovietų karių be
laisvių: tėra tik išdavikai. 
Ir jų šelpti neleido. Dėl to 
žuvo trys su puse miliono so
vietų karių beleisvių.

Mes atstovaujame organi- 
terorui. Mes nepri

pažįstame pasigailėjimo.
Deržimkis,

pirmasis baisiosios komunis
tų slaptosios policijos 

viršininkas

sėjo šiokiu tokiu veikimu,; 
atveju ji bus trumpaamžė. 5^ pagkui žinios apie jį din. 

I 1966 žengiame, savo g0 ir jo Hgimas ja V iki šiol
gų. Ieškota būdų suartėti su nei priespaudai pavergtosios i laisv.ės ko.v31 turėdami vi- npra žinomas. Gal dėl to, 
gudų išeivijos atstovais, ta- tautos privertė sovietinį pri- ssu°tinę laisvojo pasaulio a,-

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri- 

Kieciui padovanoti knygą*kad čia vyrų, 
buvo ikurtas.

o ne moterų taj Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamasmoralinę paramą. Mes tiki

me, kad ateinantieji metai 
vėl bus žingsnis į priekį so
vietų pavergtųjų tautų lais
vės siekimuose. 1966 metai 
tikrai priartins valandą, ku-

ninku Š-gos pirmininkas, iš neįveikiamas atsparumas £« E^ijS"^ »ionytė^večiulienė, Magda- ■ j? m kaim
Chicagos atsiuntė ALS U- priespaudai vem sovjetmj CeKoslova^i , t J ,ena g šuns-' ».95.
teratūrosFondui $10 vietoje prispaudėją daryti kai kūnų V1JOS- tamsuos, ueuivus n t>,— -------lx —

čiau bandymai nebuvo sėk- sPaudėją keisti savo politi
ką ir atsisakyti kai kurių sta
lininių prievartavimo prie
monių. Pavergtųjų Seimas

mingi J. Vlk».
VAINIKO VIETOJE

Liudas Šmulkštys, buvęs gerai supranta, kad ir atei- 
Lietuvių Valstiečių Liaudi- nančiais metais pavergtųjų

Knygas:
LEAVE YOUR TEARS 

IN MOSCOW, B. Armonie- 
nės atsiminimai ii Sibiro 

Banionis, Vincas, ir Ba- vergų stovyklos, surašyti A-

KONSULATO IEŠKOMI

vainiko ant a.a. Kipro Bieli
nio karsto.

JAV MILIONIER1AI

Federalinio Rezervų ban
ko duomenimis. 1953 m. 
JAV buvo 27,000 milionie- 
rių, o 1962 m. jau 62,000. 
Spėjama, kad 1963 m. tų 
"vargšų“ jau buvo 72,000. 
Taigi, per 10 metų milionie- 
rių priaugo beveik trigubai.

Apie pusė tų milionierių 
savo turtus paveldėjo. Apie 
40% jų yra moterys, vienos 
jų tuos milionus yra pavel- 
dėjusios, kitos pačiog sėk
mingai juos dauginančios.

kų par., Marijampolės aps 
Batvinis, Apolonijus, Ig

no sūnus.
Brakertaitės, Emma, Her-

Vengrijos žmonės vėl galės 
laisvai lemti savo tautų gy
venimą. Su ta nepajudina
ma viltimi Pavergtųjų Sei- .

. .. .................... .... . .mas nori užtikrinti ir savo J^.^D3 (Kimtiene) ir Na-
toji bei 5nesoji policija vis' vergtuosiUg brolius ir se- talija-
dar tvirtai tebelaiko vairus kad jig nesVyruoda-| Čapkauskaitė, Janina, gy-
pavergtuose kraštuose, nors mas ’ir nepailsdamas, tęs v?nusi Kaune ir Vilniuje, 
komunistinė ideologija, ta iaįgVėS kovą, kels savo’ balsą dirį>usi telegrafiste Geležin-

naujų nuolaidų laisvei.
Antra vertus, sovietų ko

munistiniai viešpačiai, so
vietiniai valdininkai ir slap.

savo laiku buvusi galinga 
sovietinės priespaudos at
spirtis, nesulaikomai aižėja; 
šiandien labiau negu kada 
nors sovietinė tautų prie
spauda ir žmonių prievarta
vimas tesilaiko vienais dur
tuvais. Maža to, laisvojo pa
saulio ūkinė pažanga ir vi
suotinės gerovės kilimas ver
čia sovietinius viešpačius,

HISTORY OF THE U- 
THUAN1AN NATION, pa
rašė Kostas Jurgėla, kaina 
>10.

"Twenty years’ struggle 
for freedom of Lithuani*/* 
redagavo J. Audėnas, kai
na >1 50.

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

Vytautas the Great Grand

už belaisvių tautų teisėtus Valdyboje, 
laisvo apsisprendimo reika- 'capkauskis - Cakevicius,

Vaclovas, nėšiai atvykęs A- 
merikon iš Tauragės apskri
čio. Turėjo sūnų Edmundą ir D“ke of Litbuania, dr. J. B. 
Erviną. Končių*, iliustruota, 211

lavimus.

Išrašykite 
KELEIVI 

savo draugam

Daugėlytė, Genovaitė. Jo
no duktė.

Deveikis, Adolfas, iš Žič- 
kų km., Linkmenų vai.. Vil
niaus aps., žmona Michali-

p*L. kaina kietais viršeliais 
$.4.00. minkštais $3.00.

POPULAR LITHUANL 
AN RECIPES* paraše Juze 
Daužvardienė. kaina >2.
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

NEPILIEČLA1 PRIVALO 

REGISTRUOTIS

Teisingumo departamen
tas primena, kad neturintie
ji JAV pilietybės iki sausio 
31 d. turi užpildyti Form I- 
53 Alien Address Report ir 
juos įteikti savo paštui arba 
vietos imigracijos-natūrali- 
zacijog įstaigai. Ten gauna
mi ir minėti blankai.

Tos pareigos neatlikusie- 
ji yra baudžiami, todėl ne- 
piliečiai, atlikite iki sausio 
31 d. reikalingą registraciją.

VISIEMS REIKALINGA 

KNYGA

Širdies priepuoliai* Ją pa
rašė dr. Menard Gertler, o 
jai įvadą — garsus širdies li
gų specialistas dr. Paul 
White. Knygoje aiškinama, 
kaip gali pramatyti savo šir- i 
dies priepuolį ir jo išvengti.

Kaina $3.75.

Fordo jaunesnioji duktė Ann, 22 m., su savo vyru Gian- 
cark> VJzielli, 31 m. Jie susituokė Nevv Yorke gruodžio 28.

NEW YORK, N. Y. 

A. Simutis — konsulas Naujausios
KNYGOS

Anicetas Simutis paskirtas 
Lietuvos konsulu New Yor
ke nuo 1965 m. gruodžio 20 
dienos.

Ligšiol A. Simutis dirbo
kaip vicekonsulas Lietuvos _ j D~ r v , , tomas, redagavo BernardasGeneraliniame Konsulate D ... . . D „ ,

lietuvių beletris
tikos ANTOLOGIJA, II

AR TURITE KELEIVIO 
KALENDORIV 1966 M?

New Yorke, kur jis ir toliau 
dirbs naujuoju titulu-

PHILADELPHIA, PA.
Mirė V. Mykolaitis

Brazdžionis ir Benys Bab- 
rauskas, 700 puslapių, kaina 
$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

AUKSO ŽĄSIS, pasakiš
ka 3 veiksmų komedija, pa-

Gruodžio 26 d. mirė buvęs 1*a8e Birutė Pūkelevičiūtė, 
Vilniaus miesto apylinkės pusk, kaina $2

Skptingumas ir Vietnamas

teisėjas V. Mykolaitis, pali
kęs liūdinčią žmoną ir duk
rą su žentu, kuriems reiškia
me gilią užuojautą-

Velionis buvo gimęs 1903
metais.

LA MĖSA, CAL.

Žuvo Sirutienė

Gruodžio 14 d. vakare Si
rutienė nešė kalėdinius laiš
kus į paštą. Neatsargus vai
ruotojas ant jos užvažiavo ir 
mirtinai sužeidė

Už šį 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.

{DOMIŲ atsiminimų 
KNYGOS

Atsiminimus visuomet 1-
Apie tai prašo pranešti jos domu skaityti, todėl siūlome

liūdintis sūnus Edvardas.

— Alou, Maik! Ar tu ži- nistai tenai paimtų valstybės
nai, kad šįmet mes susitin- vairą Į savo rankas- Mūsų A- Pasiskubinkite įsigyti, nes 
kam dar pirmą kartą? merikai rūpi tenai įsitaisyti gali pritrūkti!

— Žinau, žinau, tėve. Ir karo papėdžių, taip kaip Ko-
nepajutom, kaip mus užklu- rėjoj, Formozoj ir kitur. Bet 
po naujieji metai. pasirodė, kad nugalėti Viet-

— Nu. tai pasakyk, kaip namo komunistus nelengva,
tu rokuoji, ką mums šitie ir todėl tas karas Amerikai 
metai galės duoti? Gal su- darosi galvosūkis, 
lauksime Laisvos Lietuvos, — O kodėl Amerika nega- 
ką? lėtų jo užbaigti?

Jo kaina tik 95 centai.

Secrecy ant Vietnam“— kytų žmonėms aiškiai, kokie 
kaip Bostono ”Heraldas“ iš tikrųjų yra jos planai ir
pradeda vieną savo vedamą- siekiai pietryčių Azijos kon-__ __  ______
jį, kritikuodamas preziden- flikte. Tada jis pasakė, kad amžiuje*visi valgė vaigomą- 
to Johnsono administraciją, jis esąs pasiruošęs eiti į "be. jj daiktą laikydami pirštai^ 
kam ji slepia nuo visuome- sąlygines diskusijas“ taikos lr šakutės tada dar nebuvo 

i nės teisybę apie Vietnamo klausimu bet kada, bet kur 
karą. Esą: ir su bet kuo.

| Johnsono administracija Tačiau tokie epizodai, jos karaliaus Liudviko XIV 
vieno dalyko iš Vietnamo kaip Šiaurės Vietnamo pa- (1643-1715) rūmuose, 
karo dar nepasimokė,—bū- siūlymas per sekretorių U
tent to, kad Amerikos visuo- Thant pradėti taikos dery- 
menei valdžia privalanti bū- bas. ir to pasiūlymo atmeti-

ŠAKUTĖ — PRABANGA
Dar septynioliktajame am-

reikalingos. Jų nebuvo net 
prabangiausiuose Prancūzi-

ti atvira.
Tik šiomis dienomis

mas. neišvengiamai 
mūsų

kelia

Įsigyti sias musų 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“ 
kaliu užsisako kitas čia mi
nimas Kairio ar Bielinio— - ,. . - Įzidento Ho Chi Minh, kuris

aikšton sako kad nrapi noru klausima Slan. didelio noro karui;knygas, tas kiekvieną sekan-
, a ’ J- - ’ ,j«p F- P baigti ir esąs pasiryžęs vykti čią knygą gauna už $4).
tą rudeni musu valdžia a t-tingumas, kur jis neturi stra-, .YV?' *7. J . 1 * s * 7

trubelį metė Šiaurės Vietnamo pa- teginės reikšmės, pažeidžia h f e Ur lr NEPRIKLAUSOMĄ UE-
bet Kada. TUVĄ ATSTATANT, Ra-

Bet kai Washingtonas pa

jau nori Vietnamo
Kol kas, tėve, už laisvą — jau pradedama apie baigti? siūlymą pradėti derybas ka- visuomenės pasitikėjimą sa-

Lietuvą turėsime dar kovoti, tai galvoti. Per Kalėdas jau — Tai yra visokie prane- baigti. Dėl to Washingto- ivu prezidenttu. elf<kino „
— Uz laisvę, Maiki, kovo- buvo paskelbta mūšių per- sunai is Baltųjų Rūmų, tėve. ne ir visame krašte kilo di-} Taip galvoja Bostono He- «Xkn

ja Visi, aic jusiuais ounnu ic- [rauna, šitą sumanymą pa-1 »1CMSS pJSRcSimas SSkv, džiausiąs friukšrnnš- lAn Ūp- :raidas - nr iF-
virozyt, kas tai per daiktas, darė Vietnamo komunistų kad Henry Lodge, preziden- ror out of all proportions). Cianai būtu galima su iuo ^^^m ^’^TYS? Kazio’<
Va Amerika dabar kovoja frontas: jis pasiūlė padalyti to ambasadorius Vietname, Prezidenta5 ir Karo depar- surikti."Vis dėlto čia ne vis-Ve štafkato- U‘mas, 300 psl.,
"" Vietnamo laaisvę, ale 12-kos valandų pertrauką, pradėjo tenai rimtai galvoti tamentas yra kaltinami blo- kas pasakyta estai Kam.

taip bet Washingtonas pagerino ir planuoti, kaip prieiti prie norais 1 . < •
ILo __ on x‘ „ —.1 Mi'Vac Tie _ ~ ®

uz
Vietnamo komunistai

polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina .................................$5.skelbė tokią žinią, tai Hanoi 

ne
pagrįstas Washingtono

I to-
vę štai kaip* .mas, ouv psi., Kaina ........ $2.

Čia nutylėta Pereito (lapkričio) mene- ATSIMINIMAI IR MIN- 
sąlyga, kurią Šiaurės V ietna- šio pradžioje italas, vardu TYS, dr. Kazio Griniaus,

ITCIMILIIU X >a i aiminimAi
,r» „IKImiiz-

pat kovoja už laisvę ir veika- -paskelbė 30-ties Valandų taikos- Jis norįs būti pasinio- ’ čalV nebuvę klaidos ta- X"Xda’ Zto'pa^ndu Gi’orS'o UPira Paprašęs leb 
lauja, kad Amerikos vaiskas paliaubas. Ir buvo skelbia- sęs eiti į taikos derybas, kai kad u nasiūlvmas buvo dprvhnrm nradpti Tmb Ii , £ • dpaPrasęs Ie?‘pasitrauktų. Taigi atrodo, ma, kad jos bus dar ilgiau ateis proga. O vicepreziden. “į jis a«jo pe^M žen^S korfer^d „T atvyk‘‘‘ Han0‘ ”•
kad yra dvi laisvės u viena pratęstos. Matyti, būta noro tas Humphrey dar aiškiau sekretoriu u Thant tuo ai- fos didžiuiu valstvbiu nada. •*ai?J.apie Vietnam° padetj. . - *
kito; nripšinaos Nu tai kuri vicai mūšius nutraukti Ta kalba* iei šiaurės Vietna 3eKretollll c inant tuo iai jos didžiųjų valstybių pada. Leidimas buvo duotas, ir la na .................................... $0kitai pnesmgoo. i u, visai musius nutrauktą, la- ba. jei b aures vietna ku. kai komunistai turėjo uz-rytas nutarimas, kad visi pįra atvykęs su draueu Jie- rYVFNiMn vingiais
“ J.l:g,ere5ne’ ar W g ,n-°.re/a...?rab.1i“ J”!?™*“ j? ėmę didelę Vietnamo dalį ^svetimą valstybių kareiviai du pSFnoro^KatJti drGYVENIM0 VINGIAIS-

II tomas, 336 psl., kaina $5.
ŽVILGSNIS į PRAEITį, 

K* Žuko, 476 psl., kai-

rozyti?
— Nėra tokios laisvės, tė- šiai prasidėjo iš naujo.

tai i komunistus. Todėl mū- rybas ir ieško parankios vie- P. Kalvaitytės-Karvelie-
7r. / , . ,Tv r • • • grėsė sudemoralizuotos ar- ir ginklai turi būti iš Vietna- su nrezidentu Ho ir buvę io „i. v-ino «qVis tos, tai keliai yra atdan j 5,=^ „„„„ibi,,™,, ,a,r., “.F”?“1??“11?; ’r?uvf A° 360 Psl- kalna •-$3.o0., - .... •• , J1- nėjo IS naujo, vis U., sena, yia atuar. į mijos sunaikinimu. Saigono mo ištiaukti. Bet mūsu vai- nriimii li.n,. „/.ią.

ve kur, patiktų visiems, o- dėlto yra ženklų, kad musų tuzinų nepnklausomų vals- moraU buvo labai nukritusi. džia ateisako iš Vietnamo k™te kad Vietnamo žmTnfe V®NISO ŽMOGAUS
dėl geresne la.sve yra ta, prezidentas jau nori karą tykų sakojisai. Q JAV da[. nebuv0 karui trauktis ir apie Ženevos kon- trokšta Uikos u”toto n^ GYVENIMAS “dę
kun patinka žmonių daugu- 03,gt,. nes jis labai daug - Nu, tai gal ir bus paka- raį pasiruošusios. Eitį į de-! ferencijos nutarimą nenori gab būti atskirta nM nepri- 5""**’ A"ta"° RSko' 206
mai. kainuoja, reikalauja ne tik jus. ar ne?

— O kaip tu gali sužinoti, pinigu, bet ir kraujo.
kur yra dauguma? _ Jes, 35 girdėjau, kad slli metli ™denj bus renka- j . jr praiaimeti viską, už ką rios Washingtonas atmetė
- Tą gali parodyt! tautos mQsų prezidentas jau pakėlė mas naujas kongresas, o jei- įoJvojfma. aną š. Vietnamo pasiūlymą,

apsisprendimas, teve. Tode, jr pėdes patarėjams. 8“ yietnamo kalas bus dai T . . , nebuvę klajdos. kuris buvo padarytas per
reikia leisti patiems ano- Vadinasi, reikia m čia dau- kad komunistų [įsiūlymas Jungtinių Tautų generalinį

kaina ...................... $2.
__  Gali būti Ipvp Matai įx«k jk® Kiausomyoes. ir duvo aiSKiai *

čūt mofn mrio’ri; k,k-otvVo’ kunant silpnoj pozici- grindinė priežastis, dėl ku- pasakyta, kad pagrindinė LAUMĖS _ LĖMĖ
taikos sąlyga yra keturi prin- (aP*e Salomėją Nėrį), Pek-

rybas tokiu metu reikštų de-nieko girdėti. Tai yra pa- klausomybės. Ir buvo aiškiai psl”

nėms nubalsuoti, giau pinigų, ar ne 
— Pinigų reikiakokios tvarkos jie nori. Bet

balsavimas turi būti ^į8^3* daUg, tėve. Nors algų pakė- 
Toks balsavimas. kokĮ ko- °

cipai, kuriuos 1954 metais ro7«lė« Orintaitė*, 234 psk,
nustatė Ženevos konferen- kaina .................................$3.
cija. Tie principai reikalau- SIAURUOJU TAKELIU, 

K. B. Kriaučiūno, 178 psl.,
zidentas ir visa jo demokra-lwuvusl kad buv0 slePia_ pondentai tada rašė, kad j j;a(j jąv tuojau su- kaina ................................$2.
tų partija, todėl aš tikiu, kad 'naafak‘aaJ?£lT!’“ į“’ i0?"!0",“? JŽ, oro puolimus Šiau1 PALIK ASARAS MASK-

. Dralairrėti To biiosi ir nre- buvo atmestas- bet klaida sekretorių U Thantą. Korės- ją; 
labai P*^„ė * J j___ K! buvusi ta, kad buvo slepia- pondentai tada rašė, kad i

1 . . . , „Alau bmas prezidento patarėjams j. , . h’. . vo mums siūlomos ir kad bu-metus. U Thant siuto (wasmunistai padare nepnklau- 8 ^Tnnx,s su karas. Sa.h but? Pabaigtas _ ofm6tJmae Hat vipšai nUko ne. rėš Vietname; i VOJE. Barboros Armonie-
vo slepiamas jų atmetimas, furious), bet viešai nieko ne- 2. Kad tuojau sulaikytų 953 1 kaina

>iu9wu ncouKuio AiiiciiAai ne- Reikėio suprasti, kad toks sakė. savo agresiją Pietų Vietna-}
'j' -irbik mažmožis padidintas. .. . *51 dalykas išeis aikštėn ir, Dabar iš Washingtono pa-me; . _.

raiščius uždraudė kitiems su- Pirma tie PatarėJai gedavo p Aš mįsiįnu ‘ Maiki kad Pridarys mums daug žalos, sklido gandas, kad preziden- 3. Kad tuojau ištrauktų iš ^°ZĄLIODŽIŲ, p«tron«- 
sirinkimus ir rinkimams pa- P° $28’°22on?(o^T1S’t?msabar komunistai neturėtų ’ per- po to. kai tas paaiškėjo, tas gavęs per tarpininkus Pietų Vietnamo visus sf “ J 
statė tiktai saviškius kandi- Saus Pc f?0/00.0 metams* . daug šiauštis. Jeigu jie turi Johnsono administracija ne- dar vieną pasiūlymą pradėti kareivius, visus ginklus ir
datus Tai buvo balsavimų — 0 klek J18 tll Perėjų nors kjek razumo, Ui turėtų padarė sau kredito, kai ji taikos derybas, bet su tuo Sus karo įrengimus;
išjuokimas. Išrinkti buvo ko-turi? ____ žinoti, kad Amerikos jie ne. bandė iš to išsisukti. Visų pasiūlymuį statomos sąlygos 4. Kad Vietnamo žmonėm
munistai ir jie nutrė įjungti — Jis turi 10 specialistų, nuVeiks. pirma ji bandė tą faktą įg- mūsų valdžiai nepriimtinos, būtų leista patiems išspręsti (636 Broadway, So. Boston,
Lietuva į Sovietų Sąjungą, kurie rašo jam kalbas viso- _ Vietnamo komunistai noruoti. o paskui mėgino jį Vis dėlto Valstybės departa- savo likimą visuotiniu baisa- Mas*. 02127).
Todėl mūsų tauta tų rinkimų kiais klausimais, informuo- vieni patys Amerikos nenu- užginčyti. Pagaliau buvo pa- mentui, pavesta šį pasiūlymą
nepripažįsta ir teisingai rei- ja apie pasaulio įvykius, a- vejks. tėve. ir jie gerai tai ži- leistas apyvarton gandas, ”istirti“. 
kalauja atstatyti nepriklau- pie visuomenės nuotaikas ir no už jų nugaros stovi kad Valstybės departamen- Netrukus Valstybės depar. 
somą Lietuvos* respubliką, skelbia spaudoje įvairius milžiniška Kinija ir Sovietų tas atmetęs taikos derybas tamentas paskelbė, kad tą

— Ar tą patį nori padary- Baltųjų Rūmų pranešimus. Rusjja. Tas duoda jiems drą- be prezidento žinios. O kai §įaUrės Vietnamo pasiūly
ti ir Vietnamo komunistai? Jeigu tie pranešimai sušilau- sos> ir todėl jie stato ragus, teko ir tas atšaukti, tai jau mą prezidentui prisiuntęs

— Vietname padėtis yra kia spaudoje pritarimo, tai _ Bet Kinija su sovietais mūsIJ valdžios pozicija pasi- Fanftini Ttaliins—_ . a S Z • A _ _ _ ? ___ _ — ^1 A. X... _ .a . . ® __ -Z “ • * X _ 1 . .— ra — a I a a a x-|

somos Lietuvos valdžią nu-
vertę, nebuvo laisvas, nes jie- , \ _____ tas

yra mažmožis, palyginus su 
karo išlaidomis, vis dėlto ir prie derybų stalo, jei komu

nistai nestatys Amerikai ne

savo
vi-

ATSIMINIMAI APIE
onė-

Ies Liūdžiuvienė*, 88 psl., 
kaina ............................... $1.

Tas knygas galite gauti 
Keleivio administracijoje

vimu.
Kol Amerika šitų principų 

nepripažins, taikos derybų 
negalės būti, sako Šiaurės 
Vietnamas- Taip sako ir ko
munistų Kinija ir Sovietų 

Italijos Rusija

"KELEIVIO“ SUKAK

TUVINIO BANKETO DA-__ r_____ _______________________________________ _____ _____________ _ , . Amintore Fanf)ani,
kitokia " tėve" Komunistai kreditas eina prezidentui, o nesutinka *Maiki, visada pe- rodė*iš tikrųjų labai nusidė- užsienio reikalų ministeris. Bet Amerika sako. kad tie LYVIŲ BENDRĄ NUO-
tenai yra daugumoj, ir jie jeigu spauda pradeda tuos vėjusi (very shabby indeed). kuris yra taip pat ir Jungti- principai jai nepriimtini, ir
reikalauja apsisprendimo, pranešimus kritikuoti, tai ta- _ jie pešasį tik dėl takti- Kai praeitą balandžio mė- nių Tautų bendros ansamb- ji ruošiasi tęsti karą tolau. ! TKAUILĄ galima uau-
Žinodami kad 1.I—/lo ■RoltiiTii "Rūmu unppiuliSL. 1__ x-_  v.x i., __ m-rk-rizlAiitao noao. lA-i/to nirmininlraa TY11 italai Kain i1<rai iis Palės tęstis irmiKiie
Bet kaip tik dėl
tenai apsisprendimui prie-Šimas buvo padarytas oe ^listini pasaulį. tete pagarsėjusią-----  — . . .
šinga, ir dėl to eina kova. prezidento žinios. — Nu. pagyvensim, Mai- bą. tai buvo iš dalies jo atsi- nė Vietnamo Respublika su šiuo klausimu galima tiktai

Amerika tą valdžią palaiko, — O kokie tie ženklai, ku- ki. ir pažiūrėsim, katrie kat- liepimas i visuomenės reika- sostine Hanoi, ir tenai buvę spekuliuoti
nes ir ji nenori, kad komu- rie rodo, kad prezidentas 1Ws palaidos. davimus, kad valdžia paša-priimti tos respublikos pre- S. Miehelsonas
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MOTERŲ SKYRIUS
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PETRONĖLĖ ORINTAITĖ

Jurgučio pieva
— Tėvai, a tėvuli, kad tu kur suplendėtum! — šaukė 

Nešukuočiuvienė savo vyrą, besitrūsiantį po kiemą.— Tu 
vis neprisirengi tą griovį — žinai... Kiek jau svkių sa
kiau... Kad tu sudegtum, kaip sustingęs... Varge tu mano..- 
Nors jis gaspadorius. o aš turiu jį šimtąsyk aprėkt. visur 

pati kulnis atkels... Be mano galvos, tai čia iš tikro — ir 
stogai nuo pastrykių nuvaikščiotų...

Vyras nė akių nepakelia nuo triūso; matyt, kaltas 
jaučiasi dėl to nerangumo. Visai neskubėdamas, dar pa
traukia grėbliu per šiaudgalių pluoštą ir — tik po geros 
valandėlės paptelia:

— Griovį..- Žinau tą griovį... O ką tu dabar gali pa- 
samdyt? Šis laikas — tai čia mėšlavežis, tai kiti durpes 
traukia, kitas pūdymą akėja... Ir dobilai prasidėjo — nagi
rask tu dabar, kas pigiai kastų...♦

— O reikia surast! — vėl kaip kulkosvydžiu tratina 
pati. — Jis vis—laukt ir laukt kažin ko. Ir kur tavo galva 
iki šiol buvo, ties kuriuo daiktu tavo protas, kad tu suplen
dėtum! Ar tai nori, kad bulvės vėl prigertų? Kelintas me
tas šitaip delsi ir — susipūdai savo naudą... Pusę dirvos 
užplūsta kad kokioj, jei tik lietingas laikas pasitaiko... 
Kad tu sukeptum, tai gaspadorius! Jei šįmet bulvės vėl 
praskys kaip muilas, tai aš jas vietoj sviesto tau ant duo
nos tepsiu — galėsi spiaudytis į visus kampus! Visas su
puvusias suėsdinsiu, tai tada žinosi! Rysi nė nekramtęs, 
kad tu supluktum!

Nešukuočius tuo tarpu suvalo šiaudus į vieną krūvą 
ir deda ant karučio. Kai pati pagaliau aptyla, išliejusi savo 
griausmingą žodį, jis ramiai paklausia:

— Na. tai ką samdyt? Paprašysiu kad ir šiandien-
Čia jau aiškus klausimas, ir reikia trumpai spręsti, 

tad ir moteriškės liežuvis kiek apstulbsta. Skėstelia ji 
rankom, meto žvilgsnį į čia pat karkiančią vištą ir jos 
dagiai Įyg skėčiu, išpūstą uodegą, paskui pažiūri tolyn, 
šalia būdos tupintį Jųočkų, liežuvį, lyg plačią mazgotę, 

iškišusį... Ir jai vėl greit galvoje susitelkia protas. Drąsiai 
paspiri^ katiną, apie nuogus užkulnius po pasamonais šil
tai besiglaudantį, ir pradeda:

— Kad tu suplendėtum! Nugi dėdę Jurgi... Jis kaip 
tik be darbo — pas Martynus tabaką žinda ir su kačiukais 
ant krosnies tulinasi!

— Ką jis... sukiužęs senis... Kaip ir ta jo pypkė —pe
lenai jau byra..— ne pasipriešina vyras, o tik, kaip visa
da, daugiau paaiškinimų laukia iš savo iškalbingos pačiu- 
lės.

— Senis tai sukiužęs, beveik katino vertas, bet ir dir
ba už pusdykę. Primesi kokių palikusių dirsrugių tokiam— 
ir nesiginčys. Žinai, ir duonos mažiau sudarkys — jau jo ir 
girnos nemala kaip reikiant. 0 paimtum koki tikrą berną, 
tai vien valgiui — kasdien po pusę meitėlio suraidotų..-

Taip ir pasamdė Nešukuočiai dėdę Jurgį iškast tam 
griovį per lauko kampą, kur kasmet bulvės sumirkdavo 
į molį, o prigirdyti rugučiai išplaukdavo tik ligi katės 
kelių.

Prezidento duktė Luci su savo sužadėtiniu Pat Nugent 
iš Waukegan. III. Jų vedybos numatomos šią vasarą.

Teisės patarimai

Klausimas

Atsakymas

Advokatė M. Šveikauskienė sutiko atsa
kyti j Keleivio skaitytoją klausimus 
reikalais. Tie klausimui turi būti

Mūsų statutas (Statute of 
Frauds) visuomet reikalavo, 
kad pažadas ”sudaryti“ tes- 
tamentą būtų padaromas 
raitu. Nors įstatymas čia 

informacinio pobūdžio. Klausimus far sė- i kalba. tik apie „pažadą“ su*
sakymus spausdinsime šiame skyriuje, j testamentą“, mūsų
Laiške reikia paž>mėtl, kad esate Keleivio l aukščiausias teismas šį rei- 

kalavimą interpretavo tokiu
, i būdu. kad ir „pažadas at

busimus prašome siysti tiesios šių. , testamentą“ turi būti
adresu; • padaromas raštu, nors fede-
M. Šveikauskas, Attorney at Law, ratiniai teismai šioje srityje
8 Belgrade Avė., Roslindale, pasiekė visai skirtingų rezul.
Boston, Mass. 02131. totų.

Praeitais 1965 m. mūsų 
dė to savo testamento neper-1 statutas (Statute of Frauds)
rašė ir mums nė vieno cento pap,ldy-
nepaiiko. Visas turtas teks Jas (modified) ta prasme, 
tetos (t y. dėdienės) brol- įad dabar jau visa. aišku ir
vaikiui, kuris mūsų dėdei teismo sprendimo, kad 

pažadas atšaukti egzistuo-

Kai mes atvažiavome į A- 
meriką, mūsų sponsorius bu- 

’ vo dėdė, kuris mums labai 
daug padėjo. Jis siuntinėjo nebvv0 joks gjmin£ 
mums siuntinius į Vokietiją,
padarė visus reikalangus do- Turime keletą liudininkų,

; kumentus ir. mums čia atva- kurie girdėjo dėdės pažadą 
žiavus, padėjo įsikurti. Teta mums. Nenorėtume bylinė- 

! irgi buvo mums gera. nors ji tis be reikalo. Ar Tamsta ne- 
ir nežinojo, kiek pagalbos atsisakysi mums pasakyti šokių galimų nepagristų rei-
mes susilaukėme iš dėdės, Per „Keleivį“, ar galima bū- kalavimų (claims) į jo pa-
Vaikų jie neturėjo. Mes iš ty irodyti su liudininkų pa- Ūktą turtą (estate).

jantį testamentą būtinai turi 
būti raštu duodamas.

Žinoma, šitos taisyklės y- 
ra tam sudarytos, kad žmo
gui mirus, būtų išvengta vi-

Petras Ar minas

ŽUVYTĖ

Radus slieką upėje, mažiukė žuvytė 

Gailėjos širdingai, kad negal praryti. 

Pasitraukė Į šalį, pamačius lydeką,

Kuriai sliekas, o su juo ir meškerė teko. 

Regėdama žuvytė, kaip galėj pražūti,

„Gerai,—tarė,—kai kada ir mažytei būti4
S I 
?. » ’’

n

Visą savaitę nyko tame palomyje Jurgis, septintos de
šimties kavalierius.

Grioviai kasti — ne juoko tai darbas.
Suleidžia jisai visas jėgas į lopetą, užgula ant ranke

nos ir — verčia, verčia stenėdamas, lyg trobą pečiais 
griaudamas. Šiaip taip ištraškinęs žalią, šaknimis Įsikibu
sią velėną, parymo ant rankenos, atsikvėpdamas iš pat 
plaučių, pasistebeilija į vabalėlius, po drėgną žemę lan
dančius, paspokso į rausvai žieduotą slieką, kol tas nu
ringuoja į šalį ir palenda po grumstu... Ir vėl jis smeigia 
lopetą, ir vėl dūsta stenėdamas.-.

Nyku vienam per dieną prie griovio, ir sprandas 
sustigsto žemyn belinkčiojant, ir rankos ima tirpti nė 
pypkės kimšt nesučiuopia kaip reikiant.

Vienas ir vienas. Bet ramu Jurgučiui — jis nenuobo
džiauja. kai akys apmargsta pasilenkus, jis stabtelia kasęs, 
atitiesia sprandą, pakelia nužilusius antakius aukštyn ir— 
pakalbina saulę: a, mat. jau kur palypėjai, šviesuolėle... 
kaitri tavo šilumėlė, gerą duonkepį tu ten užsikūrusi, ir 
malkos nepritrūksta... Paskui pasigraibo žvilgsniu aplink 
vasarojų: tigi. ve, miežučiai koki gryni, lyg iššukuoti, ru
geliai tarpiai išplaukę — bus koks devintas grūdas, kad 
tik ledai nesugožtų...

(Bus daugiau).

Prezidento jaunesnioji duktė 
Luci rodo savo sužiedotuviy su 
Pat Nugent žiedą.

LINKSMI DALYKAI 
VATIKANO

Visuotiniame

IS

save pusės visaip stengėmės galba, kad dėdė norėjo mum
Į jiems pagelbėti: taisydavom savn turtą palikti, o ne sve- 
namus, dažydavom iš lauko timiems? 
ir iš vidaus, parveždavome 
ir nuveždavome. kur tik rei
kėjo, kai įsigijome savo ma.

! šiną- Gyvenome kaip viena 
1 šeima, nor§ mes ir gyveno
me atskirai, o po to nusipir
kome namus kaimynystėje, i 

Dėdė mums pasakė, kad 
prieš 30 metų buvo sudaręs 
testamentą, palikdamas vi
są savo turtą savo žmonos 
brolio vaikui. Sakė. tas bu
vęs jam geras, kai dar mūsų 
nebuvę, o dabar, sako, anas 
turi daug savo turto, turtin- 

• gesnis, negu pats dėdė, ir 
i jam dėdės pinigų nereikia.1

Sakom, dėduk, jei taip. ' 
tai užrašyk mums testamen-:

« te, jei to nori. Mums buvo 
sarmata priminti, bet. keletą' 
kartų paklausus, dėdė mums 
pasakė, kad jis atšauksiąs 
seną testamentą ir jį perra- ‘ 
šys pas advokatą. Mes turi-* 
me net svetimų liudininku,1 
kurie girdėjo dėdės pažadą. I 
Taip mes ir gyvenome ge-! 
ruoju. patarnaudami kiek i- ’_______ „ Katalikų,

Bažnyčios susirinkime daly- manydami iki dėdės mirties.' 
vavusieji vyskupai mėgo i Dėdei mirus, pasirodė, 
ir pajuokauti. Štai jų tarpe kad teta nebe tokia mums 
pasakojamas šitoks anekdo- draugiška, ji vis su savo 
tas. i brolvaikiu. Tas su mumis

Vienas žmogus. gyvas bū-i nei kalbėtis nenori. Didelis

D.P- nusivylusi šeima
Mass.

Jei žmogus nori pakeisti 
savo testamentą, jis turi ne
laukdamas tai padaryti įsta
tymo ’iustoty^u būdu; vien 
gerų „intencijų“ neužtenka.

Taiwano (Formozos) tekstilinin-

damas, labai1 garbinęs sv. 
Juozapą- Aišku, numiręs jis 
nukeliavęs prie dangaus var
tų ir prašęsis įleisti į dangų.

Šv. Petras, dangaus varti
ninkas. paklausęs, kuo jis 
nusipelnęs dangaus malonę. 
Tas žmogus atsakęs, kad jis 
visą gyvenimą labai garbi
nęs šv. Juozapą.

— Mielasai. — atsakęs 
šv. Petras. —Tau ne čia vie
to, nes tu vykdei kitų šven
tųjų diskriminaciją.

Žmogelis vis maldavęs įsi
leisti. Jo laimei tuo metu 
pro šalį ėjęs šv. Juozapas. 
Žmogelis apsidžiaugęs jį pa
matęs ir sušukęs: „Šventas 
Juozapai, aš visą gyvenimą 
tave garbinau, o dabar ma
nęs į dangų neįleidžia!44

Šv. Juozapas kreipęsis į 
šv. Petrą ir paklausęs, kodėl 

neatidarojis tam žmogui 
dangaus vartų.

— Kad jis tik šv. Juozapą

ponas, nes pasirodo, kad dė-

rysite?! Išeidamas aš pasi
imsiu drauge savo žmoną ir 
sūnų. — pagrasinęs šv. Juo
zapas.

Tuo anekdotas ir baigia
mas, todėl to žmogelio liki
mas palieka neaiškus. Bet 
reikia manyti, kad šv. Juo
zapo pagrasinimas paveikė 
šv. Petrą.

* * *
Liuteronų kunigas Hen- 

ning Hahn, viename žurnale 
rašydamas apie bažnyčios; 
suvažiavimą, priminė anek-

Ką rašo „KELEIVIO44

KALENDORIUS
1966 metams

Iš pat pradžios eina kalendorinės žinios, o toliau:
Vorkutos daina.

Ar bus pasiektas mėnulis?

Žinotinos datos.

Vasario 16 gimnazijos rūmai.

Tarptautinig 24 valandų laikas.

Ką mums duos „Medicare?44 

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)
Naudingi patarimai šeimininkėms.
Be to, yra daug gerų eilėraščių, juokų ir tt

. - . , „Keleivio“ Kalendoriai eina jau r.uo 1912 metų ir
visada išperkami- Jie patinka žmonėms, nes straipsniai 

~i trumpi, įdomūs, lengva kalba parašyti ir juos lengva 
skaityti. Toks yra ir šis Kalendorius. Skaitydamas neuž-

do, kaip lengvai gali suklys
ti ir „neklaidingieji“ popie 
žiai.

Sykį jis diskutavęs prie
baro su katalikų dvasiškiais Kalendorių gražiai paminėjo „Naujienos“ ir ’Tėvy-
katalikų ir protestantų san- nė“r kuri mano. kad jis nukeliaus į kiekvieną lietuvišką 
tykius ir priminęs, kad Mar- šeimą.
tynas Liuteris yra autorius _ . , . .. _ . . .................... . . ...

garbino ir tuo diskriminavo giesmės Magnificat, gra-' Kalendorių galima užsisakyti pnsiunciant laikraščio 
kitus šventuosius. žiausio himno Mergelei Ma- prenumeratą, arba atskirai.

Kaina su prisiuntimu — tik 95 centai.
Nedelskite užsisakyti, nes gali pritrūkti!
Adresuoti taip:

Šv. Juozapas, žinoma, už- rijai, 
stojo už jį garbinusį ir pra- Tada vienas katalikų pre 
dėjo ginčytis su šv- Petru, latos papasakojęs, kad po- 
Šv. Juozapas aiškiai pareis- piežius Leonas X. ekskomu- ’ 

ko James Wang žmona važiavo kęs savo nepasitenkinimą į- (nikavęs Martyną Liuterį, ne- 
ll,ooo mylią gimdyti į Hunting-^ leidimo tvarka. Šv. PeRras trukus gavęs paskaityti tą1 
tono, w. Virginijoje, ligoninę, tada jam atsakęs, kad jis minėtą giesmę, bet nežino-. 
Ji čia gimdė savo pirmąjį kūdi- galįs iš dangaus pasišalinti, damas autoriaus, sušukęs: I 
kį, labai patiko, todėl atvažiavo jeigu jam čia rtėpatinka. ! „Palaimintos tos rankos, • 
ir antrojo gimdyti. J — Bet ką jūs čia tada da-, kurios šį veikalą parašė!“

636
KELEI VI S 

Broadvray, So. Boeton, M 02127
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Vietinės žinios
Atsiminkite mokyklos 

eglutę!

Šį sekmadienį, 3 vai* po

Bostono
PARENGIMU KALENDORIUS

pietų So. Bostono Lietuvių
Pil. Dr-jos salėje bus Litua- o Sausio 9 d-.3 vai. Popiet 
nistinės mokyklos eglutė. Ne .; Bostono Liet. Pil. Drau- 
tik vaikai ir tėvai, bet ir visi &*ios 3-jo aukšto salėje Li- 
kiti kviečiami atsilankytu tuanistinės mokyklos eglutė Naujasis Massachusetts 

nologijos Instituto dekanas Ho. 
ward W. Johnson, kuris tas pa
reigas pradės eiti liepos 1 d.

ĮDOMIOS KNYGOS

ių kalbos žo
dynas, 'L Baravyko apie 
30,000 žodžiu, puslapiai,
K«ina    ........................ $6.60.

Romanai
DOVANOS

Albinas Baranauskas, I 
.. , . « ! KARKLUPĖNUOSE, pre-'
Lietuvių-anglų kalbų io- mjjUoias romanas, 224 psl., 

dynas, redagavo Kai savi- j kaina $2.50.
naitė ir šlapoberskis. apie,

už naujos skaitytojus
:’W' '1g.ii IIIIU»WI||!BV,WĮIMWS iau ■snasanH

_ . 27.000 žodžių. 511 psl., kai-
T ■ na — $5.00.

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

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

ST. KAIRIO "LIETUVA BUDO“ ir "TAU, LIETUVA“.
K. BIELINIO "DIENOJANT“ ir "PENKTIEJI METAI“

NEPRALEISKITE PROGOS NESUNKIAI GAUTI VELTUI 
BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SUSTIPRINTI "KELEIVI“. 
KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR J SEPTINTĄJĄ 
DEŠIMTI ĮŽENGĘS

Kazys Almenas, UPĖ Į 
RYTUS, UPĖ I ŠIAURE,
romanas I dalis. 325 psl., II 
dalis 302 psl., kiekvienos da
lies kaina $3-00.

Alė Rūta, KELIAS į
KAIRE, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kaitos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
kaina $3.00*

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,

r romanas iš lietuvių emigran- 
• tų gyvenimo. 242 psl., kai- 
i na £2.50

Lietuviškai angliškas žo
dynas. VPiaus Peteraičio, Ii 
•aida, daugiau Kaip 30.000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.06

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, prof. J.
Balč’konis ir kt., yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl. 
vairo n«

į Vasario 6 d. So. Bostono 
Sandaros Moterų Klubo Liet. Piliečių Dr-jos 3-jo 

metiniame bankete 1966 m. aukšto salėje Lietuvių Kata- 
našlių karaliene buvo išrink- likiu Moterų S-gos Bostono 
ta K. Mikėnienė iš Dorches- skyriaus vakaras, 
terio. kuri karalium pasirin- » » »
ko Joną Jonaitį. Palydovė
mis išrinktos K. Pikėnienė iš Vasario 13 d. So. Bostono . * , . .
Dedhamo, H. Jurkevičienė iš Lietuvių Pil. Dr-jos III aukš- termi?ius buv^ gubernato- 
So. Bostono ir Al. šoltanienė to salėje Minkų radijo talen- nu?: llgus metus. Mass- sf1' 
iš Dorchesterio. Seniausiai tu ponietė ir N. Anglijos gra- me \°. Vles4
našlaujančia - S. Vilkienė, žuolės balius. 19*° m’ -Ne^n?.

J miesto tarybos nanu, dideų •
* * * vaidmenį vaidinęs respubli-1

Vasario 19 d. So. Bostono k.onu tarpe,—atsisakė staty-, VIENU VIENI dvidešimt 
Lietuvių Pil. Dr-jos III aukš- 11 sav° kandidatūrą. penkerių metu rezistencijoje
to salėje skautų akademikų Į jo vietą jau yra du aiš- Parašė N. E. Sūduvis, 424

Klubas reiškia nuoširdžią 
padėką visiems atsilankiu
siems. H. Piragienei, kuri 
tvarkė karalienės rinkimus,
J. Arlauskienei, J. Platukiui
ir K. Pociui už pagalbą.. Ačiū 
Keleiviui. Sandarai ir Tėvy
nei už banketo garsinimą.

Ir, Užgavėnių blynų vakaras su

* *

Saltonstall atsisakė

Leverett Saltonstall. JAV 
senatorius nuo 1948 m., tris

Ar skaitei 
šias knygas?

Jonas Aistis. POEZIJA
Joje yra šio žvmaus poet« 
visi eilėraščiai. 420 psl., kai į 
na $6.

kū« kandidatai: gub. Volpė psl., aiškiai pavaizduojama, Alė Rūta priesaikaI — x • • • ».___•  . ’

Valdybos vardu
E. Keslerienė

Naujųjų Metų pramogos

Vasario 20 d. So. Bostono 
aukšt. mokyklos (Thomas 
Park) salėje Alto rengiamas 
Vasario 16-siog minėjimas.

ir gen- prokuroras Brooke.

Apyvartos mokestį 
senatas atmetė

Gubernatoriui šeštą kartą 
pasiūlius apyvartos (sales) 
mokestį, seimelis jį priėmė, 
bet senate jis atmestas 21 

Kovo 12 d. Jordan Hali balsu prieš 19.
komp. Dariaus Lapinsko kū- ■■ ■■ . ■ ■ — — .... . ■

* * •

Šiemet Bostone buvo keli 
didesnio ar mažesnio masto
Naujųjų Metų sutikimai. rįnįų koncertas, dalyvaujant 

Daugiausia žmonių su- simfoniniam orkestrui, *0- 
traukė So. Bostono Lietuvių Kstei Aldonai Stempužienei
Pil. Draugija, kurios rengta- ir pianistei Aldonai Kepa
me sutikime dalyvavo keli laitei- Diriguoja pats komp. 
šimtai tiek naujųjų, tiek ir Darius Lapinskas, 
senųjų ateivių. * * *

Lituanistinės mokyklos
naudai rengtame N- Metu Kovo 15 d. Jordan Hali
sutikime dalyvavo per šim- smuikininko 
tą tautiečių, o taip pat ge- koncertas, 
ras būrys ir Tautinės S-gos • *
namuose, kur metų slenkstis 
buvo peržengtas taip pat su 
gera nuotaika.

E. ir V. Vizgirdai. T. ir J.
Vasiliauskai ir Al. ir A.
Gustaičiai Naujuosius Me
tus sutiko taip vadinamame 
"Keturių tūzų klube“, kurio 
steigėjai gyvena "iš kapita
lo“.

I. Vasyliūno

Kovo 25 d. 8:30 vai. vak. 
-Jordan Hali Pabaltiečių Dr- 
jos rengiamas estės mezzo- 
soprano Irene Loosberg kon
certas.

Balandžio 1 d. 8:30 vai. 
vak. Jordan Hali Pabaltiečių
Dr-jos rengiamas latvio ba
ritono Janis Klavins kon
certas.

M. ir d r. E. Jansonai šven
čiu proga bostoniškių kultū
rininkų būreliui savo rezi
dencijoje surengė geros nuo- *#♦**#*#*#####**#*####************ 
taikos vaišes.

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS
“Keleivio" administraci

ja praio gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresą, prane 
iant naująjį adresą neuž 

w»ra«vti ir senąjį

Vedybos

Vedybų tikslu noriu susipa
žinti su lietuvaite. Esu lietuvis, 
nevedęs. 45 metu, pasiturintis. 
Turiu gražų namą. masiną, gerą 
darbą. Atsakysiu i rimtus laiš
kus. paslaptį garantuoju. Ra. 
Syti:

A. Ludvigas 
123 Vietoria N.
Hamilton. Ontario.
Canada.
GREITA PAGALBA 

Nenusimink, gausi pagalbą.
.. Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami. nuo reumatizmo, ranką, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau yra.

Tso.jnu siusk šį skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir 
atsiusime vaistu išbandymui. 

ROYAL PRODUCTS 
North Sta„ P.O. Boa 9112

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla
pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

kaip lietuviai priešinosi v©-| Didžioji meilė, H d., romą- 
kiečių okupantams, kaip nas. 309 psL, kaina $3.25. 
priešinosi ir tebesipriešina

. komunistų okupacijai, kai-1 Jurgis Gliaudą. SIKSNO 
na $4. '• SPARNIU SOSTAS, premi
LIETUVIAIS ESAME MES Juotas romanas iš politinių 
GIMĘ, lietuvių dainynas, emigrantų gyvenimo, 268

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

PLAUK, MANO LAIVELI. 
Petro Segato '-ei lėraščiai

i»sk. kaina $2.50.
Vytautas Volertas, UPĖ 

TEKA VINGIAIS, romanas
332 psl., kaina $3.-50.

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

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

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

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

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

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

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite: '• . .. • -
Lithuanian Allianee of America
307West 36th Street, New York, N.Y.10001

Vacys Kavaliūnas. KAI
lll psL. kaina-... .$2.O< NŲ GIESMĖ, premijuotas-
-------------- •- —  ------------ romanas, 201 psl.. kaina

$2.50.ŠVENTADIENIS UŽ MIES 
i TO. Marianą Katiliškio 1
i novelių, kaina $5.00. I Juozą* Kralikauskas, TH
į VYNUOGĖS m KAKTŲ- NAGO UGMS, premijuotas 

SAI. Julijos švabaitės ei »ornanas, 205 pusk, kaina 
lėraščių rinkinys. 96 psl.. $2.50.
kaina $2.00.

Kai rengiatės duoti kokią SIDABRINĖS KAMANOS 
dovaną angliškai kalban- Kazio Bradūno eilėraščiu 
tiems, nepamirškite, kad ge-i premijuotas rinkinys. 94 
riausia dovana yra knyga. P**L, kaina $2.

į Štai čia kelios lietuvių rašy- AUKOS TAURĖ,
Santvaro 5-ii eilėraščii

ucia
dovana

tojų parašytos ir į anglų 
kalbą išverstos knygos, ku
rios labai tinka dovanoms: I

"Selected Lithunian Short i 
Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.00.

"The Herdsman and the 
Linden Trėe“ (Vinco Krė
vės), 128 psl., kaina $3.95.

"Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas, M. Katiliškis, A. 

: Landsbergis ir I šeinius), 
! 209 psl., kaina $4.95.

"House Upon the Sand**

0-11
knyga, 150 puslapių, gra 
žiai irišta. kaina... $2 

KATRYNA. Sally Salmi 
nen, garsios švedų rašyto 
jos romanas, 291 psl., kai 
na $5.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie Hą miestą ir a 
pylinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

RUDENS SAPNAI, Kotry 
! nos Grigaitytės eilėraščiai 

premijuota knyga, 80 pe’ 
kaina $2.00.

Alovzas bare na?: 
51 MEDŽIAI, 117
■a $ 1,50.

VIENI
psl. kai-

Juozas švaistas: ŽIOB 
RIAI PLAUKIA, romana
is knygnešio kun. M. Sida 
ravičiaus gyvenimo, 233 psl. 
Kaina $2.50.

Juozas Sv»’«a«: JO SU
ŽADĖTINĖ, piemiju o t a e 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
raina $3,90.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ, 462

RAŠTAI — STRAIPSNIAI pusk, kaina $4.56.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ
Tai rašytojas Petronėlės 

Orintaitė* parašyti atsimini- 
* mai apie žymiąją poetę Sa

lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 224 pust. kaina $3.

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

Knyga gaunama ir Kelei
vio administracijoje.

(Jurgio Gliaudo*), 168 psl., ATSIMINIMAI, parašė Juo 
zas Liūdžius, 246 pusią
piai, kaina........... $3.00

VIENIŠI MEDŽIAI, romą 
nas, parašė Aloyzas Baro 
nas, 117 psl.. kaina $1.5( 

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

ANGLŲ KALBOS GRA 
MATIKA, 215 pst, kieti vir

šeliai, kaina...............$3.6<
VEIDU PRIE ŽEMĖS, para

kaina $3.95.

"The Ordeal of Assad Pa- 
sha“ <1. Šeiniaus), 61 psl-, 
kaina $2.00.

”The Maker of God*“, 
Ten Lithuanian Stone*, pa
rašė Stepą* Zoborskas, 131 
psl., kaina $3.00.

"Lithuanian Folk Tale*“, 
paruošė Stepas Zobarskas, 
240 pal., kaina $4.50.

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

Alė Rūta, MOTINOS 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti- 
nrais lietuviais, 397 psl., 
Kaina $4.00.
mo.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIA1 NEGRJŽ T A J 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
<5.00.

Sė Kotryn aGrigaitytė, 13 i Vincas Ramonas: M1G- 
novelių, 204 pel., kaina i LOTAS RYTAS, 166pusl

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

l»<’
Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 

siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $5.50.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

$2.00
NEPRIKLAUSOMOS LIE-virieliai*mUVOS pINIGAI> jono R

Kario. 225 psl., kaina $5. 
History of the Lithuanian SENOVĖS LIETUVIŲ PI- 

Nation by Constantine R. NIGAI nuo seniausių laikų
Jurgėla, 543 pal-, kaina $10.

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.

iki 1795 m., Jono K. Ka
rio, 396 psl.. kaina .... $10.
Tas knygas galima gauti 

Keleivio administracijoje
636 E. Broadway,

So. Boston, Maaa. 02127

raina $2 00.

MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premi juotas romanas. 246
psl., kaina $3.

Tos knygos gaunamos ir 
rOl»-ivin Hflministrnriioi

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 MI
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: ^Lietuvių lieivija 
Amerikoje," DAUG PA- 
VEIKSLŲ. KAINA MINK- 
STAIS VIRSAIS $4.00, 
KIETAIS—65.00
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Vietines žinios Julija Leščinskienė 
Antaną Vilėniškj ir Bronė ir

^^M^^^ra^Maeeeeeeeeee****#**************************************^ į Antanas Monkevičiai per 
Bronių Utenį, visi iš Dor- 

Sandaros moterų kortų chesterio, Lietuvių Fondui

per

vakaras

Sausio 22 d. Sandaros Mo
terų Klubas rengia kortų va
karą Sandaros salėje, 124 F • 

Pasiskubinkite įsigyti, nes St.. So. Bostone, 
gali pritrūkti!

AR TURITE KELEIVIO 

KALENDORIŲ 1966 M?

jo kaina tik 95 centai.

Visas ir visus maloniai 
kviečia dalyvauti. nes bus 
vertingų dovanų ir gardžių 
užkandžių.

Pradžia 7 vai- vakaro.

Mirė kun. J. Svagždy. B,«“i B*“0 ™l«l v>i“»

Gruodžio 29 d. Broektone 
mirė kun. Jonas Švagždys, 
83 metų amžiaus, 29 m. kle
bonavęs Broektone. o nuo 
1948 m. ėjęs ten esančio 
moterų vienuolyno kapelio
no pareigas.

Taika Vietnamą ,COSMOS PARCELS 

Tuo klausimu bus didelis i E X P R E S S C O R P«
Kas sakė, kad naujų narių 

negalima gauti?
SLA g -“"I« f"™ i

pa padidėjo 9 nariais. Inž. naus (State. :
A. škudzinskas susirinkime rengia jaunieji .

mokratai ir respublikonai, v kitus Rusijos okupuotus

I

ĮVAIRIAUSIAS dovanas

Iš BOSTONO I LETUVĄ

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder 
925 E. Fourth St,

įraše nare savo mazute vai- . ~,VT. , ,kaitę Dalytę, savo dukters Kalbės kongr. O Niel, buv
Jų įnašai tuo įsidėmėtini Dalios ir adv. Rimanto Ivaš- ’n^d threFlkes“
J T T I V» duktpri TTi tai m™ kun- knygos l lea tnree uves

autorius Philbnck. Jame bus 
ir valst. sekretoriaus atsto

įmokėjo po 100 dolerių.

kad J. Leščinskienė išlaiko k« dukterį. Už Ui gavo kuo- 
ir leidžia į mokyklą jauna- P°s se.^r* /• Tumavičienės 
metę dukrą, o B. ir A. Mon-' Parūp,nUi dovan* 

kevičiai yra pensininkai ir
vas.

Įėjimas nemokamas.Tame susirinkime buvo 
neperstipriausios sveikatos, nominuoti kandidatai į cent. Tokie susirinkimai tą die- 
o vistiek jie visi, kad ir iš la-: ro valdybą. Daugiausia bai-. ną bus įvairiuose miestuose 
bai kuklių pajamų, rado rei- sų gavo: į pirmininkus P.‘ ne tik JAV, bet ir užsieny, 
kalo išskirti gana žymias su- Dargis, į vicepirm. S- Gegu- ^uos reyda kongreso atstovų
mas ir paaukoti bendram žis. į sekr. B. Pivaronienė, į

Balfo i ūbų vajus pasibai- iįetuviškam tautiniam reika- ižd. Juodikis. į iždo glob. S. 
ge, todėl prašoma atlieka- Budvitis ir M KIi į gyd.
mus rubus palaikyti pas save , - • j i
iki kito vajaus. Tikime, kad po Naujųjų kvotėjus dr. V. Kanauka.

Metų atsivers ir daugiau Susirinkime buvo 
dosnių širdžių. sitenkinimo balsų, kad kai

rūmu pirm. McCormack.

Grįžo iš Chicagos

Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjas Juozas Kapočius 

Velionis, tiek kunigauda- grįžo iš Chicagos, kur jis 
mas Lietuvoje (įšvęstas Kalėdas praleido savo dūk- Bostono pašto viršininkas 
190o m., į Ameriką atvyko terš ir žento šeimoje. Ten Ephraim Martin dėkoja vi- 
1913 m.), tiek atvykęs į A- būdamas, jis rūpinosi ir lie- sįem;: už gražų bendradar- 
meriką, domėjosi visuome- tuviškos enciklopedijos ang- biavimą siunčiant kalėdi- ”aitė“, ”utė“ 
niriais reikalais ir uoliai da- lų kalba reikalais. nius tiškus ir siuntinius. I
lyvavo lietuvių visuomeni- Chicagoje Kalėdas pralei-

Pašto viršininkas dėkoja

kurių moterų kandidačių 
pavardės paskelbtos taip,1
lyg jog priklausytų vyram— 
be lietuviškų galūnių ”ienė“

PRITYRĘS KEPĖJAS

(18 metu praktikos) ieško 
„ darbo kepykloje, tik ne Bos- 

^TTitone.
Juozas Gomas 
327 Broadvray 
So. Boston. Mass.

kraštus

Pristatymas greitas ir 
gara ntu otas

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

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

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

Atlieku visus pataisymo, remoa- 
to ir projektavimo darbus iš Įsu
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukiu visados iki 9 va
landų vakaro.

Tetek AN 8-5630

arba (netekėjusi) ”ytė“, 
”iūtė“.

Narys

S300* tooooooooooooooomor.
Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sivht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

nėję v eikloje, buvo geras pa- do ir \ anda Mačiulienė. Ji 
mokslininkas ir energingas ten buvo nuvykusi pas savo 
savo idėjų skelbėjas. dukrą ir žentą Daugirdus.

Trans-Atlantic Travel Service
Kelionių biuras, kuris parūpina klijentams susisiekimo j; > 
bilietus, užsako viešbučius, padeda sutvarkyti kelionei :• 
reikalingus dokumentus į visus pasaulio kraštus ir 

į Lietuvą.
Kartu yra

OiDžlALSlA SIOllMŲ FEKSiLNTIMO ĮSI Al G A 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, be
IR

PODAROGIFTS SKYRIUSa \z*zrM»w\A*i a w

390 We*t BROADWAY, So. Boston, Mass. 02127.
TeL AN 8-8764

Siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO. Iš tolimesnių vietų 
siuntinus siųskite paštu virš nurodyiu mūsų adresu.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS IR 
KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA MCSŲ {STAIGOJE. 
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 te, galite užsakyti kelialapius j kurortus - 
sanatorijas su mineraliniais vandenimis ir kitas poilsio ir gydymo 
vietas. Podarogifts, Ine., užsakymus priimame paštu ir telefonu i 
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainaraščių • 
katalogų.

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

Vedėja ALDONA ADOMONIS

Taupyti $ $ $ padeda

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

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINCTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTĖS

'(Sk
fe-

’*•

Ji

Knygos
jaunimui

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
saviaiakas

Tarpininkauja perkant ar par. 
duodant

Apdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

MURKLYS, A. 
apysaka, 130 
na...................

Giedriaus 
psl. kai- 
....... $1.80.

GINTARO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug ilius 
tracijų, 64 psl., kaina $1.80

GINTARĖLĖ, J. Narūnės 
iliustruota pasaka, 24 psl. 
kaina ............................$l-j

Draudžia gyvybę ir sveikatą. ;Ta pati anglų kalba, ..$.1 
389 Broad way, So. Boston.

Telefonas: 268-6030

visokių santaupų paskutinis 
dividendas

43/.1
Mt.Washington Co-operativeBank

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

FORDAS

MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU

Didžiausias visų Fordo gaminių
Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 

Patvirtinta agentūra

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

FORD TRUCKS
VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVĖ
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

Norėdami talko* perkant naują ar vartotą mašiną su 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės j 

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

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

KETURKOJIS UGNIAGE 
SYS, D. Bindokienės pa 
rašytas labai įdomus pa 
sakojimas, gera dovani.

Kof ir sAnAlia'T aiIYCKII K7y

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.

——o—,

Ketvirtis A Co.
‘0 I^ikrodžiai-Deimsntsl 

Papuošalai 
Elektros Prietaisai

!! SdoeKtingai taisome laikrodžiu 
žiedus, pepuožahi*

379 W. BROADWAY 
SOlTTH BOSTON
Td AN 8-4649

COSMOS PARCELS 

EXPRESS 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- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

v' alandos:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak 
Vakarais iš anksto susitarus 

447 BROADWAY 
Couth Boston. Mass

•eeeeeeeeeaeeeeeeeeee**************
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd . ’,
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STR 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON. MASS.

RADUO PROGRAMA
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
ną. Perduodama: Vėliausią 
pasaulinių žinių SSIjuSu&S 
r komentarai, muzika, dai-

i Apsidrausk 
j NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

• Draudžiame Ii uu pūiiū, VJ5G- 
; kių kitokią ligų ir nuo nelai- Į
; mių (ugnis, audra ir kt.) .. Į 1O8 į. Magdutės pasaka. 
} Visais insurance reikalais}
J kreiptis:
J BRONIS KONTRIM

i
1
{Tei. AN 8-1761 ir AN 8-2488]

* «»
598 E. Broadtray 

So. Boston 27,

* Dažau ir Taisau 1
Namus iš lauko ir viduje. *

t

* Lipdau popierius ir taisau
* viską, ką pataisyti reikia. $ 

Naudoju tik geriausią «
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Satin Hill Avė. 
Dorchester, Maaa. 

TeL CO 5-5854:į'I Tet

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ' 
aULTORINt RADUO PROGRAMAI

Sekmadieniais 8-9 vnL ryta 
AM Bangomis 1190 kilocikiu 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
18 WXOX, Framingham, Masa. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St. 

BROCKTON 18, MASS.

TaL JUniper 6-7209

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodama tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

eeptus ir-turioM riaus gatavus vaistus.

Jai nik vaistų — eikit į ttrtoviiką raistinę.

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

882 a W. Broadtray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Msfsnsa AN 8-8828
Nao 9 vai. ryta BU 8 raL r, Bakynm šveatadieaiua ir

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.

TeL A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 
J ab msmfTiisii ir žrentadieninle

pagal susitarimą 

495 Coiumbia Road 
Arti Upham’s Corner

Dorchester. Ma

i Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)
Lietavis Uydjiojas ir Chirurgas 

X R A V
taipgi pritaiko akinius 

534 Broadvray,
So. Boston, Masa. 

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

.šamai ir Ūkia:
287 Concord Rd., Billerica, M 

TEL. MO 3-2948

A. J. NAUAKSY
Real Estete A Inaurnnea

409 W. BROADWAY 
South Boaton, Mase. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardicare Co.

Saehriakaa N. J. ALEKNA
•28 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Moore Dažai 
Popiero- Sienome

Visokie reikmenys
Reikmenys plamberiams 
Visokie geležies daiktai




