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JAV gali turėti ir patrankų 
ir sviesto, sako prezidentas

JAV Vietname kovog tol, kol tam kraštui nebegrės 
komunistų agresija. Vidaus politikoje bu* toliau stengia
masi kelti gerovę ir vykdyti užsibrėžtus planus.

Sausio 12 d- prez. Johnso
nas trečią kartą kalbėjo 
bendrame senato ir atstovų 
rūmų posėdy apie padėtį 
krašte (State of Union). Jo 
kalboje vyravo Vietnamo 
melodija, bet lygiai buvo 
pabrėžiamas pasiryžimas to
liau tęsti vidaus reformas, 
kurios keltų krašto gerovę. 
JAV yra tokios galingos, 
kad jos gali, ginklus gamin
damos, taip pat pasigaminti 
savo gyventojams ir pakan
kamai maisto bei kitų reika
lingų dalykų.

”Nėra ribų mūsų taikos 
pastangoms. Mes sutinkame 
susitikti bet kur, svarstyti 
bet kokius pasiūlymus ir 
nagrinėti bet kokios grupės 
pažiūras. Mes siekiame pa
liaubų dabar arba dis
kusijoms prasidėjus. Mes su
mažinsime

irgi padarys; mes 
savo kariuomenę, kai Pietų 
Vietnamui' bus aiškiai ga
rantuota teisė savo ateitį 
laisvai kurti“, sakė prezi
dentas.

Jis pabrėžė, kad ir prieš
kalėdinė taikos ofenzyva te
buvo tik dalis jau turėtų 300 
privačių pasikalbėjimų tai
kos reikalu. Kalbėta, tikėta, 
laukta, kad priešas atsilieps, 
bet iki šiol jis nerodo noro 
taikytis.

Gal stovime dar prieš il
gą ir sunkią kovą ir tokias 
pat derybas, bet JAV yra 
pasiryžusios siekti teisingos 
taikos, jos yra tiek stiprios, 
kad neleis laimėti ir savo va
lią primesti tiems, kurie i 
mus šaudo.

Prezidento kalbos daliai 
apie Vietnamą kongreso na
riai ypač karštai plojo.

JAV ūkinis pajėgumas vis 
didėja. Krašto pajamos pa-

Panaikinti lūšnas.
Sustabdyti upių užteršimą 

ir jas išvalyti-
Sustabdyti vis didėjančius 

kriminalinius nusikaltimus 
gatvėse.

Vykdyti visose srityse so
cialinį teisingumą.

Sudaryti trasportacijos 
departamentą.

Pakeisti konstituciją taip, 
kad atstovų rūmų nariai bū
tų renkami 4 metams.

Prezidentas pasiūlė pa
ruošti įstatymą streikams 
tvarkyti, kad būtų išvengta 
nepataisomų nuostolių vi
suomenei, panaikinti Taft- 
Hartley įstatymo skyrių 14 
(b), kuris deidžia atskiroms 
valstybėms uždrausti „unijų 
įmones“ (kad, daugumai 
darbininkų nutarus, įmonėje 
tegalėtų dirbti tik unijos na-

Žodžiu, prezidentas tvir
tai tiki, kad reikia ir galima 
kelti krašto gerovę ir kartu
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Alto atstovai 
Washingtone

Amerikos Lietuvių Tary
bos pirm. Antanas Rudis,' 
sekr. Eugenijus Bartkus ir j 
garbės pirmininkas Leonar
das Šimutis sausio 10, 12 ir 
12 dienas praleido Washing- 
tone, D.C. Valstybės depar
tamente jie išsamiai kalbė
josi su Alton L. Jenkins, 
Baltijos valstybių skyriaus 
viršininku, ir su Raymond 
E. Lisle, Rytų Europos sky
riaus naujuoju direktorium.

Audiencijoje pas Atstovų 
rūmų pirmininką John Mc- 
Cormack ilgokai dėstė Lie
tuvos nepriklausomybės by
lą ir gavo pritarimą rengti 
Atstovų rūmuose Lietuvos 
nepriklausomybės šventės 
minėjimą vasario 16 d. Mi
nėjimo programą pravesti 
pavedė kongresmanui Da- 
niel J. Flood. Audiencijoje 
dalyvavo ir chicagietis kon
gresmanas William T. Mur- 
phy. Aplankė ir keletą kitų 
kongrešmanų.

Su senatoriais Paul H. 
Douglas ir J. Dodd tarėsi 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimo senate reikalais.

tesėti savo žodį, duotą ki
tiems — ginti jų laisvę, kaip 
tai yra padaryta Vietnamo 
gyventojams ir kt.

Mirė Indijos
min. pirmininkas

Indijos-Pakistano dery
boms Taškente pasibaigus, 
staiga mirė Indijos ministe
ris pirmininkas Shastri. Jis 
atvežtas namo ir iškilmingai 
sudegintas.

Dabar vyksta varžybos 
dėl jo vietos. Atrodo, kad 
pirmoji kandidatė yra Gan
di duktė Indira Gandi, 48 i 
m. amž- Šį trečiadienį tas 
klausimas bus išspręstas. Jei 
Indira Gandi laimėtų, ji bū
tų antroji moteris, kada nors 
užėmusi ministerio pirmi
ninko vietą. Pirmoji buvo:

Ir senate ir atstovų rūmuose 
ūiinejimss vyks vsssno 16 
d. Tos dienos posėdžiuose
auejuuoc I uiuuuoc
pradėti invokacijomis kvie
čiami lietuviai kunigai.

ALT atstovai turėjo ilges
ni pasitarimą Lietuvos lais
vinimo reikalais su Lietuvos 
atstovu Juozu Rajecku ir 
taip pat aplankė Amerikos 
Balso lietuvių tarnybos vir
šininkus ir jų bendradar
bius.

Kontaktavo Latvių biurą 
Washingtone.

Be to. susitiko ir pasikal
bėjo su visa eile lietuvių vei
kėjų. gyvenančių ir besidar
buojančių sostinėje.

Siuntiniams muitai

sieks 720 bil. dolerių, todėl Į Simu avo Bandaranaike, bu- 
prezidentas siūlo biudžetą Ceilono vyriausybės į
$112.8 bil- sumos tik su 1 
bil. ir 800 mil. dol. deficito. 
(Šių metų biudžetas buvo 
$100 bil.). Karinėms išlai
doms numatyta $58.3 bil.

Prezidentas nesiūlo didin
ti pajamų mokesčio, bet tik 
grąžinti neseniai panaikin
tą akcizo mokestį automobi
liams ir telefono pasikalbė
jimams, pagreitinti bendro
vių mokesčio įmokėjimus.

Prezidentas pasiūlė 10 
punktų programą:

Vykdyti seniau numaty
tus sveikatos ir švietimo su
manymus.

priešaky iki pernai metų.

Saiffono valdžia
ruošia konstituciją

P. Vietramo vyriausybės 
galva marš- Nguven Cao Ky 
paskelbė, kad yra ruošiama 
valstybės konstitucija, kuri 
spalio mėnesį bus duota 
žmonėms balsuoti. Kitais 
metais numatomi rinkimai. 
Tie terminai, žinoma, pareis 
nuo karo fronto padėties.

Ky aiškiai pabrėžė, kad 
tik patys vietnamiečiai tega

Kovoti su skurdu, skirianti Ii nuspręsti savo likimą. Jie
tam papankaimai lėšų. 

Protingai paskirstyti už
sienio pagalbą.

Išplėsti prekybos santy
kius su Rytų Europos kraš
tais, taigi ir su Sovietų S-ga.

bijo, kad dabartinės dery
bos su komunistais nepa
kenktų P. Vietnamo nepri
klausomybei. Tas klausi
mas, aišku, bus paliestas ir 
jam kalbantis su Rusk.

nepakelti
Globė Parcel Service, Ine., 

praneša, kad praeitame nu
mery paskelbta žinia apie 
muitų pakėlimą siuntiniams 
į Sovietų S-gą nėra tikra, 
nes paskutinis muitų pakėli
mas buvo praeitų metų lie
pos 1 d. Tie muitai tebega
lioja ir dabar.

Teisingai pranešta, kad 
sovietai uždraudė siųsti ste
toskopus. otoskopus ir viso
kius instrumentus kraujo 
spaudimui matuoti.

Norėjo pagrobti 
Firestone

George Skalia su William 
Bailey sumanė pagrobti pra
monininką Firestone ir už jo 
paleidimą išreikalauti 8 mil. 
dolerių. Bet Skalia, bijoda
mas, kad paskui draugas jo 
nenužudytų, sumanymą pra
nešė policijai. Kai juodu at
ėjo i Firestone namus, poli 

j cija sumišime nušovė abu.

Taškente, tik ką Indijos ir Pakistano deryboms pasi
baigus, staigiai mirusis Indijos ministeris pirmininkas 
rainiai ilsisi karste, o apačioje karstą neša Sovietą Są
jungos min. pirm. Kosygin (kairėj gilumoj), Pakista
no prezidentas Mohamed Ayab (pačiame priešaky) ir 
kt. Jis lėktuvu buvo nugabentas į Indiją.

sios savaitės gale 
Vietname paliaubos

Penktadienį Vietname 
prasideda Naujieji Metai. 
Jie ten skaičiuojami 12 cik
lų : žiurkės, vandens, stumb- 
ro’ tiS1*0’ katės, slibino, gy- 

I vatės. arklio, ožkos, asilo,
1 gaidžio, šuns ir kiaulės me-

tai- Penktadienį prasidės 
arklio metai. Arklys ten, 
kaip ir seniau Lietuvoje, bu- 

i vo labai branginamas. Jisai 
Vietname yra drąsos ir pasi- 
aukojimo simbolis.

&-•-....Į Net suvakarėję vietna-
Laikinis Indijos ministeris pir- miečiai tiki, kad arklio me- 
mininkas Gulzarilal Nanda, tas tai atneš daug tragiškų įvy- 
pareigas pradėjęs eiti staiga mi- kių, nes arklys yra susijęs su 
rus Shastri. karingumu.

j Vietnamo komunistai pa- 
~ prašė paliaubų Naujųjų Me

tų proga. Su tuo sutikta, ir
New Yorke streikas J°s ^sis iki sausio 23 d. im

tinai.
baigėsi

New Yorko susisiekimo 
priemonių tarnautojų strei
kas. užsitęsęs 12 dienų, pa
sibaigė praeitą savaitę.
Skaičiuojama, kad pagal 
naują sutrtj per 2 metus 
miestui teks išleisti daugiau 
negu ligi šiol apie 60 mil. 
dolerių. Vadinasi, tiek lai
mėjo tarnautojai (Jie iki 
šiol uždirbo daugiau, negu 
tos rūšies tarnautojai kituo
se miestuose).

. • Į
Streikas, miesto savival

dybei ir visam miestui pa- , 
daręs šimtus milionų dolerių 
nuostolių, pasibaigė, bet dar 
liko klausimai, kuriuos rei
kia dabar išspręsti: kaip to 
streiko pasėkos atsilieps 
miesto susisiekimo įmonei, 
ar galės pasilikti 15 centų 
tarifas ir toliau, kaip ateity
je išvengti panašaus streiko
ir dar daugiau dalykų. ! New ^orko majoras IJndsay

Nigerijoje generolas paėmė 
valdžia į savo rankas

Civiline valdžia nuversta. Priešaky atsistojo krašto 
apsaugos ministeris.

Generolų perversmai Af
rikoje ne naujiena. Neseniai 
jie valdžią paėmė Conge, 
Dahomey, Viršut. Volto j ir 
Centrinės Afrikos Respubli
koje. Bet tai vis labiau atsi
likusios valstybės, negu Ni
gerija.

Nigerija gyventojų skai
čiumi — didžiausia Afrikoje 
(55 milionai), ji gal ir tur
tingiausia, ypač retais meta
lais. Iš ten gaunama 75% 
labai retai kur užtinkamo 
kolumbito, būtino sprausmi- 
nių lėktuvų motorajns ga- 

• minti.
Nigerija buvo laikoma ir 

geriausiai susitvarkiusia 
valstybe, nors ji irgi savo 
nelaimių turi- Kraštas yra 

į lygus maždaug dešimtai da- 
i liai JAV, jame gyvena apie 
250 įvairių tautelių, kurios 
ne tik įvairiai kalba, bet ir 
ilgus amžius viena su kita 
kovojo. Religijos atžvilgiu 
vieni gyventojai krikščionys, 
kiti stabmeldžiai ir kitokie.

Kraštas padalintas į ke
turias apygardas ir sostinės 
Lagos sritį. Jos tvarkosi pu
siau autonomiškai.

Tokį kraštą suliedinti į 
vieną kūną nelengvas dar
bas, (nepriklausoma valsty
be Nigerija tapo tik 1963 
m., prieš tai buvo Anglijos 
kolonija), bet ministeris pir
mininkas Abubaker Tafawa 
Balewa ir tuo požiūriu buvo 
daug padaręs.

Praeitą rudenį ten vyko 
rinkimai. Dėl jų, ypač vaka
rinėje apygardoje, ir iki pa
skutiniųjų dienų nenurimta. 
Laimėjo valdžiusioji partija. 
Opozicija kaltina, kad rinki
mai buvo neteisingi, kad bū
ta daug visokių sukčiavimų, 
kurie ir padėjo valdinei par
tijai laimėti. Pati centrinė 
vyriausybė pranešė, kad ry
šium su rinkimais jau nužu
dyta 160 žmonių, bet tikras 
žuvusiųjų skaičius esąs dar 
didesnis. Ir tos žmogžudys
tės nesiliauna.

Todėl gal nereikia stebė
tis, kad praeitą savaitę gru
pė karininkų sugalvojo nu
versti centrinę valdžią. Jie 
pagrobė ministerį pirminin
ką ir finansų ministerį, nu
žudė porą apygardų guber
natorių, bet jiems nepavyko 
visos valdžios į savo rankas 
paimti, nes krašto apsaugos 
ministeris gen. Ironsi pa
skelbė paleidžiąs civilinę vy
riausybę ir parlamentą ir vi
są valdžią imąs į savo ran
kas. Sakoma, kad kariuome
nės dauguma yra Ironsi 
pusėje, todėl tikimasi, kad 
sukilėliai bus greitai sutvar
kyti.

Ironsi pareiškė, kad jo 
valdžia yra laikina.

Diplomatų dekanas Washingto- 
ne Nikaragvos ambasadorius 
GuiUermo Sevilla_Sacasa atvyko 
pasveikinti prezidento ir per
duoti visų diplomatų linkėjimus 
N. Metu proga.

Mongolija pasirašė su 
Sovietų S-ga 20 metų tarpu
savio pagalbos sutartį.

Kinijos komunistai pareiš
kė, duodą pagalbą slaptai 
organizacijai, kurios tikslas 
nuversti Malaizijos vyriau
sybę. Kaip žinome, tuo pačiu 
rūpinasi ir Indonezija.

Tai Ku Klux Klano vyriausias 
vadas Robert Sheldon. Jį ir 5 ki
tus tos organizacijos vadus At
stovų rūmų . priešamerikinei 
veiklai tyrinėti komitetas rūpi. 
naši patraukti tieson už kongre
so įžeidimą.

Aktorė June Thobum sveikina 
bučkiu Frank Wal1. kuris Lon
done futbolo rungtynėse laimėjo
$671,000.
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Svarbiausios 1965m. naujienos
Vietnamo karas stovi pir- merv žvgininkų atvežti Į Sel- 

Kiek kalbnlmoję vietoje. Kiek kalbų 
prikalbėta, demonstracijų 
suruošta prieš ir už ji! Ir ne
nuostabu, nes metų pradžio
je ten tebuvo 25,000 ameri
kiečių karių, o metų gale jau 
190.000 ar daugiau, bombar
davimai vyko beveik kas
dien, vis didesni ir kruvines- 
ni mūšiai ir tt. Visa tai ir 
baimė, kad nekiltų pasauli
nis karas, turėjo sukelti dau
giausia kalbų. Tai buvo ir 
svarbiausia naujiena, kuri 
kasdien vis iš naujo buvo 
pasakojama.

IŠ TOLIMŲJŲ HAW A JŲ
(Tęsinys)

D-ras ir Alena Deveniai, riausios sėkmės ir naudotis

Kas kitur rašoma
AKIES LĖLYTĖ užsienio reikalų ministerijo-

senovės šventyklų, gražių 
puodų, net piešinių. Naujo
joje Gvinėjoje randi tik dau
gybę kaukolių, kaulų (ap
graužtų?) ir labai primity-

Negru riaušės Los Angelese
Jos buvo rugpiūčio 11 d. Į 

ir kilo, kai policininkas no
rėjo suimti giltą negrą nėg
ių gyvenamoje apylinkėje- 
Jose dalyvavo apie 7,000 
negrų, kiniuos malšino 900 
policininkų ir 14,000 karių. 
Medžiaginiai nuostoliai ver
tinami $50 mil., žuvo 34

je, ir nuo tada jam Lietuva vįų lūšnelių. Jokių kitų kul- 
“Naujienų" gruodžio 31 virto neatjungiama jo gyve-į tūros paminklų.“ 

nepa- d. priede įdėtas iš Londone nimo dalimi.
ir ne- išėjusios brošiūros ”Trem- 1922 m. Juozas Eretas

Santa ilonica. Calif., apie jo .sėkmingos veiklos ,«v.vz. j 
vidurį rugpiūčio pranešė. n ^u at^sra

Nepaprasta naujiena buto. kad v ksta aplink p^-aulj ir man0 keltis j šiltus kraštus. ties lietuvių idėjų sukury priima Lietuvos pilietybę, Vu» pasaulį valdo velniai
popiežiaus at\ ykimas spalio i Vums buvo neaosa ^is 8J’vena Roslindale, bet Juozo Ereto etraipsnis Akie, tampa krikščionių demokra- Kitos mažakultūrės taute-
4 d. ■ Jungtines Tautas New! Sik džiauk J« veiklos derlingi dirvonai lėlytė. tų partijos nariu ir Vytauto lės bando išaiškinti žmogaus
Yorke su taikos misija. Y an- b«»Pdde b dzuugsm^ go_ Bost<m<;> kuj.

Popiežius Jungt. Tautose

kee stadione jo laikomose 
pamaldose dalyvavo 90,00o 
žmonių.

Chrurchillio mirtis
Jis mirė sausio 24 d., su

laukęs 90 m. amžiaus, šitas 
i Įžymusis Anglijos vyras bu

vo žinomas visame pasauly, 
todėl ir jo minis visur sukė
lė dideli atgarsi. Ir palaido
tas jis buvo karališkai.

visą s-
n’rr.a dirbo tiiūsė ir visuo-

Tame vertingame straips- Didž. Universitete pradėjo kilmę, žemės drebėjimą,visai netikėtai susilaukti di
džiai garbingu svečiu. Pra- _ .. . . , . -, x ........ .
džioje rugsėjo mėn. ' jiedu m« tu.reJ° ^džiaustą pasi- n; kuo lietuvių kaloa issiski 
jau buvo pas mus. Iš anksto tenKir.mą. Napoleonai, mesi na iš visų dar gyvų indoeu .......
turėjo užsisakę keletai dienu llnk,fe g t.avo. »’ven'- kalblf11 kodel j' i kams- »»« šve.‘.ca-
\Vflik-iki nan'ūdirr.iuos vipil mo draugei į.giausiu metų. I tuviams yra neįkainojama; njon. Bet ir dabar jis neissi- 
buSje kaX, toliau nei 50! Šunie, Grublin. Miami, vertybė. Es^ kiekvienas lie- žadėjo Lietuvos ir yra susi-

nv aptariama. kas yra kalba dėstyti vokiečių kalbą ir li
teratūra.

Lietuvą okupavus bolševi-

peikūną. saulės ir mėnulio 
užtemimą ir tt., bet Gvinė
jos žmogus apie nieko neži
no ir negalvoja, sako vie
nuolis Šarpnickas.

Sunku yra išaiškinti tiem«X,*Rnt mo.- vizv.-iHo Tu» t a ~ ..-X ., - J tu vis turėtų didžiuotis savo rūpinės jo«? likimu bei remia . , ..mylių nuo musų. Bet mes .Honda. Iai tas pats Stasys; , ___ ______ žmonėm Dievo sąvoką. Jie
juos pasitikome aerodrome Grubliauskas. kuris gimė kaloa “ ją saugoti, kaip sa- kitų dedamas pastangas at- dievybės nepažįstaprie lėktuvo ir partigabeno- Lietuvoje ir ten užaugo8‘betJ W

valdo velnias (Tambaran).
sios kalboje isipilietinti. Ga-1 iip GARBINA NE DIEVĄ dvasia, galin-lima, žinoma, savo idiomo JIE GARBINA NE DIEVĄ, ?a lr labai kenkia smogui.

IndiioePakistono karai be pe,traukos. Taipgi pasi-, jas, visuomeninė veikla — ^L^rastT X, vaX VELN*Ą ina sudaro’'7' airūs papuoši-

Jis prasidėjo rugpiūčio taikė laimė gauti privatinę Amalgameitų siuvėjų unija.' •'J ' Misionierius vienuolis Pi- mai Tambarano statulos ir
mėnesi dėl Kašmiro, dėl ku- vietą sustoti mūsų kaimy- Stasiukas mumsį rašo: i / • k suprasti j jus šarpnickas "Darbinin-1 visokie dainavimai vaikščio-
no tos valstybės ginčijasi nysteje. Keletą dienų sma- Brangus .tautieti! Butų 1 - P ' ke- (sausio 5 d.) pasakoja jant ratu, visaip kraipantis
jau dešimtmečius. Buvo bai- gtai pagyvenome. malonu gaut. is Jūsų laiškuti > apie Naująją Gvinėją, salą ir plojant rankom. Jie neigia
mes. kad tas karas gal. išsi- Jiedu išskrido i tolimus ir sužinot, apie tą Amą ga- J - kad Klimuose retuose, kurios pasakojimus, kad kadaise

akies lėlytę.
me pas save ant „marių geriausią savo gyvenimo lai-į . ^dsai klaidinga manyti, 
krantelio", kur karklai siū- Kotarpi praleido Thomas fcS^ Sakma kito ios dv a- 
bavo. o "pakalnėj vanduo Park ir “L" Street. So- Bos-
Iiūliavo“ ir dar vis liūliuoja tone. Jo specialybė — siuvė- 
be pertraukos. Taipgi pasi- ■ jas, visuomeninė

žmonės, sužeistų 898, suimtų ’ Plėsti- bet pagaliau pavyko mus. į nežinomus kraštus, meitų unijos skyrių, kun su
daužiau nei 4,200 nugriauto pasiekti paliaubų, o praeitą ir pirmiausia savo kojomis organizavote Havajuose: ar 
209&pastatai, daugiau kaip savaitę Sovietų S-gos pa- palietė žemę Japonijoje. Po dar gyvuoja, ar jau iškriko, 
1,000 pastatų gaisro ar ki-' stangomis pavyko tų valsty- to 4 mėnesius nieko apie kai pats vėl nuėjai pensinin- 

bių vadus suvesti prie vieno juos negirdėjome. Rūpesčio kauti ir vien tik mariose žu-taip apgadinta.

Elektros nutrūkimas
Lapkričio 9 d. kelios At

lanto pakraščio valstybės, 
apie 30 mil. žmonių, vienur 
kelia* valandas, kitur ilgiau 
buvo palikę tamsoje, nes 
mažoj Kanados elektros sto
tyje (tai tik vėliau tepaaiš- 
kėjo) sugedo elektros įren
gimas ir dėl to plati sritis, 
kurią aptarnavo tas pats e- 
lektrcs tinklas, užgeso. To
kio masto elektros užtemi
mo dar nebuvo buvę. Ir da
bar tebekalbama ar pakan
kamai imtasi priemonių, 
kad panašus įvykis nepasi-^ 
kartotų.

Erdvės užkariavimas
Didžiausias Įvykis to i sri

ty buvo gruodžio 15 d., kada 
Gemini 6 185 mylių aukšty 
je susitiko su savaite anks
čiau išskridusių erdvėlaiviu

vauti? Apie save galiu tiek 
pasakyti, kad kol kas mano 
sveikata dar gera, esu svei-

sralo Taškente ir pasirašyti spaudžiami pradėjome tei- 
susitai imą karą baigti. Bet rautis, ar kur anapus žemės 
nesantaikos obuolys — Kas- rutulio nepakliuvo į karo 
miro klausimas paliko neiš- siaubą? Tik va, prieš pat kas ir savo gyvenimo dienas 
spręstas. Dėl jo tų valstybių Kalėdas gavome švenčių at- praleidžiu linksmai. Pri-

apleidžia literatūrą, kurioje viera dalis priklauso Aust- gyyi žmonės buvo aukojami 
jie gali pirmauti, ir persike- talijai, o antra Indonezijai. Tambaran-Velnio garbei, 
lia Į kalbą, kurioje tegalės Tai labai atsilikęs kraštas. ”Dievo. kaip gero Tėvo. 
bernauti“. (Mūsų pabrauk- Leiskime apie ją pačiam vie- jie nepažįsta-Kraipo galvas, 
ta). nuoliui P. šarpnickui papa- kai jiems per katekizmo

Taip rašo J. Eretas.

O kas tas J. Eretas?
Siu metų spalio 18 d. jam

šakoti:

Kaukolės vietoje kibirų

Naujosios Gvinėjos žmo-

pamokas pasakoju, jog yra 
dvasia, vadinama Dievu, 
kuris labai myli visus, nori 
jiems gero ir po mirties nori 
visus pasiimti pas save, kur 
gyvenimas yra amžinas ir 
be kentėjimų.

’ Jų pomirtinio gyvenimo

ginklai dar gali kada nors viruką ir malonų tokio turi- klausau prie abiejų lietuvių sukak- 70 metų- Jis gimė gus. kuris prikiauso melanė-
vėl sužvangėti. nio laiškutį: klubų, lankau jų susirinki- Bazelyje. Šveicarijoje- Tai Zų rasei (visos kitos pietų

* * * ”Brangieji, kelionė buvo mus. Bandau nuolatos bū- nelietuvis, vokiečių literatu- pacifiko salos į rytus yra ap-
JAV lietuviam^ pats svar- smagi ir įdomi, daug matėm ti užsiėmęs, nesileidžiu į bet ros profesorius, laikraštinin- gyventos polinezų * rasės

blausias įvykis bus Žygis į ir patyrėm, bet tokių širdin- kokius rūpesčius, tai ir gyve-1 kas, nemaža rašęs ir lietuvių žmonių) nesukūrė visiškai sąvoka yra labai miglota.
Jungtines Tautas lapkričio gu žmonių, kaip Jūs, tik Ha-; nimas būna malonus. Tavo kalba —--i.- — iz„_- i.„„------------ 1.„ ;------ :
13 d., kuris sutraukė kelioli- vajuose sutikome. Grįžę a- ir mano draugai Skerstonai

pie ’Thanksgiving4 radome šį sezoną nežada atvykti į 
daug darbo, bet dalinai jau Floridą, nes abiejų sveikata 
apsibarkėm. Mums pas jus labai sušlubavo. Jiedu turėjo 
labai oatiko. tik zaila. kad sunkias operacijas. Tai šiuo-J r r ---- —  -----—.
Jūs taip toli gyvenate. Dar mi tarpu ir viskas. Jūsų Sta- 
pakol jauni, tai gerai visur siuks.“ 
pavažinėti. Bet kokio nors' č’a bent tiek pažymėsime, 
prietykio atveju, ką prisi- kad Amalgameitų unija gy- 
šauksi’? Juk sūnus irgi toli, vuoja ganėtinai gerai, o pa- 
net kitoj saloj gyvena, dėl to gerinimams, kaip ir visose 
mes ir siūlome apsigyventi unijose, vietos yra apsčiai, 
arčiau savo tautiečių-O kad juz- Tamulionytė, Na

ką tūkstančių žmonių. Di
desnio atgarsio jis turėjo ir 
amerikiečių tarpe.

JAUNIMO METAI 
V. Sidzikauskas, Vliko

Kur gi jis ją išmoko?
Nagi dar studentaudamas 

Šveicarijoje susipažino

pirmininkas, apie juos sako:
Visuotinėje gyvenimo ir 

veiklos estafetėje visos kar
tos vienos kitų reikalingos.

Jaunimas turi tai. ko iš
eivijos Lietuvai labiausiai 
reikia: drąsius jaunatvės po
lėkius, ryžtą, idealizmą, e-

. . „. , a ' nergiją... Jaunimo Metai ir
Gemim 7 ir abu greta vienas Pasau!io Lietuviu Jaunimo 
kito keliu pėdų atstume o | Kong,esas tepadeda lietuviųatstume 
valandas skrido aplink že
me, .

Domininkonų

jaunimui įsijausti ir įsigilin
ti i savo ypatingą padėtį ir 
ypatingus uždavinius.

Dr- S. Bieži*, Dainų Šven-

su
ten bešimOkanciaiS lietu
viais, pradėjo su jais bend
rauti. Įsitraukė į lietuvių gy
venimą. Tai buvo kovos me-

tam valgiui. Dar šiandien 
matyli kaukolių džiuglėse. 

”Iki pirmojo karo čiabu- 
tai dėl Lietuvos nepriklau- Viai nelaidodavo savo miru- 
somybės. Tiek jis suartėjo su Kada vokiečiai užvaldė 
lietuviais ir tiek jam tapo saį?» paskui australai, tai jiei* • i —no/YVT’Almc 7

nieko. Moliniai puodai yra Kai kurie man sako, jog mi- 
raujųjų laikų išradimas, ręs žmogus tampa pikta 
Prieš penkiasdešimt metų dvasia ir kenkia gyviesiems, 
vietiniai naudojo žmonių, Kiti teigia, jog miręs žmo- 
savo giminaičių kaukoles gus yra miręs žmogus, t. y. 
nešti vandeniui, inilti skys- pranyksta kaip dūmas.

Sielos sąvoka labai neaiš
ki.“

Taigi, Dievas yra sutvėręs 
ne tik tuos, kurie jį garbina, 
bot ir tuos. kurie apie jį nie
ko nežino ar garbina net pa-brar.gios lietuvių dėtos pa- privertė užkasti negyvėlius į ko nežino ai garoina nei pa

stangos atstatyti savo vals- žemę. Pirmiau jie padėdavo A.r Jle tu,l k°-
tvbę kad štai 1919 m. at v v. miru?i an* aukšto stalo lau- kia dusią, ar ir jų nueis kuris

.................... , ostogų metu apsisprendė! ko Lietuvon, pradėjo dirbti, ke ’-r palikdavo, jei buvo į dangaus karalystę, vienuo-
ateina greičiau n spauda, ir pamatyti Havajus. Prisikal- kaimelyje kaukolių stoka. ks šarpnickas to neaiškina,
gali rtieiti tokių pat pen&i- bjn0 <-^0 draUgę prancūzai- Ekvatoriaus saulėje ir šutro- Turbūt, jie visi ir verti tik
ninku ir turėti daug bendro. tę jennette Lusignar ir abi =----------—---------- ~~ - . je lavonas supūdavo labai velnio muilui išvirti... Bet
įadgal nors apsilankytume- aįVyk0 pamatvti dangiškojo .... . greitai. Tada moterys pasi- galima spėti, kad Jungtinės
te pas mus. mes mielai Jus rojaus nuodėmingoje žemė- Prąncuze n lenkaitė —leng- jm(jav0 kaukoles vandeniui Tautos ir tokiems duos ne
norime turėti pas save ir .Atvykusios pirmiausia su- yai susirado Laie miesteli, nešti 0 vyrai blauzdjkauiius priklausomybę greičiau, ne- 
nors dalinai atidėkoti uz Sj17l(|o (jar vieną savo drau- 17101 9k?‘ naudodavo ietims. Jei negy-! 811 Lietuvai grąžins laisvę.

taip sau Santa Monkoj tarp shl]a> N„, pereitą vasarą; kad ^19 a “y.
savu unomu gyvenu Čia atostogų metu apsisprendė! kn T.ienivnn nradpio Birbti

. Viešnagę. Beje. tsra- |enk kj|mZ J<)s visos bos kolegija ir polinez.ecių
šėm Jums paveiksluotą zur- VTa Nashuaje gimusjos.. įgarsėjęs kaimas Bet Nau-
nala. Alen,". kart.: ir ^.ažiąsiaf Paka gatves, kur Jenk.ns gy-

,... .... .. . ... Nuoširdžiai dėkoiam “z įaunvstės dienas Draleido vena negalėjo surasti ir butas sukilimas butų pasibai- tikrai geniali idėja. Juk jau- ma]onu Iaauti ir džiaugia. J • -'“"a. pra«.uo. VQ priverstos kreiptis į poli.
. .............. ■ nimo laukia dideli darbai. mės kad 5ėkmingai - kelione io™ namie ci«-Ciajosparodėirlietu-

i- kurems jis privalo tinkamai parT)žote nanl„ ^-,-į jr . . | "aP’.,a: viską laikraštį su šio
1- runai.? 1 ... m ___ „i. Kiai. Kūne Via nuoiauniai - j.

Balandžio mėnesį sukilę- tės Komiteto pirmininkas: 
liai nuvertė Domininkonų Sušaukti Pasaulio Lietu- 
respublikos vyriausybę. Kuo vių Jaunimo Kongresą yra

miteti vėlis priklausė priešingai 
tautelei (čia yra apie 750 
tautelių), tai kaimo burti
ninkas išgerdavo jo smege-

BIAURAUS VEIKSMO 
SUKAKTIS

ges. jeigu JAV nebūtų pa- nimo laukia dideli darbai, 
siuntusios savo kariu, sun
ku pasakyti, bet neabejoti- ruoštis, 
na
blogas

nis, o kiti lavoną suvalgyda-i tr-. x 
vo. Bet paprastai, jei kaime- , Kitą antradienj, sausio 2o 

■antrašų su šio auto- , b kauI ir kaukoliu J, sutina 20 metų, kai sve- 
atvaizdu. Tas sukėlė to; rmi.mei vyriausybe išdavė Sovie-

nems.

normali, ir dar nežinia, kaiplsn kongreso vadovybe. Iš to-jB'fflt'tąju. 'jei! u/n^’į Ji’namiširirms’aiekL sždo » miesto automįbflį ir 
laikinajam prezidentui Gar kio sklandaus bendradar-! mes jaustumės. kaip Alenu-. nosi kaipį?™ lėš TtpSnti I su visomis signalinėmis sire-
cia-Godoj pavyks įvykdvti 
rinkimus ir kraštą grąžinti į 
normalias sąlygas.

Johnsono įstatymai
Svarbios naujienos buvo 

prez. Johnsono pasiūlyti 
kongresui ir jo priimti įsta
tymai : draudimo ligoje (me- 
dicare), pagalbos švietimui, 
balsavimo ir tt.

b’avimo naudos bus abiem.

perteklius, tai mirusį išneš
davo giliau į džiungles ir nu
mesdavo.

„Dauguma tautelių turi 
paprotį žmonių galvas rink
ti, priešų ar draugų, ir laiky
ti pakabinus namuose. Kai

tė teigia — ’dar pakol jau- žmogų, kurio niekad nema-j n°mis po poros minučių jau jaunas berniukas pereidavo

KOVA SU ORO 
TERŠĖJAIS

tų Sąjungai 145 lietuvius, 
latvius ir estus laisvės kovo
tojus.

Ta proga Latvių informa
cijos tarnyba išleido vokus 
ir laiškams lapus, kuriuose 
yra nuotrauka dviejų švedų 
policininkų, stumiančių laU 
vį į sovietų laivą Belostrov. 
kuriuo minėti vyrai buvo 
išvežti mirčiai į Sovietų Są
jungą. Greta paveikslo ang
lų kalba parašyta, kad 1946 
m. sausio 25 d. Švedijos vy
riausybė paklausė sovietų 
reikalavimų ir išdavė jiems 
145 lietuvius, latvius ir estus 
karius ir kad pabaltiečiai to 
gėdingo pasielgimo niekada 
negali pamiršti.

Tai maža, bet gera propa
gandos priemonė. Tų vokų 
ir lapų laiškams galima gau
ti paprašius:

O. Akmentinš, P.O. Box 
48, Dorchester, Mass. 02122. 
tel. TA 5-6346.

10 vokų ir tiek pat lapų 
laiškams — $100.

ni“, tuoj abyktume i Santa Į a fr neturj ‘ buvo prie mūsų durų. kur
Monica su savo tautiečiais adrtso? Tuo’, , j buv0 duo. mes jų laukėme.

Isejęs pasitikau ir polici
jai paaiškinau, kad čia ma- 

iš

pabendrauti ir bematant pa- tag senag ”Ke]ejvio“ nume-• 1 a____ __ X*__Bene didžiausi oro teršė-: •ą,.ektu.n?e ,Ne.w orka,kriau' ris su mano atvaizdu.
aut^mobiHaŲ okT eiukni ir“jai yra

dangi jų skaičius vis smar
kiai didėja (spėjama, kad 
po 15 metų automobilių šia-, . . . ..Ine krašte jau bus 120 kl "°'
arba 35 mil. daugiau negu tls ir keisti Kukumno vietą, 
dabar), tai dėl ju nebeturė-; Stela ir Napoleonas Jo

nuškos, Boston, Mass., daro 
metinę veiklos apžvalgą ir 
esamos padėties kultūros bei

Seimą žygis į sjmfe kuo alsuoti, nes oras
Kovo 7 d. ašarinėmis du-i bus visai sugadintas. Todėl 

i(.r?.is ir kitomis priemonė-' tuo reikalu vis daugiau sie- 
į is buvo sulaikytas negi-ų i lojamasi ir imamasi tam tik

ru priemonių

voje su enkavedistu agentais būtj. juk Nashvėje visi žino, 
komfašistais. Deia, mūsų kad ?u paveikslu gali žmogų 

i dabartiniame amziuie ne- jr nefiryVą atpažinti.
Mūsų viešnios, atvykusios 

į Havajus, į Honolulu did
miestį, pamatė, kad čia ne 
Nashua miestelis, o veik ly
gus Bostonui didmiestis. Jos 
nieko nelaukusios susirado 
telefonu knvga ir Jenkinsų

iš vaiko į vyro amžių, jis tu
rėdavo parnešti ir pristatyti 
burtininkui nors vieną gal
vą- Tik tuomet jis gaudavo 
vyro titulą. Šiandien valdžia 
smarkiai baudžia tokius žy
gius. Dabar užtenka, jeigu 
jaunas vyras parneša namo 
riebią laukinę kiaulę.

„Keliaujant po įvairias 
pietų Pacifiko salas, randa
ma daugybė kultūros pa
minklų. Velykų saloje stovi 
keli šimtai labai aukštų sta
bų. pastatytų maždaug prieš 
500 metu. Archeologai nesu
pranta, kaip buvo galima 
paprasčiausiais įrankiais iš-

Naujosios Anglijos. Padėko
jau jiems už parodymą, kur 
gyvename, ir sargybiniai su 
malonia šypsena nubyzgė 
savais keliais, o mes malo
niai susipažinome ir links
mai pasižmonėjome.

Metinių švenčių proga pa
nelė Tamulionytė nuošir
džiai mus pasveikino, linkė
dama ilgų metų. ir pasižadė
jo dar karta atvykti į Hava
jus, ne<s čia jai labai patiko.

švietimo dirvonuose. Napo
leonas tai mūsų senosios, sąrašą, kurių čia buvo įre- 

niioje šiais metais? automo- kartos didis veteranas, kūpi- gistruota apie 50. ir nuo pir- 
biliai turi turėti įrengimą, nas energijos ir iniciatyvos, mo pradėjo šaukti. Pasitaikė 
kuris žymiai sumažintu iš- į džiaugiasi nuveiktais dar-, taip. kad pats pirmutinis at
metamų dūmu nuodingumą, bais. ypač Lietuvių Darbi-į siliepė tas. kurio ieškojo. Su-

Štai Kalifor-I sotesto žygis iš Seimą į Ala- 
1 ; mos sostinę Montgomery.
C po mėnesio 300 negrų tą 
Žvg- ;vvkdė jau karių globo
jami. Viena iš to žygio da
lyvių, Viola Liuzzo, buvo nu-
fnuta. kai ji vairavo auto-' įveda visame krašte, prade 
r.:eibių- Ji važiavo į Montgo- ’dant 1968 metų modeliu.

Vvriausvbė toki reikalavimą ninku Draugijos veikla ir šitai ė susitikti sekantį po- 
geromis jos pasėkomis. Mes> pietį, 
tegalime jam palinkėti ge-j Try<? panelės — lietuvaitė,

Gi mes su d,džiausiu ilgesiu k , . g akm . ut j 
lauks.me tos gražios lieta- tokiu3 mjlžinus £ <
va,tęs atvykstant dar kartą, g0 ėd aukštum0. Tahiti, 
pas mus paviešėt,. ' Samoa, Hebridų, Havajų sal

(Bus daugiau). Į lose randama sugriuvusių
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KASK 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS
N*«ųi Metai, Nauji Metai!..

Nepradėsiu čia statistikos 
skaičiais žaisti, beskaičiuo
damas, kiek gimė, kiek mi
rė, kiek prie altoriaus nuėjo

salės išpuošimu. Tam jie tu
ri ir priemonių, ir laiko, ir 
sugebėjimo.

Vėlgi. "Antrasis kaimas“.kalbas, tai daugel} metų bu
vo vertėjavusi teismuose, lie- neolituanų kviečiamas, at- 
tuviu bylas sprendžiant, važiuos sausio 29 d. j tuos 
Man ji buvo pažįstama nuo pačius Lietuvių namus. Kaip

___ r________ _  a__ 1949 m., taigi nuo pat ”dy- gi čia, trečią ar ketvirtą kar-
1965-siafs metais. Bet buvo eros“ pradžios- Keliom tą, net nebeatmenu? Vistiek, 
mūsų Detroite per metus vis- dešimtim bolševikų aukų ji tai mano silpnybė ir pati į- 
ko apsčiai: ir džiaugsmo, ir Padarė garantijas į šį kraštą domiausia sceninė pramo- 

atvykti, o atvykusiais visaip ga. Tuos 'kaimiečius* turė- 
rūpinosi, it savo vaikais, ne jo kviesti žurnalistai. Buvo 
tik butus ir darbus surasda- jau po pernykščio seanso tuo 
ma, bet talkindama ir šei- reikalu kalbėta- Deja. LŽS 
mas kuriant. Detroito skyriuje yra keletas

Kaip vertėja JAV konsu- prieštvaninio galvojimo na- 
late Kanadoje, ji yra pagel- riu. turinčių tačiau geras 
bėjusi anuomet ir šių eilučių gerkles. -Jie laimėjo. Tad 
rašėjui. šitaip ir kitaip pa- kviečia kiti. Skaitytojau, 
gelbėjo šimtams žmonių, būtinai ateik "Antrojo kai- 
niekam nedalydama diskri- mo“ spektaklio pasižiūrėti, 

bu ir kur buvę susirinkę arti nacijos. Populiariai buvo Nesigailėsi! Nežinau tiks- 
pustrečio šimto žmonių, ir ' dinama ii lietuvių moti- lauš pradžios laiko, bet tai 
St Clement f Graiku orto- na “ ir "tremtinių motina“, sužinoti nesunku. O neolitu- 
doksų) salėje, LB apylinkės [valdybas nėjo, nes iš anams - didelis ačiū! 
rengtame baliuje, sutrauku- kurgi būtų turėjusi laiko, bet O jau netoli Vasario 16- 
siame per pusketvirto šimto. Paklausė visai eilei organi- sios minėjimas! O jau ne už 
Viso abiejose vietose tad bu- zaciJŲ. nuo -LA iki LB. Kai- kalnų LB Dloco valdybų rin- 
vo geri 606 puotautojų. tu su buvo vis^ Pa£Hn- kimai. po kurių neretai kei- 

Kadangi tokia proga i dvi dinių Detroito lietuviškų in- čiasi tarpusavio kultūrinio 
stitucijų šimtininkai: ir Lie- bendravimo linija. Na, šian 
tuvių namų, ir Dainavos, ir
parapijos, ir, jeigu neklystu, 
jau buvo suspėję šimtinę i- 
teikti Lietuvių Fondui, kurio 
komitetas čia Įsisteigė tik 
prieš keletą savaičių. Davė, 
bet niekad nesigyrė.

Prieš kuij laiką prašiau

ašarų. Kai kurie įvykiai nu
ėjo Į amžinastį be pėdsakų, 
o kiti turės gerų ir blogų pa
sėkų ateičiai. Ir jų šį kartą 
nevardysiu. Tik truputį apie 
N. Metų sutikimus.

Sutikti gi jie buvo Detroi
to lietuvių masiškai, dviejo
se vietose: Lietuvių namuo
se, kur rengėjai buvo DLN 
D-ja su Dariaus-Girėno klu-

vietas nesuspėjama, tai ir 
šių eilučių autoriui teko da
lyvauti tik Bendruomenės 
rengtame sutikime. Gal dėl 
to, kad kai kurie nerimti 
žmogeliūkščiai viešai ( ak, 
ir per spaudą!) agitavo į LB 
balių neiti, ten buvo užimtos

dien gana apie juos, nes ką 
gi berašysiu po mėnesio?..

Progresas praktikoje I
Veikli progresyvė tetulė . 

pasakoja:
"Daugelį metų priklau-

Pirmasis JAV vyskupas negras Harold Perry iškilmin
gai žengia i St. Louis baziliką New Orleane. Vienas as
muo piketavo, nešdamas plakatą su užrašu: "Kristus 
nepasirinko nebaltų apaštalų!44

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Muzikas Antanas Nakas — viską dainos motyvą

. .. , ... ._ kas sodai".naujoji dailės pajėga
1966 m. sausio 8 d. vaka-- 

re Jėzuitų namuose buvo ati
daryta muziko Antano Na
ko dailės kūrinių paroda.

Muzikas Antanas Nakas 
Lietuvoje buvo teisininkas- 
teisėjas. vėliau advokatas. 
Darbo Rūmų juriskonsultas. į 
Šalia to jis buvo baigęs ir 
konservatorijos piano klasę.

Lietuvos okupacija ir bol
ševikų pakartotina invazija

’Oi

SLA 260 kuopos 
susirinkimas

1966 m. sausio 9 d. K. 
Mačiuko kontoroje, 2549 W. 
71 St., įvyko SLA 260 kuo
pos susirinkimas, kuliam 
vadovavo kuopos pirminin
kas Jakubonis, o sekretoria
vo P. Bružas.

Buvo išklausyta valdybos 
narių pranešimai iš kuopos 

, _ 4 VT , , . . veiklos per 1965 metus. Pla-
puvertė A. Naką, kaip n tesni pranešimą padarė kuo- 
tūkstancius lietuvių patrio- pos finansų sekretorius ir or

ganizatorius K. Mačiukas. 
Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
kuopa turi savų pinigų 756 
dolerius ir juos laiko čekių 
ir taupymo sąskaitose. Narių 
turi 130, per 1965 metus mi
rė 2 ir sergančių yra taip pat 
du. Visi nariai įnašus moka 
tvarkingai.

Plačiau padiskutuota nau
jų narių verbavimo klausi
mas. Po kuopos susirinkimo 
buvo bendrai pasikalbėta ir 
pasivaišinta prie Mačiukie-

tų, pasitraukti į Vakarus.
Tremtyje. Chicagoje. A. 

Nakas turėjo savo muzikos 
studiją ir dabar ja tebeturi, 
ir joje pamošė daugelį mo-į 
kiniu.

Prieš kurį laiką jis pradė
jo studijuoti tapybą ir sausio 
8 d. suorganizavo savo kūri
nių parodą. Viso labo išsta
tyta 50 paveikslų- Atidary
me dalyvavo 301 asmuo. Jų 
tarpe buvo amerikiečių pro
fesorių iš Loyolos universi-

MIAMI. FLA. 
Išgąsdino bimbinius

Siunčiu visiems gražiau-
nawrto pa^a'^tttymąJ Ii"k4jinui i?.šiltos Fk)ri- 
kuriuo VVorcestery statoma dos; Pas mus s,uo ~
valstvbinė aukštoji medici-, nleko >'Patlnžal "aujo. Turi
nes mokykla. Ji bus labai■ ™edu K “Ous — Lmtuvių Pi
gi ažioje vietoje, prie 9-tO Ir Lietuvių Sa
kelio, netoli Quinsigamond i ?’alln! klub«- kurL’am . Pn’ 
ežero. Statybos pradžiai pa- klauso musų bimbimai ir

WORCESTER, MASS. 

Turėsim medicinos mokyklą iSausio 5 d. Mass. guber-

teto ir Academy of our La- i nės paruošto stalo. Dalyva- 
dy. vo viso 20 narių. Sekantis

visos vietos. Salės išpuošime /siau Detroito Lietuvių Mote- skirta $40 milionų. 
vyravo didelio formato vy-' Lt arJž lų PažanS°s klubui. Darba- Worcestery bus atskirai
tis, kurio niekas negalėjo ne- xiausiaiPatXį= np, Hrdl"į vausi J° naudai, kiek gale- statoma ir dantų gydytojų 
pastebėti. Valgių ir perdaug, I jau. Pereitą pavasarį mano mokykla.
ir pergeru (Su šia rengėjų P su tokla vietele. Lnaiak buv0 surengtas
yda. kainuojančia daug dar- a sav0Pa^e’ klubo išvažiavimas. Daviau
bo ir pinigu, seniai kovoju). zlup suderino su lietuvišku visas j talkinau

- ja demokratine linija: būda- laist£ inant 0 paskui 
ma seram stovv katalike.;^:— '__
kartu nuo pat jaunystes bu- -r vajiau Kai rudenį nuėjau 
v o ir taip vadinama naujie-j susirinkimą, tai vietoj pa

Gėrimų gal kiek ir mažoka, 
bet rorintieji pasirūpino pri
sipirkti ar atsinešti. Mote
rys, kaip visada tokia proga, 
išsipuošusios it lėlės.

Dvylikta nakties apylin
kės valdybos pirmininkas 
d r. Vvtautas Majauskas pa

Parodą atidarė Čiurlionio 
galerijos direkcijos narys B. 
Macevičius ir Menininkų 
Klubo pirmininkas P. Gau
dys, labai palankiai apibū-

susirinkimas nutarta kvies
ti kovo mėn-, kuriame bus 
vykdomi Vykdomosios Ta
rybos rinkimai.

J. Tls.

daug ukrainiečių.
1965 m. pabaigoje teisin

gumo departamentas pašau-; dindami naująjį dailininką 
kė visą bimbinių valdybą. Ilgesnę paskaitą skaitė Tėvų 

1 padarė pirštų nuospaudas. Jėzuitų provinciolas kompo- 
Buvo užpuolę Šermukšnį į reikėjo nunešti parodyti vi- zitorius Br. Markaitis. Nau- 

Huliganai juodukai buvoja knygas, kiek turi nariM ja dailininką korporacijos 
užpuolę Domininką Šer- "
mukšnį ir jį gerokai apmušė. Todėl visi senieji valdy

bos nariai atsisakė, o naujų 
nebegali išrinkti. Kol kas 
klubas teturi tik dali valdy 
bos.

P. Kriaučiukas

Nėgių čia nėra daug, bet jų
metė. Naujienų dienraščio dėkos susilaukiau patyčių ir tarpe jra ir labai netikusių
skaitytoja ir nepaprastai en 
tuziastiška šio dienraščio 
gerbėja. Tai man yra nekar-

linkėjo laimingų 1966-ju. pareiškusi. Ji taip pat bu- pasikavtojus seniems puoli-
kviesdamas i damų darbą. Į ™ T Kele™ ska1’ - - - - -

1 tytoja.
Pašarvota buvo Valentino j kjlo tokje įul^jin.ai įr įr Magdaleną Mitrikus. 

Baužos koplyčioje, kur atsi-: ašainos jš pirmininkės lfl. Draugija teturi 64 narius, 
sveikinu atėjo apie -00 zmo-, kad nebelaukdama galo bet ir $10 tūkstančių banke. 
n:ų. Sausio 9 d. vakare atsi- iž4jau Daucjau manęs jos Lietuviai draugiją vadina 
sveikino organizacijų atsto- (en n(,kad n€5ematys..?. “senių draugija“, o senu bu
vai, pasakydami kalbas Vaievaie'Om ................................. ..........
Sausio 10 d. po paldų I me, kad paį tuos "pvėgresy

solidarumą. Tautos himnas 
nuskambėjo galingai kaip 
reta. Vien jau šie trys ele
mentai (salės išpuošimas, 
sveikinimo kalba ir Tautos 
himnas) atskleidė aukštesnę 
lietuviško N. Metų baliaus 
prasmę, vienam kitam ten

Imkit ir skaitykit
i_
Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOS

Neo Lithuania vardu sveiki-j 
Aig. Modestavičius žo-!

išmetinėjimų už visai nebū- ZIT10niII- 
tus "trūkumus“. Už mėnesio 
vėl buvo susirinkimas. Vėl Posėdis pas Mitrikus

Seniems Žmonėms Gelbė- 
mams. paprašiau išduoti iš- ti Dr-jos valdyba sausio 8 
važiavimo raportą. Tada, d. posėdžiavo pas \ incą

^tekiKiam nelietuviui bylo- ^no bažnyčioj buvo pa-i ft ičmg apkaitą’, būrbm
1 ... „ laidota Mt- Olivet kapinėse. , , _ --r.—o.-, nuvaišintidami apie mūsų pobūviu o- ! klausymas, draugiškumas!.. gardžiai pavaišinti...L. pct.| Nors spaudoje ir per radiją

no
džiu, o Lietuvos generalinis 
konsulas dr. P. Daužvardis 
raštu. Publikos tarpe buvo 
girdėti gerų atsiliejimų. 
vertinta darbų spalvingu- i

FRONTE NĖRA BALTŲ 

AR JUODŲ

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA
mas. jų idėjų įvairumas ir 
kitos jų teigiamybės.

Per pirmąsias dvi parodos 
dienas buvo parduota pusė 
paveikslų. Čiurlionio gale- bolševikinio teroro sistema, 
rijos jury komisija savo ga- 1°5 vergų stovyklos, kuriose 
lerijai atrinko paveikslą

Tie. kurie tyrė rasių san
tykius Vietnamo fronte, sa- 
ko, kad ten tokio klausimo -Ahs.Jrdo teatras“.
kas kokios spalvos greta P^datlinmkas A. Nakas
kautynėse žygiuoja. Tenai 
kiekvienas žino, kad jei nori

Joje smulkiai aprašyta

kertėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina —- 
$2.50.po atidarymo kalbų ne kal- 

; bėjo-, bet paskambino savo 
paties sukomponuotą lietu-pats gyvas išlikti, turi ir sa

vo bendražygiui padėti, ne
žiūrėdamas. ar jis baltas, ar 
juodas, ar geltonas.

United Service tarnauto
ja negrė Lee koresponden
tams pasakojo, pastebėjusi, 
jų. kurie namuose beveik 
kad nemažai pietiečių baltų- 
nenorėjo su negrais kalbėtis,

Posėdyje dalyvavo Petras 
ir Agė Krauneliai, Ignas Pi- 
gaga, Ona Joslin-Gatavec- 

. , ,. a ,. l kaitė. K- Zurlis. Juozas Kra- 
. J' J' Bielskis- Buv ęs h- sjnskas ir šeimininkai.

riginalumą. Vytauto Pet 
rausko "Atžalynui“ meist
riškai grojant, buvo šokama, 
ir dainuojama, ir sveikina
masi iki paryčių-
c’ Virstant ^namofei' nebuvo n^a's* Fondui buvo suau- šulu Los Angeles. Cal.. nuo Nau ja moterų klubo valdyba 
sisknstant namolei nebuvo 300 doler.ų š. m. sausio 5 d. yra pakeltas T . n.,. ..

Ramiai ilsėkis, taurioji Generaliniu garbės konsulu. Pl^ieci,J
Klubo valdyboje dabar yra:

buvo raginta vietoj gėlių au
koti Lietuvių Fondui, bet 
gėlių vainikai ne tik supo 
karsta, bet buvo išdėstyti ir

Alfonsas Nakas

LOS ANGELES, CAI

visais erdvios salės pasie- gi šiol Lietuvos garbės kon--

matyti nei vieno girto žmo
gaus.

DOVANOS
Margareta Kučinskienė — 

pirmoji auka
Naujųjų Metų linkėjimai 

sau, o gyvenimas ir

lietuve! O likusiam liūdėti; 
vyrui Petrui, sesutėms, bro
liui ir kitiems artimiesiems 
giliausia užuojauta.

Parengimų parengimai
. Parade. Šiemet jo eisenoje

Kai šios eilutės pasieks 4ajyvavo 16.000 žmonių, 
nekrologų — pilni laikraš- skaitytoją, tris kartus kepta vaiz<juojančių ką nors juo- 
čiai ir po N. Metų. “Aukso žąsis* jau bus suval-, jęjngo gražaus ar nepapras-

Detroite pirmoji krito " “ i
Margareta Kučinskienė. Ne-

mirtis
vėl sau. Mirties skelbimų ir

nūn »nrt Du. < o a -Ona Joslin - Gataveckaitė, PHILADELPHIA, PA. Karušauskienė> Ma.
Už šokius gavo premiją rija
Čia kasmet yra Naujųjų Lukšienė, visos Amerikoje 

Metų paradas — Mummers girnllslos- Bet lietuviškai kal-

fronte su jais susitinka lyg

gyta ir visokiais komenta
rais virškinama. Tris sean

sirgusi nei vienog paros, nuo sai bus buvę sausio 15 ii 16 pąjjįop^ žmonių, 
širdies atakos ji mirė 1966 dienomis. O šiandien mano Lietuviai laimėjo trečią 
m. sausio 6 d. Aelionė buvo kišenėje penki bilietai ii vjpĮa> Žilvino sambūrio 4 po- 
gimusi Athol, Mass. 1898 malonus lūkestis šiidyje. rog šokėjų, kurioms vado- 
m. kovo 3 d. Ištekėjusi už Girdžiu. Jau skardenas!, vauja Viltė Puzinienė. gro-

bančios.

Mirė
Šiomis dienomis mirė E- 

to. Jame buvo 22 orkestrai, milija Venclauskaitė. Tarnas
o parado žiūrėjo daugiau ne

Petro Kučinsko, Detroite gy- jūrų skautai su kaukių Ba-. jant našOko suktinį, klumpa- 
veno daugelį metų. Buvo pa- liumi. Jis Bus Lietuv įų na- -r subatėlę. Sprendžiant 
mokyta (jei neklystu, baigų- muose sausio — d.. Tie p3ga] publikos plojimą, lie
si vidurinę mokyklą, kas jos skautai, jau daugelį kartų tuvjaj savo pasirodymą 
kartoje buvo didelis moks- subankrutavę dėl blogiausio ^uręįo gauti pirmą premiją, 
las) ir savo žinias naudojo oro. dėl paralelinių paren- bet įavo trečią _ $2,070. 
vargstantiems broliams lie- girnų ar keleriopų vestuvių, Orkestrai buvo vertinami 
tuviams pagelbėti. Kadan-| vis nerimsta ir nepasiduoda, Aqua kapitonas ga
gi raštu ir žodžiu puikiau- V ienų kuo negalima atsigro-; VQ anp a vieta ir $75 premi
jai mokėjo anglų ir lietuvių žėti jų parengimų metu, tai Į &

Tamulevičius, Margareta 
Kučinskienė ir Ona Pūkaitė- 
Bailev.

J. Krasinskas

SKAITYK STASIO tai 
CHELSONO PARAŠYTI 
KNYGĄ: “Lietuj Ueirija 
Amerikoje," DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK 

ISTA1S V1RSA1S >400, 
KIETAIS—>5.00

nmo.

KODĖL ČIA NEGALIMA
TAIP PADARYTI

Huliganizmo ir "darbi
ninku rojuje“ tiek ir tiek. 
Ir ter. vis didėja nepilname
čių nusikaltimai. Kovodama 
su tais reiškiniais, vyriau
sybė uždraudė Maskvoje 
jaunuoliams iki 17 metų pa
silikti gatvėje vieniems be 
vyresniojo palydovo atosto
gų metu vėliau kaip iki 10 

’ vai, o mokslo metu jau 9 
vai. vak. paaugliai nebegali 
vieni ten švaistytis.

O kodėl negalėtų tokį po
tvarkį išleisti Nevv Yorke. 
Chicagoje, Bostone ir kitur? 
Juk ir čia huliganų netrūks
ta.

už naujus skaitytojus
•■ną. iii

KIEKVIENAM MOŠŲ BICIl LILI. SLRADl ŠIAM BENT 
VIENĄ NAUJĄ METINĮ ”KEIEIVIO‘‘ SKAITYTOJĄ DUODA
MA DOVANŲ K. BIELINIO KNYGA ’TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA44, KURIOS PARDUODAMOJI 
KAINA $2.50.

O KAS SURAS 3 NAUJUS METINIUS PRENUMERATO
RIUS ARBA PATS SUMOKUS PIRMI N 3 METŲ PRENUME
RATĄ, TAS GAUS DOVANAI VIENĄ H ^IŲ KNYGŲ. KURIŲ 
PARDUODAMOJI KAINA $5.50—$0.00:

ST. KAIRIO “LIETUVA BUDO44 ir “TAU, LIETUVA“.
K. BIELINIO “DIENOJANT44 ir ^PENKTIEJI METAI44

NEPRALEISKITE PROGOS NESUNKIAI GAUTI VELTI'l 
BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SUSTIPRINTI “KELEIVI**. 
KAD JIS GALftTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR Į SEPTINTĄJĄ 
DEŠIMTĮ ĮŽENGĘS
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Iš pavergtos Lietuvos
A LALIS MIRtBADU
Pernai iš Lietuvos atva

žiavęs ekonomistas Alfonsas 
Milukas sako, kad didžiau
sių anglų lietuvių ir lietuvių 
anglų kalbų žodynų autorius 
Antanas Lalis Panevėžy mi
rė badu. A. Lalis po pirmojo 
pasaulinio karo iš Chicagos 
išvyko j Lietuvą ir ten apsi
gyveno. Ir štai kokios pabai
gos sulaukė bolševikmečiu.

B. Boreišienė, ”Tar. Mo
ters“ redakcijos atstovė;

puse rublio per mėnesį (41 
kapeika dienai).

Kolchozininkų pensinin
kų tarpe yra 26 tūkstančiai 
tokių, kurie neteko net ir 
"kolektyvinės nuosavybės“, 
kai jų kolchozai buvo pa
versti sovchozais. Jų kadai

T. Butkus; "Minties“ (po- bUVę ūkiai dabar valdinių 
litinės literatūros) leidyklos dvarų dalis, o jiems už tai—
direktorius;

E. Čiudakova, operos dai
nininkė;

pensija, užtikrinanti gali
mybę senatvėje kasdien 

i bent po vieną kaną užkąsti.
P- Gudynas, dailės muzie

jaus direktorius;
M. Chienas, Sov. Litv a I Gudru* žmonių apiplėšimas

(Elta)

redakcijos sekretorius;
M. Jackevičius, "Tėvynės 

Balso“ redaktorius;
V. Jakelaitis, kultūros mi

nistro pavaduotojas;
L. Kapočius ir V. Karve- čio. Tai yra — iš kiekvieno 

lis, "kultūr-ryšininkai“; 18 ar daugiau metų turinčio
A. Laurinčiukas, buv.! ayvo žmogau* vidutiniškai 

Medicinos instituto cent- J Ą4vog laikraščio korės- 257 rubliai, arba vidutiniška 
rinių rūmų auditorijoje, kur pondentas Nevv Yorke, da- keturių mėnesių alga. (Už 
buvo pašarvoti velionio pa- Į bar kompartijos CK parei- neuždirbančius moka uždir- 
laikai, pro karstą praėjo gūnas: bantieji).
profesoriaus auklėtiniai, j. Mitalas, radijo-televizi- Nustatytąją apyvartos 
bendradarbiai, draugai ir; jos komiteto vicepirminin- mokesčių sumą Lietuvoj at- 
i . ™,.*-- kas* skleidė respublikinis finan-

li Romanovičius, lenkų sų ministras Sikorskis, aiš- 
dienraščio redaktorius; kindamas gruodžio 24 d.

A. Sinkevičius, "Žinijos“, i Vilniun sušauktam respub- 
partinės-ateistinės propa- likimam sovietui Maskvoje 
gandos institucijos sekreto- nustatytąjį biudžetą, kurį 
rius, ir sovietas privalo priimti*

T. Tilvytis, liaudies poe- paprastai, respubli-
tas ir oficialus sovietinės tai- kinis biuozetas priimamas 
kos gynėjas.

(ELTA)

Palaidojo prof. V.

Prof. Vladą Lašą iškil
mingai palaidojo sausio 4 d. 
Petrašiūnų kapuose.

Beveik 565 milionai rub
lių iš Lietuvos gyventojų 
1966 metais numatyta su
rinkti vien apyvartos mokes-

Panamos universiteto studentai mindžioja JAV vėliavą. 
Jie tai padarė prieš uždėdami vainiką ant 1964 m. 
studentą sukilimo aukų kapų.

kt. Paskutinėje sargyboje 
stovėjo ministeriu tarybos 
pirm. pavaduotoja L. Dir- 
žinskaitė, Mokslų akademi
jos prezidentas J. Matulis, 
sveikatos apsaugos minist
ras V. Kleiza, medicinos ins
tituto rektorius Z. Januške
vičius, aukštojo ir specia
liojo vidurinio mokslo komi
teto pirm. H. Zabulis ir ko
munistų partijos centro ko
miteto skyriaus vedėjas L., 
Šepetys*

Kapuose kalbas pradėjo 
medicinos instituto prorek
torius V. Kuzminskas, kal
bėjo to instituto rektorius Z. 
Januškevičius, mokslų aka
demijos prez. J. Matulis, 
sveikatos ministras V. Klei
za, fiziologų draugijos var
du doc. A. Mickis, normali

Teisme kaip teatre

seniai surežisuota ir išmok
ta tvarka. Pagal tą tvarką, 
respublikiniam sovietui pri
dera biudžetą svarstyti ir 
net "keisti“, ir 1966 metų

Rygoje gruodžio menesį į- biudžetas Lietuvai buvo pn- 
vykusiame parodomajame imtas ne visai kaip Maskvoj 
procese vėl Ūpo pasmerkti nustalytas, o padidintas 
sušaudyti penki latviai, ap- neL„ vienu penktadaliu 

nuošimčio. Išlaidos padidin
tos 1 milionų ii’ 660 tūkstan
čių rublių, loms išlaidoms 
apmokėti Ouvo pasiūlyta pa
didinti ir pajamas atitinKa-

kaltinti už dalyvavimą 1941 
metų egzekucijose. Trys iš 
jų pasmerkti už akių, nes gy
vena užsieniuose.

~ _ Šalia visų kitų tokiuose te-__  ______________
nės fiziologijos katedros, ku- į atriskuose procesuose karto- ma suma> būtent, iš apyvar- 
riai vadovavo velionis, var-! elementų, šiuo atveju mokesčių.
du doc. B. Padegimas ir me-1 lr dar vĮenas reiškinys, Maskvoje tų mokesčių bu-
J.„*— ouaingas , tary ui niu ZmO- numatyta surinkti 562.9dicinos instituto studentų 
vardu M. Dirsytė.

Marmuro lentoje, kuri pa

laryuuuu
gaus“ auklėjime: proceso mil. niblilį, iš kurių tik 87.5 
aprašyme su pasigėrėjimu % 492.5 rablių

statyta ant naujai supilto pranešama, kad darbo pateko Sikorskio sąskaitom 
žmonės“ (proceso stebėti su- įdėjus padidinimą, apy- 

i kviestieji ziuro\ ai) pasielgę vartOs mokesčių teks surink- 
kaip teatre — pasmerkimą atitinkamai daugiau (1.9 
susaudyti sutikę plojimais. mįj įg viso turės būti

(ELTA) į surinkta 564.8 mil- rublių.
Stiprina propagandą _____ Sovietiniai mokesčių rin-

Maskva griebiasi naujų: o* pensijos kėjai iš Maskvos ir iš \il-
priemonių palenkti savo Trylika nuošimčių Lietu- niaus tikina, kad "darbo 
naudai tarptautinę viešąją vos gyventojų gauna pensi- žmonių valstybė“ jau beveik 
nuomonę apie Lietuvos pa-1 Jas arba valstybines pašai- panaikinusi mokesčius, nes

kapo. Įrašyta:
Akademikas 
Vladas Lasas 
1892 - 1966

pas. Tokia informacija pa- valstybė puikiai verčiasi iš 
skelbta iš tiesioginio šalti- "socialistinio ūkio pajamų“, 
nio — iš deputatės ir sociali- Tiesa, kad asmens paja- 

agentūra, veikianti šalia Ri° aprūpinimo ministrės mų mokesčiai yra sumažinti, 
TASSo ir jau įsiskverbusi į Tatjanos Jančaitytės lūpų* o mažesnius atlyginimus 

Pensijas gaunančių esą gaunantiems jau ir panai- 
357 tūkstančiai, pašalpas — kinti. Bet jie visada sovie- 
49 tūkstančiai, taigi iš viso tinėje valdžioje buvo paly- 
406 tūkstančiai. ginti nedideli ir biudžete ne-

Finansų ministras R. Si- turėjo žymaus svorio. Žy- 
korskis dar pažymėjo, kad miai daugiau kaip pusė So- 
vien kolchozininkų pensi- vietų Sąjungos ir jos valdo- 
ninkų yra 170 tūkstančių, mujų teritorijų biudžetų te- 
Jiems pensijų 1966 metais besudaroma iš apyvartos 
bus išmokėta 19 milionų mokesčių, kuriuos moka vi- 
rublių. Visiems pensininkam si, kas tik ką nors perka. A- 
ir pašaipininkam, T. Jančai- pyvartos mokestis yra pa- 
tytės duomenimis, bus išmo- slėptas kiekvienos prekės 
keta 89,290,000 rublių. kainoje (neišskiriant nei 

Iš tų duomenų matyti, kad duonos, nei druskos), ir mo- 
vidutinė pensija yra apie 18 j kesčių mokėtojai nežino, nei 
rublių mėnesiui. (Palyginti- kiek jie to mokesčio moka, 
na su maitinimosi kaina stu- nei’ kas tą mokestį nustato, 
dentų stipendininkų valgyk- Sovietų deputatai, kurie biu- 
loje — 25 rubliai mėnesiui).! džetus "svarsto ir priima“, 

Yra ir už tą vidurkį didės- irgi nemato, kas ir kodėl nu- 
A. Žukauskas, skyriaus nių pensijų, kadangi beveik stato apyvartos mokestį, ir 

vadovas technikos mokslųpusė pensininkų (170 tūks- jie neturi galios tų mokesčių
... _____XI..\ .r  „„Idaktaras;

Č. Zgirskis, padėjėjas,

dėtį
APN — sovietinė propa

gandinių rašinių skleidimo

tarptautinę informacijos rin
ką, įkūrė savo skyrių ir Vil
niuje.

Skyriaus tikslas apibūdi
namas šūkiu "Pasauliui — 
apie tarybų Lietuvą“. Sky
rius gamins APN (Agentūra 
Pečati "Novosti“, tai yra 
Spaudos Agentūra "Naujie
nos“) propagandinę me
džiagą. pasakojančią "apie 
tarybinių žmonių darbą, pa
siekimus, kultūrinį gyveni
mą“ Maskvos pasisavintoje 
Lietuvoje.

Skyriaus steigti Vilniun iš 
Maskvos buvo atvykęs atsa
kingasis APN sekretorius 
B. Piščikas. Štai jau įsipa
reigojusių kolaborantų sąra
šas:

žurnalistų valdybos sekre
torius ;

J. Grigonis, sekretorius, 
universiteto prorektorius, 
neseniai ekskursavęs Ameri
koje;

B. Akstinas, ligšiolinis e- 
tatinis APN korespondentas 
Vilniuje;

tančių) yra kolchozininkai,: nei keisti, nei panaikinti, 
kuriems skirta tik 19 milio- Kitas stambus, nors ir ma
nų rublių, taigi vidutiniškai žesnis, sovietinių biudžetų 
tik po 9 rublius per mėnesį.! pajamų šaltinis yra įmonių 

1967 metais kolchozinin- pelnas, kurio dabar į biu- 
kų pensininkų būsią dau- džetus paimama apie 70% 
giau — 181 tūkstantis, ir jų
pensijoms bei pašalpoms bū
sią skirta 27 milionai rublių. 
Atseit, jų pensijų vidurkis 
bus pakeltas iki apie 12 su

ir kuris susidaro visų pirma 
dėl žemo darbininkų atlygi- 
nim°, kurį irgi nuožiūriškai 
nustato centrinės valdžios 
įstaigos. (Elta)

Pažinkime savuosius
Liet. Enciklopedijoje jo nėra, bet jis pat*—ištisas tomas

plokščių, pylimas, ir tarpas 
tarp sienos ir pylimo užpil
tas žemėm, o viršuje stam
boku žvyru. Tokiu būdu pa
daryta graži terasa.

Apsižvalgę viduje ir iš vi
daus ir pasigrožėję žavin
gais vaizdais pro tuos milži
niškus langus, išeiname ap
žiūrėti paties miško su jo 

į dauba ir upeliūkščiu iš ar- 
i čiau.

Daktaras veda ir aiškina:
—Jei skautai norėtų sta

tyti kokius pastatus, tai ši- 
1 tie (jau nupiauti) medžiai 
labai geri šulam. Įcemen 
tuok žemėn, tai stovėjęs sto
vės. Šitam įkalk vinį — ne
ištrauksi.

Jei kitur azalijos daržely
je, tai čia laisvos miške; sau
lėje raudonos, pavėsyje bai 
tos. Čia yra savotiškų ėglių 
(kadugių), tujų ir kitų am 
žinai žaliuojančių medžių. 
Yra ir lapuočių, bet jie da 
bar pliki.

Beeidamas šeimininkas 
nulaužia šakelę nuo vieno 
krūmo ir sako:

—Angliškai vadinasi tai 
Wildcherry. Pažiūrėkite, 
kvepia.

Paimu, pauostau — šal
tekšnis.

ALTAS SMERKIA 

KOLABORANTUS

S. G.
Kai žmogus ilgiau pasėdi mo įmantrybes, nė nepajuto- 

namie, regis visas pasaulis i me, kai vairuotojas sulėtino, . .
baigiasi už pirmo gatvės pa-, greiti ir pasuko mašiną į ne-i r\sta sukrauta vienas ant

grįstą miško keliuką.
"Ai- čia?“ dar pasukęs

galvą klausia šeimininką.

sisukimo* O kai iškyli toliau, 
gražių vaizdų ir įdomių 
žmonių sutinki..

Aną dieną skambina Ka- ”Cia,’ čia!“ šis atsako. Ne- 
zys Tamošaitis iš So. Bosto- trukus pasirodo miško pro- 
no, plačiai žinomas radijis-' peršoje tamsus, vienaukštis, 
tas, ir sako: Važiuojam pa- platokas namas, panašus į

Clevelando lietuvių orga
nizacijų vadovybės, konsta- 
tuodamos, kad Sovietų Rusi
jos imperialistai paskutiniu 
laiku suaktyvino savo pa
stangas suskaldyti lietuvių 
visuomenę ir palaužti jc>s 
kovos dvasią už Lietuvos 
Valstybės atstatymą, ragina 
visus nepasiduoti Kremliaus 
tironų apgaulei ir nepalaiky
ti jokių ryšių su jų agentais.

Apgailestaudami, kad pa
taikūnai ir kiti silpnos valios 
lietuviai veda derybas su 
Maskvos agentais, tuo prieš
taraudami lietuvių tautos 
siemimams ir paniekindami 
tūkstančių partizanų gyvy
bių auką, mes smerkiame vi
sus kolaborantus su raudo
nuoju okupantu ir reikalau
jame jų pašalinimo iš lietu
vių visuomeninės veiklos.

Ypatingai mes reiškiame 
nepasitikėjimą visiems vei
kėjams bei atstovams, kurie 
vedė derybas su sovietų a- 
gentu, Kapsuko universiteto 
rektorium Kubilium, ir ran
dame juos netinkamais kal
bėti Lietuvos Nepriklauso- 

Nusileidžiamc į daubą mylės šventės minėjimuose 
prie pat upelio. Vanduo, be- bei.\ado\ auti Pasaulio Lie- 
sirisdadamas per akmenis. tu'?« Jaunimo Kongresui, 
vienodai "šneka“ amžinąją Paremdami ALT Centro 
šnektą. Pagaliau prieiname
užtvanką. Broleliai jūs ma
no ! Kokių čia žemgulių pri

I kito
—Iš kur jie čia sulipo vie- 
—Aš sukroviau, — kuk- 

nas ant kito? — klausiu, 
liai atsako daktaras*

Valdybos perspėjimą ir JAV 
LB Centro Valdybos bend
radarbiavimo pasmerkimą, 
mes prašome visas lietuvių 
organizacijas atsiriboti nuo 
kolaborantų su Lietuvos 
priešu.
Amerikos Lietuvių Tarybos

Clevelando Sk. Valdyba
Žmogau, kas gali tokius pįrm- Algimantas Pautienis, 

akmeniš pakelti. . vicepirm. Jonas F. Daugėla,
sižiūrėti vietos, kurią dr. E. j garsaus architekto F. L , 77?morna, ne rankomvicepirm. Julius R. Smetona 
Šeris iš Wi!tono. N. H., pa- Wright kažkur Kentucky ar -T;!31 atsako’ ~ *a’ ten Ingrida Bublienė, Antaną* 
vedė Bostono skautams ne- kurioje ten kitoj pasvietėje v ° P1"1131^3; Jonaitis, Vaclovas Kasakai-
mokamai naudotis stovyklai, pasistatytą nameli. mano -- .a,1U 77 pne m1' ti*. Lionginas Leknickas,
Tik, girdi, pasiimk aukštaisį žinoma, matytą tik paveiks.) ^os pusies, čia pat ant; Kaaft 2įedonU, 
aulais batus, nes New )e. Čia pat baigiasiTir pats' krauto bestovinčios, aukšta.
Hampshirėje amžini sniegai, kelias. Už namo — gili dau-' Pntvlrtinta geležine spule,

Ir taip apsiginklavęs prieš-1 ba, o jos dugnu per akmenis' ^7Sio JZTVa^mS' 
snieginėm pnemonem skirtu ritasi neperplačiausia ir ne-r*? SW)^uno vn^s’ pansama. 
laiku išeinu prie vartų, o čia pergiliausia vandens srovė.: „ftaf- 
pro šalį burzgia mašinos vie- Mu belipant iš mašinos ’ ka? SV11itlS’ !fdarpn.e 
na paskui kitą. Jteinpes prasiveria d^yS į. išeina: pririšiu
ta1 taukieji nt“ai'™tt' be. kepurės'' * tokiu būdu pama-, ™tojo mirusio darbieėio.
™.,a, .. .J\.nes vailU0l° gal kiek per 40, aukščiau vi- žu temDiant šDūlės lvna ke- Jei darbiečiai pralaimės ir
venvfetė131 BeVštai 'tar^iS^ dUtini°’ sudėtos “H lianas galas rąsto, o ke- bus '/rinktas konservatorius,
venvieies:Dei šiai iarp ma- ; tenas , j. akmen; iau Davelta Ul da» biecių dauguma par-
smų sroves viena kitoniška: _Tai daktaras,—sako K. galima pasukti reikiamon lamente sumažės iki vieno 
priekyje ir užpakalyje ante-, Tamošaitis, — labai jaukus vieton. atstovo* Tadėl abi partijos
nos, o ant stogo kampuose ir j<jomus žmogus. Galima jį Kiek sugaištama laiko ituos rinkimus kreipia labai
rausvi03 a’ vs^Tokif/mS1 klausinėti apie visk^ ir Jis vienam tokiam akmeniui pa- dideli dėmesį.
rausvos akys. Tokios ma,!- tau tuojau duog atsakymą. kelti š ja p _____________________
nos ne kasdien palangėje. o • -j • • n Jdėl to ir dėmesį tuoj paįau- Sueiname vidun, pasisvei- klausti, 
na. Bet ji čia pat - štai ir klname- susipazĮstame. Dar nebaigus istisos uz-

Daktaras atsiprašo ir, įė- tvankos pastatyti, pakilęs 
jęs į kitą kambarį, užsivelka vanduo pragraužė naują va- 
švarką ir paltą. Tuo metu K. S3 ir pridarė naujo darbo.
T* man aiškina kad šį namą Taip ta užtvanka dabar ir 
daktaras pats vienas savom stovi neužbaigta, 
rankom pasistatė... Grįžta ir Taigi. dr. šeris ne tik me-

SVARBŪS RINKIMAI

ANGLIJOJE

Jie bus sausio 27 d. Tada 
Hull mieste bus renkamas 
vienas parlamento atstovas

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri

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

kad tai čia gimęs žydų kil-i šeimininkas prie mūsų. K.T. dainos daktaras, kuris gydo knygas: 
mės jaunuolis, radijo specia- dar Peša žodi iš paties dak- žmones, bet yra ir architek- LEAVE YOUR TEARS 
listaš. glaudžiai bendradar- taro, kad patvirtintų, ką jis tas-namų statytojas, mzinie- jN MOSCOW, B. Arcnonie- 
biaująs su Tamošaičiais. sakė, o šis labai kukliai: nūs—naujų kelių per mis- atsiminimai iš Sibiro

prisispaudžia prie briaunos, 
o viduje vienas iš trijų moja 
ranka. Taigi Kazys. Įlipu ir 
aš. čia mano sūnus, o čia 
draugas.—supažindina šei
mininkas. Vėliau patyriau,

biaująs
Abu jaunuoliai sėdi prie- —Tai... po truputį, po trū

kyje. vairuoja svečias, o sū- pūtį ir pasistačiau... 
nūs kalba radijo telefonu su • Namas pypkės formos, 
mama, vis nurodydamas, net ir išorinis ilgasis kam- 
pro kurias vietas šiuo metu pas bukas, pastatytas ant 
pravažiuojame. aukštos pariūtos, apačioje

Važiuojant per Bostono. gili dauba su jau minėtu u- 
priemiesčius. susiriša su kitu peliūkščiu, už daubos vėl 
radijo mėgėju, kuris veda
visokiom suktom gatvelėm, 
kol išveda į tikrąjį kelią- 
Kaip patogu! Sėdi sau ir va
žiuoji, o tau — suk kairėn.

kus tiesėjas, pylimų statyto
jas, net ir botanikas ir. kaip 
vėliau pamatysime, ir radi- 
jistas.

Apžiūrėję sodybą ir gerą 
gabalą miško su dauba, upe
liu ir užtvanka (vis jo nuo
savybė) Wiltone, N. H., pa-

miškas. Namo trys sienos mv’stiklinės ne iš sabalu bet! ^P pat misk$’ ne^ 112 sukimės, ne iš gabalų, bet, H Brookline, N.H.
vienas istisas stiklas, gal1 *
dviejų mano sieksnių kiek
viena. Tie langai nelabai

važiuok tiesiai, suk dešinėn aukšti, bet labai platūs. Ži- 
ir tt. Ir veda, kaip oželį į noma. stiklas labai storas, 
turgų, o tau nei kelio klau- Pro kurį tik pažvelgsi, vaiz- 
sinėti išlipus, nei galvos das žavingas.
džiovinti nereikia. Kad vasarą saulė labai

Ir taip junjorui besišne- S neįkaitintų vidaus, stogas
kant tai su mama. tai su pa
gautais radijo mėgėjais, o 
senjorui beaiškinant man 
visokias bevielio susižinoji-

žymiai platesnis už namą, 
aplinkui sudaro palėpę*

Nuo šlaito pusės sumūry
tas iš akmenų, daūgiausia

(Bus daugiau)

Išrašykite 
KELEIVĮ 

savo draugam

vergų stovyklos, surašyti A. 
J. Nasvyųio, 222 psl., kaina 
$3.95.

HISTORY OF THE LI- 
THUANIAN NATION, pa
rašė Kostas Jurgėla, kaina 
$10*

"Twenty years’ struggle 
for freedom of Lithuania*** 
redagavo J. Audėnas, kai
na $1*50.

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

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania, dr. J* B. 
Končius, iliustruota, 211 
psl., kaina kietais viršeliais 
$.4.00. minkštais $3.00.

POPULAR LITHUANI- 
AN RECIPES* parašė Juzė 
Daužvardienė* kaina $2.
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Įkalbėjimas I 
Maikio su Tčtuį

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Bostono telefonų bendrovės tarnautojas John Conley ir jo bendradarbis Eugene Lacey iškilo 
didvyriais, gelbėdami iš ugnies 4 vaikus. Jie to žygio ėmėsi, kai gaisro metu išgirdo motiną šau
kiant, kad kūdikis paliko lopšy. Kairėje Conley bėga su 6 mėnesių kūdikiu iš degančių namų. 
dešinėje jis stengiasi grąžinti kūdikiui kvėpavi mą iš savo' burnos Įkvėpdama:, jam orą.

Washingtone kilo nesantaika Rašant šiuos žodžius du 
prezidento taikos emisarai 
dar nebuvo sugrįžę. Amba-

Tz . x , . sadorius Harriman buvo dar
Kai musų prezidentas pa- Vietname galėsianti pradėti japorijos sostinėje. o valsty- 

skeloe taikos of ensy vą ‘ n- karą is naujo, kai tik matys bės Pretoriaus padėjėjas 
paleido pulką taikos karve- reikalo. Williams važinėjosi po Afri-
lių , kad išnešiotų gerą zi- Ir prezidentas esąs visiš- ką. lankydamas juodųjų res
nų kitiems kraštams tai kai patenkintas savo "taikos publikų vadus. Kai kurie 
daugeliui atrodė, kad šitai ofensyvą“, nes ji buvusi ge-, prezidento kritikai Was- 
ofensyvai komunistai ne- rai surežisuota ir parodžiusi hingtone sako, kad William- 

gales pnesintis ir siūlys kitiems kraštams mūsų gerus so misija Afrikoje patvirtina

— Eik šen, Maiki, arčiau. 
Koman, nebijok!

— O ką pasakysi, tėve? 
— Ne aš tau, bet tu man 

turi pasakyt. Pereitą kartą 
bajinai, kad Kristus yra bu-

— O kur jis Dievą sura
do?

— Girioje.
— Kaip tai girioje?
— Paaiškės, tėve, tik

klausyk. Kai nei vienas mi-

baigti karą taikos derybo- noras. Jei karas reikės tęsti 
mis- toliau, tai jau ne mes būsime

Bet išėjo kitaip- Nors A- kalti.
meriką laikinai nutraukė ir Tačiau G
karo veiksmus, liovės, bom- McGovern iš South Dakotįs 
bardavus Siaurės Vietnamą. nurodo „ indi klaid ..
komunistai nenori apie tai-

vęs Amerikoje. Taigi, kom- sionierius negalėjo jam pa- 
an. dabar išvirozyk. kaipse- sakyti, kur galima rasti Die
niai tai buvo9 " v%> ta* Smithas nutarė išeiti
- Taip tvirtina mormonų Sirio" ir P‘'adė>° melstis- 

šventraštis, tėve. Bet apie Ta!,buv« *20 met*i Pavasa-
tai pakalbėsime toliau, o tuo rį- įs r"elde®1 Pe.r vls« nak- 

ti. Pasidarė labai tamsu, irtarpu tėvui reikia žinoti, kas jį užvaldžiusi kažkokia jė
ga. Jis norėjęs rėkti, bet jo 
liežuvis sustingo.

— Nu. tai jis sapnavo, 
— Jie yra Amerikos atei- Maiki 

vių produktas, tėve. Devy-j _ į uip manau, tėve, 
nioliktame šimtmetyje Nevv be^ Smithas įrašė tai į savo

buvo mormonai.
vii aiu.

jie atsirado?
»\ocaL’ulr ie Iriu* 
paoanjnj io

Esą. sovietai remia šiaurės 
Vietnamo keturias sąlygas 
taikos deryboms pradėti.
Viena tų sąlygų: Amerika 
privalo iš vesti is Pietų Viet
namo visas savo karo jėgas- 
(Kaip žinoma. Amerika šitą 
sąlygą griežtai atmeta). _

Atsiliepdamas į Šelepino ^mas, redagavo Bernardas 
kalbą. Šiaurės Vietnamo Brazdžionis ir Benys Bab-

Naujausios
KNYGOS

LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, II

Benys
ratukas, 700 puslapių, kaina 
$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

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

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

Abi knygos labai tinka
mos dovanoms.

tą kaltinimą, kad jo, pre
zidento, "taikos ofensyvą 
yra priedanga didesniam 
karui pradėti (a sham pre- 
lude to a bigger vvar)

Bet prezidento patarėjai
prezidento politikoje. Ta teisina šitą misiją taip: pre-ka kalbėti kol Amerika ne puuunuj

išves savo’karo iėtru iš Pie- kla!da esanti ta’ kad prezi* zidentas Serai žino> kad nei 
. v- M J. gY " . . dentas nori taikos derybų su vienas Afrikos vadas ste
Serik?lXko Siaulės Vietnamu- kai iš buklo nepadarys ir karo ne-
Vietnamo trauktis tai ne tik tlkrųjUi šl° karo nugarkaulis sulaikys. Bet jis taip pat ži-

- -rr- . ’ , . - esąs Pietų Vietnamo žmonių no, kad Afrikos vadai daž-Šiaures Vietnamas, bet ir - . . « . : ..... _ .
Maskva hei Pekinas sako revohuclJa Prles Saigono nai apsikeičia nuomonėmis,
7 , . ’ valdžią. Karas prasidėjo vie- ir jeigu Williams kai kuriuoskad Amerikos taikos ofen- , rvi, V>- * * --- -x-, *svva“ vra tik dūmimas konfliktu Pietų Vietna- is jų jtikins, jog Amerika
• .. .y ,. me, ir pašalinės valstybės— nuoširdžiai nori taikos Viet-

saaiV1.a A .. nei Amerika, nei šiaurės name, tai vieningas jų spau-. Taigi kol kas rašant s,uos Vietnamas-negali to kon- dimas į Šiaurė! Vietnamą 
žodžius, neatrodo, kad mu-, ^^0^. jį 2a.į už. 2aU būti mums ,abai nau.
su prezidento dramatiškas bai?ti tiktai paivJ Pietų dingas. Egipto sostinė Kai- 
tai os mostas ga,e ų. prives- vįeGlamo žmonės, susitvar- ras. kur dabar lankosi Har- 

kydami su savo valdžia Sai- rimanas, jau davęs pasiža- 
gone. dėjimą, kad Jungtinė Arabų

premjeras Pham Van Dong 
padėkojo už “brolišką“ so
vietu paramą ir taip pat pa
brėžė. kad Johnsono pradė
ta "taikos ofensyvą“ esanti 
"apgavystė, dūmimas žmo
nėms akių“. Johnsonas kal
bąs apie taiką ir kartu pla
nuojąs didesnį karą, kad ga
lėtų užtikrinti Vietnamo pa
dalinimą visiems laikams.

Taigi kol kas karo galo 
dar nesimato. Ir atrodo, kad 
tokiais manevrais, kaip pre
zidento Johnsono "taikos o- 
fensyva“, nebus galima jo 
užbaigti Sąlygą jam užbaig
ti, matyti, turės padiktuoti 
pati karo eiga. Ta sąlyga tu
rės būti viena iš dviejų: ar
ba komunistai turės būti nu
galėti, arba Amerika turės iš 
Vietnamo pasitraukti, kaip 
prieš dešimtį metų buvo pri
versta iš ten pasitraukti 
Prancūzija.

Šiaip ar taip žiūrėsime, 
vistiek reikia pripažinti, kad 
mūsų prezidento taikos žy
gis buvo gerai apgalvotas ir 
gudrus manevras. Nes jeigu 
komunistai būtų jo pasiūly 
mą priėmę ir karas būtų pa
sibaigęs. tai ponas Johnso
nas būtų galėjęs užsidėti tai
kos angelo kepurę ir ramiai 
laukti būsimų rinkimų lai
mėjimo. O kai komunistai jo 
taikos ofensyvą piktai atme
tė ir karą teks dar daugiau 
plėsti, tai bus patenkintas
ir Pentagonas, ir visi kiti____ ______
“karo vanagai“; o tie, kurie įknygas, tas kiekvieną sekan- 
reikalavo karą baigti ir buvo čią knygą gauna už $4). 
suruošę 25,000 protestuojan

{DOMIŲ ATSIMINIMŲ 

KNYGOS

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

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

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

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

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

(Kas su "Tau, Lietuva“ 
kartu užsisako kitas Čia mi
nimas Kairio ar Bielinio

ti prie taikos stalo. Associa 
ted Press žirių agentūra pra
neša. kad dėl šio nepasise-!Yorko valstija buvo dar ma- knyga kaip įikr? stebuklą, kimo AVashingtone jau kilo Šita McGovemo nuomonę Respublika remianti Ameri

kai apgyventas kraštas, ir Ma£į visĮ tikėjimai prasl nesantaika. Iriausieji ge- ™m,a?r..^įtori^ Frank ką„ .. ,
kas netingėjo, galėjo tenai deda nu0 stebuklų. nerolai. sakoma, jau prade- Church ls Idaho valstijis. | Bet tuo pačiu laiku dide-

— Nu, o kaip buvo toliau? da nerimauti, kam preziden- Bet Pentagone ir Valsty- lis k-ausimo ženklas apsupo 
Ar jo liežuvis atsileido? tas liepė nutraukti Šiaurės bės departamente didelėj Aleksandro šelepino kelionę

__Toliau, tėve. buvo dar Vietnamo bombardavimą, galvos reikalauja smarkiau Į Siaurės Vietnamo sostinę.
-c ... - -r - , ... didesni stebuklai. Smithas Komunistams esą iš to daug mušti Šiaurės Vietnamą, ne- Nelepinąs vra stambus

nosį Smithais. Kaip kiti nau- gako kad tamsOje nušvįt0 naudos. Jie galį laisviau ju- gu prezidentas nori. Dėlto Maskvos sulas, todėl šita jo
jakuriai, taip ir Smithai bu- d vi,-šum j0 galvos ir dėti. gali sutaisyti suardytus ir prasidėjo nesantaika. As- Zenone labai suintrigavo
7°, ,re ig?n?V Z^OneS’ saite pamatęs skaisčiai švie- tiltus ir kelius ir gali geriau sociated Press sako, kad y- ba*tųJV ®Jebet.0J.us9’
biblija, bet bažnyčion neida- gtuj šviesesni dar pasiruošti karui toliau tęsti, pač tarp prezidento ir vals- įoks j.° tikslas Hanojuje.
vo. Katalikų, baptistų ir kitų i Jnhnsnnn Salininkai aiš- tvbės sekretoriaus R.i

prasiskinti miško ir įkurti 
sau gyvenimą- Tarp tokių 
naujakurių buvo vieno ško
tų kilmės šeimyna. Ji vadi-

- ... už saulę. Kai tas stulpas visą Johnsono šalininkai aiš- tybės sekretoriaus Rusko Aa™1-’1S nusivežė su savim 
kunigai pradėjo tuo rup t . aosupo jjs pamatęs vir- kiną, kad mūsiškė žval?rvba jaučiama aštri trintis- Rusk ginklų gamybos inžinierių n 
Prasidėjo didelis ^aJus J'1' šum savęs dvi asmenybes, uoliai komunistų judėjimą esąs priešingas prezidento oro gvnybos ekspertų,
sus suvarvu į bažnyčias, e- kurkl ?kaįdrumas ir grožis stebi ir mūsų karo vadovybė daromiem taikos žingsniam. Rašant šiuos žodžius, Še-
tun K.mithų seimos naiiai buvę^ neapsakomas. Viena Esąs žinomas faktas, kad lepinas jau yra sugrįžęs į

tų asmenybių parodžiusi------------ ----------------------- prezidentas atmetė kelis Maskvą. Apie ką jis su šiau-
Rusko paiuoštus rankraščius rėš Vietnamo vadais tarėsi ir 
jo kalbai Vietnamo klausi- ka jie nutarė, tai paslaptis.

nariai
pasidavė tai agitacijai ir įsi
rašė presbiterijonų bažny- antraia ir įsakiusi • I
čion. Bet sūnus Joseph. ku- P11. 1 antrąją ir PasaKlusĮ-•

• • u t smohis ne Jis yra mano mylimas su-!
-if " us m nūs; klausk jį, ko nori.“ — Nu. tai kaip tas užsibai- mu. Prezidentas su savo pa- Viešai paskelbtos tiktai kal-
skutejo. — Kažin, Maiki. ar tas gė? dėjėjais paruošęs kalbą bos, pasakytos į-usų išleistu-

— Aaa, tai jau bedievis. josepb nemelavo. — Čia, tėve. buvo tik pra- daug švelnesniais žodžiais, vėse Hanojuje. Šelepinas sa-
Ne, teve, jis nebuvo — ĮgVas jau netiki ste- džia. ne pabaiga. Smith ne- Rusk yra užsienio reikalų vo kalboje pasakęs, kad so-

buklais? ' prisidėjo prie jokios sektos vedėjas, užsienio reikalų mi- vietų liaudis rėmė. remia ir
— Maiki, į tikins stebuk-, ir pradėjo galvoti apie nau- nisteris. todėl prezidento pa- remc brolišką Vietnamo

bedievis. Bet kai misionierių 
buvo daug ir kiekvienas gy
rė tik savo sektą, tai jauna- 

Smithas nežinojo priesis
lūs aš tikiu.

— Nu, tai klausyyk toliau
jos religijos kūrimą. Tai ii- sielgimas jam buvo labai liaudį jos kovoje prieš Ame- 
ga istorija. skaudus akibrokštas, ameri- rikos "imperialistų agresi

kurių dėtis, kurie jų yra ge- joseph sakosi paklausęs tą — Olrait. Maiki. užbaigsi kietiškai tariant. — a black ją“. Amerikosr taikos mostą
resni. Ir kuo daugiau Jis Sūm,, kurj misijonierių sek- kitą kartą, 
klausėsi jų pamokslų, tuo yra teisingesnė ir prie ku- ----- ■ —

jis pavadino "apgavyste4

čiu žygį į Washingtoną, jau 
nebeturės kuo savo protes
tų remti. Vadinasi. Johnso
no "taikos ofensyvą“ bus 
juos nuginklavus.

S. Michelsonas

AR TURITE KELEIVIO 
KALENDORIŲ 1966 M?

Pasiskubinkite įsigyti, nes 

gali pritrūkti!

Jo kaina tik 95 centai.

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

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, Kazio Griniaus, I to
mas, 300 psl., kaina...... $2.

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

ŽVILGSNIS { PRAEITI, 
K- Žuko, 476 psl. 
na .............................

kai-
$5

daugiau jam sukosi galva — 
kurie jų skelbia tiesą, o ku
rie klysta.

— Maiki. man tas Smi
thas nerūpi. Kalbėk 
moimonus.

— Bet jis buvo pats pir
masis mormonas, tėve. Ir jis 
pasako, kaip jis tokiu pasi-

rios jam būtų geriau prisi
dėjus? Sūnus atsakęs: "Ne
sidėk nei su viena, nes jų ku
nigai kalba apie mane tik 

apie liežuviais, o ne širdimis“.' 
Kai Joseph pasakė apie tai
vienam kunigui, tas dvasiš
kis jį suniekinęs. Girdi, tu 
matei girioje ne Dievą, o

darė. Skaitydamas Bibliją, velnią, nes nuo to laiko, kai 
jis išskaitęs tokį Jokūbo pa- mirė paskutinis apaštalas, 
reiškimą: "Jei kam iš jūsų jokių stebuklų žemėje nega- 
reikės išminties, teprašo Ii būti ir nėra. Tik velnią ga- 
Dievą. o išmintis jam bus Įima matyti, o ne Dievą ar 
duota- Taigi Smithas ir pra-1 jo sūnų. Ir visi kaimynai pra
dėjęs prašyti Dievą, kad ap- dėję i Josephą pirštais rody- 
šviestų jo protą. , ti ir kvatoti.

eye!

Sausio 17 d. Miami, Fla., prasidėjo byla Candace Mossler (kairėje) ir jos brolvaikio Melvin I^tne 
Powers (dešinėje). Jie kaltinami nužudę Jasques .Mossler (vidury), Candace vyrą. Mat, Candace 
buvusi kitokiuose negu tetos santykiuose su tuo jaunu brolvaikiu.

IŠPARDUOTA KNYGA

Kun. M. Valatkos knyga 
”Ar Romos popiežius yra 
Kristaus vietininkas“ yra iš
parduota.

“VISIEMS REIKALINGA 

KNYGA
t

Širdies priepuoliai- Ją pa
rašė dr. Menard Gertler, o 

! jai įvadą — garsus širdies li
gų specialistas d r. Paul 
White. Knygoje aiškinama, 
kaip gali pramatyti savo šir
dies priepuolį ir jo išvengti.

Kaina $3.75.

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

VIENIŠO ŽMOGAUS 
GYVENIMAS (apie Dėdę 
Šerną), Antano Rūko, 206
ps)., kaina .....................$2.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Nėrį), Pet
ronėlės Orintaitės, 234 psl., 
kaina .............................. $3.

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

ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
lės Liūdžiu vienės, 88 psl., 
kaina ..............................$1.

Tas knygas galite gauti 
Keleivio administracijoje
(636 Broadvray, So. Boston, 
Mass. 02127).

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI’

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

"KELEIVIO" SUKAK

TUVINIO BANKETO DA

LYVIŲ BENDRĄ NUO

TRAUKĄ GALIMA GAU

TI "KELEIVIO" ADMINIS

TRACIJOJE UŽ $2.00.

Moooooooooaeooooooeoeeeot
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PETRONĖLĖ ORINTAITĖ

Jurgučio pieva
Tęsinys

Ir jis dirstelia žemyn j savo klumpes, ar tik nebus 
sumynęs kokio gležno žiedelio. Paskui, šiaip taip sulenkęs 
sustyrusį nugarkaulį, prisikiša iš arčiau pasižiūrėti į pla
čiau iškerojusį žiedyno krūmą, į auksini vėdrynėlį, kur 
ant septyneto laibų smaigelių šaiposi po geltoną buožgal- 
viuką, o dar kita tiek iš vystyklų neišsiritę-..

— Tigi, o kvepia judošiukas. Sakykis tu man, iš tos B 
pat purvinos dirvos — tokį puikų ve’duką ir dažus ištaisai, 
tokius kvapus išpili — tikras stebuklėlis ! Ir kaip tau nesu
simaišo: žiūrėk, kotas žalias, lyg Marijonos metmens stak
lėse, o jau kepuraitė — tikra kiaušinienė, nors kišk prie 
ūsų! Nei saulė nei lietus nenublukina...

Atsitiesia Jurgis vėl ir dairosi į pievos ploti: šimtų 
šimtai geltonų galvučių tyvuliuoja supasi ant grakščių 
liemenukų ir šypsosi juokiasi tiesiog tau i veidą.

— Įlįsk tu dabar į šituos geltonsnapius, ką jie galvoja, 
čia bekyburiuodami... Gal tyčiojasi iš manęs, pilko nu
skurdėlio žmogėno, o gal ir pavydi, žinoma, nei jiem že
mė arti. nei grioviai kasti, bet — stovėk prikaltas vis tam 
pačiam daikte... Nei pabėgsi, nei palėksi... E. kiekvienas 
sutvėrimas turi savo kryžių...

Ir rodosi jam, lyg čia būtų šimtai gyvų dūšelių, už 
kažką žiaunai prismeigtų prie velėnos ir tyliai kenčiančių.

—Tigi, sunku ir jums: nei tu žodi ištarsi, nei kam
pasiskųsi...

Tuo tarpu saulė iš padangių skaidriau švystelia — 
vėdrynėlių pieva sutviska dar puikesniu spindėjimu, ro
dos. dar vešliau skleidžia purius žiedus — lyg tie auga
lėliai džiaugsmu nebetveria, savo jaunu gyvenimu gro
žėdamiesi. Ir dėdė Jurgis skėstelia rankas, tartum pa- i 
norės apglėbti visą žydinčią pievą... Jam norisi paguosti 
tą žalio kelmo guvūniją, norisi pasakyti, kad vien dėl to 
auksinio žydėjimo pavasario saulėje — verta kentėti pri
kaltam prie juodos velėnos... Rodos, mielu noru stotu

^21^ >i.■— LavviizYZua i Kkillzc. 
nvjuims Įir Jis į nj genungarviŲ enę ir 

melę — per dienas linguotų tą patį groži ir liūdesį-..

IV

Buvusiu prezidentu Kennedy sesuo skiriasi su savo vy
ru Peter I^wton. Jie susituokė prieš 11 metą.

Teisės patarimai

Klausimas

adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law, 
8 Belgrade Avė., Roslindale, 
Boston, Mass. 02131.

reikalinga "pragyvenimui“. 
Suma čia yra gana kukli. 
Kiekvienam tik po 600 do
lerių per metus. Be to, įsta
tymai dar numato tam tikrus 
atvejus, kuriais leidžiama 
"nuimti“ dar vieną "extra“ 
sumą (double exemption).

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausiniai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. pav.' jei žmogus yra dau- 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio giau kaip 65 metų, tai jam 
skaitytojas. leidžiama "nuimti“ ne 600
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo dol., bet 1,200 dol. per me-

jamų, k- a. nuošimčių (pa
lūkanų). nuomų (rents) ir 
kitu.

j tus. Jei vedę žmonės pildo
"joint tax return“ ir abu yra 
senesni nei 65 metų am
žiaus, jiems leidžiama "at
skaityti“ 2.400 dol. per me 
tus. Taigi tokie žmonės, kaip 
Tamstos, nemoka mokesčių 
federalinei valdžiai nuo pir
mųjų 2,400 doL grynų savo 
pajamų-

Kadangi Tamstos gauna
mų nuošimčių yra mažiau

Mudu su žmona esame
Sočiai Security pensininkai. į Įstatymai leidžia "nuim- 
As turiu 71 m., o žmona — tikras nustatytas iš-

i 67. Mes nediibame ii jokių Į Jai4as nuo 'gross income“ - - -
kitokių pajamų neturime, iš-j (brutto pajamų), ir mokės- ne^u 1000 dolerių per me- 
skvrus procentus už banke Ajaj mokėtini tik nuo liku- tus kadangi nereikia mo- ! laikomus pinigus, kurių! s”m“ t. y nuo nėtto keti income Tax nuo gauna- 
1965 metais gavom $915.35. pajan,ų. Sumos, kurios yra mos Sočiai Security pensi- 

lei6tinos "nuimti“ yra dvie- Jos’ tai Yra aišku kad Tams- 
jų rūšių: vadinamieji "de- tom» nereikia mokėti In-

ATKAKLIAI GINA 

DAUGPATYSTĘ
Mormonų šventoji knyga! Banke man net du advoka-

skelbia daugpatystę, todėl į tai sakė, kad už minėtus __ _____________ _____
mormonai, kas tik kiek iš-1 procentus man Income Tax Huction«“ (daktarų, dantis- c0"“* Tax. 
galėjo, tiek žmonų turėjo. Jų1 nereikės mokėti, bet iš; tų aukos labdaringoms į- į kitą klausimą: žmona
bažnyčios antrasis vadas, Tamstos aiškinimo laikraš- j staigcms ir pan.) ir ”exemp- neturi jokių teisių į vyro pi-

tyje ( anksčiau, tuo pačiu. tįons«e "Exemptions" yra nigus banke, kurie yra jo
reikalu) padariau išvadą,, mĮnimalinė suma, kuri yra vieno vaidu, kol jis vra gy-
kad privalau Income Tax ĮStatymų pripažįstama kaip • vas.

kuris mormonus įkūrė Utah 
valstybėlėj, Brigham Young, 
sako, turėjęs net 50 žmonų.

Bet kadangi JAV įstaty
mai daugpatystę draudžia, 
tai 1890 metais ir mormonų 
bažnyčia oficialiai ją už
draudė. Tačiau ir šiandien

mokėti.
Jei taip. tai prašyčiau pa

tarti, kad galėčiau būti ne
nubaustas, užsimokėdamas 
Income Tax už praleistus

dar yra daug tokių, kurie tu-i nemokėtus 1964 metus. Be 
ri kelias žmonas. Jie sako, i to. prašau man pasakyti, ar 
kad mormonų šventojoje žmona turi teisę į savo vyro 
knygoje yra parašyta tai,! banke (vien vyro vardu) tu-j 
kas Kristaus pasakyta, o ten rimus pinigus.
esą parašyta, kad daugpa- Skaitytojas
tystė ne nuodėmė, bet dory- j Philadelphia, Pa. 
bė. todėl ir mormonų bažny
čios Įkūrėjų niekas neturėjo Atsakymas 
teisės jos panaikinti.

Aišku, jie gali taip sau Income Tax (pajamų mo- 
tikėti. bet gyvendami daug- Kesčių) reikia mokėti ne tik 
patystėje jie ^nusikalsta ei-♦ nuo algos įr uždarbių, bet 
Vilimams Įstatymams ir. tai taip pat nuo visokių kitų pa- 
susekus. .vra baudžiami.

i----------------------------------- --
LIBIJOS MOTERYS 

NERODO SAVO VEIDŲ

Ką rašo „KELEIVIOtt

Kai pusryčių pašauktas Jurgutis pasislinko Į užstalę
prie duonos riekės, Nešukuočius kalbėjo: fc Seniau mahometonų tiky-

— Tai ryt xs pat anksto kalsim dalgius... kraštuose motervs vaikį
Nešukuočiuvienė tučtuojau savo tvarką pasiūlė: čio jo švdu (vualiu) užsiden
— Pirmiausia nurėžkite šitą pievą palei kūdrą; žolė gusios veidus. šiandien tas raščio madų skyriaus redak-

ilga — biauriai painiojasi, kai reikia praeiti, smlgynų rasa paprotys jau baigia nykti, tore, pamačiusi madų paro-
net aukščiau pakinkių šaltais lašas braukia... bet ne Libijoje (Afrikoj prie d°je modelininkę, dėvinčią

— Gerai, — tingiai sutinka Nešukuočius. krienais žymas Brazilijos Romos katali- ^dur^em^° jūros). ten vieną kojinę vienos spalvos,
dažydamasis lašinių gabalą. — Mums visai vis tiek — ta k_ kunizxs, parlamento atsto- vyriausybė skatina moteris o antrą kitos, sušuko: Ji
pieva ar kita. Visas parguldysime ant šonų. vas pedro vidigal veda banko 5*°^’ 5370 bet jos apsinko. užsimaudama koji-

— šitą pievą? - staiga atsiliepia Jurgutis ir pats d-rektor, Roth tom. Po*. laikosi seno papročio. Spė-j nes Bet jai buvo'atsakyta,
savim nustemba. Dar kukliau susitraukia i kuprą, tik akys žios leido jam pasilikti kunigo.Jama> ks gal tik dabar pn- . • . . '

auganti karta, o gal dar ki- timausia mada. 
ta pames tą seną paprotį. Taigi, dabar turėsime r.e 

Libijos moterys, pripratu-, tik trumpesnių sijonų, bet ir
žiba Į šeimininką įsistebeilijusios.

— Na, o kaip tu manai? — Nešukuočius prasišiepia
riebaluotu žandu, nes Jurgelio klausimas ne tik nelauktas.

tik negalės eiti kunigo pareigu.

bet ir nevietoje: o kas gi jam galvoj dėl pievų šienavimo? SKRUZDĖLIŲ MAINAI

TAI NE KLAIDA, BET 

PASKUTINĖ MADA

Vieno amerikiečių laik-

sios tik savo namais rūpintis, galėsime mautis ant vienos 
.labai nenoriai naudojasi ir kojos juodą, o ant antrosios

Ir visi kiti prie stalo apstoja kąsnius glemžę ir sužiūra Į Vokietija iš Italijos atsi-teise balsuoti parlamento ir balta kojinę, jei. žinoma, 
senuką grioviakasį. O jis kažkaip keistai, bet ramiai ir vežč 10 milionų skruzdėlių kt. rinkimuose. Ta teisė jom i mums tas patiks. Jei tokios 
tvirtai sako: ir tiek pat jų davė Italijai. I- suteikta 1963 metais.

— Man rodos, galėtumės... šitos pievos dar nepiaut..- talija tas skruzdės paėmė iš 
Čia visų akys dar Įdėmiau susminga i senąjį kavalie- Alpių kalnų papėdžių, o Yo-

rių, o šeimininkas, jau beveik pyktelėjęs dėl tokio Įsikiši- kietija davė savo žemumų 
mo, aštriai dribtelia: skruzdėles.

— Kaip tai nepiaut? Šienas priėjęs, pačiame žydė- , .lp j1”,00?3’ skraz(telės
ii™ _ saldžiausias kąsnis bus rvvuliui» labai Padeda kovoJ€ su lvai'

ry * t - i -i , v riais daržų vynuogynų ken- kuri "kiekvienas, kas numa-Bet Jurga lygvėl savo akim,s isyysta t,k ką palikta jajs t0 koks bug bug
pievą auksinėj grožybėj, lyg vedrvne ių '\apas\e p . kad naujos rūsies skruzdėlės'gintas ant laužo“.
; jo girgždančius plaučius... bus dar veiksmingesnės. Britanijos meteorologinės

— Neplaukite, gaspadorėli„. Jau man taip padary- milionų skruzdėlių at- tarnybos darbuotojai net ne-
kite, aš jums — ką tik norite... vežti reikėjo 100 indų, kurių įtarė, kad jie yra eretikai,

— Kaip aš galiu nepiaut? šienas žydi kaip pašėlęs, kiekvieno talpa buvo 25 ga- nusikalsta Įstatymui ir jiems
0 jis — nepiaut! Ar tau galvoje negerai, ar ką? — bet Jonai. visą laiką grėsė mirtis,
čia stabtelia per vėlai susigriebęs, kad gal užgavo seną 
kvėšą, nes juk jam tikrai — kaip visi mano — poros šulų

DEGINO UŽ ORO 
SPĖJIMĄ

Ne taip seniai anglų par
lamentas nutarė panaikinti 
1577 metų Įstatymą, pagal

nepatiks, pakankamai bus ir 
kitokių, nors ir ne "paskuti
niosios mados“.

galvoj trūksta...
Staiga dėdė Jurgutis randa išsigelbėjimą:
— Aš jums, gaspador, tą kartį rugių... atgal perlei- jam buvo nuosavas, su nieku nedalytas džiaugsmas, kai 

siu... Kur už griovį... Tik tuokart palikite pievą... Kol kiti. jo nesuprasdami, netrukdė gėrėtis vėdrynėlių žydė- 
taip žydi. jimu, kuris jam buvo mielesnis už bet kokį pinigą ar

v turtą.
Toji pakūdrės pieva ligi šiol — per visą pusšimtį me- 

Taip ir paliko pakūdrėje geltonų vėdrynėlių galvutės tų — vis dar tebevadinama Jurgučio pieva. Dar keisčiau: 
dalgio nelytėtos. kol peržydėjo. O Jurgutis per tą laiką kajmo ir net platesnės apylinkės žmonėms tie skais- 
džiaugėsi savo uždarbiu — vaikštinėjo aplink vis patūp- tažiedžiai augalėliai — jau ne vėdrynėliai, o turi jurgučių, 
stodamas, pirštu paglostydamas, vis su savim ar su žiedais arba jurgutukų vardą.
pasikalbėdamas, apsigerdamas žiedų kvapu ir akim sma-' (Galas).

guriaudamas. Jis net nė vieno žiedelio nenuskynė. Ir tai

MOTERYS. KURIOMIS

DAUGIAUSIA GĖRISI

Gallup viešosios nuomo
nės tyrimo instituto apklau
sinėjimo duomenimis, per
nai Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse tokia moteris bu
vo buv. prez. Kennedy-iiatšlė 
Jacoueline. Po jos sekė da
bartinio prezidento žmona,
Anglijos karalienė Elzbieta 
II (tokioj eilėj jos visos bu
vo ir 1964 metais), buv. pre
zidente Eisenhovverio žmo
na. akloji rašytoja Helen i prenumeratą, arba atskirai
Keller ir tt.

Apie vyrus to paties ty
rimo instituto surinktieji 
duomenys štai ką rodo: pir
moje \ ietoje yra prez John
son. antroj buvęs prez. Ei- 
senhower, trečioj šen. Ro
bert Kennedy, toliau eina
Billy Graham, 
Paulius VI ir kt-

KALENDORIUS
1966 metams

Iš pat pradžios eina kalendorinės žinios, o toliau:
Vorkutos daina.
Ar bus pasiektas mėnulis?
Žinotinos datos.

Vasario 16 gimnazijos rūmai.

Tarptautinis 24 valandų laikas.

Ką mums duos "Medicare?“

Įdomi Vilniaus senovė.

Kaip rašyti Dievą?

Kaip buvo vagiamos merginos Lietuvoje?

Kaip rusai atrado Aliaską?

Kaip jie Aliaską prarado?

Kodėl vyrai pameta šeimas?

Amerikos moterų perteklius.

Kaip žmonės išmoko kalbėti?

Civilizacija su nuodais.

Kur veda progresas?

Hitleris buvo nušautas saviškių.

Dalykai, kuriuos reikia žinoti 
(apie kalorijas ir vitaminus)
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 
trumpi, Įdomūs, lengva kalba parašyti ir juos lengva 
skaityti. Toks yra ir šis Kalendorius. Skaitydamas neuž
migsi.

Kalendorių gražiai paminėjo "Naujienos“ ir "Tėvy
nė“, kuri mano, kad jis nukeliaus j kiekvieną lietuvišką 
šeimą.

Kalendorių galima užsisakyti prisiunčiant laikraščio

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

Adresuoti taip:

KELEIVIS
636 Broadvray, So. Boston, Mass. 02127

popiežius1
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Vietinės žinios Uniją karalius
(Tęsinys)
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Gal slidžių nebereikės
Kai šie žodžiai rašomi, 

nors snigo prieš savaitę, bet 
So. Bostone, net Broadway- 
juje. dar yra tokių šaligat
viu, kur tik slidėmis

So- Bostonas šaukiasi 
pagalbos

Gražioje ir patogioje vie
toje esantis ir buvęs ramus
Bostono priemiestis So. Bos- _ _ _ _
tonag tapo nebe taip jau ra- tum saugiai pračiuožti. At- į žudikus 
mi vietovė. Nuolatinės auto
mobiliu vagystės, langų

Hoffa kartodavęs profe
soriui, kad jis tenorjs vien 
tik teisybės.

kad jis nuolat prieina prie 
legalumo (teisėtumo) ribos 
ir susiduria su įstatymų per-

Buvo ir tokių istorijų, apiei žengimo faktu, kol yra pa 
kurias jis prašė nerašyti., gaunamas. Jo derybų su 
Kartų Hoffa pasakęs profe- darbdaviais rezultatai daž-

How often do you buy 
a new car?

That’s too often.X

Buy a Volvo, keep it a long time and body style doesn t ch*nge evety year. 
get out from unaer car payments for It’s uncomplicated and reąuires very 
S 'han” Itale maintenance. It runs away from

V How long can you expect a Volvo other popular-priced comparts m ev- 
to lašt?We re not sure yecdn Sweden, ery speed range yetgtsover 
Volvos are driven an average of elev- to the gallon likę the litde economy

šoriui: ”Jūs žinote, ir aš ži
nau, kad Jūs galite nupirkti 

mažiau kaip už. 
čia tokios 2.000 dol., bet nėra saugui 

tain sakyti.“

galė-

rodė, kad nėra
, . . . ... valdžios, kuri galėtų tą men
daužymas n apiplėšimai pn- jęU^j dalykėlį sutvarkyti — 
vertė So. Bostono verslinin- n,nvO1^; nnronmiinemc

nai yra uždengti paslaptimi- 
Jam kuo mažiau diskusijų, 
tuo geriau.

Ši trumpa Hoffos ir jo 
veikimo istorija, paimta iš

Aš girdėjau, kaip jis U.S. News & World Report
privei-sti nerangiuosius na- smulkmeniškai instruktavo spalio 25 d. numerio, rodo.

kų organizaciją kurmi va- mu savininkus savo šaligat- savo kadrus, kaip iš pasalų kokių didelių spragų vra u-
dovauja Edmundas Ketvir- vins tain nnvflivti ir „žnnlti i™? J .... . 7J . E„ vius taip nuvalyti, kad iri užpulti neunijinius sunkve
tis, sausio 11 <1. sušaukti su- jierns patiems ir praeiviams žirnių šoferius su šaunamais 

negrėstų pavojus susilaužyti ginklais jiems pabaidyti, bet.... , ... ..... kauiu§ti esamą padėtį ir ieškoti 
priemonių, kad So. Bostonas 
vėl tautų visų mėgiama ra
mia vietove.

sako profesb-neuzmušti“ 
rius.

Dabar Hoffa praleidžiąs
. . VVashingtoną ir savo parei- Pat Ja^k°. smurfui už

virinkime dalyvavo per gas jukinai perleisti Lago- gniauztl> klek n-jam kursty- 
ne. kad paaiškėtų, kaip tą

Bet štai tereikėjo tik ma
jorui išvažiuoti savaitę į

fcusir
100 verslininkų. Jame poli

nijas tvarkančiuose įstaty
muose, pro kurias abejotino 
sąžiningumo unijų veikėjai 
gali pasprukti nuo teismo at
sakomybės ir tęsti savo 
kenksmingą darba unijos ir 
jos narių nenaudai. Juk ir

cn years. When you consider that in 
Sweden there are no speed limits on 
the h:ghways and there are 70,000 
nules of unpaved roads, you can un- 
derstand why we have to bite our 
tongues to keep from making some 
rash promises.

One more thing. You won’t mind 
keeping your Volvo a long time. lts

cars, even with automatic transmis- 
sion.

And your Volvo will kx>k good 
standing next to your swimming pooL 
The one you build with the money 
that used to go for car 
payments.

Come in and tęst 
drive a Volvo any time.

ti.
tas pats Hoffa buvo labai il- 

Dabar jis yra perdaug gai gaudomas ir persekioja-
•1 nocilrti 011+11 4-JV___ ___________  __ t v* -icijos viršininkas kap. War- reįkala gaiįma lengvai su- g™1™8, kad pasikliautų tik mas už savo nelegalia veik- 

ren Blair painformavo, kad, tvarkvti brutale jėga. la. einant savo pareigas, kol
- nenktadieni heli- ,ne™ėg?ta “žlašų ir Piliau priėjo liepto gal,

r6k0rdų lr.veda d^- k°>. P*“*" ! kaltinamųjų
pagal statistikos duomenis,
So. Bostonas nusikaltimų at- , . . ... . , --------,------------- „ » a<Uuii«uiuiu
žvilgiu nėra blogesnės už ki- k°Pte’ lu P^ki'aide valandą j bas slaptai, nurodymus duo- suolą ir buvo pasmerktas, 
tas Bostono dalis, kad jis y1*]3 -11-’ _JS1 , ln^s’ damas žodžiu, kada tik tai Tenka tik stebėtis, kad JAV A real going machine.

Jonas Adomonis 
TRANS-ATLANTIC FORE1GN CAR CO. 
KOLTE 28 — AT AIRPORT ROTARY

HYANNIS, MASS.
PHONE: 775-4526

turimomis jėgomis stengią- kaįf* šaligatviai atrodo, su- galima.
sis susidoroti su jam duoda- kvietė miesto skyrių virši-
mais uždaviniais, be to. dar;n^nkus„ įsakė patvaikyti. 
pažadėjo sustiprinti patru- ka5^ šaligatviuose nebūtų
liuojančių policininkų skai
čių (vienas toks papildomas 
automobilis jau važinėja po 
miestą).

Draudimo atstovas Wil

Profesorius sako,! istatvmdavystės organai ne- 
kad Hoffa "nepasitiki pieš- išleidžia rimto visapusiškai 
tukais“, jis didžiuojasi pro- paruošto įstatymo darbo u- 
to mankšta ir į užrašus žiūri, n: joms ir jų reikalams tvar-

smego ir ledo, neklaužadas kaip j invalido kriukį proto kyti.. Argi turėtu būti tole-Į 
avimnkus įspėti ir patrauk- pastangose. Bet prof. James.

ti teismo atsakomybėn. (Pa- ruo jami tokie reiškiniai, kad t 
bausmėmis nu-. , , , . .... į prisižiūrėjęs į Hoffos veiki- kalėjimo u^n.e.ius *.u-

kamc^istetv^^ik bebuvo' .tatai ai?kj?a kitaiP- Jo bausti už kriminalinius nusi- 
i. ^7^’ U! ve,kjmas’ ^rdl’ ess*s toks. kaitimus pareigūnai galėtų

- žmogaus, kuris pasirūpintų i 
liams patarė ir naktį laikyti j0 vykdymu. Mat, čia free 'lonriiip nniuiccdiic- . \langus apšviestus.

Susirinkusieji 
prašymą miesto

pasirase
coutry..-). 

Ar dabar pasnigus šali-

— ..... - jr toliau, net iš kalėjimo ce-
Tvirtai remia D. Lapinsko lės (!) davinėti unijai savo 

įsakymus ir ją "kontroliuo

majorui, gatviai bus tikrai nuvalyti/
kūrinių koncertą

Bostoniškiai mecenatai su
kuriame prašoma atkreipti dar negalime būti tikri, nes atvira širdimi ir kišeniumi 
dėmėsi į So. Bostoną ir pasi- Lagone majoro pareigas eis remia komp. Dariaus La-

tik kelias dienas.rūpinti jo sustiprinta apsau 
ga nuo kriminalistų ir huli
ganų.

Kiek visa tai šį kartą pa- būtų sutvarkytas, 
dės. nežinia, bet nėra abejo
nės, kad kas pats savo rei- 
kalis nesirūpina, tam ir ki-' 
ti nepadeda. Jei So. Bosto
no organizacijos ir atskiri

Tz.i milinnai noc/’in in np. 

tvlėtu. tas reikalas seniai

pinsko kūrinių koncertą, ku
ris rengiamas kovo 12 d. 
Jordan Hali, dalyvaujant 
simfoniniam orkestrai, sol. 
Aldonai Steni pužienei li

ti“, ir, sėdėdami kalėjime, 
gauti savo ir savo žmonos 
algas už pareigų ėjimą, čia 
neabejotinai yra reikalingos i 
įimtos reformos.1

Dabartinė dalykų padėtis 
atskleidžia unijų vadovybių 
konspiraci ja viso krašto ne
naudai. Juk, anos Hoffos,

Pagerbsim A. Andriulionį

ALT Sandaros 1-sios ap
skrities valdybos kasinin-

jo gyventojai vis dažniau ir kas, Bostono Balfo pirmi- 
smarkiau kels viešumon vie- ninkas. Susivienijimo 308 
tos negeroves, tai ir teigia- kuopos pirmininkas, Lais- 
mų vaisių turės būti. vės Varpo sprendėjas ir vi-

■ cepirmininkas, So. Bostono
Amerikos Lietuvių Pil. Dr- 
jos direktorius ir daugelio 

Ieškau Pauliaus (Sauliaus) ši- kitų organizacijų nenuilsta- 
oliūno. prieš karą gyvenusio Pa-! mas veikėjas Antanas And-
nevėžy Marijonu gatvėj Nr. 19. Kulionis 1965 m. lapkričio 

Jį pati arba kas apie ji ka zi , ~
no prašau rašyti: d. atšventė savo šeria, de

šimtuosius metus.
Sandaros 7-ji kuopa sau-

oivniai

Peier Stuoka 
456 Third SU 
So. Boston. Mass. 02127

pianistei Aldonai Kepalai- šoferiai net nežino, kodėl jie
tei. Pats mecenatų "kalėdo
jimas“ gal ir nėra labai ma-

strei kuoja. Stkeikooja tik 
todėl, kad yra "pakankamai

lonus veiksmas, bet jis turi naudingas pagrindas“. Jis 
ir savotiško įdomumo, lei- dažnai naudingas ir šofe-
džia arčiau pažinti savo tau- riams. ir ju bosams, ir san- 
tiečius ir kartais rinkėjus tykiuose su darbdaviais daž- 
nuostabiai pradžiugina ir nai sauvaliaujama. Jei būtu 

rimtas įstatymas, tai uniiu 
narių interesai galėtų būti

leidžia užmiršti tai, kas dar 
neseniai nuliūdino.

Apie tai plačiau parašysi- apsaugoti ne tik nuo darb
ine kitą kartą, o visų mece- i daviu. bet. ir nuo nesąžinin- 
natų tikrai neužmiršime. gų unijos bosų. An- Rg.

Šio 23 d (sekmadieni) 2 vai. 
nionės kaimo. Josvainiu pa ra p., dienos Sandaros svetainėje 
Kėdainių apskr. JĮ patį arba kas (124 F St., So- Bostone) ren-
apie ji ką žino prašau parašyti ......................
šiuo adresu:

Klemas Brazauskas.
948 3rd SU Beloit. Wis.

SLA
SUSIVIENIJIMAS
IJETUVIŲ
AMERIKOJE

l

Kaip dažnai perkate nanją automobilį? 
Atrodo, kad per dažnai!

Pirkite VOLVO, naudokite ilgą laiką ir nepriklausykite nuo 
mokėjimų bankui. Kiek ilgai VOLVO tarnaus? čia dar nežinoma.
Švedijoje su VOLVO važinėja maždaug ii metų. Kai pagalvoji, kad 
Švedijoje nėra apribotas važiavimo greitis ir ten yra 70.000 mylių 
negrįsto kelio, galima suprasti. kodė> nega’ima pažadėti, kiek ilgai 
VOLVO tarnaus čia.

Dar vienas dalykas. Jūs mielai laikysite VOLVO ilgus metus, nes 
jo išvaizda kas metai nesikeičia, šiai mašinai nėra reikalinga daug 
priežiūros, nes ii nėra komplikuota. Ji yra greita ir važiuota virš 
25 mjliu su 'iena galionu — net ir su automatine transmisija. VOL\O 
yra daug geresnis pirkinys, negu vadinami "popular.priced compocts".

Išmokėtos bankui. VOLVO dar daug metu gerai atrodys 
stovėdamas prie jn«u baseino, kurį pasistatysite už pinigus, skirtus 
p mokėti dažnai keičiant mašiną.

Bostone VOLVO apžiūrėti galite susitarę su 
Jonu Adomoniu

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
390 West Broadvvay 
South Boston, Mass.

Tel. 268-8764

Išnuomoju kambarius porom, 
kiekviename kambaryje yra po 
dvi lovas.netoli Miami .Beach. 
Kaina nedidelė.

Louis Krowlev. 2410 NW 35th 
St.. Miami, Fla. 33142. Telefo
nas: Miami 033 2315.

(5)
TUCSON. ARIZONOJE, 

parduodami 0 hutai po 2 miega
muosius ir 2 butai po 3 miega
muosius arti prekybinio centro 
ir busu linijos.

Išnuomojame patalpas atva 
žiavusiems gydytis artritą arba 
astmą.

Smulkesniu .žinių .teirautis 
šino adresu:

R. Prasziunas.
1220 N. Richley Blvd. 

Tucson. Arizona.
(3)

GREITA PAGALBA 
Nenusimink, gausi pagalbą.

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

Tuojau siusk šį skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiusime vaistą išbandymui.

‘ ROYAL PRODVCTS 
North Sta., P.O. Boa 9112 
Newark 4, New Jersey

gia Antanui Andriulioniui 
pagerbimo banketą.

Visi kviečiami bankete 
kuo gausiau dalyvauti ir 
bent tuo atsilyginti šiam ne
nuilstamam veikėjui ir mū- 
gyvenimo judintojui.

Kadangi salė nedidelė ir 
gali pritrūkti vietų, tai bilie
tus patariama įsigyti iš anks
to. Bilietus iš anksto platina 
Janeliūnai.

Tad iki malonaus pasima
tymo sausio 23 d. 2 vai. die
nos Sandaros 7-tos kuopos 
svetainėje!
Sandaros 7-to» kp. valdyba

Mirė Veitu motina
Šiauliuose mirė inžinierių 

Bratenio ir Romualdo Veitų 
motina Ona Veitienė. Lietu
vos veterinarijos pirmūno, 
anais caro laikais daug ra
šiusio gyvulių sveikatos rei
kalais vet. gydytojo Mato 
Veito žmona.

Inžinieriams Veitams reiš
kiame gilią užuojautą.

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

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

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

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

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

SIA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klubą ir draugiją nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus.

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

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

PINIGAI Į U.S.S.R.
Jos esate saugos 
tik so firma kori 

tari leidimą
TIKTAI GRAMERCY duoda 
jums tuos visus patarnavimus 
ir garantijas.
PILNA GARANTIJA: Visi 
persiuntimai yra pilnai ir be
sąlyginiai garantuoti ir ap
drausti.
TURI Bankų ir Apdraudos 
Departamento LEIDIMĄ. 
APDRAUSTA: $20,000.00
TIESIOGINIS Užsienio Pre
kybos Banko Maskvoje A- 
GENTAS. GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS. Išmokama 
per dvi savaites. IŠMOKAMA 
PILNAI. Be jokių atskaity
mų. GRAMERCY visada duo
da jums oficialų U.S.S.R. kvi
tą. pasirašytą gavėjo.
Kursas: 9 rubliai už $10.00 

Iki $30.00 — $ 2.75 
Virš $30.00 — 107< 

GRAMERCY SHIPPING, Inc. 
744 Broad St., Newark, N.Y. 
Rašykite angliškai ar rusiškai 
pilnų maisto, audeklų ir dova
nu katalogų.

GRAMERCY
118 E. 28th Street 

Nevv York. N.Y. 10016 
ĮSTEIGTA 1945

Paragink saro pažįstamus
išsirašyti Keleivį, 
metams $5.

Kaina

EKSKURSIJA | LIETUVĄ
Yra susidariusi grupė, kuri keliaus į Lietuvą sekančiam metais 
(1966) liepos mėnesi.
Jei kas norėtų prisijungti prie šios grupės, turėtą registruotis 
iš anksto, nes lėktuve ir viešbučiuose yra užsakyta ribotas vietą 
skaičius. Gyvenantieji Kanadoje taip pat gali su šia grupe keliauti. 
Ekskursijos reikalu kreiptis į —

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
390 West Broadvvay

So. Boston, Mass. 02127. TeL AN 8-8764.

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.

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

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street,

f I
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Vietines žinios
Neužmirškite kultūros 

klubo!

Neprįklausomybės šventę 1. Lendraitttė nusilaužė
švęsime vasario 20 d. koją

Sausio 13 d. buvo Lietu- Praeitą savaitgalį Ramo
vių Tarybos posėdis. Jame nas Skrinska, I. Užgiris. Ri- 
tartasi Lietuvos nepriklau- ta Ausiejūtė ir Irena Lend- 
somybės atkūrimo sukakties raitytė išvažiavo Į N. Hamp-

Idom.n K..lt <snk«tv»lr»ris minėjimo reikalu. Ta sukak- shire slidėmis pačiužinėti. Įdomus Kult. bubatvakaru ,renal
Praeitam Kultūriniam Su- įprastoje vietoje — So. Bos- Lendraitytė nelaimingai pa- 

tono aukšt. mokyklos salėje virto ir susilaužė koją virš 
(Thomas Park)• kelio. Ji kelias savaites turės

Fi’mirinkas adv. J. Gri- pasilikti ligoninėje.
Linkim greičiau pasveikti.

AR TURITE KELEIVIO 
KALENDORIŲ 1906 M?

Pasiskubinkite įsigyti, nes

batvakary jaunimo ir lietu
vybės klausimais kalbėjo 

das Zalubas kalbės apie kai -iaunas ,svečia? Pr^ntas
kurias fizikos ir erdvės fizi- fySlr“’į'a» dl- Algirdas gal^ pranešė, kad jau susi- 
kos pioblemas, gyvybės bu- budreckis- taręs dėl meninės programos
vimą už mūsų žemės ribų ir Paskaitininkas buvo tik-: su komp. J. Kačinsku, jau 
elektroninių skaičiavimo rai rimtai pasirengęs, giliai Yra pakvietęs kalbėtoją iš
mašinų Įtaką moksliniam Įžvelgęs Į šią aktualią prob- jaunesniosios kartos, taip w-wuv
darbui. Be to, dainuos sol. lemą ir ją planingai gvildė- Pat Lietuvos garbės konsu- Dr^s pin£^ šachmatu k£
V. Valiukienė ir skaitys, no. Jis čia palietė ne tik tėvų *• gubernatorių, majorą. maįda kuri sausio 7 dl. su-
Alg. Lapšys. Atsilankykite ir vaikų santykius, bet ir pa- latvių, estų ir ukrainiečių at- • - Harvardą 2-3
paklausyti! čios jaunosios kartos skinu- stovus. pSo^iud^nTo ru'ngl

rr.us. kliūtis, perteikiant jau- Socialdemokratų atsto\as - uasjekp laimėūma 
Apiplėšė Likų krautuvę riesienis lietuviškąsias kui-, taiyboje J. Sonda. papeikęs k:uljo nl‘ekas nesitikžJ bį 
Sausio 11 d. prieš pat tūrines vertybes, senimo kai- prezidiumą, kad jis nei Pa- tent _sudorojo pačlą stip.: 

krautuvių uždarymą į Likti tęs bei politinių veiksmų ro- baltijo pavergimo 2a metų į Bostono komandą 
Man’s Shop krautuvę? esan- d-«? ^daimrną jaunimui ir minėjimo ne. P™>™ Cambidge Ii santykiu 3-2/
čią Broadvay. greta Savings ' n pXį f unbos ilnklt T<* k»*
banko, kur nuolat vra dide- siekiant pelningų pro h v o j gosiavijos žymūnas Milan
lis judėjimas, Įėjo vyras ir, bet del to ir atsiran- P . P . . ... ^ Vukcevič ir keturi ekspertai
Dasi<mobes ff’ėbi kelnių iš- dant’- akademinio jaunuolio ' asano 16-sios minėjime . c N Jersev ir Mass 
k- Air- •• e n 1^" intelektualini liesumą Dr pagrindiniu kalbėtoju pa- .. ‘ \ •bego Mėginta jį pasivyti, a Bud^S ySTptbrSė ^etė jaunosios kaitos at-
bet kur tu pavysi! j?; >Pac P^oreze j Qnnda ąakė kad tašką pelne Algis Makaitis,

Nakti iš antradienio i tre- didžiulę lietuvių kalbos stovą. J. Sonda sake, kad

ŠĮ šeštadienį Bostono L- 
Kultūros Klube dr. Romual-

čiadieni Broadway ir E gat- reikšmS tautybės išlaikymui, 
vių sankryžoje policija rado Ligi pačios paskaitos ga

Jo tilt 95 centai.

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder 
•25 E. Foarth SL,

So.
Atlieku vij,pataisymo, remon
to ir projektavimą darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jttsų retka- 
lavimų. Saukite visados iki 9 va
landų vakam.

Telefonas AN 8-3330

Televiziją 
ir radiją

Taršo Gerai ir Pigiai
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645 

.joooooonūoūi----- -~

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siuucia likai

Iš BOSTONO I LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
gara ntuotas

Atidaryta darbo dienomis Į 
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 2684)068 
Vedėjas J. Vaičaitis

PRITYRĘS KEPĖJAS
(18 metu praktikos) ieško

Bostono Lietuvių Pil. darbo kepykloje, tik ne Bos
tone.

Juozas Gomas 
327 Broadvray 
So. Boston. Mass.

Įveikė stipriausius
So-

Knygos
jaunimai

Įveikęs Connecticut eksper-šiemet yra Jaunimo metai, Edelbaum.
todėl jaunimo teise ir parei- ą

ŽAIŽARAS, D. Cibo pasaka 
mažiesiems, teisybė dide
liems, Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina ................... $1.50.

u - n i i- , - - ... - i ga šiaic metais ypatingai įsi- Lietuviu B kamanda su-t
m ‘ P nUOta 3 “1° “ČT r-m’: jungti j vyresniųjų dirbamą g,įžo iš Cįuincy, parsivežda- MURKLYS,
nį, gyv. 321 4th St., su per- ta ir gera. flV & r -------
durta krūtine.

tik
kiek perkalto...

diskusijos iaįsVinImo darbą. Jaunimas ma 2-2 su viltimi pridėti tre- 
ir Vasario 16-sios minė ji- čią tašką atidėtoje partijoje 
muose turi vadovauti, pade- (Sauliaus Girniaus). Po taš- 
ti ir lėšų daugiau sutelkti, ką pelnė adv. Petras šimo- 
negu paprastai. nis ir Kęstutis Makaitis.

Jo mintims visi pritarė ir

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
VVORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868
yra vienintelė oficiali įstai
ga Worcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces-

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pasakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADVVAY 
South Boston. Mass

Trans-Atlantic Travel Service
Kelionių biuras, kuris parūpina klijentams susisiekimo
bilietus, užsako viešbučius, padeda sutvarkyti kelionei pavedė pirmininkui susiži- 
reikalingus dokumentus Į visus pasaulio kraštus ir noti su vietos studentų orga- 

Į Lietuvą.
Kartu yra

O1D21ALS1A SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine 
PODAROGIFTS SKYRIUS

390 We*t BROADVVAY, So. Boston, Mass. 02127.
TcL AN 8-8764

Siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO. Iš tolimesnių vietų So. Bostono Lietutių Pilie- nemo/.amas. Piadžia 8 \al. 
siuntinus siųskite paštu virš nurodytu mūsų adresu. j Čių Dr-jos salėje. vakaro.
ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS IR
KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA MCSŲ IŠTAIGOJE.
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams — Podarogifts,
Ine., pav., kaip automobiliams, motociklams, dviračiams, įvairiems 
radijo ir TV aparatams, skalbimo ir siuvimo mašinoms ir dauge
liui kitų daiktų. Be to, galite užsakyti kelialapius į kurortus -J 

sanatorijas su mineraliniais vandenimis ir kitas poilsio ir gydymo 
vietas. Podarogifts, Ine., užsakymus priimame paštu ir telefonu 
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainaraščių 
katalogu. PERSIUNČIAME PINIGUS

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO, KAD MI SŲ IŠTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA IR GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 
JCSŲ SIUNTIMUS 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

nizacriomis ir jų atstovus 
pakviesti i susirinkimą, ku
ris bus sausio 21 d. 8 vai. 
vak. So. Bostono Liet. Pil. 
Dr-jos patalpose.

Sausio 21 d. abi Lietuvių

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

komandos rungiasi So. Bos- iliustruota pasaka, 24 psl.
tono L.P.D-joj: pirmoji su kaina ............................ $1-
Cambridge I ir antroji su Ta pati angių kalba, ..$.1. 
Tufts universitetu. Tai pir
mas atsitikimas, kad abi ko-
mandos L.P-D-joj rungiasi 
prieš svečių komandas.

Bus didelės vestuvės Abi komandos gana sėk-
Vasario 20 d. Rūta Nevie- mingai varosi Bostono tarp- 

raitė išteka už Juozo Naujo- klubinėse. Derėtų savaisiais j 

ko. Didelė vestuvinė puota pasidomėti ir juos paskatin- 
bus tą dieną 2 vai. dienos ti. Visi kviečiami. Įėjimas

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee************’
BALTIC REALTY & 

INSURANCE AGENCY 
Vytautas Stelmokas

i' •

savininkas
Tarpininkauja perkant ar par

duodant namas.
Apdraudžia namas ir kitą tur

tą nuo visokių nelaimių.
Parūpina visų rūšių draudi

mus AUTOMOBILIAMS.
Draudžia gyvybę tr sveikatą.
389 Broad way, So. Boston, 

telefonas: 268-6030

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- į;; 
šių importuotų ir vietines * 
gamybos medžiagų ir 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

TEL. AN 8-2124

:! Dr. Amelia E. Rodd i:
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STt
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.kitų

KETURKOJIS UGNIAGE
SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai Įdomus pa
sakojimas, gera dovam. 
vaikams, bet ir senelia’ 
su Įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

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

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

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimantai
< >
u
!! t jp*eting*i taisome laikrodlin* <! 

žiedas, papoofelus

:: 379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649 
eeeeeeeeeeeoeeee*****************^

Elektros Prietaisai

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

«»♦ ’ 
♦

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 vaL die-

, ną. Perduodama: Vėliausių
!)j».nArtania nno polio, viso- J poaniilinin žinin gantranica
kių kitokia ligų ir nuc nelai- { r komentarai, muzika, dal
inių (ugnis, audra ir kt.) ..} nO8 į- Magdutės pasaka. 
Visais insurance reikalais Į'
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jutim of thePeaee—Constable

! 598 E. Broadway
Se. Boston 27, Mass.

} Tel. AN 8-1761 ir AN 8-24881

$ Dažau ir Taisau 
tv Namus iš lauko ir viduj<
» Lipdau popierius ir taisau4 
* viską, ką pataisyti reikia. * 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

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 AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—S 
Sekmadieniais ir šventadieniaia 

pagal susitarimą 

495 Columbia Road 
Arti Upham’s Corner

Dorchester. Mi

Taupyti $ $ $ padeda

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

24 VALANDŲ TARNYBA
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204
FORTUNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTĖS

FORDAS

MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU

Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 
Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 

Patvirtinta agentūra
Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 
FORD TRICKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 
24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSER1JOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

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

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

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 

TeL CO 5-5854

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 
ceptus ir-turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit i lietuvišką vaistiaų.
Sav. Emanuei L. Rosengard, B. Reg. Pharm.

882 a W. Brehdway, tarp E tr F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 84020
Non 9 vaL ryto iki 8 vaL vn išskyras šventadienios ir

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Cbtrurgaa

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadway,

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

TEL AN S-2712 
Namai ir Ckis:
287 Ce^eord Rd, Billeriea, Mase. 

TEL MO 3-2948

Lietnria Gydytoju ir
X KAY

reeeeeeeeeee***********************
i A. J. NAMAKSY ‘

Real Estate & Insurance
409 W. BR0ADWAY 
South Bostoa, Mass. 

Offics Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardicare Co.
Bariainku N. J. ALEKNA
•28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Moore Dėtai 
Popiero- Sienoms 

Stiklu Lea 
Visokie reikmenys

Reikmenys plamberiams 
Visokie reletiea daiktai

r




