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Moteris Indijoje valdys 
500 milijonų žmonių

Ministerių pirmininku paskirta Neru duktė Indira Gandi

Indira Gandi, buvusio Indijos 
ministerio pirm. Nehru duktė, 
išrinkta Indijos ministerių pir
mininku, kurio vieta tapė laisva, 
staiga mirus Lai Bahadur 
Shastri. Gandi iki Šiol buvo pro
pagandos ministerių.

silpna ir lengvai pažeidžia
ma pirmininkė-

Kokia iš tikrųjų bus mi- 
nisterė Indira Gandi, paro
dys jos ateities darbai. Po
litiniame gyvenime ji nėra 
naujokė ir jau yra įrodžiusi, 
turinti savo aiškią nuomonę 
įvairiais klausimais.

Indirai Gandi teko perim
ti kraštą valdyti labai sun
kiu laiku, kada jį kankina 
nepaprastas maisto trūku
mas, nes dėl didelės sausros 
buvo labai prastas derlius. 
JAV jau davė didelį kiekį 
kviečių, bet jo milionams 
badaujančių neužtenka.

Indijos ministeriui pirmi
ninkui Shastri netikėtai mi
rus vos tik Taškente pasibai
gus deryboms su Pakistanu, 
Indijai teko ieškoti jo įpėdi
nio. Kandidatų netrūko, bet 
valdančioji kongreso partija 
355 balsais prieš 169 balsus 
juo pasirinko Neru. kuris 
ministerio pirmininko kėdė
je išsėdėjo 17 metų. dukterį 
Indira Gandi, 48 metų mote
rį, Shastri kabinete buvusią 
propagandos ministere. Pa
gal ten esančią tvarką, pre
zidentas Radakrishnan ir 
pavedė jai sudaryti ministe- 
rių kabinetą.

Svarbiausioms ministeri
joms vadovauti ji pakvietė 
jos tėvo ir Shastri kabine
tuose buvusius asmenis, pati 
sau pasiliko atomo energi
jos ministerio vietą.

Taigi Indira Gandi dabar 
bus vienintelė mūsų žemėje 
ministere pirmininkė, ir dar 
ne bet kurios mažos, bet 
antrosios gyventojų skaičiu
mi valstybės.

Ji spaudos atstovams pa
reiškė. vesianti savo tėvo po
litiką — sieksianti palaikyti 
taiką namie ir visame pasau
ly. r.esidėti nei j betkurį blo
ką, palaikyti gerus santy
kius su Sovietų S-ga ir. žino
ma, su JAV, kurių pagalba 
Indijai yra labai reikalinga.

Opozicija nesidžiaugia 
nauja pirmininke. Socialistų 
vadas Kam Lohia sako, kad 
Gandi kartos savo tėvo ir 
Shastri klaidas, o be to, dar 
pridės ir savąsias. Dešiniųjų 
atstovas Masani sako, kad 
buvo klaida skirti I. Gandi 
pirmininkės pareigoms, nes 
dešiniųjų partija esanti prieš 
susitarimą Taškente, o Gan
di jau pareiškusi laikysian
tis Shastri susitarimų.

O kito konservatorių at
stovo Pandid nuomone. I. 
Gandi bus graži, bet labai

Clevelande buvo
svarbus posėdis

Sausio 22-23 dienomis 
Clevelande įvyko VUko 
Bendiuomenės ir kitų atsto
vų posėdis, kuriame svarsty
ti santykių su pavergtąja 
Lietuva klausimas ir kt.

Prof. J. Kubilius 
jau Lietuvoje
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rodo Azijos pietryčių pasiausalj, apie kurį šiuo metu daugiausia kalbama. Jame matome 
Vietnamą, Laosą, Cambodiją ir Tailandą. Skait muo 1 rodo Korat didžiausią JAV oro pajėgų ae
rodromą Tailande, kuris bus sujungtas greitke liu su Chon Buri uostu (skaitmuo 2). Prie San 
Sattahip statomas modernus uostas, o greta Rayonge bus modernausias aerodromas Tolimuose 
Rytuose. Nakhon Phanom (3) aerodromas skirtas vadinamam Ho Chi Minh keliui kontroliuoti. 
Tuo keliu P. Vietname veikiantieji komunistų daliniai viskuo aprūpinami iš š. Vietnamo. Aerod
romai Udon (5) ir Chiang Mai (6) svarbūs komu nistams pulti Laose.

Vietname paliaubos baigėsi, 
galima laukti didesnių mūšių

Taikos žygiai vaisių nedavė. Paliaubos pasibaigė. 
Galime laukti didesnių mūšių ir JAV karių skaičiaus 
Vietname padidinimo.

Prof. J. Kubilius, Vilniaus 
universiteto rektorius, sau
sio 16 d. buvo "mokslinės 
visuomenės ir aukštųjų mo
kyklų atstovų“ būrio sutik- sumivhi
tas Vilniaus geležinkelių rripOZĮSlū SOVieuĮ 
stoty, grįžęs iš Amerikos. A- 
merikoje jis išbuvo tris mė
nesius. čionykštėje lietuvių, Akademikas Kapica pa- 
visuomenėje sukėlęs daug bėgo iš Sovietų Sąjungos į 
dulkių. Spėliojimai, kad jis, Angliją, čia gavo fizikos 
viešės ištisą pusmetį, nepa- Į mokslų daktaro laipsnį ir ke

lioliką metų dirbo Cambri
dge universitete atominės fi

atsilikimą

sitvirtino.

Nusižudė ar nužudė 
Neivcomb Mott

zikos srityje. Po paskutinio
jo karo jis gavo pakvietimą 
aplankyti savo tėvynę, ten 
nuvažiavo ir, negavęs leidi-

Praeita rudėto mėnesi a- buvo Pnverstas
•v r I v k’ dirbti komunistams. Jiemsmenkietis turistas Newcomb __ - ...Mottiš Shcffield, Mass.. nu-Į KaPlca ^a d,dells lalrneJ‘- 

vykęs į Norvegiją, tolimoje
šiaurėje, kur rubežius su So
vietų Sąjunga neaiškus, per
ėjo tą rubežių. komunistai jį 
suėmė ir nuteisė 18 mėnesių.
Reikia pastebėti, kad Nor
vegijos gyventojai, pastebė-

mas.

Šiomis dienomis jis ko
munistų laikrašty pripaži
no, kad sovietų mokslas yra 
atsilikęs nuo JAV ir kad rei
kia dėti pastangų su JAV

Šen. Everett Dirksen, senato 
respublikonų vadas, kalbėjo te
levizijoje. atsakydamas į prezi
dento pranešimą apie krašto pa
dėtį. Jis pritarė prezidento už
sienio politikai.

i

ti toje vietoje, kur Mott buvo Jjs ?ako:. ukad
suimtas, nesuimami, bet 
JAV pilietį rusai suėmė ir 
nubaudė, nekaltindami šni
pinėjimu.

Dabar sovietai paskelbė, 
kad Mott. vežamas į priver
čiamųjų darbų stovyklą, 
traukinio išvietėje nusižudė 
persipiaudamas gerklę. Jo1

JAV mokslo darbą dirban
čių yra 800.000, o Sovietų — - »
Sąjungoje 700,000, bet JAV
mokslininkų darbų vaisiai 
sudaro trečdalį viso pasaulio Kno ZnininZin 
mokslininkų darbų vaisių, o Kū* ^lipinėja 
Sovietų S-gos mokslo darbai
tik vieną šeštadalį.

Atsiminkime, kad Sovieti-

komunistams

Alpėse sudužo 
Indijos lėktuvas

Pirmadienį lėktuvas, skri
dęs iš Indijos į New Yorką, 
sudužo, atsimušęs į debesų 
uždengtą aukščiausią Euro
poje Mont Blanc kalną. Lėk
tuve buvo 107 keleiviai ir 11 
žmonių įgula. ir. atrodo, visi 
bus žuvę. Tarpe keleivių bu
vęs ir dr. Bhabha, Indijos a- 
tominės energijos įstaigos 
viršininkas, vienas iš žymių
jų pasauly atominės jėgos 
panaudojimo žinovų.

Anglijoje gresia 
didelis streikas

Anglijos geležinkeliečiai 
nutarė sustreikuoti vasario 
mėnesį, jei nebus patenkinti 
jų ekonominiai reikalavi
mai.

Dabar už 42 valandų dar
bo savaitę nešikai gauna 10 
sv. 18 šil. ($30.50), o greitų
jų traukinių mašinistas 16 
sv. 19 šil. ($47.50).

Vakaru Vokietijoje suimti 
5 komunistų šnipai. Kas jie^dvh^tTktMSma3'**. nemėgstama prisipa- tokie? O štai ka.,:'’sovie'tų kaSai^o'paS*“

savižudybe netiki. Manoma, d uŽDakalv todėl
kad sovietai ir užmuštą ga- anU e‘at,
Įėjo paplauti pasiteisini- matyti. reikalas yra labai o- 
mui, nes čia jie dideli spe- pus. jei Kapicai buvo leista 
cialistai- į tiiip kalbėti.

prekybos delegacijos trys ministerj pirmininką 
nariai, jų žinių agentūros bakas Tafawa Baleva- Vė- 
TASS korespondentas ir ra- Bau j» ra»tag nužudytas, 
dijo žurnalistas.

Valst. sekretorius Dean 
Rusk pareiškė, kad JAV tai
kos pastangos nedavė vai
sių,, nieko nepadėjo ir jau 
menesį sustabdytas šiaurės 
Vietnamo bombardavimas. Į 
Komunistai per tą laiką vis 
labiau ruošiasi toliau ka
riauti. Jie net per ten šven
čiamu* Naujuosius Metus 
(nuo praeito ketvirtadienio 
iki sekmadienio) paskelbtas 
paliaubas pažeidė 82 kartus, 
užmušdami 5 amerikiečius,, 
4 korėjiečius ir 3 vietnamie
čius. O jei priešas ruošiasi, 
tai ir JAV negali atsilikti, 
todėl neabejotina, kad su
lauksime didesnių mūšių, 
nors, kaip prezidentas John- Į 
son išsireiškė, taikos durys 
bus visada atviros, ir, jeigu 
priešas norės taikos, JAV 
visada tam yna pasiruošu
sios. Šiaurės Vietnams dar 
nebombarduojamas ir neat
sakoma, ar jis bus irkada 
bus bombarduojamas, ar ne, 
bet Pietų Vietname prasidė
jo "normalios operacijos“ ir 
laukiama didesnių mūšių. 
Š. Vietname jau pastebėta 
kiniečių sprausminių lėktu
vų ir sovietinių MIG-21.

Neabejojama, kad JAV 
teks didinti karių skaičių 
Vietname, spėliojama, kad 
jis pasieks 400,000 karių, 
kaip Korėjos karo metu. 
Krašto apsaugos sekretorius 
McNamara karo reikalams 
prašo papildomai iki šių me
tų liepos mėn. 12 bil. 300 
mil. dolerių. Ta suma kong
reso bus duota, nes ir res
publikonai remia prezidento 
politiką Vietname.

Dėl vaikų darželių
griuvo kabinetas

Italijoje parlamentas at
metė vaikų darželių įstaty
mą, ir dėl to atsistatydino 
Aldo Moro ministerių kabi
netas. Mat, ten nesutariama 
dėl to. kas tuos darželius 
ves: valstybė ar katalikų 
bažnyčia. Socialdemokratai 
yra už tai, kad tuos darže
lius ir mokyklas tvarkytų 
valstybė ir bažnyčia į juos 
nesikištų, bet katalikai gal
voja kitaip.

Moro kabinete buvo ir so
cialdemokratai. Koks kabi
netas bus sudarytas, pama
tysime. Didžiausia krikščio
nių demokratų partija yra 
labai suskilusi. Joje vieni 
traukia labai į dešinę, o kiti 
nesibaidytų net su komunis
tais viename kabinete sėdė
ti.

Nepaprasta audra 
N. Anglijoje

Praeitą sekmadienį N. 
Anglijoje buvo tokia audra, 
kad žemė su dangumi mai
šėsi. Kai kur prisnigo net 16 
colių. Sniegas ir didelis vė
jas daug kur nutraukė elekt
ros laidus, todėl 10,000 na
mų kurį laiką buvo be švie 
sos, vien Bostone apie 2, 
telefonų neveikė.

Tą dieną buvo sustabdyti 
lėktuvų skridimai, Eostone 
atšaukti kai kurie didieji pa
rengimai. pirmadienį mo
kyklos buvo uždarytos.

Moroko atšaukė
savo atstovą

Prancūzija apkaltino Mo
roko vidaus reikalų ministe- 
rį ir dar du aukštus pareigū
nus. kurie pagrobė buvusį 
Moroko valdžios opozicijos 
vadą Ben Barka ir jį nužudė. 
Prancūzija reikalauja tuos 
asmenis suimti. Moroko ka
ralius tai laiko kišimuisi į jo 
valstybės vidaus reikalus ir 
todėl atšaukė savo atstovą 
iš Paryžiaus.

Kuo tas tų valstybių nesu
sipratimas pasibaigs, pama
tysime vėliau.

JAV BIUDŽETAS 
$112 BILIONŲ

Prez. Johnsonas pasiuntė 
kongresui biudžetą, kuris 
siekia $112.8 bilionų, įspė
damas. kad jis dėl karo Viet
name ir "neramumų pasau
lyje“ gali dar padidėti. Jis 
yra didesnis už praeitų mėtų 
beveik puspenkto biliono. 
Pajamų jame numatyta 111 
bil. dolerių, tai yra $11 bil. 
daugiau, negu šiais metais. 
Tuo būdu deficito numato
ma $1.6 bil.

Krašto gynybos reikalam 
numatyta $60.5 bil., kovai 
su neturtu $1.6 bil., švieti
mui $2.8 bil.

š. Nigerijos min. pirm. Mhmadu 
Bello (deSinėje) ir V. Nigerijos 
pirm. Samuel Akintola sukilėliu 
nužudyti. Kaip žinoma, sukilimą 
numalSino krašto apsaugos mi
nisteris, pats paleidęs vyriau
sybę ir parlamentą ir paskelbęs, 
kad pats valdysiąs kraštą.
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Nebūkime ragangaudžiai!
Dvidešimtajame amžiuje raganas gaudyti yra mažų 

mažiausia neišmintinga, o atrodo, kad kai kas tą "sportą" i 
[Madeda atgaivinti. Štai tokių "sportininkų“ pavyzdys.

Praeitą savaitę gavome iš Clevelando mašinėle be j 
lietuviškų ženklų parašytą ir mimiografu atspausdintą 
atviruką, kuri pasirašė Amerikos Lietuvių Konservatorių 
Klubo pirmininkas Ramanauskas, vicepirmininkas Šat
kauskas ir sekretorius Julius Smetona. Jo tekstas yra ši
toks (Lietuviškus ženklus sudėjome mes. Kel. red.):

"Brangūs Broliai ir Seserys,

Amerikos Lietuvių Konservatorių Klubas konstatuo
ja pro-komunistines tendencijas Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės vadovaujančių asmenų sluoksniuose. Jei tie as
menys ir toliau vairuos Bendruomenės laivą, Jaunimo 
Kongresas, užuot atžymėjęs mūsų žydinčios jaunuomenės 
mokslo ir kultūros laimėjimus, virs ko-egzistencijog su 
komunistais manifestacija. Lietuvių tautos garbei apgin
ti ir Jaunimo Kongreso pasisekimui užtikrinti Amerikos 
Lietuvių Konservatorių Klubas reikalauja, kad komunis
tams tebesiiankstą Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pa- 
reigonvs būtų tuojau iš savo užimamų vietų pašalinti."

Prezidentas Johnsonas (dešinėj) paskyrė negrą Robert 
Weaver (vidury) miestu statybos ir plėtimo departa
mento sekretorium. Tai pirmas negras ministerių kabi
nete. Kairėje Robert Wood. paskirtas to departamento 
sekretorium.

1$ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ
A. JENKINS

metų prabėgo ir dar daugiauI 
vandens patiltėn nutekėjo, 
o Havajuose labai daug kas, 
pasikeitė ir mes jau gyvena
me ne Kauai, bet Oahu sa
loje. tai dar kartą kviečiame 
atvykti ir užtikriname, kad 
turėsite didelio pasitenkini
mo. Tai ką sakai. Giedruk?

Anelė, Juozas ir motina 
Januškevičiai, Dorchester, 
Mass., rašo:

"Nusidžiaugėm, gavę pir
mutinę Kalėdų atvirutę nuo 
u ūsų is Havajų. Dėkojame, 
kad neužmiršote mūsų! Mes 
taip pat ir Judviem siunčia
me geriausius linkėjimus 
Kalėdų ir Naujųjų 1966 me
tų proga.

’ Norime tikėti, kad esate 
i sveik? ir linksmi. Dažnai pri
simename mūsų kelionę Į 
Havajų salas ir Jūsų taip 
malonų ir nuoširdų priėmi
mą. Tai palieka mums ne- 
užmirština. Su gilia pagarba
Jūsų Januškevičiai.“

Kas kitur rašoma
KO REIKIA JAUNIMUI

Tokia antrašte straipsnį 
išspausdino giuodžio 6 d. 
"Mūsų Pastogė“, leidžiama 
Australijoje. Autorius, pa
stebėjęs. kad dėl jaunimo 
šie

KAIP VARTOTI 
PAVARDES

"Pasaulio Lietuvis“ Nr. 19 
rašo, kaip mes turime savo 
pavardes vartoti:

. . 1. Bendras dėsnis — savo
lojamasi visų ir visur nes ivardes h. smul. stengia. 

jis neturįs atramo^mekuo 1=|alkytl lietuviškas (ta-
nesidomįs, gyvenąs tik šia 
diena, stengiąsis ją išnaudo
ti savo malonumams, rašo:

"Ta pačia laiko dvasia gy
vena ir mūsiškis — lietuviš
kasis jaunimas. Štai dėl ko 
jau ne nuo šiandie mūsų rū
pestis savo jaunimo ir ap
skritai ateitimi išvirto savo
tiška liga. Anksčiau šis rū
pestis reiškėsi priekaištais 
jaunimui, bet kai šis meto
das pasirodė nesėkmingas, 
ieškota kito kelio — imta 
pataikauti . net gi kaltinti 
save, vyresniuosius, kad, e-

Niekas mūsų neabejoja, kad komunistai tun gerai ap
galvotų planų, kaip mus sunaikinti. Jie tun tiems planams 
vykdyti ir gausių lėšų, ir gerai išmiklintų žmonių. Tai ži
nodami, ir mes turime ne tik r.uo’at bu ’tti, bet ir nepasi
duoti išgąsdintos žąsies jausmams, nevirsti isterikais ir , 
patys nuo savo riksmo neapkvaišti. Kiekvienas mūsų 
veiksmas turi būti šaltai ir gerai apgalvotas, nes tik tada 
niekais nueis komunistų pastangos, Kad mes patys, jų ne
matomo šešėlio supiudyti, vienas kit? už gerklės pasmaug
tume ir savo veiklą sunaikintume.

(Tęsinys)

rimu). tau jas taip pat rašo
me lietuvių kalbos rašybos 
įpročiais: Kaunas, Šalna, 
Gaulia, Zylė, Jonaitis, Ba
lys, Girdžius, Zujus, Jurkus.

2. Netekėjusių moterų pa
vardes sudarome iš vyriškų
jų pavardžių: a) galūnės -as 
ir -a keičiamos priesaga
-aite: Kaunas—Kauna it ė, 
Šalna—Šalnaitė; b) galūnės 
-is, -ė, -ia keičiamos prie
saga -ytė: Jonaitis—Jonai
tytė, Balys—Balytė, Zylė— 
Žyly tė, .. Gaulia—Gaulytė; 
c) galūnės -ius, -jus keičia-

Mūsų laisvės kovos jėgas pakirsti, mūsų balsą už
čiaupti ir mus sukiršinti vieną prieš kitą yra šiandien svar
biausias Komunistų uždavinys- Bet mes gyvename laisva
jame pasauly. Enkavedistai negali mūsų sugrūsti i savo 
kalėjimų ’ūsius, kankinimais išgauti savo principų išsiža
dėjimo, negali ištremti i vergų stovyklas ir ten numarinti. 
Tad jie griebiasi naujų ir gudresnių priemonių mūsų vie
ningam antikomunistiniam frontui išardyti. Jie bando 
sugriauti mūsų viens kitu ir visų visais pasitikėjimą, Įskie
pyti mums perdėtą įtaringumą, kad išsigąsdinę ir praradę

i

sveiką protą vienas nuo kito bėgtume ir gale visi Į jų i?- s 
tiestą bučių sulistume.

Štai pasižiūrėkime ir šiuo atveju, ką jau mes darome. • 
Kažkoks plačiajai visuomenei savo darbais nežinomas 
klubas drįsta viešai mesti vienos didžiųjų mūsų bendrinių 
organizacijų vadovybei sunkiausią kaltinimą, jį nusaky
damas tik bendrais žodžiais, nieku konkrečiai neparem- 
damas. Iš to rašto atrodo, kad jis remiasi tik savo Įtarimu, 
kurio pagrindas plačiąjai visuomenei nežinomas. Jeigu 
sakoma, kad Bendruomenės aukščiausioj vadovybėj yra 
puoselėjančių "pro-komunistines“ tendencijas ar proko- 
munistų, tai kas jie ir kokiais darbais tos tendencijos pa
sireiškė? Juk taip nuo stogo viršūnės bendrai kaltinant, 
visuomenėje keliamas neriboto asmenų skaičiaus Įtarimas. 
Tie "Broliai ir Seserys“, Į kuriuos anas raštelis kreipiasi, 
turi valią lygiai pradėti Įtarinėti, kad tie prokomunistiniu 
tendencijų skelbėjai ar vykdytojai gali būti ir Bačiūnas. 
ir dr. Nasvytis, ir V. Kamantas, ir S. Barzdukas. ir bet' 
kuris kitas pasirinktinai. Štai kur mes galime nueiti. O jei 
norite, akivaizdoje tokio apvalaus kaltinimo ir jo kirši
nančių rezultatų, gali atsirasti ir tokių itaringų "Brolių ir 
Seserų“, kurie gali pagalvoti, ar tik tas Konservatorių 
Klubas neturi kokių paslėptų "nro-komunistinių tendenci
jų“ taip miglotom frazėm visuomenę kiršindamas?.

Jei tas klubas žino tikrus faktus ir tuos prokomunis
tinius asmenis, tai jis pirmiausia tai turėjo iškelti pačioje 
Benduomenės valdyboje, savo kaltinimus paremti, ir. jei
gu jie pagristi, tokie asmenys galėtų iš ten būti pašalinti- 
Bet tokius kaltinimus pirma reikia rimtai išnagrinėti, o 
ne teisti prieš bylos nagrinėjimą. Tada galėtų tai būti iš
kelta, kai tokie sunkūs kaltinimai pasirodytų nesugriau
namai pagristi. O dabar visa Bendruomenės valdyba yra 
klubo atiduodama "Brolių ir Seserų“ linčo teismui.

Rašteli pasirašiusiųjų tarpe vra teisininkas, tai rodos, 
bent jis turėtų žinoti, kad yra ir šios bendrinės organiza- 
jijos garbės teismas ir kitų tiesių priemonių tokiems pro- 
komunistams sudrausti, jeigu jie tiKrai tokie yra.

Kiekvienas jauskime daugiau atsakomybės bet ką 
smerkdami ar ir besaikiai girdami, kontroliuokime savo 
galvas ir liežuvius ir vis patikrinkime, ar nedarome per 
savo kvailystę lygiai tai. ko kaip tik komunistai pageidau
ja, ką jie yra už mūsų nugaros gudriai suplanavę.

SU DRAUGAIS

Matthew Stonie, Law-
rence, Mass., tai tas pats 
mūsų Mykolas Stakicnis, ku
ris yra lygus drg. Jonuškai 
Bostone. Jis Lawrence yra 
senosios kartos didis vetera
nas, pilnas energijos ir svei
ko sumanumo, sėkmingai 
dirba visais laikais vietos 
organizacijose ir rašinėja 
korespondencijas iš savo ko
lonijos mūsų spaudai. Be 
kalėdinių sveikinimų, Myko
las teigia: ,

"Mūsų kolonijoje kone vi
sos savišalpos draugijos iš
nyko. išskyrus SLA kuopą, 
ir kol kas dar gyvuoja Lietu
vių Piliečių Klubas, Šv. D- 
nos Draugija ir Lietuvių Mo
terų Piliečių Klubas.

"Amerikos Lietuvių Tary
bos skyriuje susimetę geros 
valios lietuviai taipgi pasi
žymi savo veikla, ir šiemet 
jau ruošiamasi minėti Lietu
vos didžiąją šventę vasario 
13 d. Pas mus dar vis yra 
keletas lietuviškai kalban
čių. bet burliokams tarnau
jančių, kurie kartais lyg viš
toms ant juoko garsiai pa- 
kvaksi, kad jie esą vienin
teliai Lietuvos patriotai... 
Aišku, jie ieško kvailesnių 
už save.“

Juozas Pečulka. Law- 
rence, Mass., rašo:

"Kadangi aš jau gyvenu 
viršlaikį, tai man nelabai ge
rai sekasi rašyti. Manau, 
drg. Stakionis jums parašys 
apie Lavvrence ir apie viską, 
o nuo manęs tebūna geriausi 
linkėjimai.“

Didelis ačiū Juozui už lin
kėjimus- Jis visais laikais to
je apylinkėje buvo gabus 
spaustuvininkas, pagamin
davo draugijoms plakatus, 
tikietus ir visokiausius pa
rengimams garsinimus. Jo, 
skunde dėl gyvenimo virš-' 
laikio nepriimam, nes jis už 
Stakionį ir už mane gal tik 
keliom "pėtnyčiom“ vyrės- Į 
nis. Mes žinom kitas prie-j 
žastis, apie kurias šioje vie
toje pereitais metais minė
jome, o ši sykį mums smagu 
girdėti, kad drg. Pečulka 
dar vis su mumis.

tebėra pažangus žmogus ir 
kiek galėdamas veikia švie
timo bei kultūros organiza
cijose. Jis visais laikais bu-' 
vo didelis "Naujienų“ dien
raščio mėgėjag ir nuoširdus 
jo palaikytojas.

Jania Skamienė, Chicago, 
III., tai Pijaus Skamaročiaus 
žmona, kurie sėkmingai pa- į 
spruko iš enkavedistų sląs-; 
tų tėviškėje ir kaip nauja-; 
kul iai atvyko pas mus Į Ver- 
montą. sumaniai Įsikūrė ir 
pavyd ingai gyveno. Senu 
posakiu tariant — "nieko 
nebūna gero be blogo“,— 
taip atsitiko ir čia. Jania ra
šo:

"Labai gaila, kad nežino
jote. jog Pijus mirė 1965 m. 
vasario 11 d. Turėjo galvoje 
vėžį. Aš dabar gyvenu Chi
cagoje su vaikais ir savo tė
veliais. 1958 metais mūsų 
vaikai ir mano tėvai atvažia
vo per Lenkiją Į Ameriką- 
Duktė jau ištekėjus, gyvena 
atskirai, o sūnus gyvena kar- • 
tu su manim. Dabar esame. 
sveiki ir visi dirbame. Jūs j 
gi. kai būsite Chicagoje, pra
šyčiau aplankyti mus. Jania 
Skama.“

Ona Kraučelienė, Bar
tam, Conn., rašo

"Aš gyvenu su savo sū
num, kai mano Juozas mirė 
1965 m. liepos 6 d. Dėl to šių 
metų Kalėdos man labai 
liūdnos. Juoząs dažnai Jus 
prisimindavo ir daug ką pa
sakodavo. Tikrai žinau, kad 
jis būtų norėjęs , kad Jums 
parašyčiau šį bei tą metinių 
švenčių proga. Juozo žmona 
Ann.“

Nuoširdžiai dėkojame O- 
nai už kalėdini atviruką ir 
giliai susikaupę lenkiame 
galvas prie Juozo kapo, tar
dami: Tebūna Jam lengva 
amžiname poilsyje laisvo
je Amerikos žemelėje!

Onos Kraučelienės gyve
nimo draugas, o mūsų auk- 
saširdis bičiulis ir parapijie
tis Juozas buvo vienintelis 
iš mūsų tėviškės giminių, 
draugų ir vienintelis artimų
jų, kuris prieš keletą metų 
teikėsi mus aplankyti, at
naujinti pažintis, paviešėti 
ir bendrai pasidžiaugti gra
žiąja gamta Havajuose.

Ona ir Antanas Matuliai,
La Saile, Montreal, Canada. 
rašo:

"Aš irgi jau gyvenu iš 
santaupų; dar pensijos ne
gaunu. bet ir darbo neieš
kau. o jis pats neateina,—tai 
taip sau ir gyvenu, kaip ”un- 
tis ant undinio“. Vasarą žve- 
joju ant vandens, o žiemą 
ant ledo. tai taip sau laikas 
greit ir prabėga. Gerbiama
sis. atvyk pas mus, kaip se
niau atvykdavai. o mes ir vėl 
pavaišinsim molsonu (taip 
jie vadina savo alų. A.J.), 
dargi dabar pavaišinsim ne 
vien alučiu, duosim para
gaut ir skanios žuvies iš šv. 
Lauryno upės. Tai ką sakai, 
atvyksi?“

Teisybę tariant, atvykti 
pas montrealiečius būtų la
bai malonu, bet kaip? Kur 
nuvykus pasidėti? Kai bu
vau jaunesnis ir dirbdavau 
Amalgameitų siuvėjų unijai, 
tais laikais Stalinas su Hit
leriu bendrai kovojo prieš 
demokratines šalis. Stalin- 
čiai su naciais tada turėjo 
susiviję lizdą siuvėju unijo
je Prince Arthur gatvėje, o 
man buvo pavesta išvalyti 
tą bradą iš unijos. Saugumo 
dėlei reikėjo gyventi Mount 
Royal, o vėliau Fordo vieš
buty Dorchesterio gatvėje, 
kurio jau nėra nė pėdsakų. 
Dabargi pasenęs maitinuosi 
ne iš Amalgameitų sandėlio, 
o iš Dėdės Šamo malonės, 
kuris moka perdaug, kad vos 
tik badu nemirtum, ir per
mažai, kad žmoniškai pra
gyventum, tai ir man tenka 
braidžioti po Pacifico eže- 
rokšni. Skirtumas gal tiktai 
toks. kad šv. Lauryno upėje 
nėra pavojaus, gi mūsų di
džiajame Pacifice yra pri- 
siveisę labai piktų žvėrių. 
Jei tiktai nepasisaugosi, tai 
ryklys kapt už rankos — nu
kando ir nusinešė, o bangi
nis gali praryti su visu lai
veliu. Dėl to jau ir alučio 
neragauju.

(Bus daugiau).

są, patys esame užsidarę pa . __ .
senosiose normose ir nepri-! P^esaga -iūtė; Girdžius 
sitaiką prie šios dienos gyve- --Gurdžiūte, Zujus- Zujūte; 
nimo ir reikalavimų. Kiek i d) ?a*ūnė-u* keičiama prie- 
giliau pažvelgus, ir šitas me- sag3 -*»tė: Jurkus Jurkute, 
todas pasirodys bergždžias,
nes toks pataikavimas pri
lygsta saldainių dalinimui 
vaikams. Bet gi jaunimas 
jau nėra vaikai.

"Yra dar vienas kelias, a- 
pie kurį nedaug kas kalba,

3. Ištekėjusių moteiAj pa
vardes sudarome iš vyriškų
jų pavaldžių su priesaga
-iene; Kaunas—Kaunienė, 

Zujus—Zujienė, Subačius— 
Subaeienė. Kai kur prie dvi
skiemenių vyriškųjų pavar-

bet kuris gal ir būtų raktas į džių su galūnėmis -us, -ius, 
į jaunimo širdis ir jo siekius.; ypačiai -čius ir džius deda- 
Tai idealizmo kelias. Visų i ma priesaga -uvienė: Sutkus 
laikų jaunimas, aišku, ir šių —Sutkuvienė, Grinius — 
dienų, pasižymi dviem pa-į Griniuvienė, Taučius—Tau- 
grindiniais bruožais — ide- j čiuvienė, Barzdžius—Barz- 
alizmu ir aktyv umu. Kai šie džiuvienė.
du dalykai suderinti, tai už-i 4. kitaip savo pavardes tu- 
tikrintai galima nepaprastai rjme lietuviškai kalbė- 
daug laimėti. Jaunimas ak-į (jarrj j, rašydami, irtai turi 
tyvus nesulaikomai: jei jis
neturii idealo. jis atranda ki- gumo, susipratimo ir garbės
tų būdų savo aktyvumui, sa-. reikalas. Iš tikrųjų pamai-
\o energijai išlydyti. jeigu* viškai kalboje ir spaudoje
ne geram, tai piktam. Šitoji atrodytų tokie posakiai:
jaunimo akcija prilygsta ug- sveikjno Kaunas ar
niai: Kontroliuojama ir nu- dainavo panc,ė Kaunas.
kreipta tam tikram tikslui, , ,,,• .. .. , Bet svetimose kalbose, tai-ji naudinga, ji tirpdo plieną, , , . . . . •to,-. 2’ikydaroiesi prie jų vartosenos

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!

Jonas Urbonas, Lawrence, 
Mass., kovo 29 d. palydėjo 
amžinan poilsin savo vie
nintelį sūnų daktarą, kuri 
mes irgi pažinojome nuo 
vystyklų laikų, šiuo reiškia
me giliausią užuojautą Jo
nui ir Stelai Urbonams di
džiausio liūdesio valandoj*’.

Jonas Urbonas visuomet 
buvo ir, kiek mums žinoma,

J°na» Giedris ir jo dukra 
J. P. Dudosh, Pittsburgh. 
Pa., prieš kelerius metus- 
Stasio Bakano Įkalbėta atvy
ko i Havajus pirmą sykį jų 
pamatyti ir pasigėrėti egzo
tine mūsų gamtos grožybe- 
Nuo to laiko vis metinių šve
nčių progomis jie mus ap
lanko su nuoširdžiais linkė
jimais. Kadangi jau daug

Wintrop Roehefeller notarė kan 
didatuoti į Arkansas guberna. 
torius. Jis yra respublikonas ir 
varžysis su jau ilgus metus gu- 
hernntariaujančiu Faubus.

varo traukinius ir laivus, ne 
kontroliuojama ji degina 
miestus.

"Jaunimo idealas yra tie 
rėmai ir kryptis, kur jis gali 
tą energiją ir akciją įkinky
ti. Taigi, jaunimui trūksta i- 
dealo. Bet to idealo trūksta 
ir mums- Ir kaip tik dėl to 
dūsaudami apie jaunimo nu
krypimus, vengiame užsi
minti apie tai. ko patys ne
turime arba jau esame pra
radę. Mūsų pačių vieninte
lis troškimas, atstojąs visus 
idealus, šiandie yra kuo tik
riau ir patogiau įsikurti. Tai 
matydamas, lygiai elgiasi ir 
jaunimas, siekdamas ranka 
pasiekiamo gerbūvio. Nėra 
ko tikėtis, kad pats jauni
mas susirastų sau idealus, 
kai mato. kad niekas šiandie 
idealais nesirūpina. Jauni
mui idealai idealistų padik
tuojami ir jam uždedami. 
Tada jis eis paskui juos, 
kausis dėl jų.

"Jaunimas aktyvus, bet 
jam reikia duoti kryptį. į- 
žiebti idealą. Ką duos Jau
nimo Kongresas? Jeigu jis 

i suformuluos ir uždegs mū
sų jaunime idealus, būkime 
tikri, kad bus pradėtas nau
jas kovos už Lietuvą ir lie
tuvybę istorijos puslapis.“

Išrašykite 
KELEIVI 

savo draugam

dėsnių, negalime apsieiti be 
išimčių: pvz. dokumentuose 
ir kitais panašiais atvejais 
šalia Mr. Kaunas ar Herr 
Kaunas turės būti ir Mrs. 
Kaunas ar Frau Kaunas. Dėl 
paties pavardžių rašymo rei
kia pritarti ’Gimtosios Kal
bos4 siūlymui: mums neverta 
kaitalioti savo pavardžių ra
šybos, nes. viena, "pradėjus 
derintis prie anglų ar kito
kiu rašybų, reikėtų kone vi
sas lietuviškas pavardes 
keisti“, ir antra, "tuo ame
rikiečių vistiek neišmokysi
me taisyklingai (pavardes) 
ištarti“. Todėl reikia rašyti 
ne Shimkus, Eurkoos ar U- 
nitas, bet Šimkus, Jurkus, 
Jonaitis (nesvarbu, kad ang
liškame tekste liks S, ne Š.) 
(L.D. 1959 Nr. 4/6)- 

Toks dėsnis. Bet neprie
vartaukime tų lietuvių, ku
riems šis dėsnis savo laiku 
buvo nepažįstamas. Iš kitos 
pusės tikrai gražu, kad mū
sų ministeris B. K. Balutis 
savo pavardė atlietuvino 
čia. Amerikoje“

SUMAŽĖJO NEDARBAS

Gruodžio mėnesį bedar
bių skaičius sumažėjo iki 

• 2.9 mi!., arba 41%, Kitaip 
j tarus, palyginus su 1965 m. 
gruodžio mėnesį bedarbių 
buvo 600,000 mažiau, negu 
1964 m. tuo pačiu laiku. Tai 
mažiausias bedarbių skai
čius per paskutiniuosius 9 
metus.

Viso labo dirbančiųjų, iš
skyrus žemės ūkį, gruodžio 
mėnesį buvo 72.7 mil. žmo
nių.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

Pažinkime savuosius
Liet. Enciklopedijoje jo nėra, bet jis pats 

S. G.
Tęsinys

BEBRŲ KARALIJA sėj slėnio buvęs vandeninis 
malūnas, bet dabar jo nė 

Daktaro mašinėlė maža žymės nebėra. "Užpylus iš- 
dvivietė, bet kelyje nenusi- našą.“ aiškina daktaras, 
leidžia pačiom prašmatniau- "galima padaryti nemažą 
šiom didžiulėm. Vos pajudė- tvenkinį šioje dauboje“. Ži- 
jome iš vietos dar negrįstu noma, reikėtų Įdėti šiek tiek

-ištisas tomas

miško keliuku, o ji pakry
puodama pašokėdama neria 
pirmyn nieko nepaisydama 
ir tuojau atsiplėšia nuo mūsų 
didžiulės Dodge. Senjoras 
prie daktaro, o aš su jau
nuoliais. Šie pradžioje links
mai juokėsi iš mažutės ener
gingų judesių, bet netrukus 
visai rimtai susirūpino. Vos 
išvažiavome į vieškelį, o a- 
nos jau vos viršugalvis besi
mato. bet ir tas tai už kal
ves, tai už pasisukimo daž
nai ir visai pranyksta. Ėmė 
spausti gazą ir mūsų vairuo
tojas. bet. matyt, jis nėra di
delių greičių mėgėjas, tuo
jau ėmė skųstis kaimynui: 
"My gush!.. spaudžiam jau 
15 mylių virš leisto greičio, 
o vis dar atsiliekam. Bet ki
ti važiuoja dar greičiau, ta 
ir daktaras laikosi bendre 
visų ten praktikuojamo. 
Jaunasis T. visą laiką palai
ko rvšį su radijo mėgėju iš 
artimos apylinkės, o tas nu
rodinėja kelią. Bet pagaliai 
pasivejame ir "bėglius“- A 
pie trejetą mylių iki mūši 
tikslo daktaras sustoja pri; 
vienos įdomesnės vietovė; 
(gaila, nepasižymėjau jo; 
vardo) ir paaiškina, kad ta 
žydų įrengta stovyklavietė.

Nedidelis ežerėlis, aplin
kui nuvalyti laukiniai krū 
mai. žemė išlyginta, apžel 
din ta žole, reikiamose vieto 
se prisodinta jau prižiūrimi; 
medelių ir krūmų, pastatyti 
nedideli nameliai-moteliu- 
kai, įrengta prieplaukėlė si 
tilteliu irt.t. Galima naudo 
tis ir vasarą, ir žiemą. Ir pra 
eiviui jauku pažvelgti. Žy 
dai landūs ir prie pinigo. < 
su pinigu, sakoma, ir praga 
re neprapulsi.

Iš čia netrukus privažia
vome miško kelią (vėl, žino
ma. negrįstą), pasukome de
šinėn ir, kaip ir pirmiau, pa
šokinėdami. pasikraipydami 
pasileidome pirmyn, bet pa
galiau pasiekėme reikiamą 
vietą ir išlipome.

Dt-ktaras pasakoja, kad 
kairėje kelio yra jo miškas 
iki, va, ano kuolo (metalinis 
cinkuotas vamzdigalis gal 
kokio colio storumo įbestas 
žemėn). Ir taip eina gilyn,— 
mostelėjo ranka kryptį 
(jam. žinoma, aiški ta ežia, 
skirianti jo nuosavybę nuo 
kitų. bet mums ji nieko ne
sakė, nes jokios bent kiek 
matomos žymės nesimatė).

Miškas, kaip ir Wiltone, 
mišrus, bet čia aukštesnėse 
vietose daugiau spygliuočių 
ir kiek brandesnis. Nors re
tokai. bet yra užsilikusių vi 
sai brandžių pušų, gal ir vi 
są šimtmetį išgyvenusių. Tai
99_ KViiAioi

Kairėje yra nuotraukos tą v>ru. kurie buvo sugalvoję pagrobti gumos fabrikantą Leonardą Fire 
stone. Bet policijai apie tai iš anksto pranešė vienas iš šių plėšikų, bijodamas, kad vėliau jo 
sėbras gali jį nužudyti. Atėjusius Firestone pa grobti iš jo namų Beverly Hills. Cal., plėšikus 
pasitiko policija, kuri pirmoji suspėjo pavartoti ginklą ir nušovė abu plėšimus. Dešinėje jie guli 
nušauti, o greta stovi ambulanso tarnautojai.

darbo ir pinigo. Aukštesnėse 
vietose galima statyti pašiū
res arba net ir pastatus- 
Vaizdas ir šiuo metu nepeik
tinas, o vasarą, sužaliavus 
lapuočiams su krūmais ir 
pražydus pievai, jis turėtų 
būti net ir labai žavingas. į 

Apsidairę ir pasigrožėję 
vaizdais, grįžtame prie ma
šinų ir gerą galą pavažiuoja
me tuo pačiu keliu atgal ir —
vė išlipame, šeimininkas vėl ... . . . ,
vedasi gilyn miškan, čia '1S bebr}I sody-
mūsų kairėje aukštoka kai- bos.’ ~ ta^al Pc van* 
va. jos papėdėje daktaro , deniu. Taip daug saugiau.
stovyklauta vasaromis, yra Palikę bebių karaliją, dar _________ ______
net ir šulinys, bet dabar jau gerą kelio galą pavažiuoja- bo Datalpose buvo Šv?Petro SV. . .
užgyventas laukinių žiurkių, me aigal ir vėl lendame gi- ir Povilo vyrų pašalpinės niJOS valstYbeJ 
netoliese. \ agių nukeltai Jo lyn ir kopiame aukštyn, šį draugijos susirinkimas. ku-
buldozerio stogas (norėję kartą atsiduriame ant aukš- riame nutarta šią 61 metus 
pavogti buldozeri, bet sto- tokos kalvos, žinoma, tame veikusią draugiją uždaryti, 
gas kliudęs pro šakas praya- pat miške. Priėjus gana štai- Draugija buvo įkurta 
žiuoti, tai nukėlė, bet laikui gų krantą prieš akis atsi- 1905 m. gegužės 28 d- Nuo 
buvo pastebėti ir sukliudy- veria reto grožio vaizdas: to laiko ji daug ką yra nuvei- 

apacioje platus slėnis, kur- kusi. bet negalėjo išvengti

GARDNER, MASS.

Šv. Petro ir Povilo Dr-ja 
baigė savo dienas

Sausio 4 d. Lietuvių Klu-

Dainų švente irgi visuotinė 
manifestacija

ALFONSAS NAKAS
Tik keli trumpi mėnesiai namus amfiteatrus? Kas jau 

beliko iki Trečiosios Dainų1 beįeis prakaituoti liepos 
Šventės Chicagoje. Prieš ke- karštyje! Įsitaisysime ir lais- 
letą savaičių bičiulis Albi- vai, ir patogiai. Kad tik dai
nas Valentinas per visą nininkų pakankamai priva- 
spaudą perjojo ant savo žiuotų. Ir publikos., 
lengvos plunksnos, paskelb- Va, mano tikslas tai pub- 
damas, kad ta dainų šventė lika. Užtat ir ateinu Albinui 
bus 1966 m. liepos 3 d. Valentinui pritūravoti- Ir

Sėdžiu salonėlyje ir kiau- žadu dar ne kartą prabilti į 
sau, kaip mano Zenithas jus. Naujosios Anglijos ir 
Antrosios Dainų šventės Didžiojo New Yorko sesės ir 
plokštelę groja. (Man joje broliai. Tol čiulbėsime, kol 
dalyvauti neteko- Dėl labai, suviliosime. Žinokite, kad vi- 
labai svarbių priežasčių!) su gyvųjų lietuvių vieta at- 
Iš tūkstančių krūtinių plė- einančio liepos mėnesio pir- 
šiasi Tautos himnas. Paskui momis dienomis — Chica- 
Maida už tėvynę. Paskui... ga! Nes kuo didesnės tautie- 
Palaukite. palaukit! čių masės "sostinę“ užplūs,

Regiu didžiulį amfite- tuo geriau būsime pastebėti, 
atrą. Sėdim aukštai, pačioje Kai jau ten sulėksime, suva- 
padangėje. Slėnys — galvų šiuosime. tai šalia Dainų 
jūra. Už slėnio vėl kyla pa- šventės gal ir daugiau ką 
kopos iki dangaus. Ar ne nuveiksime. Tesuka galvas 
pusantro tūkstančio žmonių visuomenės veikėjai, organi-

Gruodžio 21 d- mirė Jad
vyga Bielskienė, 68 m. amž.. 
kilusi nuo Šilalės, Žemaiti
joje. naliko liūdinčius sūnų 

i šeima ir hroli Ponnw1vs- r*—, >ISUUII,e„vs veos-ejai, orgam- 
iio« valstvhėip ' choras? Margaspalviai tau-I zatoriai. Žinau, kad jie su-

1 tiniai rūbai. Švaistosi čia galvos ne vieną tautinę kul- 
Alfonsas Mikulskis, čia Bro
nius Budriūnas. Prakaito u- 
peliai ir dainininkų estrado
je. ir publikos pusėje. Nes 
temperatūra, turbūt, apie

d).
Mes dabai esame prie ne-kur atskiros sodybos, o to. ko neišvengė ir daug ki- 

paties slėnio. —- aiškina per ”visų galvas“ tolumoje tų mūsų organizacijų. Prie- 
seimininkas, — tik jį mato- mėlynuoja vėl miškais ap- žastis visur ta pati: senoji 
me is kitos vietos ir turime augę kalnų gūbriai. Žiūrėk karta, kuri tas dr augijas 
Dlatesnį vaizda, Stebėkite ii- rrživžiLric ! pio rv<xf tavn . XXr J  __c -----------------------------T ji įz«»v v<»i y SVtTIgt:, pUčlUgUIIIžl IS-
šitą tvenkinį, tai bebrų dar- stambesnių medžių erdves- mirė. o kurie liko gyvi, nepa- 
oas. O ana ten matote ilgą nė aikštelė. Čia daktaro tu- jėgia jų tvarkyti. Jaunosios 
rietuvę tvarkingai sukrautų lėta radijo stotis ir net ia- kartos dauguma lietuviško- 
malkų. _ _ boratorija“. Pasirodo, kad mig draugijomis nesidomi.

0 ta rietuvėlė gal poros daktaras ir radijo srityje ne Negalima sakyti, kad Šv. 
šimtų pėdų ilgio ir kokio jar- pėsčias. Šioje vietoje buvęs Petro ir Povilo draugija ne- 
do aukščio, galais prieš sro- įsirengęs bandomąją radijo būtų turėjusi jaunosios kar
vę kiek pakiliau, o pasroviui stotelę ir palaikęs bevielį ry- tos atstovų. Jų buvo net la- 
įuolaidžiau. Prinešta dar šį su savo sodyba už 13 my- bai darbščių ir energingų, 
žo.ių su smulkiom šaKelėm lių nuo čia. Kad tai ne pa- Daug nuopelnų turi buvęs 
;r prikimsta taip malkų. Te- saka, liudija jos likučiai— pirm. Vincas Višniauskas, 
Kėdamas vanduo spaudžia antena ilgais ragais nui eista sekr Ged'minas Panevėžys 
tas malkas -kuolus, o jų že- ant žemės guli. medžiuose į- ižd.'Antanas Kraskauska^ 
m\Ti palinkę galai sminga sukti izoliatoriai ir kitos kurie kelerius metus vado- 
gibn į žemę, ir tuo būdu smulkmenos. vavo draugijai. Jeigu ne jie,
vanduo atlieka dalį darbo. D d bandvmus s^ieji būtų jau seniau drau-
kuno patys bebrai nepaje- Liak.aras aaręo bandymus Paminėtinai iFyja 11 metrų ilgio banga (iis .m .uždai ę. ramiiwtijia^

Dar Wiltone vaikščioda- vartoja metrinius matus). bartos atstOTas
. vvntone vaiKsciona j leksas Nakutis, kuris is kelių

Jiun „‘Sa «„„k„ snraTi Kp paskutinių dienu

to

mi
lyg kokių padaužų negražiai džių) plotą sunku surasti, 
apnaikintus lapuočius mede- *ai *UOs IĮ metrų sulenkė

Giuodžio pabaigoje mirė 
Kotryna Pazarienė, 67 m. 
amž., palikusi liūdinčius vy
rą Juozapą, dvi dukteris ir 
sūnų.

Sausio 5 d. mirė Jokūbas 
Vėjelis, 85 m. amž.. kilęs 
nuo Biržų, palikęs liūdinčią 
dukterį Aldoną Bazidlienę 
su šeima. Jai gili užuojauta.

A. Juška
i _ d____ i__ _ _ ij_i_L.IVIUTIU DCUU1UTC9 ▼aiUyKZEI

Sausio 10 d. susirinkime 
išrinkta šitokia valdyba: 
pirm Pranas Dauckas. vice
pirm. Antanas Daukantas, 
fin. sekr. Vilimas Višniaus
kas. ižd. James Gacman, 
sekr. Vanda šerkšnienė, di
rektoriais broliai Debesevi- 
čiai. Juška. Maželis, Netselis 
ir Tamulynienė. Vietinis

MIAMI, FLA.
Klubo susirinkimas

Sausio 8 d. buvo Miami 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo susirinkimas, kurio 
darbotvarkėje tebuvo pa
prasti eiliniai reikalai.

Susirinkimas minutės su
sikaupimu pagerbė mirusi

tūrinę pramogą.
Jums iš N. Anglijos ir 

New Yorko planuoti jau 
pats laikas. Per dieną ar dvi 
vasaros metu nesuvažinėsite.130 1. F. Kažkur salių prieš- i r> ,

kambariuose dalinamas van- Re,kla ta Pr°ga imti bent 
duo. Eini šeimos aprūpinti, ?ava'tę ato?to^' R?>k« su-
bet iki užkopi atgal - nė sl.'ls.t,.,s ankso s“ '’^ugais, 

giminėmis dėl nakvynių. Be
je, Chicagos pašonėje yra 
pora lietuviškų kurortinių 

pavyko dėl karščio-Papikti- ™est“k«;. Bvveriy Stores
nau, susilaukiau kritikos. I <&an(lu"alP1.10?
Ak, tai buvo prieš dešimtį Jen "5.1‘etuv.skai u-kalbėt. 

1956 m. liepos 1 d. baudžiama, len galima .s 
anksto vasarnamiais apsirū
pinti ir po Dainų Šventės ke-

pusės nebeatneši.
Tuomet rašiau, kad Dainų

nzinairulm »«• Irozl ha 
ovvjivc; jrvvy ii rvavi iiK7-

metų,
Tai buvo Pirmosios Dainų 
Šventės metu. Ir vis tiktai, 
nors buvo sūraus skonio pra lėtą dienų Baltijos baltumo
kaito, nors kūnas alpo dėl s,me'.V P"e. Ml?kl?an° e2er0 
troškulio, nors drabužiai bu-' lke'-ls- Oncagiskiai draugai 
vo šlapi, - liko ne vien tik' JumaPa(,as s? vasarnamiais, 
šis nemalonus prisiminimas. JeI'lk !alku reipsites.
Liko kažkas daugiau nepa-' . Remia nepamiršti, kad su 
mi,-štamo. Liko ir daininin-l Jum'? Ch.cagon važiuos ir 
kų. ir publikos herojizmo J?™1™5;
pavyzdys, liko karštoje mai
šatyje padarytos pažintys ir 
ten surasti seniai pažįstami 
veidai.

Argi ta Pirmoji Dainų 
Šventė nebuvo demonstraci-

mas jus ten tempte temps. 
Juk Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresas — Dainų 
Šventės metu! Jaunimo me
tų pats aukščiausias taškas-

Ak, nesinorėtų sustoti ra
šius ir raginus. Bet dar busja, masinis susibūrimas? O,

savo dosnų rėmėją Pranciš-i Antrosios Dainų šventės progų. Dabar tik pirmas pri- 
Į plokštelė groja ir groja, ir minimas. Sausis baigiasi, 
malonus šiurpulys smelkiasi Saulė kopia aukštyn. Penki 
iki pačios širdies... • mėnesiai — trumpas laikas.

Po dešimties ir po penke- Pradėkime^ruoštis Chicagon 
Šventė turi 

lietuviu de-d ra n esc Kan nei i jF,t*’7**v**j **
15 metų taip palaidojome p. Mockaus mirties nebus1 )au flabar henuomos nevėsi- monstracija!

nešė fin. sekr. naštą. Ačiū 
jums. vyrai!

Paskutiniuoiu metu drau- kų Mockų 
gijoje buvo 27 nariai, bet Klubo banketas

liūs. Pasirodo, mišriuose net keturkampiai. Ilgis tas pats 
ir privačiuose miškuose vai- 0 vjetos užima tik ketvirta-
džia naikina lapuočius, no- dalį. Iškėlęs aukštvn leidžia v**rtP ripk#» $8 000 ! c Q j t iA
rėdama sudaryti geresnes srovę (elektros bangas), bet vjsiems buVQ j]a' bet' tuvit^Klubo bankete svečiu r° dešimties ir po pense- rraaeKime ruo,v
sąlygas tarpti spygliuočiams £* ™ tlikadreb^ kito. nebetmvo-rei- buv0U apie pora šimtu.'Pirmi ™ "><*}. Daug kas pasikeitė Sandien! Dainų
(vista kova uz buv,). Bet y,^npaka',nJ,a* kėįo draugija uždaryti- Prieš A. Noreika pranešė, kad dėl Pilyje ir Chicagoje. Kas. būt. v.,uot.„e 1.
pats darbas atliekamas ne- bJ teIį- ^ur nereikia, užtve 
gražiai: nukertamas mede- r’a < i°ms kelią ir tokiu bū ;Ptnvrtc
lis juosmens aukštyje, kel- du daugiau jėgos siunčia no- w
mas apipilamas kažkokiais i’ma kryptimi.
chemikalais ir paliekamas Kokia gi toji "tvora“, kuri Mirė Pranciškus Mockus, 

didelis klubo geradaris, jam 
davęs daug lėšų, bet šiaip 
keistas žmogus.

Klubui, kaip minėjau, jis 
paklojo kelias dešimtis tūks-

ROCHESTER, N. Y 
Mūsų eilės retėja

Per praeitus metus nete-k

WORCESTER. MASS 

Išvyko į Floridą
Mano geri bičiuliai, vie-

kome 26 lietuvių-Štai jie: tos įžymus veikėjas Julius
Tadas Bielskis, 86 metų. (Svikla ir Andrius Urbonas-

Sūnų pašalpinę kalbų nei muzikos, 
draugiją, o prieš 10 metu— Mirė p. Mockus
Birutės Moteni pašalpinę

Dievo valioje. Nukirstos da- kliudo e ektros banga, beg- liko eerai veikianti Lietuvių 
lies niekas nepašalina (per ti i užpakali? Nagi sulauks-; va?arnamio draugija (Li-
brangu). Privatūs savinin- to tokios pat formos ir dy- thuanian Outing Asso. Ine.), 
kai va dzia, uz ų darbą pri- dzio kitą laidą ir iškelia uz- cia dau£, na,.josios kartos 
moka ketytrtadal, kainos. O pakalyje antenos tam tikra- narju b„vejk yisa va](J 
cia oebrai atlieką jį uz dyką me atstume. Nuo antenos pa- . iannm'n turi tandų aolenų, oet Lietuvos vaiaas ivioiKins, įzaoeie
ir priedo dar skynimą gra- sileidusi banga atsimuša ir • * ,-J f į. ■ nnn laisvinimo ir kitiems mūsų Poškienė, 29 m. Viktoras 
žutėliai nuvalo, anei šapelio "įsiremia“, o "įsirėmusi“ į ’ P • • svarbiems reikalams neduo- Bačiulis, 69 m., kun. A. Ro-
nepalikę. Net ir kelmai jų tviitą atramą turi daugiau Mirė šie lietuviai davo nė surūdijusio cento, caitis. 56 m., Antanas Būti i-
skynime nebado žiūrovui a- jėgos bėgti pirmyn- Tai di- Lapkričio 22 d. mirė An- Pats laikraščių neskaitė, to- mas. JurgisJ^abanauskas._<4 
kiu
kokiu

(Urbonavičius sausio 19 d. iš
važiavo į Floridą kaistoje 
tsaulėje pasikaitinti.
S Linkiu jiems malonių die
nų ir gero poilsio.

J. Krasinskas 
JERSEY CITY. NJ.

A. Merkorienės kūriniai 
parodoje

nas Saladžius. 72 m., Juozas Miesto muziejuje—miesto
Klaidos Draugelis. 60 m., Stanislo- bibljou»kos centre (472 Jer-

Keleivio Nr. 52 išspaus- vas Kizerskis, 91 m., Stanis- gey Avė.) Moderniųjų Daili-

Vincas Baronas, 76 m.. Ele
na Mateikienė, 71 m., Ed-

naikina tik lapuočius, čia mas. kuris duoda geriausius palikęs liūdinčius žmoną O- jam kas fundydavo.
slėnyje ir apie jį labiausia davinius, aiškina daktaras, ną Stakiūtę-Žilienę, du bro-
paplitusius baltus ąžuoliu- Mano globotojams Tamošai- liūs ir 4 seseris Lietuvoje,
kus (ųuercus alba). Ogi ir čiams. kaip radijo specialis- Gili jiems užuojauta,

kilimais, bet geras plotas dantelių aštrumėlis! Skied- tams, ir be paaiškinimų bu- Lapkričio pradžioje mirė
kažkada srovės išneštas. Slė- ros—lyg indijonišku kirvu- vo daug kas aišku ir supran- Kazimieras Mundris, 78 m.,

"šenoeios kartos“ likučiai 
Einame gilvn miškan ir

prieiname slėnį, per jį supil
tas pylimas apžėlęs retokais

niu teka nesrauni (bent šio
je vietoje) upelė. Esą, prieš 
trejetą šimtų metų anoj pu-

ku būtų kapota. ! tama. bet man — tai ištisa Į kilęs iš Pumpėnų valsč., Pa
Kaip pažiūrai, tai visas di- pamoka. Fievėžio apsk., palikęs liū-

džiulis slėnis prisėtas salų, ( Bus daugiau)- d'nčiu.% sūnų su šeima.

dinta. kad SLA 44 kp. iždo i lovas Trilikauskas, 75 m..
globėju išrinkta J. Nevienė, 
o turėjo būti Juozas Nevis.

Klubo fin. sekr. išrinkta 
Elena Verbelienė. o ne Ver- 
velienė L. J. Stasiulis

Povilas Peckus, 74 m.. Juo
zas Šaulys, Stanislovas Pet
kevičius, 80 m.. Marija Ski- 
linskaitė. 8 m- Julija Brown.

K. Zlotkus

ninku Sąjunga sausio 15 d. 
atidarė 27 dailininkų paro
dą. Joje yra ir Aleksandros 
Vitkauskaitės - Merkelienės 
6 aliejiniai kūriniai. Paroda 
bus uždarvta vasario 5 d.
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Iš pavergtos Lietuvos į

Lietuva neteko trijų žymių 
gydytojų

Praėjusių 1965 metų pa
baigoje ir šių metų pradžio
je Lietuva neteko trijų įžy
mių ir daug savo kraštui pa
sidarbavusių gydytojų. Vie
nas po kito iškeliavo į amži
nybę buvę plačiai žinomi 
Lietuvoje šie gydytojai:

Vladas Kairiūkšti*

Gimęs 1887 m. lapkričio 
2 d. Seinuose, mokytojo šei
moje. Mirė Kaune 1965 m. 
gruodžio 22 d. širdies prie
puoliu, sulaukęs 78 metų 
amžiaus. Mokėsi Suvalkų ir 
vėliau Marijampolės gimna- 
sijoje. Medicinos mokslus 
studijavo pradžioje Kroku
voje, o paskui Kazanės mies
te, Rusijoje. Didesnę savo 
amžiaus dalį gyveno Kaime. 
Buvo plačiai žinomas visoje 
Lietuvoje kaip geras gydy
tojas. Nepriklausomybės ir 
okupacijų laikais daug metų 
buvo dirbęs Kauno uni versi-Į 
tete ir įvairiose Kauno ligo
ninėse. Nuo 1945 iki 1948 
metų Kauno universitete 
dėstė farmakologiją ir bend
rąją mediciną- Buvo parašęs 
ir paskelbęs apie 40 mokslo 
darbų iš medicinos srities.

Palaidotas Kaune, Petra
šiūnų kapinėse.

Vladas Lašas

Tai profesorius, Lietuvos 
Mokslu akademijos narys. 
Gimęs 1892 m. sausio 1 d. 
Rokiškyio aps., Paupės vien
kiemyje, ūkininko šeimoje. 
Mirė 1966 m. sausio 2 d. 
Kaune, po ilgos ir sunkios 
plaučių vėžio ligos. Gimna
ziją baigė Peterburge, o me
diciną studijavo Tartu uni
versitete, Estijoje Beveik vi
są savo amžių kaip gydyto
jas atidavė darbui Kauno u- 
niversitete,—nuo 1922 m. i- 
ki pat savo mirties. Tame u- 
niversitete jis 18 metų buvo 
medicinos fakulteto deka
nu. Jo rūpesčiais buvo pa
statyti Mickevičiaus gatvėje 
moderniški medicinos fakul
tetui rūmai, o po to, jau

prieš Antrąjį pąsauiinį karą, 
prof. V. Lašui vadovaujant, 
.buvo Žaliakalnyje pastaty
tos didelės ir visai moder
nios geriausios visame Pa
kaityje klinikos. Lietuviai 
įtomis klinikomis didžiavo
si, o svetimieji, net vokie
čiai, stebėjosi-

Prof- VI. Lašas buvo 
darbštus ir kūrybingas mok
slininkas: buvo parašęs apie 
120 mokslo darbų. Kartu jis 
buvo gilus savo krašto patri
otas lietuvis, demokratas, 
veiklus Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų S-gos narys iki 
pat maskolių okupacijos 
1940 m.

Mirė sulaukęs 73 m. am
žiaus Kaune. Laidotuvėse 
dalyvavo minios kauniečių 
lietuvių.

Stasys Žilinskas

Gimęs 1891 m. Vilkaviškio 
apskr., Šunskų valsčiuj; mi
rė Kaune 1965 m. gruodžio 
15 d. širdies priepuoliu.

Mokslus ėjo Marijampo
lės gimnazijoje. Į Maskvos 
universitetą įstojo 1911 m. ir 
jį baigė 1916 m. Grįžęs į at- 
sistatančią nepriklausomą 
Lietuvą, daug metų tarnavo 
gydytoju Lietuvos kariuo
menėje, čia jis pasiekė pul
kininko leitenanto laipsnio.

St. Žilinskas daug metų 
dirbo Kaune Karo ligoninė
je, eidamas ausų-nosies- 
gerkiės ligų skyriaus vedėjo 
pareigas. Vėliau, nuo 1944 
m- pabaigos,, prasidėjus Lie
tuvoje rusų antrajai okupa
cijai, iki pat mirties buvo 
Kauno Medicinos Instituto 
ausų-nosies-gerklės ligų ka
tedros vedėju.

St. Žilinskas buvo plačiai 
žinomas Lietuvoje kaip ge
ras gydytojas specialistas. 
Buvo paskelbęs apie 26 
mokslo darbus. Mirė sulau
kęs 74 m. amžiaus. Palaido
tas Kaune, Petrašiūnų kapi
nėse.

Dr. B. Matulionis

Vietnamietė uždeda vainiką vienam iš ką tik atvykusios 
į Vietnamą 25-sios divizijos kariui

Jaunimo kongreso pirmininkas

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai 

. GRIEŽĖ

Antai pažvelki! Tai Vilnius 
rūmais

Dunkso tarp kalnų plačiai 
Naktis ji rūbais tamsiais

kaip dūmais 
Dengia! ..Jis kenčia giliai!.. 
(Paskutiniai du žodžiai ne 
Maironio).

1926 m. gruodžio 17 d. 
perversmo pastatytoji vy
riausybė vienu pirmųjų savo 
veiksmų uždarė veikusias 
profesines sąjungas ir nelei
do jų iki pat galo. Užtatai 
po 1940 m. birželio 15 d. į- 
vykių Maskvos emisarai šį 
faktą nedelsdami ir net su 
tam tikru pasigyrimu puikiai 
'Išnaudojo.

Vos sulipdžius „Liaudies 
ir darbo žmonių“ vyriausy
bę, tuoj buvo imtasi tverti 
įmonėse ir įstaigose darbi
ninku ir tarnautojų profesi
nės sąjungos skyriai. Be jo
kių iš anksto pasirengimų

(net spaudoje anksčiau ne- 
besuspėta paaiškinti) per 

,centrines valstybinės admi
nistracijos įstaigas duotas 
paliepimas padaliniams tuoj 
organizuotis.

Gavus įsakymą, daug kur 
jau kitą dieną vyko susirin
kimai ir buvo renkamos val
dybos.

Vilniaus miesto N. mokes
čių inspekcijai (ir visom ki
tom) atėjo paliepimas per 
Mokesčių departamentą 
Kaune. Vilniuje anuo metu 
buvo 6 miesto, viena apskri
ties ir viena akcizo inspek
cijos, taigi iš viso net 7. Pen
kios jų buvo vienuose na
muose (Basanavičiaus g-vė 
10), o dvi netoliese kituose 
(Vingrių g-vė 7). Kiekviena 
jų tvarkėsi savarankiškai, 
tai ir profesinės sąjungos 
skyrius steigė kiekviena sau.

Nustatytu laiku susirinko
me bendroje raštinėje. Įstai
gos viršininkas (mokesčių 
inspektorius) atidaro susi
rinkimą, paaiškina apie gau
tą paliepimą ir kviečia susi
rinkusius sudaryti prezidiu
mą ir įvykdyti rinkimus.

Prezidiumas sudaromas 
labai greitai: vienam pasiū
lius kandidatą, kiti pakelia 
dešinę, ir reikalas išspręstas. 
Tas pats ir su sekretorium.

Prezidiumui užėmus vie-j 
tą. paaiškėjo ir pati darbo
tvarkė, kuri pasirodė labai 
trumputė, vos vienas klausi
mas — skyriaus valdybos 
sudarymas.

Tačiau reikia pastebėti, 
kad susirinkimo metu kilo 
klausimas rinkti atstovus į 
būsimą skyrių atstovų suva
žiavimą centriniams orga
nams rinkti. Tuomet dar 
vienas kitas galvojo, kad ši 
organizacija bus tikrai savos 
profesijos žmonių atstovybė- 
Bet čia pat paaiškėjo, kad 
šios dienos darbotvtrkė yra 
tik vieno klausimo ir jos 
plėsti negalima, ypač dar ir 
dėl to, kad neturima jokių 
tolimesnių ir aiškesnių nuro
dymų. o įvykiai taip greitai 
rutuliojasi, kad kas dabar y- 
ra „taip“, jau po valandos 
gali būti „ne“ ir tt.

Ilgiau gvildenti neaiškaus 
klausimo niekas nenorėjo, ir 
tuo susirinkimas, trukęs vos 
keliolika minučių, baigėsi.

Susirinkimo protokolo vie
nas egzempliorius pasiųstas 
Mokesčių departamentui, 
kaip paliepusiam vykdyti 
rinkimus, o kitas iki tol dar 
negirdėtam ir nežinia kaip 
iš po nakties atsiradusiam 
profesinės sąjungos centrui.

Bet išrinktiesiem* ilgai 
džiaugtis gautai* įgalioji
mais neteko: vos tik pasiekė 
centrą protokolas, tuojau at
ėjo pranešimas, kad susirin
kimas buvęs neteisėtas ir 
rinkimai panaikinami, nes... 
jame nebuvo komunistų par
tijos ir profesinės sąjungos 
atstovų.

Netrukus buvo sušauktas 
kitas susirinkimas, kuriam 
vadovavo vienas iš dviejų 
atvykusių jaunų, iki tol nie
kieno nematytų ir nepažįsta
mų vyrukų.

Susirinkimą atidarė ir 
kalbėjo tik vienas, o antras 
per visą laiką —anei žept. 
Kalbėjęs, kaip ir galima bu
vo laukti, pirmiausia išplū
do Smetonos režimą ir visus 
jo „pakalikus“, pasidžiaugė 
laime, kuri dabar mus ap
gaubė, kelis kartus pagarbi
no „genialųjį vadą“, raudo
nąją armiją, išvadavusią 
mus iš imperialistų prie
spaudos, ir pagaliau paaiš
kino patį susirinkimo tikslą, 
įspėjęs, kad reakcionieriai

nebandytų „įsiskverbti“ į 
garbingos profesinės sąjun
gos darbuotojų eiles, nes jie 
vistiek būsią dešifruoti (iš
aiškinti) ir su šaknimis iš
rauti.

Bet susirinkimas išrinko 
vėl tuos pačius. Kadangi rin
kėjai prezidiumo, o jis rin
kėjų nepažino, tai jokių gin
čų dėl išrinktųjų ir nekilo. Šį 
kartą protokolo niekas nera
šė ir apie jį net neužsiminė. 
Bet šį kartą, kaip ir aname 
susirinkime, kilo klausimas 
dėl atstovų į suvažiavimą 
centro organams rinkti. Bet 
į tai gautas trumpas ir labai 
aiškus atsakymas: Jūsų už
davinys — vykdyti centro 
nurodymus, o visa Inta jūsų 
neliečia.

Nuo čia kiekvieną dieną 
ėmė vis ryškiau aiškėti, kad 
profesinė sąjunga yra ne sa
viems profesiniams reika
lams ginti, bet pašaliniam 
darbam vykdyti. Apie tai— 
kitą kartą.

Šiais Jaunimo Metais di
džiausias įvykis bus Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kon
gresas, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos 
šaukiamas birželio 30—lie- 
pog 3 dienomis Chicagoje. 
Jau dabar visame laisvaja
me pasaulyje lietuvių jauni-| 
mas sparčiai niošiasi vykti 
į šį istorinį pirmąjį Jaunimo 
Kongresą ir jame dalyvauti. 
Pagal turimas žinias, jau 
pranešė atvyksią apie 70 at
stovų iš 14 kraštų (neskai
tant JAV ir Kanados). Susi
domėjimas Jaunimo Kon
gresu visuose kraštuose la
bai didelis.

Jaunimo Kongreso ruoši
mu ir pravedimu rūpinasi 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso Komitetas, suda
rytas iš JAV ir Kanados lie
tuvių jaunimo organizacijų 
pirmininkų bei atstovų ir 
PLB valdybos kviestų asme
nų. Komitetas slaptu balsa
vimu savo pirmininku išsi
rinko energingą ir nepapras
tai darbštų 25 metų amžiaus 
inžinierių Algį Zaparacką iš 
Detroito. Jis sumaniai vado
vauja visiems komiteto dar
bams, įvairioms komisijoms, 
nuolat ieško naujų idėjų ir 
naujų veiklos būdų, artimai 
bendradarbiauja su PLB 
valdyba ir jaunimo oirgani- 
zacijomis. Pats būdamas 
jauno amžiaus, gerai pažįsta 
jaunosios kartos nuotaikas

Algis Zaparackas

Naujausios
KNYGOS

EILĖRAŠČIAI, Henriko 
Radausko poezijos rinktinė, 
237 psl- Poezijos mėgėjams 
tai yra nepaprasta šio iški
laus poeto dovana. Kaina $5

65, buvo Lietuvių Studentų 
Sąjungos CV pirmininkas.

K
Lietuvių Studentų Sąjun

ga, vadovaujama Algio Za- 
parecko, pirmoji pritarė Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso minčiai dar 1963 
metais. Vėliau Algis Zapa
rackas dažnai siūlė įvairių 
minčių PLB valdybai, kaip 
įtraukti lietuvių jaunimą į 
aktyvų lietuvišką gyvenimą. 
Algio Zaparacko siūlymu at
sirado Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Metai (jo manymu, 
vien tik kongreso šaukimas 
neišjudins jaunimo pasauly
je). Algio Zaparacko mintis 
buvo pradėti rinkti jaunimo

, • peticiją visuose pasaulio
galvoseną ir problemas Yra; ir j? atvežti j j.
gilus ir sąmoningas lietuvis! Tautas Ta pįicija jau ruo-

žiama. ir Vasario 16 proga 
visų kraštų jaunimas pradės 
rinkti jai parašus. Taip pat

sios kartos rūpesčiai irgi ge
rai suprantami.

Algis Zaparackas gimęs 
1940 m. balandžio 4 d. Kau
ne, Lietuvoje, Antano ir Sta
sės Zaparackų šeimoje. Vos 
penkerių metų sulaukęs, Al
gis paliko Lietuvą ir atsidū-

jo sumanymas buvo ruošti 
prieškongresinę jaunimo 
stovyklą. Ir daugelis kitų 
siūlymų, kurie yra vykdomi. 

Malonu mums visiems iš-

VISŲ PAVERGTŲJŲ 

VIENAS TIKSLAS

Kai 1954 m. sausio 23 d. 
pasibaigė Korėjos karas ir 
raudonųjų kariai, kurie bu
vo Jungtinių Tautų kariuo
menės nelaisvėje, galėjo 
grįžti į Kiniją ar šiaurės Ko
rėją, 22,000 kiniečių ir korė- 

t jiečių atsisakė grįžti namo 
> ir pasiliko laisvajame pasau

ly. Ta diena paskelbta Azi
jos Tautų Laisvės Diena, ku- 

, rią iškilmingai mini ir Euro
pos Pavergtųjų Tautų Są 

| junga-
Taip pat buvo paminėta ir 

šiemet tos dienos 12 metų 
sukaktis.

Minėjimui pirmininkavo 
i Vaclovas Sidzikauskas, ku- 
į ris savo kalboje pabrėžė ry 

šį tarp Azijos tautų kovos su 
Kinijos imperializmu ir Ry 
tų bei Centro Europos brolių 
priešinimąsi komunistų tiro
nijai.

Minėjime kalbėjo Pietų 
Vietnamo ambasadorius N- 
guyen Duy Lien ir įspėjo, 
kad komunistų sekantis tai
kinys yra Tailand, Malaizija 
ir Indonezija, jeigu jiems 
nebus suduotas smūgis Viet
name; kad Vietnamo žmo
nės yra pasiryžę tęsti kovą, 
kol pavergimo pavojus bus 
pašalintas.

Priimtoje rezoliucijoje sa
koma, kad kaip Rytų bei 
Centro Europoje, taip ir A- 
zijoje komunizmas kai ku
rioms valstybėms užkartas 
jėga ir apgaule ir kad jis bus 
nuverstas žmonių nepasiten
kinimui dar labiau sustiprė
jus.

re Augsburge, Hochfeldo j eivijoje, kad savo tarpe tu- 
stovykloje. 1949 m- gegužės j rime jaunų ir energingų vy 

kaip Algis Zaparackas,30 d. atvyko į St Clair, Pa., 
o 1950 m- persikėlė į Detroi
tą, Mich. Detroite lankė ir 
baigė pradžios mokyklą, 
gimnaziją, Detroito lietu
vių šeštadieninę mokyklą.
1963 m. baigė mechaninės 
inžinerijos studijas Wayne 
valst. universitete, gauda
mas Bachelor of Science 
laipsni. Po studijų dirba di
džiulėje Chrysler automobi
lių firmoje inžinierium.

Algis Zaparackas pri
klauso Lietuvių Skautų Są
jungai nuo 1952 metų. Ėjo 
įvairias skautiškas pareigas: 
adjutanto, draugininko, kor
poracijos Vytis skyriaus sek
retoriaus, pirmininko, ASS 
skyriaus pirmininko ir tt. 
1961 m. pakeltas į paskau- 
tininkius, 1958 m. už nuo
pelnus skautybei apdovano
tas Vėliavos Žymeniu, vado
vavo stovykloms. 1958-64 
atstovavo lietuviams skau
tams Detroito amerikiečių 
skautuose.

Algis Zaparackas yra 
aktyvus lietuvių visuomeni
niame gyvenime- Priklauso 
Lietuvių Bendruomenei,
1964 m. buvo Detroito Lie
tuvių Organizacijų CV na
rys, 1964-65 m. atstovavo 
Lietuvių Studentų Sąjungą 
Amerikos Lietuvių Taryboj, 
nuo 1963 m. yra Detroito 
Pavergtųjų Tautų Komiteto 
narys, Detroito Lietuviškų 
Melodijų radijo valandėlės • 
pranešėjas, Lituanus Fonda- 
cijos valdybos narys ir kt.

Studijų metu Algis Zapa
rackas buvo veiklus studen
tų gyvenime. Dvi kandenci- j 
jas iš eilės, 1963-64 ir 1964-į

n}
kurie tarsi žvaigždės spindi 
mums savo jaunatvišku už
sidegimu. Malonu ir tai. kad 
Jaunimo Kongreso ruošimui 
vadovauja patsai jaunimas 
Jis gal kiek kitaip žiūri į 
kai kuriuos klausimus, negu 
vyresnioji karta, bet esmėje 
siekia to paties tikslo — 
laisvos tautos nepriklauso
moje Lietuvoje ir vier.ingos 
bei stiprios lietuvių bend
ruomenės svetur. Turime ge 
rą jaunimą mūsų tarpe, tai 
didžiuokimės. kad sugebėjo
me tokį auginti, ir su juo 
bendrai dirbkime. Algis Za
parackas yra vienas iš tų, 
kurie savo jaunystėje jau 
daug darbų atliko. Ir dar 
daug atliks. Jaunimo Kong
resas bus vienas iš jų.

V. K.

MANIFESTACIJOS
ATGARSIAI

Lietuvos pasiuntinybė Ro
moje ryšium su lapkričio 13 
d. manifestacija New York 
Times paskelbto atsišauki
mo tekstą išsiuntinėjo visom 
Vatikano įstaigoms, prie 
Vatikano akredituotiem di
plomatams. žymesniems ita
lų politikams ir didesniems 
Romos laikraščiams.

Lapkričio pradžioje, vyks
tant Baltų Draugijos 10 me
tų sukakties minėjimui Bon- 
noje (Vokietijoje) minėtas 
tekstas buvo įteiktas vokie
čių užsienių reikalų ministe
rijai ir minėjime dalyvavu
siems asmenims.

BAISUSIS BIRŽELIS. Ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis, 
Varpinė ir šiaurės pašvaistė. 
Parašė Pranas Naumiestis- 
kis. Kaina...................$3.50

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
kaip juos pramatyti ir jų iš
vengti. Parašė med. dr. Me- 
nard M. Gertier. šiais lai
kais, kada širdies susirgimai 
taip paplitę, ši knyga visiem 
reikalinga. Kaina....... $375.

VARPAS NR. 6, 168 psl. 
Jame įdomūs dr. J- Pajaujo, 
J. Audėno, dr. V. Sruogie
nės, H. Blazo, M. Mackevi
čiaus. A. Kučo ir kt. straips
niai. Kaina .................... $2.

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti ir Varpo Nr. 5, ku
ris taip pat įvairus ir įdomus, 
kaina $2.).

LIETUVOS ISTORIJA, 
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė,
414 psl., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su Įdo
mumu skaitys ir suaugusieji. 
Kaina ............................. $6.

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

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

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

Abi knygos labai tinka
mos dovanoms.

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri

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

LEAVE YOUR TEARS 
IN MOSCOW, B. Armonie- 
nės atsiminimai ii Sibiro 
vergų stovyklos, surašyti A. 
J. Nasvyąio, 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 $1^0.

„Lithuania land of he- 
roes,*4 parašė L. Valiukas, 
kaina $4.75.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania. dr. J. B. ♦' 
Končius, iliustruota, 211 j 
p*L, kaina kietais viršeliais • 
$.4.00. minkštai* $3.00. p

POPULAR LITHUANI- * 
AN RECIPES. parašė Juzė 
Daužvardienė. kaina $2.
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Brazilijos sostinėje Rio de Janeiro siautė didelė audra ir lietus. Per 3 dienas ten prilijo net 16 
colių. Niekas tokio lietaus neatsimena, žuvusiųjų skaičiuojama iki 700 žmonių.

tikos ir priekaištų atmosfe-Į 
roję.

Anti-a Balfo 1965 metų 
problema buvo skyriuose,'

| kur gana sunku surasti nau
jas vadovybes, o senosios 
skundžiasi pavargusios.

Pagvindinis dabartinis 
Į Balte uždavinys vis dar te
bėra — kaip galima stipriau 
paremti Sibiro tremtinius ir 

j okupacijos kankirius. Čia MURKLYS, A 
vėl negalima aukotojams apvsaka, 130 

į perduti nei jų prašymų, nei 
karštos padėkos. Aukotojai

Knygos
jaunimui

AR TURITE KELEIVIO 
KALENDORIŲ 1966 M?

1965 metai Baite
Pagal įstatą Balfo apy- Balfo centras gavo ir pa- 

skaitiniai metai prasideda ir tenkino 321 prašymą siunti- 
Pasiskubinkite įsigyti, ne* baigiasi liepo3 1 d. Lietuviai niams į Lietuvą. Sibirą.

turi pasitikėti Balfo vadovy
be. kuli turi visus davinius 
ir šia proga reiškia visiems 
aukotojams šelpiamųjų var
du nuoširdų ačiū.

Balfo 1965 metų apyskai
tos detales galima gauti 
centre ar pas direktorius. 
Fiskalinių metų apyskaitos 
pateikiamos Balfo seimams 
ir siuntinėjamos visiem Bal
fo skyriams.

Kun. L. Jankus,
Balfo Reikalų Vedėjas

gali pritrūkti!

Jo kaina tik 95 centai.

— Maik. pereitą kaitą tu tas pirmųjų Amerikos gy-
nepabaigei sakyti, kaip tas ventojų atsiradimas ir tikra 
Joseph Smith išrado mor- sis Kristaus mokslas, kurį 
monų vierą. į pats Kristus tiems gyvento-

— Nepabaigiau, tėve. nes jams savo žodžiu išdėstęs- 
tai ilga pasaka, ir mačiau, _ O kodėl tas Moronis 
kad tėvui jau nusibodo klau- pats negalėjo tos knygos at-
sytis. kasti, a?

— Nu, tai pabaik dabar. _ Gal ir būtų galėjęs, bet
— Rodos, aš jau sakiau, tada nebūtų jokio stebuklo, 

kad jis buvo išėjęs girion O kokia gali būti religija be 
Dievo ieškoti, ar ne?

— Jes, sakei.
— Ir sakiau, kad besi- galėjo tokia knygą ant auk- 

melsdamas girioje jis buvo sinių lapų parašyti ir kam ji 
sustingęs, negalėjo nei lie- buvo po akmeniu pakavota? 
žuvio apversti- Ar atsimeni? _ tėve geri klausi-

— Šiur, kad atsimenu. mai, ir aš pasistengsiu juos
— Bet kai jis sustingo, ne- atpasakoti paties Smitho žo- 

galėjo nei bėgti, nei rėkti, džiais. Visų pirma jis pridu- 
tai tada įvyko pats svarbiau- ria. kad angelo Moronio ap- 
sias momentas, tėve.

— O kas tada įvyko?
— Tada atsidarė dangus, 

ir šviesos spinduliu nusilei
do ant jo Dievas su savo sū
numi. Jie stovėjo virš jo ore.
Ir Dievas su savo sūnumi pa- . .
tarė jam neklausyti nei mi- ^t1 ir niekam nesakyti a- 
sionierių, nei kunigų, nes jie Plc nel. z°dzio. nes Šeto- 
veidmainiauja. liežuviais pastangų.» iš
garbina Dievų, o širdyse turi vilioti. Padaręs toki įspėji

Smithas patikėjo, kad jo sū
nus matė Dievą?

— Patikėjo, tėve. ir tuoj 
liepė jam padėti kirvį ir eiti 
į tą kalną auksinės knygos 
ieškoti.

— Ar surado?
— Surado, bet negalėjo 

paimti.

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

Giedriaus 
psl. kai

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

GINTARĖLĖ, J. Narūnės 
iliustruota pasaka. 24 psl. 
kaina ...........................$1-

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

SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas, gera dovanu 
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.

{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-

yra labiau įpratę subalan- Tiems naujų medžiagų siun- 
j suoti darbą kalendoriniais tiniams buvo išleista 22,015 
metais, daugelis įstaigų bei dolerių grynais pinigais, 
organizacijų prašo davinių Iš Lenkijos buvo gauta a- 
už kalendorinius metus, to- pie 1,500 prašymų, paten- 
dėl Balfo centrui tenka su- kinta tik 716, nes daugelis
daryti dvi apyskaitas: už prašymų atrodė lenkų (lie- 
fiskalinius ii- už kalendori- tuviškai) rašyti, arba aiškiai 
nius metus. Tos apyskaitos apgaulingi, per dažnai ra 
dažnai būna šiek tiek skir- šomi. Pažymėtina, kad dau- 
tingos. tačiau Balfo metinis gelį prašymų iš Lenkijos 
balansas beveik nusistovė- Balfas gauna per tarpinin- 
jo prie 100,000 dolerių pini- kus. bet didžioji dalis pasie- 
gais ir apie tiek pat dolerių kia betarpiai. Lenkai taip 
gėrybėmis. pat neglosto tų, kurie gauna

siuntinius iš užsienio, bet 
tiek

Kodėl?
— Todėl, kad buvo paša-' Balfo 1965 metų pajamos mūsų šelpiamieji yra

kęs tą paslaptį tėvui. Mat, 
angelas Moroni buvo už
draudęs jam apie tą knygą 
kalbėti, kad šėtonas apie ją 
nesužinotų. Knyga tikrai bu
vusi po akmeniu paslėpta

Praeitais metais Balfo bek
centras turėjo 100,671 dol. kad bausmių nebijo.
pajamų, kurios susidarė iš Beve‘k ?at *r
trijų iltinių. Apie 57.000 ap,f.B.alfo šelpiamuosius so- 
dol buvo suaukota grynai vietinėje vergijoje 

V...e...u pašiepia. į Balfo Centr0 valdy. Per 1965 metus Balfas is- 
uaipą po juo paaisęs, Jap- bos nuožifi 28 ž06 do, bu. siutae viso 1199 mdividua-
nasis Smithas ji atvertė ir vo prisiųsta su pageidavimu ‘j?5-SiU"SSL k,UnU V . r6' 
pamate dezę. kunoje buvo , ‘ perduoti Vasario 16 kla e’.000 dolerių. Be rūbų, 
uždaryta knyga. Bet kai jis Vokietijoj 9 630 buv0 dar 67 vaistų siuntos irnorėjo t, dėžę pakelti, jį \ į^rių 'buvo 3 ų skb- rau knygomis, 
trenkė stiprus Šiurpas. JiS;f= sXrieči„ gimnazijai Balfas teike paramą ir

BALFAS APRENGĖ 

TŪKSTANTI ŠEIMŲ

Per praeitus 1965 metus 
vienas iš sunkiausių, bet ir 
praktiškiausių šalpos darbų 
buvo aprangos siuntinių 
siuntimas užjūrio vargstan
tiems tautiečiams. Per metus 
buvo parengta ir išsiųsta 
1039 rūbų ar medžiagų siun
tiniai 51,371 dolerio vertės. 
Iš jų 321 siuntinys su naujo
mis medžiagomis buvo pa
siųsta į Lietuvą, Sibirą. Už 
tuos siuntinius sumokėta 22, 
015 dolerių. Tai daugiausiai 
Sibiro kankiniams parama. 
Lenkijos lietuviams nusiųsta 
649 siuntiniai vartotų, gerai-i-J—l-A.. _atminiu guuų, uz; 
vien paštui sumokėta arti 
5,00€ dol. Dar buvo išsiųsta 
rūbų siuntos 49 į Vokietiją, 
3 į Argentiną, 2 į Italiją ir 
15 į kitus pasaulio kraštus.

u...___
A.UI IUUS

AHA____ 1psi. i—:_ _naiiičt . ..

pabandė antrą kartą, bet i Į?^Siė^um^ds tein oat bu- ^Tnais pinigais. Balfo če- Ralfui vis dar nesiseka už
gavo dar stipresnį smūgį. O vo aukojamos senukams. TB kiai ėj° i da.u*e!i pasaulio i baigti vargšų lietuvių apren 
kai pasilenkė trecią kartą, n^onrirns ar naskiriems ka- kraštų. Grynais pinigais sai-' -—tai buvo visiškai pritrenk-! pai bu™ išleista 86482 dol
tas. Atsipeikėjęs jis prade-! Trečioji Balfo Čia įeina sumos, pasiųstos

* Irime nnnrrl onrl nmo

silankymas įsblaskęs visą kai pasįienkė trečią kartą, lį^oniamT ar n^kirienis ka^ kraštų. Grynais pinigais šal-i gįmą. 
miegą iš jo akių. Ir kai jis ♦«; ligoniams ai pasKinems Ka į i«9 6
vartėsi lovoje visaip galvo
damas, gale jo kojų vėl pasi- JO aimanuoti: ”Kodėl aš ne 
rodęs tas pats dangaus pa
siuntinys. Šį kartą jis jam į- 
sakęs niekam tos knygos ne-

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

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

NEPRIKLAUSOMĄ UE-ta67^afct^sLntos°į Lenkt TUVĄ ATSTATANT, Ra
F*“? buvo nario mo- S No ra I^nki joje medina-pok. Skipičio. 440 puslapių,

galiu tos knygos pakelti? kesčiai (1.198 dol.). nuošim- apmokėjimui uz siuntas n J* au valdiška Jbet ten ia_ kaina ..................................$5.
— As, Maiki, žinau. Taip -- - už ' -duotas Pan- V °kietijos tremtiniams,! pusiau vaiaisKa, oet ten ia

buvo ir Plungės parapijoj.; \ .Lnaz£: be 49 siuntinių nusiųsta dar bai truksta naujausių v aistų.;
Vienas gaspadorius susap-; inf Ba,/0 cent. 15.628 dol. Kolumbijos lie
navo kad gale jo kluono y- ran b ateabenta ar paštu
ra užkastas katilas su pini
gais. Jis pradėjo kasti, ir prisiųsta įvairių

ypač antibiotikų.
tuviams 1,060 dol., JAV— Pereitais metais Balfas 

gėrvbiu? 1,212 * kitus kraštus— vykdė gana sėkmingą knygų
po mažiau. vajų. Buvo gauta arti 5,000- J - z r-r . JK, piaueju našu. n . afr;nkhl „-.hn knvOTi

visai ką kitą ^Srpu^žriedojį įb kaip * p{pkės pasil?dė kat? patefono plokštelių vaikams , P6? metais. Bal.fa" ne tik knyCT,. kurios taip pat 93
— Jes. Maiki, as ir tą at- <£ 1 S31 as ale kai jis norėjo jį is- £\a,„ vap „„Vairiu a- dare ™«racijos dokumen- siuntimais buvo issiųstos į

simenu. .A®’ lsauso r>Las’ ir dOsePn kelti, tai nematoma šyla jį
__Bet kai šitą stebuklą ar su saY° tėvu faimenu taip spyrė, kad jis išlėkė iš

sapna Joseph Smith prade- lauko dirbti. . duobės. Matai, pinigai buvo
jo pasakoti žmonėms, tai vi- — TaĮJie farmenavo. užkerėti. Taip galėjo būti il
si ėmė iš jo visaip tyčiotis — Taip, tėve, Smithai gy- su ta auksine knyga, 
ir juoktis, durneliu vadinti, veno iš žemės, kurios jau tu- — Ne. tėve, su ta knyga
Tačiau kai vieną naktį jis įėjo girią nuvalę ir kelmus buvo kitaip. Smithas rašo,
nuėjo gulti, tai užmigęs pa- išdeginę. Jaunasis Josephas kad gavęs jau trečią smū- 
matė kitą stebuklą, kurį vė- padėdavo savo tėvui: kirto i gj, jįs išgirdęs kažkieno bai
liau aprašė savo knygoje. medžius, kasė griovius, tve- są įr pamatęs tą patį dan-

__O kas tai buvo do ste- rė tvoras, melžė karves ir gaus pasiuntinį, kuris buvo
buklas?

— Jis sako pajutęs, kad 
jo kambary darosi šviesu. 
Pravėręs akis ir pamatęs 
prie savo lovos ore stovintį

malė duonai grūdus. ’ jam šitą vietą nurodęs. Tu
— Oką jie gerdavo? Juk negali tos knygos pakelti,

salimi dar nebuvo. pasakęs tas pasiuntinys, nes
— Senis Smithas mokė- sulaužei Dievo prisakymą, 

davo padalyti naminio a- neišlaikei paslapties- Ir da-

paratiChankioJndųir vie- tus’. bet. skolino ir pietų Ameriką. Angliją.
ra dar gera gitara. Balfo į . • i tri rainiem * ’ 1 1 ^4- I
centras viską su dėkingumu atvybusicj1 nenori tų pinigų ją ,r kitus kraštus Be kny-na
priėmė ir visad rado kur ir bent -ialimis grąžinti. Tai gų, Ralfo centras dar apmo
kai,. tas eėrvbes sunaudoti. Ccn.tro. '?ldyb«. kėjo arti šimto prenumera-

naujas paskolas kelionėms tų lietuviskos spaudos, ku- 
besvarstant. j rios daugiausia buvo siun-

Ne viena duona žmogus čiama į Vokietiją, Pietų A- 
gyvas. Todėl Balfas šelpia- merixą.
miesiems, jei tik gavo jų 
prašymus, užsakė įvairius 
lietuviškus laikraščius, ap-

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 Į PRAEITĮ,
476 ps!., kai- 
............... $5

Balfas išleido daugiau, 
negu gavo

1965 metais Balfo dar-
bams neužteko pajamų: bu
vo išleista 102,292 doleriai, 
1.621 doleris daugiau 
gauta. Skirtumą teko pa

nei! mokėdamas per šimtą pre
numeratų.

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kalvaitytes-Karvelic- 
ne*, 360 psl., kaina .. $3.50.

VIENIŠO
GYVENIMAS

ŽMOGAUS 
(apie Dėdę

Per 1965 metus Balfo Šerną), Antano Rūko, 206 
centras sudarė ir išsiuntė psL, kaina ..................... $2.
1199 individualias siuntas. LAUMĖS LĖMĖ
kurių vertė buvo 55,000 dol-
Tai buvo galima padaryti

KĄ
(apie Salomėją Nėrį), Pet
ronėlės Orintaitė*, 234 psl.,dengti iš 1964 metų lieka- _ ______ _______ _____ _ ,

nos ; tik todėl, kad JAV lietuviai $3
Visai natūralu, kad Balfas Metu* baigiant * buvo dosnūs ir pinigais irgė- .....................................

žmogu.'užslviikusi palaidais tiems naujakuriams parda- metus, nes Dievas noris iš- pagerbė (be jokio atlygini- Reikja pasidžiaugti. kad K.8*
baltais marškiniais. Nepa- vinėdavo. Mėgdavo išgerti bandyti tavo kantrybę. mo) aukotojų valią ir nomi- ,4V !i(.„lviai dar tebėra kYo™°,. ?al *nauc,uno> 1,8 p“~

ir kojomis žemės nesiekianti iaus. kuri gerdavo pats ir ki- bar turėsi laukti ketverius 
x_____ nolaidnic tiems nauiakuriams Darda- mptus. nes Dievas noris iš-

žistamasis prakalbėjęs j ir jaunasis Joseph Išgėręs _ Ar tai tu rokuoji, kad "uotas sumas persiuntė, kam vj, dosnfe y praleido daug dar^ vato^ karna .................................$2.
Smithą, pavadindamas jį kartą neiškentė ir išplepėjo dabar aš turėsiu laukti ket- buv?.s?atos-Vasan? 76 liams. kurių dažnai nė nepa-! ATSIMINIMAI APIE
tikruoju vardu, o jo paties tėvui, kad matęs ginoje Die- vertus metus, kol tu man ši- gimnazijai buvo suaukota No Auv0 įvairių kitų P3kuodaml lr uz dldel!
vardas esąs Moroni. Jis esąs vą ir ką paskui jam angelas tą istoriją pabaigsi? 28,206 do.enai ,o Balfasi nu- y-. h kritikos? pernai su_
atsiųstas paties Dievo, kad Moroni pasakė apie paslep- _ Ne, tėve, tie ketveri siuntė 36,806^taigi pndejo aukota tik 5,000 dolerių ma 
ioareigotu Smithą atlikti tą auksinę knygą Kumoros metai jau seniai praėjo, to-j savo“ $8,600. Tie pinigai žJau nej J964 metais 
iam Dievo navesta darbą. kalne. dėl taip ilgai laukti nereikės, buvo skirti išimtinai moki-

__Kokį darbą? —Argi toks kalnas yra? —Nu, tai pasiskubink, a- nių maistui, gimnazijos iš- 1964 metai.' JAV lankėsi
— Darbas buvo nepapras _______ _____________ ______________________ ____________ ________

Tas knygas galite gauti

įs-

, , . . JUOZA LIŪDŽIU, Petronė-darbą neeme atlyg.mmo. ^,iiuTien^’ gg psL>

Apie piniginę Balfo šalpą kaina .............................. $1.
iSri i palik ašaras mask-
fOimuoti atskiloj įeisimu. Cid n >_  •
tik norisi perduoti nuošir-!VOJE- Barboro, Armome--------j  —« —i   . . , z>. ir • i h un iHJiioi peiuuvu nuvyti- . ii*

— Yra. tėve. Jį galima riop, ba aš noriu žinoti, kaip laikymui, ne statyboms. Sa- pats Vasario 16 gimnaz jos padėką visiems 1965 PSU kaina ..
....... * - ----------- laziečiu gimnazijai nusiųs- direktorius ir tada surinkta - £ * . I _ .

ta tam tikslui suaukoti 9.630 vien statybai per 20.000 do-
tas Smithas turėjo nuvykti rasti New Yorko valstijoje, mormonai tiki ir kaip jie gy- laziečiu gimnazijai nusiųs
į Kumoros kalną ir atkasti 
tenai paslėptą knygą, para
šytą ant auksinių plokščių. 
Toje knygoje buvęs aprašy-

netoli nuo Palmyros kaime- 
metu gyveno

vena.
lio. kur tuo 
Smithai-

— Nu, tai kaip, ar senis1 kad negirdėjai.

— Būk truputį kantresnis, doleriai ir dar iš Balfo ka- lerių. o 1965 metais tik gim- 
tėve. o sužinosi, ko dar nie- sos pridėta 1,250 dol.. iš vi- nazijos rėmėjai aukojo ir

so — 10.880 dol. inko labai nepalankios kri-
L. Jankus,

Balfo reikalų vedėjas

$3.

Keleivio administracijoje
(636 Broadway, So. Boston, 
Mas*. 02127).
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MOTERŲ SKYRIUS
’♦•••»•••**••♦*•**♦•**••***##**#*****##******************************♦’

PETRAS RIMKŪNAS

Ašis
Petras Rimkumis gimė Saločiu vaisė. 1913 m., žuvo 
Austrijos sostinę Vieną bombarduojant 1944 m. Atski
rais leidiniais yra išleidęs novelių rinkinį Kiemenų kai
mas ir pasaką vaikams Našlaitėlė.

Kalėdų rytą Morkūnas atsikėlė sykiu su gaidžiais. 
Ir nakti nedaug tebuvo migęs. Vos kas tik krapšt ar vėjas 
topolio šakose smarkiau sušvilpdavo, jis griebdavo į ran
kas žadintuvą ir. užžiebęs degtuką, žiūrėdavo, ar nebus 
pramiegojęs. Taip ištisą nakti, iki pat gaidžiagysčių. O 
kai gaidys sugiedojo. Morkūnas jaunuolio vikrumu šoko 
iš lovos, greit apsirengė ir išstibino i orą. Lauke buvo jau 
ką tik pasnigę. Jis klumpe paspaudė j sniegą.

— Ė, nė per colį, — pusbalsiu pramurmėjo ir pate
kusiais nubėgo už gryčios, nuo kui-, kaip ant delno, buvo 
matyti Tamulaičio sodyba.

— Šį pavasarį aš pirmas apsisėsiu. — galvojo paten
kintas Morkūnas, kai Tamulaičio pirkia skendo tamsoje- 
Apylinkėj nebuvo jokio žiburėlio. Jis vėl greit Įsmuko i 
vidų. pribėgo prie žmonos, nuo kur sklido duslus knarki
mas, nutraukė antklodę ir garsiai suriko:

— Kelkis, močia! Jau Kalėdos. Važiuosime.
Kai Morkūnienė tingiai rangėsi, jis pribėgo prie 

dukters lovos, papurtė užsimiegojusią mergaitę:

— Tamulaičio jau visi langai nušviesti!

Moterys, išgirdusios tuos žodžius, kaip Įgeltos šoko iš 
lovų ir skubiai rengėsi. Nakties tylą drumstė tik drabužių 
šlamėjimas ir skubančių moterų dūsavimas.

— Ir vėl tas kelmas mus aplenks! — išspaudė pridu
susi Morkūnienė, primerktomis akimis žiūrėdama Į ką tik 
iržžž»htfl šviesa,

— Ne, močia, šiemet mes pii-maujam. Tamulaitis 
dar pučia ūsą.

— Pučia? — Ir jos akys. kaip ylos, sužaižaravo pasi
tenkinimu.

— šiemet jo gyvuliai galės stipti. — išdidžiai pasakė 
Morkūnas ir, šviesos palydimas, iškiūtino į lauką. Dar 
kartą jis užbėgo už gryčios. Tamulaičio languose šviesos 
vis dar nebuvo matyti. Morkūnas dovanotu arkliu nebūtų 
širdy taip džiaugęsis, kaip dabar, kai Tamulaitis miegojo.

Jis vikriai ištraukė iš stoginės ratus, patikrino kiek
vieną varželį, ar neatsileidęs, ir vis žvairavo Į kaimyno 
langus. Tik arklį vedant. Morkūną nusmelkė šaltis, nes 
visuose Tamulaičio languose sumirgėjo šviesulės.

— Gal jau išvažiuoja, gal tyčia šviesų nedegė? — 
dunkt jam Į širdį. Kaimyną jau nuo seno pažinojo, buvo 
net artimai susigyvenęs, bet draugystę suardė pereitųjų 
Kalėdų rytas, kai Tamulaitis. grįždamas iš bažnyčios, ji 
kelyje pralenkė ir pirmas pardardėjo namo. Toji smulk
menėlė gal Uip ir būtų praėjusi, jei tarp kaimynų nebūtų 
pasimaišiusi juoda katė- Vos tik Tamulaitis pirmas grižo 
iš bažnyčios, tuojau visas kaimas plačiai nukalbėjo, kad 
jo javas šiemet dirvoje išvirs, o pas Morkūną nebus nė ko 
sauja gržtfbyti. Ir Dievas davė Tamulaičiui labai gerus 
metus, gi Morkūną nuskriaudė. Ne tik niekas nepaaugo, 
bet užėję ligos išguldė visus meitėlius, pastipo du arkliai. 
Morkūnas Ui atsimena, kaip savo tėvą, ir jis prisiekė kai
mynui nedovanoti, nors pats juto, kad kaimynas prie jo 
nelaimių nebuvo nė piršto pridėjęs.

— Kad jis ištintų! — karčiai nusikeikė Morkūnas, 
baigęs kinkyti arklį. — Ne visuomet jam pavyks man ant 
kulnų užlipti... — Atsuko galvą Į rytinį dangaus pakraštį. 
Ten lyg bąla, lyg žvaigždė blėsU. Medžių viršūnėmis šiu
leno minkštas vėjas. Iš plačios apylinkės į jį žiūrėjo jau 
daug šviesos akyčių. Žmonės rengėsi į bažnyčią.

— Ak, tos bobos, vis dar neišsiruošia. — murmėjo 
Morkūnas, skubėdamas į gryčią, kai išgirdo kažkur ark
lį prunkščiant.

— Tai gal nebevažiuosime, Tamulaitis jau pravažia

vo, — erzino žmoną, grūsdamas į batą koją.
— Kas pirmas į maišą, paskutinis iš maišo. — piktai 

pasakė Morkūnienė.
— Tebūnie iš Uvo burnos į katino ausį, jei mes pir

mieji išvažiuosim.

( Bus daugiau)-

San Francisco mieste, kur daug kiniečių gyvena, iškil
mingai švenčiami kiniečių Naujieji Metai. Sausio 22 d. 
viena iš šitų-trijų mergaičių buvo išrinkta ''Kiniečių 
miesto gražuole4*, o sausio 29 d. bus didžiulė eisena.

Teisės patarimai

Klamimas

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti j Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia paž>mėti. kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesios šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Bosion, Mass. 02i31.

myben. Tačiau 1946 metais . 
mūsų teismai vienoj byloj, . 
kurioje faktai buvo labai 
panašūs į Tamstos aprašo
mas aplinkybes, nutarė, kad 
ir pats fabrikantas turi būti 
atsakingas sužeistajam as
meniui. Kadangi ir Tamstos 
pačioss oda paraudo ir su
sprogo nuo tos pačios mos- 
ties vartojimo, — fabrikan
tas negalės teisintis tuo. kad 
Tamstos dukrelės oda gali 
būti ypatingai „opi“ ir aler
giška tokioms mostims. At
rodo, kad normali oda. kaip 
Tamstos ir dukrelės, nuken-
čia nuo kažkokių mosties e- 

Ar negalima būtų kartais lementų. Ta bonkutė yra 
paduoti į teismą patį fabri- fabriko uždaroma ir nėra 

Mano 16 metų duktė nusi- kantą, kam tokius netikusius krautuvininko atidaroma 
pirko pas krautuvininką kai- dalykus gamina ir dar pata- „patikrinimui“. Tik varto- 
mynystėje bonkutę mosties ria jauniems žmonėms juos tojas atidaro bonkutę, prieš 
(face cream). Ant to bute- vartoti? Prašau mums pa- vartodamas pačią mostį. 
liuko buvo parašyta, kad ta tarti. Taigi mosties sudėtis ir jos
mostis padės nusikratyti Pasipiktinusi motina gamyba via išimtinai fabri-
spuogu; kad ji yra ypatingai Massachusetts

rekomenduojama jauniems
Atsakymas

ko „kontrolėje“. Čia yra ga
na aiškus atsitikimas, kuriuo 
tik fabrikanto apsileidimas 
(negligence). o ne kas ki
tas buvo sužeidimo priežas
tis.

žmonėms, turintiems spuogų 
ir taip vadinamąją „acne“.j
Mano dukrelė man apie tai; Iki 1945 metų mūsų vals- 
nieko nepasakė. Po poros. tijos istatvmai buvo tokie 
dienų vartojimo tos mosties^ pobūdžio/kad tokiu atveju., 
veidas paraudo, oda suspro"! kaip Tamstos, tik krautuvi- kokių priemonių reikia imtis 
go. net pūlių atsirado. Klau- ninkas, o ne fabrikantas ga- ir kuriais pagrindais remti

Tamstos advokatas žinos.

Henrikas Radauskas

ŽIEMOS PASAKA*■ '.» r'\ * ' _ • • .i''
jspėk, kas kvepia? Neįspėjai. 
Lelijos? Liepos? Vėjai? Ne.
Taip kvepia princai ir kirpėjai. 
Taip kvepia vakaras sapne. 
Žiūrėki: linija pro stiklą 
Praėjo posūkiu tyliu.
Rami šviesa pro švelnią miglą 
Čiurlena pieno upeliu. 1

Žiūrėki: baltas sodas minga.
Nugrimzdę žemė praeity.
{spėk, kas eina? Neįspėjai:
Ateina princai ir kirpėjai,
Balti karaliai ir kepėjai,

- Ir šlama medžiai apsnigtu

Iš ką tik Vytauto Sauliaus išleistos Henriko Radausko 
eilėraščių rinktinės, kurią galima gauti ir Keleivyje. 
Kair.a $5. ' .

siau. kas atsitiko. Sako, nie
ko. savaime taip įvyko. Nu
vežėme pas daktarą, ir čia 
dukrelė prisipažino vartoju
si tą pirktą mostį. Gydytojas 
prirašė vaistų ir liepė veidą 
plauti tris kartus per dieną 
tam tikru skysčiu. Truko tris 
savaites, kol pradėjo gyti. 
Mergaitė negalėjo nei į mo
kyklą eiti. nes jos veidas bu-. 
vo sutinęs ir baisus pažiurę-; 
ti. Dabar jau geriau. Aš ty
čia patepiau tos mosties ant 
savo rankos (iš vidaus, kur 
oda švelnesnė) ir man pa
raudo ranka ir oda pradėjo 
luptis- Pats daktaras mums 
pasakė, kad krautuvininkas 
turėtų būti už tai atsakin
gas. Bet ką tu žmogus gausi 
iš tokios krautuvės savinin-į 
ko, kuris vos pragyvena išj 
tos savo krautuvėlės (spa) 
ir. be to. dar turi penkis vai
kus. Be to, jis yra geras žmo
gus ii mūsų geras pažįsta
mas.

Įėjo būti traukiamas atsako- ieškinį.
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IŠ HIGIENOS ISTORIJOS

Pirmasis muilo vartojimo 
prausimuisi ir skalbimui ska
tintojas buvo garsusis Ro
mos gydytojas Galenas, gy- 
venęs antrame šimtmety po 
Kristaus. Senovės egiptiečiai 
muilo nežinojo ir pfausi- 
muisi naudojo į vandeftį de
damą sodą. Senovės romė
nai vartojo smėlio ir alyv
medžio aliejaus mišinį. Iki 
Galeno muilą žinojo tik ga
lai (gyvenę dabartinėje 
Pranzūzijoje), bet jį tenau- 
dojo tik kaip kosmetikos 
priemonę plaukams tepti-

Seniausia užuomina apie 
dantims šepetėlį yra septy-

Mary Po m s su šituo aparatu ga- n io lik tam e amžiuje anglų 
li matuoti vandens gylį. spaudoje. Kol nebuvo šepe-

■ - • , . tėlių. Anglijoje buvo varto
jamas specialus vanduo bur- 

AMŽIUS IR SKYRYBOS nai plauti, kuris pagal to 
Mokslininkas dr. Ruther- 2*° [’S??’ "E*1“-

TEISINGAS ATSAKYMAS

Maiytei labai sunku skai
čiuoti. ypač dauginti. Moky
tojas vargsta su ja ir mėgina 
kuo paprasčiau ir vaizdin
giau paaiškinti dauginimą.

—Sakyk, Maryte, kiek iš 
viso jūsų vaikų yra namie?

—Mes keturi esame, po
nia mokytoja.

—Dabar gerai pagalvok, 
Maryte. Jūsų motina nori 
kiekvienam iš jūsų duoti po 
du obuolius. Kiek iš viso o- 
buolių reikės jūsų motinai 
pirkti?

Marytė pagalvojo ir sako:
—Nė vieno-
—Bet, Maryte! Motina 

nori duoti jums. keturiems 
vaikams, po du obuolius. Tai 
kiek ji turi obuolių pirkti?

Marytė spindi:

Ką rašo „KELEIVIO“

KALENDORIUS
1966 metams

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

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.

kiai veiktiford iš Seattle, Wash., tvir
tina, kad juo jaunesni tuo- av,_Q 
kiasi, tuo daugiau yra skyry- P ’’ 
bų. Pasak jo, iš susituokusių 
18 m. amžiaus persiskirs 60 
%. Jeigu jaunieji yra per 20 
metų amžiaus, tai iš jų tik 
ketvirtadalis tepersiskiria. 

įdomu ir tai. kad jauni

užtikrinti
M

žmogaus protą ir 
taisylflingą kvė-

80 METŲ STUDENTE

Tai Augustine M. Bucher, 
Minesotos universiteto stu
dentė. Dabai ji ima poetų

persiskyrę Vėl susituokia, romantikų kui-są. Baigusi u- 
bęt jau, atrodo, šio to pasi- niversitetą ji nemano moky- 
mokę. nes iš tų antrą kartą tojauti, bet galvoja keliauti 
besiskiria tik vienas iš sep- į šventąją Žemę, o gal ir ap- 
tynių. link pasaulį.

«• •»

„Kelei'io“ Kalendoriai eina jau nuo 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-

i migsi. |
—Ponia mokytoja, mūsų .................................. .. .

mamytė obuolių tikrai ne-l Kalendorių gražiai paminėjo "Naujienos“ ir ”Tevy- 
pirks! Kam jai pirkti, kada' n®“» kuri mano, kad jis nukeliaus į kiekvieną lietuvišką 
mes turime didelį vaisių so- šeimą.
dą ir mūsų rūsys pilnas o- 
buoliu prikrautas?

V. Čekauskienė
—’ 1

„KELEIVIO“ SUKAK
TUVINIO BANKETO DA
LYVIŲ BENDRĄ NUO
TRAUKĄ GALIMA GAU
TI „KELEIVIO“ ADMINIS- 
TRACUOJE UŽ >2.00.

Kalendorių galima užsisakyti prisiunčiant laikraščio 
prenumeratą, arba atskirai.

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

KELEIVI S
636 Broad way, So. Boston, Mass. 02127
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Vietinės žinios
Pagerbė A. Andriulionj
Nors sekmadienį Bostone 

dangus su žeme maišėsi — 
tokia buvo audra, bet į San
daros kuopos surengtą puo
tą Antanui Andriulioniui

Naujas vėjas didžiausioje Ar taip reikia daryti?
draugijoje Seniai Keleivy skaičiau,

Sausio 13 d. buvo pirma- kad Lietuvos nepriklauso- 
sis šiais metais So. Bostono mybės atkūrimo sukakties 
Lietuvių Piliečių Dr-jos su- minėjimas Bostone bus va- 
sii inkimas. sario 20 d., o praeitame nu-

Vandalai nesiliauja

Praeitą savaitę daktarei 
Veronikai Boderick pa
skambino į namus kažkoks 
vyras ir pranešė, kad jis iš
mušęs jos ofiso langus 174;
Dorchester St.. So. Bostone, pagerbti prisirinko pilna 
kad dabar ”jūs esate eilėje“. Sandaros salė. Puotai vado- 
Nuvažiavusi i ofisą, dakta- vavo Bronius Bajerčius. 
rė tikrai rado langus išdau- Jis trumpai nupasakojo 
žytus- Tos pačios dienos va- A. Andriulionio nueitą 60 
kare vėl tas pats vyras (iš metu kelią (tikroji sukaktis 
balso sprendžiant) vėl pa- buvo 1965 m. lapkričio 19

How often do you buy 
a new car?

That’s too often.X

Jame pagerbti mirę na- meiY radau žinutę, kad tą ^a^bmo daktarei, nesvan- dieną), 
riai Kristupas Petrauskas ir Pačia dieną ir valandą So. kia.ls žodžiais atsihepdamas p0 jo kalbėjusieji So. Bos- 
Bronius Brevis, priimti 5 Bostono Lietuvių Piliečių aPJe jos tautybę (ji yia len- tono L. Piliečių Dr-jos pirm- 
nariai, fin. sekr. Druzdis j Dr"jos salėje bus Nevienų kų kilmes) ir grasino, kad S. Drevinskis, ramovėnų at- 
pranešė gruodžio mėnesio dukters didžiulė vestuvinė Jstaiša veI bus susprog- stovas Šimėnas, tuntininkasmenesio
apyskaitą, kuri parodė, kad Puota- 
būta $891 nuostolių, nes bu- Jeigu jau parašyta ”dide- 
vo nepaprastų išlaidų — te- lės vestuvės *, tai iš prakti
ko sumokėti daugiau negu kos žinome, kad j tą puotą 
$2,000 mokesčių ir per bus pakviesta bent pora šim- 
$1.200 už remontus. tų asmenų. Jų tarpe, be abe-

Vicepirm- L. Švelnis davė jonės, bus daug ir tokių, ku- 
Šurum-burum apyskaitą, ši- ne lanko lietuvių parengi-

dinta.
Per 2 metus daktarei lan

Č. Kiliulis, adv. A. Young.
. , .............. , J. Lekys, jūrų skautų tunti-

gai buvo išmušti 100 kaitų. njnkas P. Jančauskas, Bend
ruomenės pirm. Ą. Matjoš-

Dramatiška pergalė ka, J. Tumavičienė. J. Kes- 
Praeito penktadienio Bos- lerienė, Keleivio red. J. Son-

tono tarpklubinėse šachma- da (jis perdavė ir adv. M. 
tų rungtynėse vyko įtempta Sveikauskienės, kun dėl blo- 

tame parengime dalyvavo mus, ypač Vasario 16 minė- permaininga kova tarp go oro negalėjo atvažiuoti, 
dauginu kaip 800 narių, jimą. Kaip jiems pasielgti Lietuvių ir Cambridge I ko- sveikinimus) — pabrėžė su

vijai tai atsiėjo $477, dabar? Kaip suspėti tuo pa- mandų, nois pastaroji žy- kaktuvininko veiklumą. Jo 
ižtat Naujųjų Metų su- čiu metu ir čia ir ten būti? miai silpnesnė už Cambrid- visui pilna, jis vienui vado-

draug
bet užtat ___ _ ________ _____________
tikimas, kuriame buvo 295 ... . . .. ge II, kurią lietuviai sudoro-
svečiai. davė pelno $1,069. Kodėl apie tai rengėjų ne- j0 ją d. Rungtynės

Prisaikdinus naująją vai- 
dybą n nutarus jai 
tokį pat atlyginimą, kaip ir 
praeitais metais, prasidėjo 
įdomiausia dalis. Vėl kilo 
kalbos klausimas. Kai kas 
tvirtino, kad susirinkimuose 
reikia pradėti kalbėti ang- 

tada daugiau narių

vės negalėjo būti 
mo etl anksčiau ar savaite

vauja, kitur padeda savo 
darbu, savo lėšomis. Jis ne
paprastai pareigingas, giliai

savaite Drujos salėje, ir, joms įpusė- atjaučiąs nelaimėje artimą 
vėliau f • _ i___  ___ , t. . .vėliau?
P. K.

’Brandog atestatas“ 
didžiulėje pūgoje

Praeitą sekmadienį Bos-
ateis. Taip galvojančių tar- tono Lietuvių Dramos Sam- 
pe buvo ne tik čia gimusių ir būtis Worcestery tenykščio 
augusių, kurie, mokėdami Kultūros klubo pakviestas 
pakenčiamai lietuviškai, vis vaidino 'Brandos atestatą“ 
perša anglų kalbą, bet juo- Kaip atsimename, sekma-
kingiausia, kad lietuvių kai- dieno rytą kilo didžiulė snie- vo varzova ,aav n uonnis 
bos pi lesų eilese buvo n to- gO pūga, kuri užvertė sniego Q . p/. pk1cc cVw’
kių. kurie patys angliškai tik kainais ne tik Bostoną, bet' ^,krnHM b ^idTimakri 
vos žleberioja. Todėl A. da, daugiau Worcesteri. Ka- nebaigta
MatjoSKa visai teisingai sa- dangi rengėjai numatyto nutra~e nebaigta paitną 
kė, kad neriškime, patys sau spektaklio jau nesuspėjo at-
virvė 1—1 ---1--

jus, buvo matyti, kad lietu-' dosnus kultūriniams ir vi- 
viai buvo persvaroje, tačiau suomeniniams reikalams- 
vaizdas netrukus pasikeitė, Visus tuos gražius ir pavyz- 
ir poroje lentų mūsų vyrai dingus sukaktuvininko bū- 
pralaimėjo- Nedaug bežadė- do bruožus kalbėtojai kėlė 
jo Kazio Merkio ir V. Ezeri- su nuoširdžiausiais jausmais- 
nio laimėti taškai, nes Algio Visiems sukaktuvininkas 
Makaičio partijoje nebuvo gražiai atsakė. Jam Lietu- 
galima laukti nieko gero: vos žemė pasakiusi: Aš pa- 
jis buvo be figūros. Čia rei- silieku, bet tu bėk ieškoti 
kia pasidžiaugti A. Makai- pagalbos. Ir jis dėkingas jai
čio ryžtu, kad jis nepasime
tė ir sugebėjo supainioti sa-

už tą įspėjimą ir už visa tai, 
ką davė svetingoji Amerika

vo varžovą (adv. H. Dondis, ir joje seniau įsikūrę lietu
viai. Sakė, kad jaučiasi jiem 
daug skolingas, tpdėl ir dir
ba. kiek tik pajėgia, kad tą 

laimėtinoj padėtyje. Išdavoj ! skolą išmokėtų, nors gal iki
-s ant kaklo, kol jos ki- šaukti, tai bostoniškiai vai-

ti mums neriša. dintojai ir per didžiausią
Teisi buvo ir O. Ivaskie- audrą pasiekė Worcesterį

nė sakydama, kad kol susi- jr ten numatytą 
i inkimuose dauguma yra se- "Brandos atestatą“ vistiek 
nųjų ateivių, kurie brangina suvaidino. Į vaidinimą per 
lietuvių kalbą ir anglų kai- sniegynus susirinko pėsti ir 
bos gerai nemoka, tol ir važiuoti patys gyviausi tos 
draugijos susirinkimuos rei- lietuvių kolonijos atstovai, ir 
kia lietuviškai kalbėti. bostoniškių žygis buvo jų

Bet vis dėlto buvo priim- tikrai nuoširdžiai Įvertintas, 
tas Arrtanelvtės pasiūlymas „
pakeisti draugijos statutą ir s! kart5 °'',dlnus “ narAsu- 
išrinkta komisija tam darbui mąreiketų ,du0‘; ^1 Au- 
atlikti: J. Antanelvtė. adv. siejutei, V idai Mahsauskai- 
Young. B. Kapočienė, Ed. *'■ A?tąnui Januškai ir Po-
Ketvhtfe ir J. Lubinas. V.1.“1 žlckuL kune. Pe.r dl‘ 

Ar jie graboriškai lietuviu džiausią pūgą sambuią sau- 
kalba palaidos ar pasiūlys «'a‘ 1 Worcesten nuvežė ir 
ka kita. o taip pat kaip pa- nakt! 18 ten P®™"*™.

rungtynės bus laimėtos 3-2.
Lietuvių B komanda šį 

kaitą pelnė pergalę be ko-
. , vos. nes Tufts univ. koman-

da kažkodėl nepasirodė. Ki
tos rungtynės bus vasario 4 
diena.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

mirties jos nesumokėsiąs.
Sukaktuvininkas gavo ir 

dovanų — Sandaros kuopos, 
jūrų skautų. Jurėnų, Barta- 
šiūnų ir kt.

Raštais sveikino SLA pre
zidentas P. Dargis, Balfo 
valdybos pirm. kun. V. Mar
tinkus ir reikalų vedėjas 
kun. L. Jankus ir Miami

Turime Lietuvos žemėta-, Sandaros kuopa 
pių - už 50 centų, už $2.50 Tą dieną per Minkų ,.a. 
(sulankstomas) ir už $3.50 diją sveikino Kasmauskas ir 
(sieninis). Minkai.

Buy a Volvo, keep it a long rime and body style doesn t change every year. 
get out from under car payments for It’s uncomplicated and reųuires very 
f ‘ liule maintenance. It runs away from

How long can you expect a Volvo 
to lašt? We’re not sure yet. In Sweden, 
Volvos are driven an average of elev- 
en years. When you consider that in 
Sweden there are no speed limits on 
the bighways and there are 70,000 
m lies 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 
keepmg your Volvo a long time. Its

other popular-priced compacts in ev
ery speed range, yet gets over 25 miles 
to'the gallon likę the little economy 
cars, even with automatic transmis- 
sion.

And your Volvo will look good 
standing next to your swimming pooL 
The one you build with the money 
that used to go for car 
payments. r /~~~"N-S?

Come in and tęst (yOKVO) 
drive a Volvo any ūme.

A real going machine.
Jonas Adomonis 

TRANS-ATLANTIC FOREIGN CAR CO. 
ROl’TE 28 — AT AIRPORT ROTARY

HYANNIS, MASS.
PHONE: 775-4526

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

Pirkite VOLVO, naudokite ilgą raiką ir ai.j»rifc»S5fi“ks»ę 
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, kodėl nega'ima pažadėti, kiek ilgai 
VOLVO tarnaus ėia.

Dar vienas dalykas. Jūs mielai laikysite VOLVO ilgus metus, nes 
jo išvaizda kas metai nesikeičia, šiai mašinai nėra reikalinga daug 
priežiūros, nes ji nėra komplikuota. Ji yra greita ir važiuoja virš 
25 mylių su vienu galionu — net ir su automatine transmisija. VOLVO 
yra daug geresnis pirkinys, negu vadinami “popular.prieed compacts".

Išmokėjus bankui. VOLVO dar daug metų gerai atrodys 
stovėdamas nrie iūsu baseino, kuri pasistatysite už pinigus, skirtus 
Išmokėti dažnai keičiant mašina.

Bostone VOLVO apžiūrėti galite susitarę su 
Jonu Adomoniu

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

Tel. 268-8764

ziures į keistą A. Nevieros 
pasiūlymą panaikinti kont
rolės komisiją, pamatysime 
vėliau-

Bet šaltas vėjas vėl papū
tė mūsų didžiausioje draugi
joje, ir kam iš jos narių yra 
svarbu, kad draugija kuo il
giau tarnautų tam tikslui, 
kuriam jos steigėjai ją stei
gė, tie turi budėti ir taip 
lengvai neleisti išsukti drau
gijos vairo iš tikrojo kelio.

J. V-gas

Jieškofimai
Ieškau moters, gali būti su 

vaikais. Man \ienam sunku gy
venti. Kelionę apmokėsiu.

J. žagaras,
125 Hwav 90 West.
San Antonio. Texas.

O aplamai padėka už tokį 
pasišventimą priklauso vi
sam dramos kolektyvui-

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

Louis Krowley, 2440 NW 35th 
St„ Miami, Fla. 33142. Telefo
nas: Miami 633 2345.

(5)

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVOJ
AMERIKOJE

Ieškau Pauliaus (Sauliaus) ši- 
moliūno. prieš karą gw. Pa-! 
nevėžy. Marijonų gatvėj Nr. 19.

Ji pat j arba kas apie ji ką ži 
no prašau rašyti:

Peter Stuoka 
456 Third St.
So. Boston, Mass. 02127

TL’CSON, ARIZONOJE.

parduodami 6 butai po 2 miega
muosius ir 2 butai po 3 miega
muosius arti prekybinio centro 
ir busų linijos.

Išnuomojame patalpas atva 
žiavusiems gydytis artritą arba 
astmą.

Smulkesnių .žinių .teirautis 
šiuo adresu:

R. Prasziunas.
1226 N. Richley Blvd. 

Tucson. Arizona.
(3)

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbą.

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

Tuojau siųsk šį skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir

Ieškau Juozo Bražausko iš Ko-
nkmės kaimo. Josvainių parap.. _ ___________ _______
Kėdainių apskr. Jį patį arba kas įtgjuSjme"vaistų išbandymui. 
Si«« ' ROYAL PR0MTCTS

Klemas Brazauskas,
948 3rd St. Beloit, Wis.

North Sta. P.O. Boi 9112 
N mark 4, N«w Joraoy

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

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

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

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

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

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

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliauee of America
307 West 36th Street, New York. N.Y.T0001

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

V. Daugirdaitė-Sruogienė: 
LIETUVOS ISTORIJA, 6-ji 

į pataisyta, perredaguota ir 
papildyta laida. Tai vienin
telis šiuo metu Lietuvos is- 

! torijos vadovėlis mūsų litu- 
anistikos mokykloms ir tė
vams, vaikus su mūsų kraš
to praeitimi supažindinan
tiems namuose. Kartu—tai 
labai idomi ir vertinga kny
ga visiems, besidomintiems 
mūsų tautos keliais ir kryž- 
keliais, tuo labiau, kad čia 
skelbiama daug istorinių 
Terra, 3237 W. 63rd St.. 
Chieago. III- Spaudė M. Mor-. 
kūno spaustuvė. Gaunama 
leidykloje, Keleivio admini-! 
straciioje ir pas kitus knygų 
platintojus.

Šita mūsų žymios istori
kės parašyta ir Ten-os išleis
ta knyga yra didelė dovana 
mums visiems — jauniems 
ir seniems. Gaila, kad Terra 
paskutiniu metu rečiau mus 
tokiomis dovanomis beap- 
dovanoja.

EKSKURSIJA J LIETUVĄ

Y’ra susidariusi grupė, kuri keliaus į Lietuvą sekančiais metais 
(1966) liepos mėnesį.
Jei kas norėtų prisijungti prie šios grupės, turėtų registruotis 
iš anksto, nes lėktuve ir viešbučiuose yra užsakyta ribotas vietų 
skaičius. Gyvenantieji Kanadoje taip pat gali su šia grupe keliauti. 
Ekskursi jos reikalu kreiptis į —

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
390 West Broadvvay 

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

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams SS.

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

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

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street,
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[Vietines žinios ĮĮ
Nepriklausomybės šventėje 

kalbės dr* A. Budreckis
AR TURITE KELEIVIO 
KALENDORIŲ 1966 M?

Minkų rengiama talentų 

popiete I

Žiemos šventė ,

Vasario 18-27 dienomisj
War Memorial auditorijoje 

Seniausia lietuviška radi- rengiama didžiulė Žiemos 
jo progiama Naujojoj Ang- šventė. Šventės komitetas 
ujo j rengiasi minėti savo 32 sausio 18 d. naujajame She- 
metų sukaktį metine talen- įaton-Boston viešbutyje šu
tų popiete ir pokyliu gia- kvietė laikraštininkus apie 
žuoiei Miss Lithuania oi N. tą šventę painformuoti.
E.“ Lorraine birsaitei iš Tai bus nepaprastas įvy- 
Brightono pagerbti. Visa ui kis Bostono kultūriniame'Zvlinint Lietuvos nepri-*

klausomybės atkūrimo su- 
1 kakt; vasario 20 d. pagrin-,

u . , ,. , .4 . . x. Hinic lcalhAtniaę hus iau™ ——tono Lietuvių Piliečių Dr-jos niu šokių, ir įvairių parodų,Pa&iskuainkite įsigyti, nes d.ms kalb^ N. Meksikoj. JAV u- III aukšto auditorijoje. ir paskaitų. Tautinių šokių
s.0s k»rtos atstovas dr. AI- ro paW stovykloj, kas menes. ............................................. programoje dalyvaus ir O-
girdas Budreckis is Netv renka geriamų kari. Tokiu ka. Kviečiame Įvairių amžių įos" jvaškien& vadovauja-
Yorko. viu buvo išrinktas ir seržantas talentus is toli ir arti daly-i sambūris

__ . Jerome T. Czeikus, kurio tėvai vauti šiame kor-teste, nes ta-'
\ asario 16 d. 10 vai. ryto Jerome ir Miired gVvena Dor- lentai, kurie laimės, ne tik 

prie miesto savivaldybės rū- chestery, o senelė Elzbieta čei- gaus piniginę dovaną, bet 
mų bus iškilmingai iškelta kienė So. Bostone. Jis, neseniai gal ir progą pasirašyti sutar-

■ bus sekmauienį, vasario 13 
d., 3:30 vai. popiet So. Bos-

gyvenime. Šventės metu bus 
ir koncertų, ir filmų, ir tauti-

gali pritrūkti!

Jo kaina tik 95 centai.

NEPILIEČIAI PRIVALO 

REGISTRUOTIS

Teisingumo departamen
tas primena, kad neturintie
ji JAV pilietybės iki sausio 
31 d. turi užpildyti Form I- 
53 Aiien Address Report ir 
juos Įteikti savo paštui arba

Lietuvos vėliava.

Dorchesterio klubo 

susirinkimas

baigęs pasitobulinti Aliaskoje, 
atostogas praleidžia pas tėvus. 
Jas baigęs, vyks į Vietnamą.

tį su N.Y. plokštelių firma, 
kurios atstovas atvažiuos į 
tą popietę.

Kviečiame dainininkus ir 
dainininkes, pavienius ir

Šventės vykd. direktorium 
yra Francis Šidlauskas.

Įdomu pastebėti, kad F. 
Šidlauskas, matyt, visur tin
kama proga primena esąs 
lietuvis, nes ir minėtame 
laikraštininkų susirinkime 
komiteto pirm. Goldston pa
statydamas F. Šidlauską.

’Aš mačiau stebuklą“ grupes bei duetus, instru- žymėjo, kad tai "lietuvių do-Dorchesterio Lietuvių Pil.
Klubo pusmetinis susirinki- ______ _________ .. .... ...
mas bus vasario 2 d. 8 vai. Bostono policija ir Bostono v aut* šioje ta^entlI popietėje.

vietosimigracijoZ-natūrali“ vak So- Bostono Lietuvių ugniagesiai kartu su dr. šitas pasirodymas kai, 
zacijog Įstaigai. Ten gauna- Piliečių Dr-jos patalpose. J^aiciu darė stebuklą, gei- kam galį būti piacJžia Į gra- 
mi ir minėti blankai. Jame bus prisaikdinta nau-i

Tos pareigos neatlikusie- t .. ? . 1 j pasirašęs praeito šeštadie
ji yra baudžiami, todėl ne- *vieciami dalyvauti, 
piliečiai, atlikite iki sausio Antanas Young,
31 d. reikalingą registraciją. sekretorius

’Neseniai aš mačiau, kaip men^a’}stus, šokėjus daly-

žią ateiti-

Trans-Atlantic Travel Service
Kelionių biuras, kuris parūpina klijentams susisiekimo ni. kūnam skubiai buvo rei- 
bilietus, užsako viešbučius, padeda sutvarkyti kelionei dalingas deguonis. Daktai ag 
reikalingus dokumentus Į visus pasaulio kraštus ir tuoJ Pllslsauke P° 1C1J3 11 

į Lietuvą.
Kartu

pasirasęs praeito šeštadie- Neatidėliokite, registruo- 
nio Boston Traveler laikras- kitės pas Valentiną Minkie- 
tyje. nę, 502 E. Broadway, So.

Dr. S. Jasaitis, kurio ofi- Boston, Mass. 02127, pri- 
sas vra 147 Ashmont St., siųsdami savo vairią, adresą 
Dorchestery. gilią naktį bu- ir parašydami, kokį talentą 
vo iššauktas pas sunkų ligo- turite.

vana mums.

D. Mongirdaitė dainuos 

operoje

Daiva Mongirdaitė - Ri- 
chardsonienė kovo 27 d. 
dainuos Violetos partiją 
Chicagos Lietuvių operos 
statomoje "Traviatoje“.

yra
DIDŽIAUSIA SIUN TINI V persiuntimo įstaiga 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine. 

PODAROGIFTS SKYRIUS

R. ir P. Siniauakų sukaktis
ugniagesius su reikalingais Rozalija petras Siniaus- 
aparatais, suteikė vietoje kai sausio I6 d minžjo
reikalingą pagalbą ir tac a ve<jybinio gyvenimo 50 me- 
hgom nugabeno I ligoninę. sukakti. j 4
Ten skubiai veikiant buvo sXnūs ir 3 dukterys. (Iš jų 6 
išgelbėta ligonio gyvy e. _ yra sukūrę šeimas ir augina,

Senesnio amžiaus moteris 
ieško moters, kuri norėtų kartu 
gyventi Dorchestery. Ji turėtų 
savo kambarį, bet galėtų naudo
tis ir visu butu. Turėtų daug 
laisvo laiko. Smulkesnių žinių 
gaunama Keleivy.

PARDUODAMAS 
nebrangiai 2 šeimų gerai Įreng
tas namas Jamaica Plain.

Kreiptis tek 344-9432
(5)

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai
Iš BOSTONO I LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 6 vai. 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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
VVORCESTER, MASS.

TeL SW 8-2868
yra vienintelė oficiali įstai
ga Worccstery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi- j j 
jos valdomas sritis- Čia kai- j; 
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. • 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Svikli

larptautinio instituto 

banketas

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder 
923 E. Fourth SL,

So.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus ia lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lai imą. šaukite visados iki S va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3330

Televiziją 
ir radiją

1

Tarno Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street 

South Boston 
TeL AN 8-6645 

^00000000000000000000000?

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

J PtDINIS 
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
<«uth Boston. Mase

TEL AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd::
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTĖ 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

ninku giminių ir bičiulių. Vi-
x A. . T *• si jubiliatams linkėjo dar ii- šiemet Tarptautinio Insti- Jir , imj mct To |in. 

tuto banketas bus balandžio ^me įr mcs.
16 d. naujajame Sheraton-, ,
Boston viešbutyje. Zosė ir Antanai Vieikalniai

PRITYRĘS KEPĖJAS
18 vaiką). J sukakti susirin-j
ko gausus būrys suKaKtuvi- M B<m-

tone.
390 VVest BROADVVAY, So. Boston, Mass. 02127.

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

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

Vedėja ALDONA ADOMONIS

t tttttttttrr— *• «•

BALTIC REALTY A 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

Tarpininkauja perkant ar par. 
duodant namus.

Apdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

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

telefonas: 268-6030

Juozas Gomas 
327 Broadvray 
So. Boston. Ma—.

IŠPARDUOTA KNYGA

Kun. M. Valatkos knyga 
"Ar Romos popiežius yra

Apsidrausk J 
{ Nuo LIGŲ m NELAIMIŲ Į
• Draudžiame nuo polio, viso- ♦ 
kių kitokių ligų ir nuo nelai- { 

{mių (ugnis, audra ir kt.) .. { 
{Visais insurance reikalais | 
{kreiptis:

BRONIS KONTRIM

; Kristaus vietininkas“ yra iš
parduota.

I " «

► <.
► -1

598 E. Broadrrav 
So. Boston 27, Mass.

i

{Tet AN 8-1761 ir AN 8-2488|

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc., veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai- 

- nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis ) 

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

Ketvirtis 4 Co.
—JEWELER8— 

Laikrodžiai-Deimantai

nu 11 rvvvevvvv wvw.

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiu* 

Medas, papuošalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Td AN 8-4649
e**********#*********************'

» Dažau ir Taisau *
♦ Namus iš lauko ir viduje. *
♦ Lipdau popierius ir taisau e
♦ viską, ką pataisyti reikia. J 

Naudoju tik geriausią
medžiagą

t
H?

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
Tel. CO 5-5854

*** »e e°e * ■

TeL AV 2-4020

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: ž—< ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarime 

495 Colmnbia Road 
Arti Upham’s Comer 

Dorchester. Maas.

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FŪEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
• VELTUI krosnies ir bumerio išvalymas
• Automatinis alyvoj {liejimas
• Nuolaida, mokant grynais už bumerį
• Vamzdžių Įvedimas ir taisymas

Pilnos šildymo sistemos
RADIATORIAI — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI Įrengiami pigia kaina

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTES

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 TRI CKS
VISOKS REMONTAS—DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERUOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

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

LONGINĄ IZBICKĄ 
dienomis: 327-1000

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ! 
KULTŪRINE RADUO PROGRAMAI

Sekmadieniais 8-9 vaL ryte 
AM Bangomis 1190 kilociklų 

FM Bangomis 105.7 megaeikl?
IS WK0X, Framingham, Masa. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur SL 

BROCKTON 18, MASS.
TeL JUniper 6-7209

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadvray,

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

TEL. AN 8-2712
Namai ir Ckis:
287 Concord Rd.. Billerica, Maaa. 

TEL. MO J-2948

raaaeeaaaaaaeeaevaaaae*************

vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
VVEST ROXBURY

Ę The Apothecary
U ET V VI SKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaietaa, išpildome gydytojų re 

ceptus ireurime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į Uetovišką vaistiaą.

8av. Emanuel L. Rosengard, B. Reg. Pharm.

882 a W. Broaduay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Taiefoaae AN 8-6020

Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL vn išskyras šventadienius ir

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mase. 

Office Tel. AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardware Co.
Sariaiakas K. J. ALEKNA
<28 EAST BR0ADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popiero. Sienoms

Stiklas Lan 
Visokie reikmenys

Reikmenys plumberiams 
Visokie celetiea daiktai




