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Po 37 dienų Vietnamas vėl 
bombarduojamas

JAV taikos pastangos nedavė vaisių. Prezidentas, 
ilgai galvojęs, nutarė vėl pradėti Š* Vietnamo bombarda-

JAV prezidentas dėjo la
bai daug pastangų karui 
Vietname baigti, žinoma, 
taip, kad Pietų Vietnamui 
negrėstų komunistų okupa- Į madienį vėl pradėtas Šiau- 
cija. Buvo nustota ir Šiaurės; rėš Vietnamas bombarduoti. 
Vietnamas bombarduoti, nes Ar tas bombardavimas bus 
kai kas tvirtino, kad tai pa- išplėstas, ir bombos pradės 
skatins komunistus eiti prie kristi ir ant Š. Vietnamo sos- 
derybų stalo, bet apsirikta, tinės Hanoi bei svarbaus 
Jau daugiau kaip mėnuo š. uosto Haiphongo, tik vėliau1 
Vietnamas nebebombarduo- paaiškės- 
jamas, o komunistai vis tą šiuo metu Vietname yra 
pačią giesmelę gieda — jie apie 200,000 JAV karių, ir 
derėsis tada, kai JAV visus spėjama, kad tas skaičius 
savo karius išves iš Vietna- gali pakilti iki 400,000. 
mo ir, žinoma, kai jie ten įsi- ’ 
viešpataus. Š. Vietnamo ko- v .
munistų galva Ho Chi Minh i rezidento SVieSl 
JAV prezidento taikos pa- 
stangas vis tebevadina įžu- pažiūra į ateitį 
lia apgaule Bombardavimo; Pl.e2identas ^ikė kong- 
pertrauką komunistai išnau- resuj ekonomin< pranešil4.

monę išklausė, bet jis tarėsi 
su kuo tik atrodė reikalinga 
ir ilgai nedarė sprendimo- 
Pagaliau apsisprendė, ir pir-

romo prie Saettle, Wash 
kad namie buvusi

Heinz mokėsi lėktuvu nusileisti, na, ir pataikė į tuos namus. Laimė, 
ergaitė paliko nesu žeista.

Baisus sprogimas Bostono 
miesto vidury

Dujų vamzdžiui trūkus, įvyko didelis sprogimas. Su
degė keli namai. Žuvo 10 žmonių, sužeictų 60.

Praeitą penktadienį 6:45 
al. vak. įvyko baisus spro- 
imas pačiam Bostono cent

re, Boylston gatvėje prie 
Washington gatvės. Tuojau 
tžsidegė 11 aukštų namas, 
uriame yra Paramounth 
iešbutis, ugnis persimetė į 

greta esantį Plymouth vieš
butį.

Paramounth viešbučio pir- 
name aukšte bare tuo metu

Neaišku, kas čia? Tai Leo Heinz pasamdytas lėktuvas, kuris įlėkė j namus netoli Boeing aerod. jjUV0 žmonių. Dėl
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maža m

šitoks pašto ženklas bus išleis
tas balandžio 16 d. Indianos val
stybės 150 metų sukakčiai atžy
mėtu 19 žvaigždžių reiškia, kad 
Indiana buvo devynioliktoji vaL 
stybė, priimta į JAV tarpą.

progimo jlūžo grindys ir 
monės nukrito į rūsį. Dalis 
ų ten ir žuvo.

Didelis šaltis trukdė ug- 
iagesiam ir policijai gelbė- 
imo darbus. Kol kas žuvu- 
ių tėra 10 ir per 50 sužeistų. 
Jet ir pirmadienį dar nebu- 
o visi griuvėsiai atkasti, to
lei galimas daiktas, kad 
uose dar bus rasta negyvų 
monių-

Yra buvę Bostone ir dau- 
iau panašių nelaimių, bet 
ie tokių baisių. Tik viena tė- 
a buvusi didesnė. Tai 1942 
n. lapkričio 28 d- gaisras 
Jocoanvt Grove naktiniame 
lube, kuriame žuvo 492 as-

Ženevoje vėl 
posėdžiauja

Žuvo inžinierius 
A. Mockus

Karugenoje, Klumbijos Po 4 mėnesių pertraukos 
pajūrio mieste, ką tik paki- Ženevoje vėl posėdžiauja 
lęs lėktuvas dėl kažkokių nusiginklavimo konferenci- 
priežasčių nukrito jūron su Ja> kurioje dalyvauja JAV, 
59 keleiviais. Išgelbėta tik 4. Anglija, Kanada, Italija 
ninoiisiiiiii tams hnvn ir inž (Prancūzija savo atstovo ne-v— jr-v x w----- -    

bet kunigo pareigas neilgai Alfonsas Mockus, 42 m. am- atsiuntė), komunistinės val
stybės — Sovietų S-ga, Ru-

Vilniuje mirė 
prof. V. Jurgutis

Sausio 9 d. Vilniuje mirė 
prof. Vladas Jurgutis, 80 m.

. . k .. . , . . , amžiaus, palaidotas Palan-dojo tolimesne! kova. pasi-, Jame jis vaizd‘u<a 
ruošti. Jie taisė sugriautus .teitL jAV ūkis vis kvla 
tiltas, kelius, įmones ir kt. i S~ i \Huiiiaiirxna, nau ujuius p«a-

Tokiai padėčiai esant, jamos šiemet pasieks 722 
bii- dol.), nedarbas sumažė
jo iki 4% ir numatoma, kad 
jis dar sumažės. Prezidentas 
neabejoja, kad JAV yra pa
jėgios ir karą vesti, ir viduje 
kelti gyventojų gerovę.

Prezidentas įspėja pramo
nininkus ir unijų vadovus
nekelti kainų ir uždarbių, ko kabinete yra buvęs užsie- 
daugiau, negu ūkio pažanga; ni° reikalų ministeriu. Vo- 
leidžia. nes tai gali būti in- kiečių okupacijos metu 
fliacijos priežastimi. Jis da-i trumpai buvo ūkio tarėju, 
bar nesiūlo suvaržymų ari het, nesutikdamas su vokie- 
mokesčių padidinimų, bet. čių žalinga Lietuvai ūkio po 
jei bus reikalinga, jis Ui pa-| Htika, iš tų pareigų atsisakė, 
darysiąs. i Už tai užsitraukė vokiečių

neapykantą ir todėl 1943 m. 
kartu su kiUis šviesuoliais

_ .. _ . . ........ . buvo ištremtas į Štuthofo
Prezidentas Johnsonas p.rma<ken, kalbėjo per tek- koncentracijos stovyklą. A- 

viziją į tautą ir pranešė, kad ju daręs įsakymą vėl bom- merikiečiai ir velionį ten iš- 
barduoti Šiaurės Vietnamą, nes komunistai tęsia agresiją, laisvino, bet šiltinės nuka- 
Tačiau JAV ir toliau sieks taikos, todėl prezidentą* įsakė muotas jis nebegalėjo pasi- 
ambasadoriui Goldbergui prašyti skubiai sušaukti Saugu- traukti į vakarus, todėl grį- 
mo Tarybą, kuri dėtų pastangų atvesti Vietnamą prie
derybų stalo.

esant.
prezidentas Johnsonas turė
jo spręsti, kas daryti: dar 
laukti, ar vėl pradėti bom
barduoti Š. Vietnamą, iš ku
rio eina nuolatinė pagalba 
Pietų Vietname kariaujan
tiems komunistams?

Yra šalininkų dar laukti. 
Girdi, ten lėtai galvojama, 
nesuspėjo apsigalvoti. Net 
žymūs demokratai ir respub_ 
likonai senatoriai įteikė pre
zidentui raštą, kuriame pasi
sako už bombardavimo pa
liaubų pratęsimą-

Prezidentas ne tik jų nuo-

M*********************************************************************

žemėlapis rodo, kiek P. Vietname buvo JAV karių 
1965 m. liepos mėnesį. 1964, 1963 ir 1961 metais, šian
dien ten jan yra 206,006 amerikiečių. Juodi plotai ro
do. kur šeimininkauja partizanai.

Velionis buvo išėjęs aukš-
rimtnta trinlnopi įnc 

w vi vg z jvro mALralnc iuvnui’--

ziaus.ėjo, nors kunigystės nebuvo 
išsižadėjęs. -

Velionis buvo pirmasis 
Lietuvos banko valdytojas, Bilionai lūšnoms 
jis universitete dėstė ekono
minius mokslus ir buvo stu
dentų labai mėgiamas.
Trumpą laiką E. Galvanaus-

panaikinti
Prezidentas Johnsonas 

pasiūlė kongresui skirti 2 
bil. 300 mil. dol. gyvena
miems namams miestuose

munija, Čekoslovakija, Len
kija ir Bulgarija ir 8 neutra
lios — Indija, Švedija, Bir
ma, Nigerija,, Jungt. Arabų £ie nys. 
Kespubnka, Abesinija, Bra
zilija ir Meksika.

Prezidentas Johnsonas 
pasiųstame konferencijai 
rašte siūlė imtis priemonių 
apriboti atominių ginklų

Rengias pertvarkyti 
kolchozus

Ted Williams išrinktas į Beis
bolo garsenybių rūmus, o taip 
pat paskirtas Rea Sox vicepre
zidentu.

statyti- Savo rašte preziden- varžybas ir ginklų gamybą, 
tas rašo. stengsiąsis, kad jų at»argų didinimą ir tt- 
kiekvienas miesto gyvento- Sovietų S-gos atstovas Za- 
jas turėtų švarų kambarį ir rapkjn įžanginėje kalboje 
duonos kąsnį ir nebijotų iš- užsipuolė JAV dėl politikos 

\ ietname. Girdi, ši politika
Prezidentas pabrėžia, kad

jis padės tik tokiems mies
tams. kurie patys rūpinasi 
geriau susitvarkyti, stato 
daugiau mokyklų, įrengia 
naujų sodų, aikštelių vai
kams ir kt.

žo į Vilnių ir ten skurdo.
Velionis ir kacete būda

mas mokė: "Prieš nieką ne 
kapituliuoti, niekam savo Inimėin 
tautines garbes neišduoti. J
savo lietuviškų papročių ir 
savo močiutės kalbos neišsi
žadėti-“

Mirė transporto
darbininkų "caras“

Penktadienį savo namuo
se New Yorke mirė Michael 
J. Quill, transporto unijos 
ilgametis prezidentas. Jis

Britų darbiečiai

Pats partijos pirmasis sek
retorius Brežnev paskirtas 
pirmininku komisijos, kuri 
turi paruošti naują kolchozų 
statutą.

Dabartinis statutas para
šytas 1935 m- Jis esąs pase
nęs. Pagal jį už darbą kol- 
chozininkams mokama tiek. 
kiek lieka patenkinus visus 
kitus reikalus. Dažnai jie 
beveik nieko negaudavo, to
dėl ir dirbti nenorėjo.

' Numatoma, kad dabar pa
gal naują statutą bus moka
mas pastovus atlyginimas, 
kaip ir fabrikų darbinin
kams. Manoma, kad tai pa- 

Dai bo departamentas pa- kels jų darbingumą.

visiškai griauna šios konfe
rencijos darbą, sakė Zarap- 
kin O iš tikrųjų komunistai 
nenori savo rankų surišti jo
kiais saitais, todėl ir nusi
ginklavimo konferencija iki 
šiol nieko nepasiekė ir nieko 
nepasieks.

Kainos kyla

Hulio apylinkėje buvo pa- skelbė, kad gruodžio mėnesį 
pildomi rinkimai. Jei ten bū- kainos pakilo beveik puse 
tų laimėjęs konservatorius, procento. Už prekę, kuri 
darbiečiai parlamente bebū- 1959 metais kainavo 10 dol., 
tų turėję tik vieno balso dau- šių metų sausio 1 d. mokėjo- 
gumą. Bet Wilsono politi- me 11 dol. 50 centų. Di- 
ko§ šalininkas darbietis Mc- džiausią kainų pakilimo 
Namara nugalėjo ne tiktai priežastis — maisto gąmi- 
konservatorių, liberalą, bet nių pabrangimas, nes gruo- 
ir kairųjį darbietį. Tai yra džio mėnesį šių kainos paki- 
kartu ir Wilsono politikos i0 beveik vienu procentu 
laimėjimas- Kai kas sako, (palyginus su lapkričio mė-

tvirtai rankose laikė tą uni- kad dabar yra darbiečiams nešiu)
• • 1-. *1 1 lt A • • ■1 ją, todėl buvo mažu caru va 

: dinamas. Ilgus metus jis su- 
1 gebėjo unijai daug laimėti 
be streiko, tik šiuos metus 
privertė New Yorko gyven
tojus pasilikti be viešųjų su
sisiekimo priemonių. Strei-

geriausias laikas skelbti vi
so parlamento rinkimus.

SOVIETIJOJE ŽUVĘS 

ATVEŽTAS J MASS.

Sudužo Vokietijoj ii Bon- 
nos į Hamburgą skridęs 
lėktuvas. Žuvo 42 asmenys.

Kalifornijoje yra dau- 
Į kas tęsėsi 12 dienų. Quill Neva nusižudęs sovietų giausia automobilių — 9.5

1---------- kalintas už sienos perėjimą mil., antroj vietoje yra Nevr
Newcomb Mott atvežtas Yorko valstybė su 7.4 mil. 
Bostonan ir palaidotas.

buvo pasodintas į kalėjimą. 
. šitas streikas jį išgarsino vi-
Isame krašte.

Charles Hinman pinigų, kad nu
žudytų adv. Murray Chotiner, 
kuris gynė jo žmonos skyrybų 
bylą.

Žuvo imperatoriaus 
žentas ir meilužė

Japonijos sostinėje vienos 
naktinio klubo patarnauto
jos bute rastas negyvas Ja
ponijos imperatoriaus žen
tas Takatsukasa, 42 m. am-1 Leonard Amabile iš Malibu, Cal„ 
žiaus, ir jo meilužė Maeda, j liudija, gavęs iš milionieriai 
40 metų. Jis gulėjo ant že
mės. o Maeda lovoje. Mir
ties priežastis — dujos, ku
rios. matyt, buvo netvarkin
gai įvestos.

Takatsukasa buvo vedęs 
1950 metais, bet vaikų ne
turėjo.

Tai negirdėtas skandalas 
imperatoriaus šeimoje, ko
kio, sakoma, nėra ten buvę 
per 2000 metų...

Italijos kompartijos vadas 
Longo pareiškė partijos su
važiavime, kad reikia ieško
ti ryšių su krikščionių demo
kratų kairiuoju sparnu-
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Sa priešu tik kovą vedam
1966 metų sausio 22 ir 23 dieną Clevelande, Ohio, 

susirinko pasitarti lietuviams svarbiais klausimais Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvinimo Komteto, Lietuvos Laisvės Ko
miteto. Amerikos Lietuvių Tarybos ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenėj atstovai. Informacijos tikslais dalyvavo 
ir Lietuvos Diplomatinės Tarnybos atstovas.

Apsvarstę laisvųjų lietuvių su pavergtąja Lietuva 
bendravimo sąlygas ir kitus aktualiuosius reikalus, sutarė 
paskelbti šiuos pareiškimus:

1.

Vien savo skaičiumi laisvieji lietuviai sudaro beveik 
ketvirtąją visos lietuvių tautos dali- Gyvenamomis politi
nėmis sąlygomis, laisvieji lietuviai turi svarbią misiją 
Lietuvai. Jie su tautos kamienu dalinasi atsakomybe už 
tautos išlikimą ir jos politinų ateiti.

Savo dvasiniam, kultūriniam bei tautiniam tapatumui 
su savo tauta išlaikyti laisvieji lietuviai privalo ko glau
džiau bendradarbiauti su Lietuva.

Tačiau Sovietų Rusija, laikydama Lietuvos Respub
liką okupuotą ir paverstą Sovietų Sąjungos dalimi, ne tik 
trukdo lietuvių tautai vykdyti laisvą apsisprendimą ir Lie
tuvos Respublikos suverenumą, bet taip pat sudaro kliūti 
laisviesiems lietuviams normaliai bendrauti su Lietuva

Nors Lietuvos teritorija tebėra okupuota, jos valsty
binės institucijos kraite sunaikintos ir pati Lietuva faktiš
kai paversta Sovietų Sąjungos dalimi, tačiau tarptautinės 
teisės atžvilgiu Lietuvos Respublika tebėra. Sovietinė oku
pacija jo§ neišbraukė iš nepriklausomų valstybių bendruo
menės. Jungtinių Valstybių, kaip lygiai ir kitų laisvųjų 
valstybių, Lietuvos Respublikos de jure pripažinimas te
bėra galioje.

Šis Lietuvos Respublikos tęstinumas ir Lietuvos įjun
gimo Į Sovietų Sąjungą nepripažinimas yra reikšminga 
atrama kovoje sovietinei okupacijai pašalinti ir lietuvių 
tautos laisvo apsisprendimo vykdymui atstatyti.

Todėl Sovietų Rusija visais būdais ir visomis progo
mis stengiasi sunaikinti Lietuvos Respublikos tęstinumą 
ir pasiekti Lietuvos Įjungimo Į Sovietų Sąjungą tarptautini 
pripažinimą-

Visų lietuvių yra tautinė pareiga vengti betkurių 
veiksmų, Kurie galėtų kenkti Lietuvos Respublikos tęstinu
mui ir tiesiog ar netiesiog talkintų okupantui Įteisinti savo 
agresiją prieš Lietuvą.

Okupantui šiek tiek pravėrus geležinę uždangą, lais
vieji lietuviai pradėjo, tegu tik ribotą, privatų asmenini 
bendravimą su savo artimaisiais okupuotoje Lietuvoje ir 
Sibiro tremtyje. Iš laisvojo pasaulio prasidėjo Į aną pusę 
laiškai, dovanų siuntiniai, iš anos pusės — laiškai, spauda, 
dovanėlės.

Be to, pagal Sovietų Sąjungos su Vakarų valstybėmis 
pasirašytas vadinamųjų kultūrinių mainų sutartis, Sovie
tų Sąjungos delegacijų, profesinių, sportinių ir turistinių 
grupių sudėtyje kartais pasirodo ir lietuvių, paprastai par
tiečių ar sovietinių pareigūnų: taip pat atskiri lieuviai iš 
Amerikos. Kanados ir kitų kraštų apsilanko Sovietų Rusi
joje. o iš ten ir okupuotoje Lietuvoje.

Įgalindamas laisvuosius lietuvius šiek tiek bendrauti 
su pavergtaisiais, okupantas siekia laisvuosius lietuvius 
pripratinti prie Lietuvos užgrobimo ir jo pripažinimo. 
Okupantas siekia laisvųjų lietuvių bendravimą su paverg
taisiais broliais paversti talkininkavimu okupacijai ir Lie
tuvos inkorporacijai Į Sovietų Sąjungą.

Nors Lietuvos Respublikos tęstinumas ir Lietuvos 
Įjungimo i Sovietų Sąjungą, paverčiant ją "LTSR“. nepri
pažinimas apsprendžia laisvųjų lietuvių bendravimo su 
pavergtąja Lietuva pobūdi ir turini, bet praktikoje susi
orientuoti, kas esamomis sąlygomis yra galima ir ko reikia 
vengti, sunkina ta aplinkybė, kad okupuotoje Lietuvoje 
yra susovietintas visas visuomeninis ir kultūrinis gyveni
mas. Visas okupuotos Lietuvos gyvvenimas yra Maskvos 
kontroliuojamas, neišskiriant nei knygų bei gaidų lei
dyklų. nei meno institucijų, parodui ir teatrų, nei mokslo 
ir mokymo Įstaigų, nei kultūrinių organizacijų. Okupuoto
je Lietuvoje yra tik vadinamos ”LTSR“ Įstaigos bei or
ganizacijos. O laisvųjų lietuvių bendravimas su vadinamos 
"LTSR“' pareigūnais, Įstaigomis ar organizacijomis būtų 
tolygus Lietuvos Respublikos tęstinumo ir Lietuvos Įjun
gimo Į Sovietų Sąjungą nepripažinimo atsisakymui-

Tautinė drausmė reikalauja, kad tol. kol Sovietų Ru
sija laikys Lietuvą okupuotą ir paverstą Sovietų Sąjungos 
dalimi, laisvieji lietuviai santykiuose su okupuotos Lietu
vos gyventojais ribotųsi bendravimu tik privačioje asme- 
r inėje plotmėje.

t*rof. Vaclovas Biržiška, paskutinius kelerius savo gyvenimo me
tus gyvenęs Bostone, bet miręs Waterhury 1956 m. sausio 3 d.
Jo pelenai palaidoti Tautinėse kapinėse Chicagoje.

Kodėl V. Biržiška sudegintas

1

Kun. Stasys Yla parašė 
knygą "Dievas sutemose“, 
kurią pernai ir "Keleivy“ 
gerokai pakedeno St. Mi
chelsonas. Toje knygoje 
kun. S. Yla. pasirėmęs, anot 
prof. A. Greimo, "sielų prie
žiūros agentūrų“ žiniomis, 
stengėsi Įrodyti, kad nevie-
nQo tyiiiaii zxi Lr v o ciia? iiiucu rijv iiiuš; ▼ vri

visą gyvenimą buvęs laisva
manis. pagaliau savo am
žiaus sutemose praregėjo 
Amžinąją Tiesą.

Toje knygoje jis kažko
dėl praleido prof. Vaclovą 
Biržišką, bet užtat apie jį 
1965 m. balandžio 22 d. pa
rašė straipsni tuose pačiuose 
"Tėviškės Žiburiuose“, ku
riuose rašė ir apie kitų "atsi
vertimus“. Jame, be kitu da-z «.
lykų. kun. S. Yla rašo, kad 
prof. Vaclovas Biržiška jam 
kalbėjęs apie ruošimąsi at
likti išpažinti-

Žinai, žmogus — ne gy
vulys. negali betkaip mirti. 
Reikės susitvarkyti. Pasi
gausiu kada kun. Kapočių 
ar nuvyksiu pas prel Jurą ir 
atliksiu išpažinti“, sakęs 
jam prof. Vaclovas Biržiška.

Kun. Yla nežinąs, ar V. 
Biržiška išpažinti atliko, bet 
jam aišku, kad tokios kalbos

rodo. "kaip žmogus jautėsi, 
ko jis ilgėjosi, kaip jis žiūrė
jo i savo ir apskritai žmo
gaus santykį su religija“. 
Girdi, grižo Į katalikų religi
jos kelią jo brolis Mykolas, 
gi ir "Vaclovas savo nuotai
komis negalėjo kitur stver
tis kaip tik Į tą pati kelią“.

nuu. Vl<_ Lręiz4UOLI
"kai kam iš tikro buvo ne
laukta, kad jis buvo sude
gintas“. Iš straipsnio aišku, 
kad to nelaukė ir kun. St. 
Yla.

Seniai pažinojau ir aš 
prof. Vaclovą Biržišką, o 
Bostone kelerius metus be
veik kasdien susitikdavome, 
nes jis "Keleivio“ redakci
joje buvo nuolatinis svečias. 
Gerai žinojau, kad jis for
maliai buvo katalikas, bet 
tą religiją metęs, turėdamas 
skirtis su pirmąja žmona 
{Lietuvoje tada civilinių 
jungtuvių nebuvo, persisky
rę katalikai tegalėjo tuoktis 
tik perėję i kitą tikėjimą- Ev. 
reformatai gana lengvai su
tikdavo tokius katalikus sa
vaip pakrikštyti ir sutuokti), 
tapo reformatas, bet nei ka
taliku. nei reformatų bažny
čių jokių privalomų pareigų 
neatlikinėjantis. Be to, iš

dažnų ir atvirų pasikalbėji-į 
mų neteko pastebėti ma
žiausios užuominos ar kokio 
ženklo, kad ta religinė prob
lema j} vienaip ar kitaip 
slėgtų, verstų ji apsispręsti 
is naujo, tvaioant apie Vac
lovo Biržiškos religines nuo
taikas. tenka dar turėti gal
voje jo pamėgimą pajuokau
ti. pasisvaisty ti vienokiais ar 
kitokiais tam momentui pri
derintais posakiais, kurie 
nereiškė jo tikros nuomonės. 
Kalbėdamasis su kun. Yla ir 
žinodamas jo rūpinimąsi 
prarastos sieios“ išganymu, 

p. o:. \ aclovas Biržiška ga
lėjo taip pat panašiai pajuo
kauti-

Per prof. Vaclovo Biržiš
kos laidotuves, kuriose ir aš 
dalyvavau, išaiškėjo ir jo su
deginimo klausimas. Vėliau 
dėl to kilo visokių kalbų, to
dėl, kai "T. Žiburiuose“ pa
sirodė anksčiau minėtas 
kun. S. \ los straipsnis apie 
vadovą Biržišką, kuriame 
vėl liečiamas velionio lai
dojimo būdas, paprašiau 
dr. Ai. Deveni viešai paaiš
kinti, kodėl jis buvo sude
gintas. ar tam pritarė jo bro- 
.įai ir ai brolis Mykolas Į lai
dotuves neatvažiavo tik dėl 
to, kad buvo priešingas kū
no sudeginimui, kaip kai 
kieno buvo bandoma nepa
girtų moterėlių plepumu 
kalbėti.

Dr. M- Devenis atsakė ge
gužės 16 d. rašytu laišku. 
Įvairūs kiti reikalai tada su
trukdė tuoj grįžti prie Vac- 

. lovo Biržiškos laidojimo 
klausimo.

Bet štai vėlesniu laiku jis 
pradėtas ir vėl iš naujo nag
rinėti ir statomas tokioje 

į šviesoje, lyg būtų kas suklas
tojęs velionio paskutinę va
lią ar ką nuslėpęs nuo jo 

| brolių ir visuomenės. Taigi 
didesnio aiškumo dėlei, atsi
prašydamas gerb. dr. M. De- 
venį dėl jo suteiktos infor
macijos uždelsimo, skelbiu 
čia tą 1965 m. gegužės 16 d. 
rašytą laišką. kuris duoda 
aiškų atsakymą Į mano jam 
iškeltus klausimus.

J. Sonda

SANTARA-ŠVIESA 

IR LIETUVA I
šitos jaunosios kartos or-Į 

ganizacijos centro valdyba, 
skelbia šitokį pareiškimą:

Ryšium su Vilniaus uni- 
versiteto rektoriaus lanky- 
musi JAV-se, mūsų spaudo
je ai kitais keliais buvo in
formuota apie jo turėtus su
sitikimus su išeivijos lietu
viais, kuiių tarpe buvo Įvai
riausio nusistatymo žmonių. 
Atitinkamuose pranešimuo
se boi vėliau pasirodžiusiuo
se poleminiuose užsipuoli
muose buvo iškeliamas vie
no iš tų susitikimų kai kurių 
dalyvių priklausymas Santa
ros-Šviesos federacijai, bet 
lygiai taip pat nutylima, ku
rioms organizacijoms pri
klauso likusieji šio bei visų 
kitų Įvykusių susitikimų da
lyviai. Dar daugiau — kai 
kurie asmenys, pasiremdami 
niekuo nepagristais prileidi- 
mais. pradėjo nesąžiningai 
Santaros-Šviesos federacijos 
puolimo darbą, siekianti 
maskvinio Lietuvos okupan
to džiaugsmui dar labiau di
dinti lietuvių išeivijos susi
skaldymą.

Tos padėties akivaizdoje 
randame prasminga šiuo 
viešu pareiškimu pakartoti 
Santaros-Šviesos federacijos 
visada galiojusius ir galio
jančius nusistatymus:

1- Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymas bei msiš- 
kojo kolonializmo pašalini
mas iš Lietuvos yra tikslai, 
kuriu siekime nėra jokių 
kompromisų.

2. Neprivalo būti jokių 
santykių su Lietuvos okupa
ciją vykdančio rusiškojo im
perializmo atstovais.

3. T uri būti išnaudojamos 
ViSvK- irnanOiriOS pFifriTiOii6S 
okupuotos Lietuvos žmogui 
atsispirti prieš rusinimą ir 
kolonialistinį išnaudojimą.

4. Dalyvavimas Lietuvos 
laisvės darbe ir turima ar tu
rėsima talka rusiškajam im
perializmui atsispirti nepri
valo būti varžoma jokiais

pasaulėžiūriniais, religiniais 
ar partiniai—politiniais mo
tyvais.

Santaros-Šviesos federa
cija ir ateityje stengsis ug
dyti tolerancijos dvasią lie
tuvių išeivijos visuomenėje 
bei sudaryti sąlygas, kuriose 
Įvairios nuomonės galėtų bū
ti išreikštos ir išklausytos ne" 
puolant asmeniškai jų išreiš- 
kėjų. To reikalauja teisingai 
suprasti laisvės principai ir 
laisvo žmogaus savigarba. 
Totalizmas niekados nepa
traukė ir nepatrauks laisvėje 
išaugusios jaunosios kartos.
Santarcs-Šviesos federacijos 

centro valdyba: 
Raimundas Mieželis, Valdas 
Adamkavieius. Gabrielius 
Gedvilą, Algimantas G u rėč
kas, Zenonas Rakašius, Jo
nas Valaitis, LakštuolB Ve-
žienė.

SIBIRO SKYRIUS 

ARCHYVE

Kai 1940 m. bolševikai o- 
kupave Lietuvą, jos gyven
tojus 1941 m. masiniai pra
dėjo tremti i Sibirą. Įvairia 
forma tas trėmimas tebe
vyksta ir iki šiai dienai.

Nuo tų masinių trėmimų 
pradžios šį pavasarį sueina 
25 metai, la proga Pasau
lio Lietuvių Archyvas orga
nizuoja specialų skyrių — 
"Sibiro Lietuviai“, i kuri 
rinks visa tai. kas nors iš da
lies atvaizduotų tų tremtinių 
kančios kelią: fotografijas 
(gyvenviečių, kapų, asme
nų ir kt.). laiškus, iš ten gau
tus dalykus ir kt.

Reta šeima neturi Sibire 
savo artimųjų, su kuriais pa
laikė ar dar ir palaiko ry
šius. Kas norėtų palikti isto
rikams medžiagos apic Sibi
ro kankinius, labai prašomi 
siųsti Į organizuojamą "Si
biro Lietuviai“ skyrių minė
tus dalykus šiuo adresu: 
Pasaulio Lietuvių Archyvas 

5620 So. Claremont Avė. 
Chicago, III. 60636 .... 

PLA vadovybė

2.

šiaig metais rengsimųjų Vasario 16 dienos minėjimų 
pro'ra stengiamasi stiprinti lietuvių tautos kovos ryžtas 
prr*š sovietinę Lietuvos okupaciją, sutelkiant tai kovai 
galimai daugiau piniginių išteklių, minėjimų rezoliucijose, 
be kitu dalykų, prašoma J.A V. vyriausybė neratifikuoti 
jor- su Sovietų Sąjunga pasirašytosios konsularinės sutar
ties.

3.

Pritariama Jaunimo Metų programai ir raginama 
lietuvių visuomenė visomis priemonėmis ją remti ir joje 
dalyvauti.

4-

Vertinama kiekviena laisvės kovos iniciatyva, tačiau 
siekiama, kad ji būtų suderinta su Lietuvos laisvinimo 
veiksnių politika ir taktika.

5.

Ryšium su 1968 metais Įvyksiančia Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 50 metų sukaktim, skatinamos vi
sos laisvųjų lietuvių organizacijos tinkamai pasiruošti šio 
reikšmingo lietuvių tautos politinio Įvykio tinkamam pa
minėjimui.

6.

Pageidaujama laisvųjų lietuvių vadovaujančiųjų in
stitucijų glaudesnio bendradarbiavimo ateityje.

(Eite)

Dr. M. DEVENIO LAIŠKAS
"Prof. Vaclovas Biržiška 

susirgo mūsų namuose Wa- 
tertovvne, Conn.. staiga, bet 
ne staiga mirė. Po širdies 
priepuolio jis išgyveno dar 
apie savaitę ir turėjo pilną 
sąmonę-

"Gal kam ir buvo nelauk
ta, kad jis buvo sudegintas, 
bet mums buvo visai aišku, 
kad tokia buvo jo valia, nes 
jis daug kartų dar prieš mir
ti (1-2 metus), taip pat ir li
goninėje pakartojo, kad no
ri būti sudegintas ir pelenus 
palaidoti tautinėse kapinėse 
Chicagoje, kol bus galima 
parvežti Į laisvą Lietuvą.

"Likusių brolių pritarimas 
buvo gautas, nes pagal Con
necticut valstybės Įstatymą, 
sudeginti reikalinga gauti 
artimųjų giminių sutikimas. 
Toks sutikimas buvo gautas 
telefonu iš prof. Mykolo ir 
pakartotas telegrama. Vik- 

: toras taip pat sutiko.
"Netiesa, kad brolis My

kolas buvo tokiam sudegini- 
I mui priešingas ir todėl ne
važiavo Į laidotuves. Neva
žiavo dėl sveikatos ir išlaidų. 
Kaip tik Vaclovas susirgo, 
tą pačią dieną ir valandą 
buvo pranešta prof. Myko
lui apie brolio ligos rimtu
mą, ir beveik kasdien su juo 

! kalbėjau telefonu, bet My
kolas nė karto neužsiminė 
apie išpažintį.

"Nei broliai, nei kas kitas 
iš giminių neatvyko Vacio-1

Prof. Vaclovas Biržiška, mirdamas 71 metę amžiaus, paliko didelį 
kultūrinį palikimą — spausdintą ir nespausdintu raštą. Tai ir 
buvo jo vienintelis turtas, kuriuo ilgai naudosis mūsą visuomenė. 
Nuotraukoje jo maža dalelė.

vo pamatyyti. nors laiko tam 
pilnai buvo ir tada dar nebu
vo jokio klausimo apie lai
dotuves, nes dejom visas pa
stangas Vaclovą pagydyti. 
Todėl prof. Mykolo neatvy
kimas negali būti siejamas 
su laidotuvių būdu. Aplan
kymas ligoje ir suteikimas 
paguodos yra svarbiau, ne
gu dalyvavimas laidotuvėse.

"Būtų daugiau negu keis
ta, kad Vaclovas būtų kalbė
jus kun. Ylai vienaip, o mum 
kitaip. Jis buvo labai tiesus 
ir niekam nepataikaudavo. 
Vaclovas gyveno pas mus il
giau negu dvejus metus. Ka
da jis išsikėlė Į Washingto-

ną ir i Bostoną, labai dažnai 
susirašinėjome, o per šven
tės visuomet atvykdavo pas 
mus-

"Kada Mykolas su žmona, 
kurie taip pat gyveno pas 
mus, sekmadieniais važiu- 
davo i Waterburi bažnyčion, 
aš. arba žmona, kartais duk
relė juos veždavom. Vaclo
vas nė vieno karto nevažia
vo.

"Vaclovas buvo ev. refor
matas ir Ev. Reformatų Si
nodo Tremtyje kuratorius, 
porą kaitų jis dalyvavo si
nodo posėdžiuose Chicago
je.“

i
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Laisves kovai reikia ir lėšų!

VIEN PASIAUKOJIMO 

NEPAKANKA

Penki šimtai dolerių iš 
Philadelphijos ir penkios 
dešimtys iš East St. Louis 
Lietuvių Bendruomenės a- 
pylinkių, atsiųsti Tautos 
t ondui pačiose Naujųjų Me
tų išvakarėse, šio fondo val
dyboje laikomi regimais 
ženklais, kad Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės apy
linkės sukrunta vykdyti savo 
tarybos gegužės mėnesio nu
tarimą. raginusi uoliau rū
pintis Tautos Fondo palai
kymu.

Ta proga TF valdyba 
pareiškė:

"Didžiai vertindama šių 
bendruomenės apylinkių 
ties metų slenksčiu pareikš
tą mostą. — kuris, propor
cingai pagal tų apylinkių 
dydi. yra maždaug toly
gus.— Tautos Fondo valdy
ba dar kartą kviečia atkreip
ti dėmesj i būtiną reikalą 
stengtis, kad tokie mostai iš 
visų LB apylinkių ir ypač iš 
Vlike dalyvaujančių sambū
rių būtų ne vienkartiniai ir į 
ne atsitiktinio masto.

"Nepraleiskime negirdo
mis žinios iš Vilniaus, kad 
ten Maskvos propagandinė 
agentūra sudarė aštuonioli
kos pareigūnų štabą rengti 
medžiagai, kuri bus naudo
jama dar dažniau ir dar uo
liau. negu ligi šiol. įtaigoti 
viešajai nuomonei Lietuvos 
nepriklausomybės idėjai Į 
priešinga prasme.

"To akivaizdoje Lietuvos 
nepriklausomybės idėjos gy
nėjams irgi privalu uoliau, 
negu ligšiol, sukrusti, kad 
Lietuvos okupantų intere
sams taniau jar ti propagan
da būtų atsverta su kaupu. 
Mes turim, jei reikės, ir dau
giau kaip aštuoniolika tą su
gebančių ir tam pasiauko
jančių darbininkų. Tik ne
galim tikėtis toki uždavinį 
atliksiu remdamiesi vien 
pasišventimu, be pastovaus 
finansinio pagrindo-

"Propaganda už Lietuvos 
priklausomybę Rusijai turi 
užtikrintą finansini pagrin
dą iš P.usijos iždo, kuriam 
pripildyti ir Lietuvos gyven
tojai turi mokėti pasaulv di
džiausius mokesčius. Mums 
nėra reikalo susilyginti to 
finansinio pagrindo svoriu, 
nes didžiąja to svorio dali 
mums atstoja Lietuvos ne
priklausomybės naudai kal
bantieji teisės ir teisingumo 
argumentai. Bet, kiek to fi
nansavimo reikia, jo reikia 
re atsitiktinio, o pastovaus ir 
planingo.

"Toks pastovus ir planin
gas finansavimo būdas — 
nuolatinių Tautos Fondo rė
mėju būreliu sistema. Šiuo 
metu dar reikia tai sistemai 
mobilizacijos vykdytojų. 
Lietuvių Bendruomenės a- 
pvlinkių ir Vlike dalvvau- 
iančiu sambūrių vadovybės 
kviečiamos ju parūpinti — 
greičiau ir daugiau! Instrak- 
r-iinc vvlcH vtniams crauna-p-rs-T ▼ y W
mos TF valdvboie: 64-14 
56 Rd.. Maspeth, N.Y. 11378

(Elta)

Apaėioj satelito modelis. Jis fotografuos mėnulį. Nuo
trauka reikalingos erdvėlaiviui Apollo, kuris su astro
nautais numatomas paleisti į mėnuli. Reikia parinkti 

patogiausią vietą nusileisti. Viršuje mėnulis. Taškais 
pažymėtos vietos, kurios dabar atrodo geriausios, ypač 
paskutinioji kairėje. Ar satelito nuotraukos tai pa
tvirtins. pamatysime.

NEWARK, N. J.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas

Nevv Jersey Lietuvių Ta
ryba, kaip visuomet, taip ir 
šiemet rengia \ asario 16 d- 
minėjimą, kuris bus Lietu
vių šv. Jurgio Dr-jos salėje, 
l»0 Nevv York Avė., Nevvar- 
ke, vasario 13 d., sekmadie
ny, 4 vai. popiet.

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

S. G.
Tęsinys

BEBRŲ KARALIJA Ir Nevv Hampshirėje dar 
radome plikus laukus ir miš
kus (anksčiau iškritęs snie
gas jau buvo ištirpęs) ir už
tat turėjome gražios progos

IEŠKOMA PIRMŲJŲ 
SPAUDINIU

NESUSINKITE KALBOS

Ir

Pasivaikščioję, pasigrožė
ję pagaliau leidžiamės na- 

Už žuvusius dėl Lietuvos moliai. Bet grjžtant prie ma- 
laisves liet. parapijos baž- Šimų, teiraujuosi daktaro, ar prisižiūrėti "nuogos“ gam- 
į.ydoje 10:30 vai ryto bus nepiauna mokesčiai. Juk tos iš arti. Ji graži visais lai- 
panaaidos ir vėliau vainiko t°ks plotas, o aiškios nau- kais, tyli, susimąsčiusi ir slė- 
padėjimas prie lietuviško dos. bent šiuo metu, neduo- pininga buvo ir aną ūkanotą 
kryžiaus. Bažnyčioje giedos da? dieną mums belandžiojant ir
parapijos choras, K. Bagdo- — Mokesčiai nedideli,— belaipiojant po tankumynus 
navičiaus vadovaujamas. į atsako daktaras. — už šitą ir retesnius brandesnius miš- 
dalyvaus Nevvarko Lietuvių ir aną — nė šimtinės nesie- kus.
Veteranų Posto nariai ir na- kia per metus. Kol pastatų Grįžtant namo. ėmė temti 
rėš. nėra — mokesčiai patys nie- ir kristi pradžioje smulku-

kai. tės, o toliau ir stambios
O tų miškų daktaras turi snaigės. Ko! pasiekėme So. 

warko miesto burmistras, I visus 300 akrų. Tai jau šis Bostoną, sniego buvo jau 
Nevv Jersey valstijos ir JAV! tas. Abu šie gabalai supirk- gera danga.
atstovai. Sieninę programą ti iš daugelio smulkių žem- Nusipurtę nusikratę snie- 
atliks Rūtos ansamblis, va- valdžių, daugiausia senųjų gą, suėjome jaukion Tamo- 
dovaujamas A. Kaeanausko. šeimininkų vaikų ar net vai-

kiti menininkai. kaičių, kuriuos patraukė
NJ.L.Tarybą sudarančios miestų patogumai, ir j tėvų šypsniu, bet ir karšta tiršta 

organizacijos yra maloniai paliktus laukuose namelius sriuba ir kitom gėrybėm.
numojo ranka. Mudu su daktaru be ilgų

Išvedęs vėl j platų vieške- prašymų sėdome prie stalo, 
li. daktaras su senjpru pasi- bet mūsų vairuotojas atsisa- 
leido savuoju greičiu j Bos- kė, mandagiai atsiprašęs, 

kur minėjimai nebus rengia- toną ir greitai išnyko iš akių, kad motina jo laukianti ir 
mi. Kadangi Nevv Jersey lie- o mes ristele leidomės pas- turjs skubėti namo. 
tuviu vardu bus priimta ir kui ir, žinoma, atsilikome. (Bus daugiau),
kongresiniam rekorde at-,
spausdinta rezoliucija, per
skaitytos miesto burmistro ir

Minėjime kalbas pasakys 
adv. Vytautas Abraitis. Ne-

n

prašomos minėjime būtinai 
dalyvauti, o taip pat lietu
viai Nevvarko ir iš visos Nevv 
Jersey vietovių, o ypač tų.

šaičių pastogėn, o šeiminin
kė sutiko ne tik su plačiu

r M r T T'LUinj* ĮĮMIM

Marijona ir Petras Tumėnai, gyv. 262 Cleveland St., 

Brooklyn, N. Y., sausio 30 <L minėjo savo vedybinio gy

venimo sukaktį. Ta proga jų duktė ir žentas Jonas Leikai 

ir dukraitė Janytė nuoširdžiai juos sveikina ir linki daug

NEW HAVEN, CONN.

Lietuvos šventė čia pat
Aito skyrius Lietuvos ne 

priklausomybės atkūrimo 48 į 1965 m. graodžio 5 d. |- 
metų sukakties minėjimą vykęs A.L.B. Waterburio a- 
rengia vasario 13 d-Jo pro-' pvlinkės susirinkimas, ku- 
grama: į riame buv. Sibiro tremtinė

10:30 vai. rvto pamaldos § Rūkienė padarė praneši
mą apie Sibiro tremti ir lie-

WATERBURY, CONN. 

Bendruomenės pareiškimas

Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje. Po pamaldų už- tuvių tautos viltis, dedamas
dedamas vainikas prie pa-, j mūSų laisvinimo pastan- 
minklimo kiyžiaus žuvusiem gas pavedė valdybai pa-
už Lietuvos laisvę pagerbti 

3 vai. popiet parapijos sa
lėje iškilmingas susirinki
mas. Pagrindiniu kalbėtoju

skelbti š| viešą pareiškimą:
Mes griežtai smerkiame 

kaikurių mūsų kultūrininkų

Keleivy“ randu iš sve- gubernatoriaus proklamaci- 
1874 m. atspausdintas la- timų kalbų paimtų žodžių, jos. išklausytos svarbios kal- 

pelyje pirmasis JAV lietu- kuliuos nesunku butų lietu- bos ir pranešimai Lietuvos
viu spausdinys __ giesmė viskais pakeisti. Kam reika- reikalais, todėl visi dalvvau-
"Wieszpaties savo szaukiuo- lirga ne mokslui skirtame kime.
•i“ (Shenandoah. Pa.). Ki- laikrašty interpretacijų, su- šiemet Jaunimo Metai, to
tais metais buvo atspausdin- paša v imu. substancijų, sub- dėl po kalbų ir meninės da- daug iaįmįnglJ mctų. 
tas (Shamokine. Pa.) dviejų sidijų, epizodų ir panašių., lies bus šokiai nuo 6 vai-iki
puslapių atsišaukimas "Mie- jei tiems žodžiams turime vėlumos. Visi, kurie negalės , :
li Brolej“, reklamuojąs tuo geriausius lietuviškus atitik- atvykti j minėjimo pirmąją 

menis. Juo labiau čia veng- dalj. yra prašomi atvykti į 
tini tokie žodžiai, kaip surel- antrąją dali — šokius, 
jefinti. eskapizmas, psicho- Įėjimas tiktai vienas do- 

puslapiai. nes gaisras sunai- logizuoti. Konsenkventiškas leris išlaidoms padengti. Bug 
kino spaustuvę. 1877 m.: ir pan. priimamos ir aukos Lietuvos .
m. Brooklvne išspausdinti Mūsų kalba yra turtinga laisvinimo reikalams. Nega- ho Lietuvių Jaunimo Kong- dol., V. Volertas (JAV LB 

i — “Usta- žodžiais, tai kam brukti i ją Imtieji dalyvauti yra prašo- ^so darbams finansuoti Tarybos pirmininkas ir 
mi savo auką pasiųsti iždi- PLB valdyba davė kongreso PLJK Garbės Komiteto na- 
ninkui šiuo adresu: V. J. Di- rengėjams 300 dol., o JAV rys) 5 dol.
lis. 543 So. Clinton St., E. Centro valdyba 500 dol. šiais pinigais apmokėti j- 
Orange, N. J. Stilizuoto vyties ženkliu- vairūs PLJK leidinėliai, sti-

Minėjimą rengia ir visus ko (prie automobilių langų lizuotos vyties ženkliukai, 
kviečia — New Jersey Lie- lipinti) pusę spausdinimo iš- susirašinėjimai ir kt. Dauge-

pačiu metu spausdinamą žo 
o. yną "Tlumoczius.-“, kurio 
buvo išspausdinti tik keli

AUKOS JAUNIMO 
KONGRESUI

kas. sudėję 56 dol. Kiti rė
mėjai yra J. ir O. Rinkai iš 
Clevelando su 20 dol., St- 

Paruošiamiesiems Pašau- Vidmantas iš Chicagos 10

draugijos Įstatai — "Usta 
nawiymas taworsz?'stės...“. tokius svetimus žodžius, be
1879 m. išleistas pirmasis kurių galima apsieiti. f 
JAV lietuvių laikraštis — įšaukiame ant senųjų atei* 
’ Gaz’eta Lietuwiszl;i...“ viū, kad jie sramerikonejo.
1880 m. Chicagoje išėjo dvi vartoja daug angliškų žo- 
knygos: "Historyja Septinių džiu, bet naujieji išeiviai per
Mokitoiu“ ir "Graži H ist oria kelioliką metų dar daugiau tuvių Taiyba.

pakviestas geol. inž- Juozas bei visuomenininkų susitiki- 
Miklovas iš New Yorko. Da
lyvaus miesto majoras ir uk
rainiečių atstovai.

Meninę programą atliks 
New Britain jaunimo choras, 
kuriam vadovauja muzikas 
J. Beinorius. Taip pat daly
vaus vietinės lituanistinės 
mokyklos mokiniai, mokyto
jos Lipčienės vadovaujami, 
ir tautinių šokių sambūris, 
kur»am vadovauja Violeta 
Kronkaitytė.

Bus valgių ir gėrimų.
Rengėjai nuoširdžiai kvie

čia visus vietos ir aplinkinių 
vietovių lietuvius tame mi
nėjime dalyvauti ir dosniai 
paremti kilnų Lietuvos lais
vinimo darbą.

J. Mačys

mus su kruvinojo Lietuvos 
okupanto savanoriškais ar 
priverstais pasiuntiniais bei 
JAV paslaptis šnipinė jan- 
čiais enkavedistais, visvien 
ar tai daroma kultūrinio 
bendradarbiavimo tikslu ar 
kitomis priedangomis, ypač 
kada Lietuvos okupanto tar
nai susitikimui akiplėšiškai 
parenka tą pat| laiką, kada 
tūkstančiai lietuvių masinė
je demonstracijoje reiškia 
protestą prieš Lietuvos pa 
vergi m ą-

"Laikome, jog bendradar
biavimas su okupantu yra 
pavergtos lietuvių tautos 
ir jos išeivi jos laisvės kovos 
pastangų išdavimas.

api kantriwa Helena...“, o
Nevv Yorke — ’’Praractwos 
Michaldos Karalienės-..“

Ka? turėtų čia išvardintų 
leidinių arba vėlyvesniųjų, 
labai prašomi dovanoti juos 
Pasaulio Lietuvių Archyvui 
(5620 So. Claremont Avė., 
Chicago, III. 60636. Jie labai 
reikalingi istorinėms studi
joms. Be to, Archyvas juos 
saugos vėlyvesniems moksli
ninkams, kurie domėsis šio 
krašto lietuvių veikla.

PLA vadovvbė

ta kiyptimi pažengė. Nesa
kau, kad visi.

Kiekvienas lietuvis turė
tų didžiuotis savo kalba ir 
ją branginti, kaip akies lėly
tę, tariant prof. Ereto žo-

S.
Emilija Balčiūnienė

Išrašykite 
KELEIVI 

savo draugam

laidų apmokėjo JAV LB 
Clevelando II-ji apylinkė 
(pirm. P. Mikšys, ižd. D. 
Staniškis), skildama 165 

Redakcijos pastaba: dolerius.
Mes labai stebimės, kad Ohio Lietuvių Gydytojų 

šiuo atveju suvokiama Jau- Draugija, kuri visuomet re
nino Metų pagridinė idėja mia daugeli svarbesnių lie- 
ir jaunimo dalyvavimas tuviško gyvenimo pasireiški- 
Lietuvo* neprikausomybės mų. per savo 1965 metų val- 
minėiime bei laisvės kovos dvbą (pirm. dr. A. Meilus,

A. S. Trečiokas,
sekretorius

žygyje teišreiškiamas tik — 
"šokiais iki vėlumos“. Mes 
drįstame abejoti, kad ir pat* 
New Jersey jaunimas tik 
taip savo tautinius uždavi
nius supranta.

"Mes pareiškiame, jog 
bendradarbiavimu kaltų vi
suomenininkų veikla nėra 

v . pageidaujama mūsų patrio- 
M arija ir Povilas KutioSį (jn5Se organizacijose, gi to- 

sausio 23 d. minėjosa\ o \e-. j- kultūrininkų kūryba ne- 
dybinio gyvenimo 50 metų j pageidaujama mūsų sceno- 
sukaktj. Aš sveikinu juos n ge narodu salėse bei patrio- 
linkiu jiems dar ilgų laimin- <inėje gudoje, 
gų metų.

Pralued* Silverienė I Apyliidcės valdyba |

PHILADELPHIA, PA. 

Sveikinu Kutras

Atomo inžinieriui Michael Marescai (kairėj), kuris dirbo Atomo energijos Brookhaven laborato
rijoje. I'ptone. N.Y.. “susisuko jralva“, todėl jis ibėgo į laboratoriją ir pradėjo šaudyti i ten pasi
taikiusius bendradarbius lš jų tris sužeidė, ket virtam nepataikė. Vėliau jis pats save šūviu 
sunkiai sužeidė. Greta jo čia matome sužeistuosius.

1| išlaidų rengėjai patys ap
simoka.

PL-JK aukas siųskite:
Lithuanian Youth Conęres*.

C/ O Mrs. B. Juodikis
1794 East 227 Street,
Cleveland, Ohio 44117.

PAKEIČIA SENUS 

LĖKTUVUS
Krašto apsaugos sekreto- 

Lietuvių Krikščionių De- rius McNamara pranešė, jog 
mokratų Sąjunga ir Lietuvių karo bombonešiai B-52 ir B- 
Konservatorių Klubas Cle- 58 bus pakeisti daug geres- 
velande paaukojo po 25 dol. niais FB-111. kurie bus du 

Pirmasis asmuo, didesne kartu greitesni už senuosius, 
auka atsiliepęs | PL-JK ren- Jie per valandą skris apie 
gėjų prašymą, yra Lietuvių 2.000 mylių ir galės nuskris- 
Fondo pirmininkas ir PL-JK ti net 6,000 mylių- 
Garbės Komiteto narys dr. Pirmieji PB-111 lėktuvai 
Antanas Razma, nuoširdžiai bus pastatyti 1968 m., o pa
remia? darbu ir aukomis lie- skutinieji 1971 m. Jais bus 
tuvišką veiklą. Jis atsiuntė galima vežti net iki 50 ato- 
100 dol. auką. minių bombų po 750 svarų

Pirmieji šiais Jaunimo kiekviena. Šio dešimtmečio 
Metais aukas atsiuntė Lie- gale JAV turės tokių lėktu- 
tuvos Laisvės Komiteto na- vų 200.
riai ir bendradarbiai: pirm. Sunkiųjų bombonešių 
V. Sidzikauskas (jis taip pat JAV ir šiandien turi 4 kar- 
yra PLJK Garbės Komiteto tus daugiau, negu Sovietų 
narys). J. Audėnas, V. čeče- S-ga. Tokia persvara bus ir 
tienė, P. Vainauskas, V. ateity, pasakė McNamara 
Vaitekūnas ir dr. B. Nemic- laikraštininkams.

ižd. J. Skrinska) 
1(M) dol auką-

atsiuntė
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Anapus uždangos
Vilniau* dienų prisiminimai 

S. GRIEŽĖPasakoja, kaip „kombinuo-' sios šiluminės elektros jėgai-
,«. bet VK kodėl taip to. penktojj 30Q 0,J(J

Juodoji rinka, neatskiria- kw. galingumo turbina (Jau 
mas karo, suiručių ir šiaip veikia keturios po 150,000 
nenormalių laikų požymis, kw ) Cementuoja pamatus 
Lietuvoje nenyksta. Milici- ir šeštajai, irgi 300,000 kw. 
jos ir jos pagalbininkų per- turbinai. Iš viso jėgainės ga- 
sekiojama, Kaune, anot te- lingumas turi būti 1,200,000 
nykščių laikraščių, ji persi- kw.

— Ubitj merzavca (už- gydytojo pavardę, greičiau-imtis Lietuvoje, kaip pasa
koja V. Martinaitis (Auto
mobilių transporto ir plentų 
ministras Vilniuje), esanti 
tokia:

Motorizuotam susisieki
mui tinkamų kietos dangos 
kelių — 12 tūkstančių kilo
metrų. Iš jų 4 tūkstančiai ki
lometrų dengti asfaltu. (Vi
si šie keliai maždaug Ameri
kos „kaimo kelių“ lygio).
Tikras, dviejų atskirų kryp- šiuo atveju ir netiek svar- 
čių greitkelis baigiamas ties- bi, — atvykstame prie Vii-
ti tarp Vilniaus ir Kauno, a- niaus Filharmonijos rūmų jaunas vyrukas, kelis
p,e 100 kilometrų didžiųjų durų (mums buvo SZ^r^SSIr lem
sov^aiMun is ^°T6 5*^ nDkt,S*P4*™“ » K™o

/S/SZZt ?ik^teg\mini\au«a'iri^e^kLV^myUT1kai:
tie dažnai vartojami ir eks- 0 durys — ne krust. Jau 5, ~erai įsikūrusį ir net privati- 
kursijoms. ne vien prekėms 10 ir 15 minučių po skirto g? ^atoriją turėjusį dr. L.

laiko, o durų niekas nepra- Koganą. “
.—Būriuojasi 1

(Tęsinys)

Liaudie* seimo kandidatai

Neatsimenu datos, bet ji
pilnutėlė. Užpildytas buvo ir 
balkonas, o pro šonines du
ris suėjusių ten ,atrodo, bu
vo dar tirščiau.

Susirinkimą atidarė nedi-

šia jo visai net nesiklausęs. 
Pirmininkas kviečia ateiti

prie stalo ir paduoti raštu. 
Bet siūlytoją draugai čium
pa už skvernų ir traukia 
sėstis.

— Nebūk durnas, ar ne
matei. kuo kvepia, — ir šis 
atsisėdo.

Maža gudų grupelė pasiū
lo savąjį. Ji buvo net „lai
mingesnė“, nes ir patį „kan
didatą“ turėjo čia pat po 
ranka.

Pirmininkas ir jiems tą 
patį pasiūlo — ateiti prie 
stalo ir pateikti raštu-

Pakyla iš vietos dar jau
nas, gal kokių 25-27 metų 
nedindelis. paprastutis, pil
kas žmogelis ir pakrypuoda
mas lėtais žingsniais eina 
per salę. užlipa ant scenos, 
paduoda mažą baltą popie
riaus skiautelę pirmininkui, 
atsisuka į salę, permina ke
lis kartus nuo kojos ant ko
jos ir pradeda:

— ...MichaI Daraškevič 
ar Taraškevič, — pavardės 
gerai nenugirdau, ir toliau:

— ...ja radzijausia u ty- 
siača dzeviat sot dvanastym 
hadu... (aš gimiau 1912 m.)

Salė: cha-cha-cha...
— Mov po polsku (kalbėk

mušt niekadėją)!
Ant scenos apie pirminin- 

: ko stalą susibūrė visokie pa
reigūnai, visi šūkauja, rė
kauja. skerėčiojasi, bet nie
kas jų nepaiso. Salė — tik
ras širšių lizdas!

Pagaliau po gerų 15-20 mi
nučių šūkavimų ir klyksmų 
aprimo, ir pirmininkas galė
jo tęsti savo kalbą.

Bet jis šį kartą jau grynai 
niekino visą nepriklausomy
bės laikotarpį, pavaizduoda
mas skaičiais įvairius trūku
mus, ypač naujagimių ir kū
dikių globos srityje. O pa
baigai, kaip ir galima buvo 
laukti, pagarbino mus „iš
laisvinusią“ radonąją armi
ją, „išmintingą ir rūpestin- 

komunistų partiją ir

Tuo pačiu metu vyksta ir 
pernai atrastų klaidų taisy- 

aletus. Ten užėjus, beveik mai: statomi mazutui laiky- 
visada. esą, galima susidurti j ti įrengimai ir naujas kami- 
su pasiūlymais: gal reikia nas, kuris būsiąs 250 metrų
kojinių, skepetaičių, megz- (820 pėdų) aukščio. Jėgai- vežti). Stambesnių sunkve- 
tukų ir kitokių reikmenų, nė buvo suprojektuota kū- žirnių turi valdiniai trans- 
Kainos mažesnės arba ir di- renti gamtinėmis dujomis, porto skyriai. Jų kiekio V. 
desnės, kaip krautuvėse. So- imamomis iš Dašavos (Uk- Martinaitis nepaminėjo, 
cialistinės santvarkos gerbė- rainos). Taip iki pusės buvo Autobusų linijų Lietuvoje
jai priekaištauja ne tik par- ir pastatyta, dujų vamzdžiai esą dabar 1422. jų ilgis—72 eina prie manės pažįstamas r , n.
davinėtojams, o ir pirkę- sudėti, ir įrengtoji jėgaines tūkstančiai kilometrų, ir jos advokatas buvęs kauniškis k?1.’ kad ta kalba
jams, nes, sako, tos prekės dalis pradėjo veikti dujom esančios aptarnaujamos — lietuviamsužėmus Vilnių čia v^e?ls suprantama ir jos 
esančios vogtos iš įmonių, kūrenama. Tačiau, dėl vie- 2450 autobusų. Kasdien jais persikėles Jis atstovauia • p?k^ks-..B<* *

šai neminimų priežasčių. važmoja i,200,000 keleivių fd™S^
pereitą rudenį dujos buvo (apie417c gyventojų). Apie __ Žiūrėk prieteli. mes v^ca1, kltl lenkl&kab
atmestos, projektuotojai nu- 60,u00 asmenų kasdien pa- čia stovim, gaištam, o ten
ren^Su^ėU^tekodu sinau.doja Uksiais- Tak^ kehntas būrys suėjo, - 
ren.i mazutu, nei to teko du- esą visuose rajonuose. Auto- pasakoja su gera nepasiten- 

.... .. joms pntaikyluosiub nengi- busai kursuoją 38-niuose kinimo priemaiša advokatas
nagnnet priekaištautojai ne- mus griauti ir perstatyti. Del miestuose —rajonų centruo- įr pasįVeda mane parodyti,
siryzta. bet kombmuotojų to rei ia ir to milžiniško (vi- pro ^ur būreliai įeina. — šaukė kiti. dignitorių ir tik paskui vie- lenkiškai),—šaukia iš vie-
įsradingumą kone kasdien soj So. S-goj auksciausio. ) Į Didesniuos miestuos jau iš Milionierių skersgatvio, Netrukus kas kelintoje ei- tos kompartijos parinkti vie- tu.
pavaizduoja. ~ kamino. Ta projektuotojų i įr Lietuvoj esanti aštri „sku- jei dar gerai tą vardą prisi- Įėję ėmė kumščiuotis poro- tiniai- * — Kiedy on nie ūmia

Tiesos Dienos aidų uz- klaida sudariusi milžiniškų bos valandų“ problema: menu, (trumpa skersgatvė-į mis ir grupėmis. Draugai Pirmieji, aišku, buvo tik (kad jis nemoka).-atsilie-
rasuose pasakoja: nuostolių prieš darbo pradžią ir dar- ]ė tarp Aušros Vartų ir Ark-! draugams tuoj puolė tai- simboliniai kandidatei, iš-

Žmogus, baigęs darbo Kokiais duomenimis re- bui pasibaigus — spūstis J iįų gatvių), kaip tik tuo me-! kon, o anie pro šonines duris statomi kaip taisyklė kiek-
dr?nf kaiP.yisada. ramiai 1- imantis apskaičiuota, kad tiesa. ne gatvėse, o pačiuose tu atsiveria durys ir vėl ko- suleistieji iš kelintos eilės vienoje rinkiminėje apylin-
sideda į kišenę kokį nors neissimoka dujas naudoti; autobusuose ar troleibusuo- kių 15-20 vyrų būrys įsmun- per kitų galvas lipo ir pačiu- kėje.

rtčl VilniiiiA Kannp I i.~ ...’J._ Atrodo organi '

kėlė . savotišką pogrin
di“—į viešuosius miesto tu

taigi vogtas valstybės 
„darbo žmonių“ turtas.

Priežasčių, kodėl taip pa
plitęs tas „vogimas“, „kom- 
binavimas“, ar kaip tai be
būtu vadinama, viešai pa-

pažtotamų būreltoi S „ ~ .UŽPm^ Pirmininko! ir
Stone? kitą StoneJa St

Uri^-°72 tOkie Pa‘ ”Žin°V.ai? nnoiatot^rakaibėjo Alsi?
Ilgis—ema pne manęs pažįstamas i...- L.

menkniekį — „sau“. Dažy-i (net jeigu ir vamzdžiai jau nėl to Vilniuje, Kaune, ka vidun

Josifą Vissarionovičių 
liną.

Priėjus prie kandidatų 
siūlymų, pirmininkavimą vėl 
perėmė anas vyrukas, kuris 
atidarė susirinkimą, ir, iš
traukęs iš kišenės popieriu
ką, perskaitė kandidatus į

— Čia ne Rusija, — šaukė j Liaudies seimą, 
įvairiuose kampuose, mes j žinoma, pirmieji buvo 
nesuprantam rusiškai!.. , Stalinas, Molotovas, Voroši-

— Sabotažniki!.. buntov- lovas. Malenkovas ir ilga 
seiki!... kontrevoliucionie- virtinė kitų Sovietų Rusijos

pę auką jojo laukan (daž- — Ura! — ėmė šaukti ir

pia kiti.
— Ubratj ego!..- Kudy-ž

tem s takim!.. (Nušalinti jį! 
Kur ten su tokiu!..).

„kandidatas“ nepa-tojas — geresnių dažų, tar-; vistiek yra), žino tik Mask-i gai įr Klaipėdoje galvojama zuoti- Bet vos tie suėjo.^atei- niausiai jos jau ir nebepa- ploti įvairiuose kampuose siduoda. Kiek*aprimus* juo- 
nautojas—klijų buteliuką, \os elektrinių ministerija. įvesti diferencijuotą darbo na būrvs uniformuotu mė- ,4i,’ozl!lvn n nahiididavA x —
batsiuvys — saują vinučių.I Bet mazutą naudojanti jė- iajko sistemą: įstaigos ir į- lvnkeDuriu i? ti#» vidun Ne- 
traukmio palydovė įsibruka Į gainė nebus taip griežtai su- monės turėtų ne tuo pačiu organizuota minia ima mur- 
portfelin šluotelę-.. Štai eina rišta tik su vienu kuro salti- metu pradėti ir baigti darbą. mėti, vienas kitas bando įei

jos. Reta be kraitelės... Grįž
te iš darbo stalius. Po pažas
ties pora dailių lentikių... O 
iš kurgi žmonėse klaidžioja 
kojinės, vaikiški drabužė-

NKVD požemiuose).
Mano kairėje, kitoje tako

, , ______________ pusėje, viduryje eilės besė-
V ažinėja tuo tarpu neto- u, bet vos peržengęs slenks- dėjusį lietuvį. karštesnį

leisdavo, o patupdydavo (anie pro šonines duris su
leistieji).

Bet salėje vėl kilo triukš
mas.

kui ir ūžesiui, tęsia toliau:
— J ak menia ir.atka vyu- 

čyla, tek ja i havara (Kaip 
mane motina išmokė, taip aš

Lietuvoje automobilisria- <-llr
li. Statistika rodanti, kad ų tuoj apsisuka ir grįžta. Aš 
pravažinėtus kilometrus pa- esu tokioje vietoje, kad gi- 
dalinus lygiomis kiekvienam jyn įėjimo nematau, kas ten 
gyventojui, išeitų po 1,250 juos grąžina atgal. Pagaliau

„protestantą“, taip pat net 
keli kaip vanagai sučiupę

— Ko mes čia susirinko- jr kalbu), 
me?.. Mes turime savo kan- Salėje vėl juokas, ūžesys 
didatus... prašom sąrašą pa- jr bendra suirutė. Ir „prezi-

kumščiuojamą išjojo, o nuo pildyti... ; diumui“. matyti, to kermo-
balkono iš priekinės eilės Mano kaimynas, kitos in- šiauš pakako? Todėl be jo-

Motorizuotos susisiekimo kilometrų per metus. Tai yra apįe 40 minučių p, o skirto centro gorilos išvaizdos mil- spekcijos atstovas, atsisto- kiu kalbu pakilo pirminin-
tuvmp kain ir mayisii kain n n miskpfvir+n _____ r___ • jur: r-___  ________x  ‘ i _• -• “ S r?ik° “L0-3 S"3?-- gaU7°?S j^kia priimti ir įrašyti kas ir rankos mostu davė

® p - -- - - oeveiK įsusai uzi- K.iomeiro Kasdien, ai pa KieK durys, ir mes vienas per kl- kumščius, kriokiančiu balsu jo siūlomą kandidatą ir cia ženklą kad „kandidatei“
ma senųjų susisiekimo prie- daugiau kaip po pusantro veržiamės vidun. Mūsų; šaukė: pat sumini Vilniuje žinomo įau “išrinkti“ visuose kam-
monių vietą. Bet Lietuva jo- kilometro (viena mylia) ten būrys buvo negausus bet 1 j »
mis aprūpinama tik pagal ir atgal. kietas ir vieningas, tai įgriu-
Kusijos pavyzdį. Numato- Miestiečiai, esą. vidutinis- vom beveik pačioje pirmoje

gėjų pasiimti „sau“, filoso
fija tiesi: pamanykit, šalis 
tokia didelė, tokia turtinga, 
ką jai reiškia tie pora kotle
tų, pora medgalių? Ir visi ma, kad lengvieji automobi- kai mieste pravažinėja apie ban^o ie/lr kas krito akvsna" 
tei-si susigėstam : is tiesų, ką liai virstų masine susisieki- 150 valandų per metus, arba vos apžvelgus dar gerokai 
cia Kelsi balsą del tokių nie- mo priemone, kaip Vakarų 25 minutes per dieną: po 12 tuščią salę ir balkoną tai re-1

Eurupojar Amerikoj. Leng-1 ar 13 minučių nuvažiuoti ir tai ir beveik simetriškai išsi-' 
AilmaUs miesto autotians- vųjų automobilių gamyba sugrįžti. džste vyrai ™ ir i

porto sofenai išrado, kaip Rusijoje menka ne tik koky- Kadangi privatiniai auto- kipk našipk-ia žvilp^nis hal-l 
pasiimti ’ sau“ ne kotletus, be. bet ir kiekybe. mobiliai retenybė, beveik kone Man tuoiau Daaiškėio
ne lentgalius, o., kitomet- Valdžia. — gamybos vai- kiekvienam motoriniam ve- kad 'tai suleisu šonineš 
rus. Net simtus kilometrų, dytoja. — nenumatydama žimui reikia samdyto vairuo- durisirkadiuuždavinysla- 
Išgalvojo prijungti tam tikrą pajėgsianti patenkinti pla- tojo. Vairavimas yra ir turi bai trumpas ir aiškus: čiupti 
prietaisą prie sunkvežimio tesnių masių apetito turėti būti tik specialistų verslas: kipkvipna kuris tik bandvtn 
skaitiklio, kuriuo galima pa- automobilių, įtikinėja, kad patarnavimo ir taisymo vie- ”nuKrvoti“ nuo generalinės 
tvarkyti skaitiklį, kaip tik lengvieji automobiliai ma- tų tinklas labai retas, todėl iinjios Netaikus tai ir Drak- 
nori- Esą, 'paspaudė vairuo- sėm» būtų tik nereikalinga ir vairuotojas turi būti ir auto- tiškai naaiškėio Bet žiūrė
tojas svirtelę — ir skaitiklis nepateisinama prabanga- mobilių mechanikas, Kas- kime kas vvk toliau. ' 
vietoj metrų kilometrus skai- Lengvasis automobilis, kaip met iš šoferių mokyklų iš- Minia salėnS suvirto labai

Polio skiepu išradėją dr. Albertą Sabiną (dešinėj) Pe. 
m valstybės prezidentas Fernando Belaunde apdovano
ja Hipolito I nanue ordinu. Sabino skiepai beveik panai
kino tą ligą JAV, jie pradėti sėkmingai vartoti ir Pe
ru valstybėje.

ciuoja. Iš vietos nepajudė- susisiekimo priemonė, lieka 
jęs gali parodyti^ kad šimtus neribotam laikui tik vyres- 
kilometrų nuvažiavai ir už niųjų pareigūnų privilegija, 
tei atlyginimą gauti. Antra šeimai ar asmeniui įsigyti 
vertus, nuvažiavęs šimtus legvąjį automobilį nedrau-
kilometrų „į kairę“, gali pa
rodyti, kad ir iš vietos nebu
vai pajudėjęs“..

O elektrifikavimo valdy
bos skyriaus viršininkas pa
vartojo dar sudėtingesnę 
techniką. Savo tėvui Ignali
nos rajone ir dvylikai jo kai
mynų padovanojo transfor
matorinę elektros pastotę su 
visu laidų tinklu. Prijungė 
prie lgnalinos elektros tink
lo, ir.. 14 mėnesių kaimas

džiama, bet privatus auto
mobilis (kaip ir privačiai 
pasistatydintas namas) savi
ninkui yra pavojingas, nes 
sukelia pavyduolių, uolių 
komjaunuolių ir net proku
ratūros atstovų įtarimą, — iš 
kur pinigai įsigyti.

Žinodami, kaip „darbo 
žmonių valstybė“ atlygina 
už darbą, apskaičiuoja, kad 
tik favoritei ar „kombinato- 

gali turėti lėšų automo-• * nai
gyveno šviesiai. Be skaitik-, Liliu įsigyti ir išlaikyti. Šiaip 
lių. Pereitą lapkričio mene- jau taupaus darbo žmogaus
si inspektoriai surado. Da
bar jau yra darbo p. /Auro
rai. (Elta)

Plečia, taiso Elektrėnų 

jėgainę

Elektrėnuose — Anykštos 
ežero pakrantėje, ties Vie
viu — toliau vyksta didžio-

biudžetas gali ištekti tik dvi
račiui ar. daugiausia, moto
ciklui.

Tokiose sąlygose motori
zuotame susisiekime vyrau
ja sunkvežimis, autobusas ir 
taksi. — viešosios susisieki
mo priemonės. Po dvidešim
ties metų šių susisiekimo 
priemonių plėtojimo jų ap-

leidžiama apie pustrečio greitai, jr patalpa prisikimšo 
tūkstančio mokytų vairuoto
ju. bet dėl tokių sąlygų ir 
dažnai nemalonios atsako- 
mvbės daug vairuotojų me- . . 
ta ta verslą. Motorvežimių Pnv>?« negirdėto daug vU- 
turinčios įstaigos bei įmonės /Manoma, kad tai buvo 
nuolat per laikraščius skel- lr^ » broliškųjų
biasi. kad joms reikia šofe- respublikų“) Buvo sudary- 
riu. Apie vairuotojus, pra- tos gana palankios sąlygos 
važinėjusius motorvežimių raedziokles sportui, 
koki 100,000 kilometru (60, dzi°tojai buvo
000 mvliu) be kapitalinio re- ?ten?t.ls na',k,ntl vlJkus- 
monto. rašo laikraščiuose,; visoje Lietuvoje suskai-

o me- 
skatinami

kaip apie herojus.
(Eite)

Zimanas — medžiotojų 
karalių^

Miškininkai suskaičiavo, 
kad šią žiemą Lietuvos miš
kuose gyvena apie 4 tūks
tančiai briedžiu, 63 tūkstan
čiai stirnų, 7 tūkstančiai šer
nų, 240 tūkstančių pilkųjų ir 
daugiau kaip 5 tūkstančiai 
baltųjų kiškių.

Apie dešimtį metų po ka
ro Lietuvos miškuose buvo

čiavo tik 34 vilkus-
Nuo sausio 9 dienos Lie

tuvoje vienu elniu mažiau: 
jį nušovė pats Tiesos redak
torius G. Zimanas (pagal 
speciaių leidimą). Už tei jis 
buvo paskelbtas medžioklės 
„karalium“. Ne proletariška 
buvo ir medžioklė: su paly
dovais, varovais, žurnalis
tais. fotografais ir kitais ka
rališkos ar bent didžiadva- 
rininkiškos medžioklės pa
žymiais. Pats Zimanas atro
dė. kaip nuolankių tarnų ap
suptas grafas. (Elta)

Žemėlapis rodo Europos aukščiausią kalną Mt. Blanc, 
į kurį sudužo Indijos lėktuvas, skridęs iš Bombėjaus 
į New Yorką. žuvo 107 keleiviai ir 11 įgulos narię.

puošė atskiri vyriški balsai 
sušuko ura. ir susirinkimas 
pasibaigė.

Čia reikia dar pastebėti, 
kad dr. L. Koganui neilgai 
teko šilti sveikatos ministe
rio kėdėje. Po liaudies sei
mo rinkimų, vos parvežus 
„saulę“ iš Maskvos, liaudies 
ministeriu kabinetas buvo 
pertvarkytas, dr. L. Koganas 
ten jau ne tik nepateko, bet 
netrukus „Tiesoje“ viešai 
buvo išplūstas, kad rentge
no kabinetą ir automobilį 
padovanojęs ne iš meilės 
socialistinių tarybų santvar
kai, bet norėdamas užmas
kuoti buržuazinį savo veidą, 
aiškiai žinodamas, kad ir 
rentgeno kabinetas ir maši
na vistiek bus nacionalizuo
ti.

Pataikūnams vietoje pa
dėkos — špyga panosėje.

(Bus daugiau).

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

EILĖRAŠČIAI, Henrikas 
Radauskas, 237 ps!.. išleido 
Vytautas Saulius, kaina $5. 
Knyga gražiai išleista, stip
riai įrišta. Joje surinkti eilė
raščiai, parašyti 1930-1964 
meteis. Ją sudaro keturi rin
kiniai : naujasis žaibai ir vė
jai ir 3 jau anksčiau spaus
dinti: Žiemos daina (1955), 
Strėlė danguje (1950) ir 
Fontanas (1935).

Šita vieno žymiausių mū
sų poetų knyga poezijos mė
gėjams tikrai suteiks daug 
džiaugsmo. Knyga gaunama 
ii- Keleivio administracijoj.
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Mukio su Tėvu

MA1K1O SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

I dangų pažvelgus
Paskutiniame Kultūros stebėti dar nauji žvaigždy- 

Klubo susirinkime sausio 22 Į nai, skleidžiamieji milžiniš- 
d. astronomas dr. Romual- i ką šviesą ir karšti ir beveik 
das Zalubas ištisą valandą jau šviesos greičiu skren- 
laikė sukaupęs dalyvių dė- dantieji tolyn nuo mūsų, ku
rnėsi ne į žemę, bet į tolimąjį rių pradžia gal buvo prieš 
dangų. Ir ne tą dangų, kuii bilionus metų, nuo kurių 
mūsų tėvai įsivaizdavo čia šviesos spindulys gal tik da- 
pat už debesų, kur šv. Petras bar mus pasiekia, ir mes re- 
išganytiesiems atidarinėja gimė gal dar tik jų pirmąsias 
jo vartus. Dr. R. Zalubas ve- gimimo dienas. O jeigu jie 
džiojo klausytojus po toli- pasieks šviesos greitį, mes 
miausią erdvę, po dangų, ku- ir tobuliausiais prietaisais 
riame yra bilionai Žvaigždy- jau nieko toliau nematysim 
nų ir kiekviename Žvaigždy- nes jų spindulys jau niekad 
ne dar bilionai žvaigždžių ir nepasieks žemės, nes jis bus 
planetų. Jis nuvedė mus lyg lyg ta musė, greitajame New 
į dangaus galą, kur dar tik Yorko traukiny skendanti 
neseniai naujausiais ir tobu- į atgal i Bostoną, kuri ir pne 
liausiais įrankiais buvo pa- didžiausių pastangų niekad 

Bostono nepasiektų.
Dr. R. Zalubas kalbėjo a- 

pie visatos kūrimosi teori
niu. Prieš mirdamas Mormo- jas apįg gyvvbės buvimo 
nas palikęs savo aukso kny- galimybes kitose planetose, 
gą sūnui globoti, o tas paslė- apje naujausius Marso tyri-

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ
A. JENKINS

(Tęsinys)

Pernai Elena ir dr. Mykolas Deveniai, pasileidę 
j tolimą kelionę Rytuose, aplankė ir mūsų 
bendradarbį A. Jenkinsą Havajuose. Dešinėj 
Deveniai, kairėj Jenkinsai prie savo namo, 

už kurio šniokščia didysis Ramusis vandenynas.

pęs ją Kumoros kalne. Tik
tai po keturiolikos šimtme-

mus ir naujausius tos srities 
mokslo davinius, kuriuos SU DRAUGAIS

— Maik. šiandien užbaik angliškai, o Harris rašęs. Ki- 
man apie moi-monus. Paša- toj vietoj mormonų raštuose
kyk, kada pas juos 
Kristus svečiuose?

buvo yra pasakyta, kad tos kny
gos vertimą padėjęs užbaig-

— Nežinau, tėve, ar gale- ti mokytojas Oliver Cow- 
siu užbaigti, nes dabar priei- dery. Iš to paaiškėjusi ir a- 
nam kaip tik prie pačių Įdo- merinūų kilmė.
miausių įvykių. — 0 kas tie amerindai?

— Olrait, aš paklausysiu. — Amerindais yra vadi-
— Tėvas jau žinai, kad narni Amerikos indėnai, tė-

jaunas Smithas rado Kūmo- ve. Auksinėj knygoj buvę 
ros kaine paslėptą po akme- parašyta, kad amerindai ki
niu aukso knygą, bet nega- ję įg vienos šeimos, kuri apie 
Įėjo jos pakelti. Turėjo lauk- 600 metų prieš Kristų pabė- 
ti dai ketverius metus. Ar gusi iš Jeruzalės if išlipusi 
klausai? Amerikoje.

— Jes, jes, klausau. — 0 ko ji bėgo iš Jeruza-
— Po ketverių metų Smi- lės?

thas nuvyko i minėtąjį kai- — Jos tėvas Lehi gavęs 
ną. Tenai jo laukė jau a- nujautimą, kad tas miestas 
niuolas Moroni, kuris iškėlė būsiąs sunaikintas, todėl jis 
tą dėžę su auksine knyga ir pasistatęs laivą ir atplaukęs 
įteikė Smithui. Įsakydamas Amerikon. Jeruzalės miestą 
niekam jos nerodyti ir nieko tikrai ištikusi katastrofa, o 
apie ją nepasakoti. Knyga iš Lehio šeimos Amerikoje 
buvusi nepaprastai didelė.
kaip didžiausias cementinis 
blokas. Ji buvo parašyta ke
turiomis kalbomis: chaldų, 
asirų, arabų ir egiptiečių. Ir 
parasvta ne raidėmis, bet e- tas paaiškės toliau, 
giptiškais ženklais, vadina- džios jos gyveno 
mais hieroglifais. santaikoj, ir tada

čių ji buvo tenai Smitho at- mums pateikė amerikiečių į 
rasta. Jo išversta ir šiandien 
ji
mon

• į Charles J. Paul, Cen-

rudeninės, žieminės, pavasa
rinės. Sekminės atrodydavo 
taip toli viena nuo kitos,»ta. Jo išversta ir šiandien naUistas erdvėlaivis ' x ---- 7 Tr 7/ . , • 7,vadinasi ”Rook nf Mor- a Paleiaas era e. _• tereach, N. Y., — tai tas patg kaip New Yorkas nuo Ha va- vadinai Book of Mor- Astronomo nuomone.,r mu- pau)auskas 1 a£ jų/0 dabar, kada ‘ 'Astronomo nuomone, ir mū 

sų Paukščių Tako žvaigždy-
Tai tokia yra suglausta 

mormonų atsiradimo istori
ja, tėve. Bet tai toli gražu 
ne viskas. Mormonizmas bu
vo labai persekiojamas, pats i-amas gyvybei tarpti sąly- 
Smithas buvo kitaip tikin- gas žinoma, tie gyviai ten 
čiųjų krikščionių nušautas, gali būti visai kitokie, nebū- 
ir mormonai turėjo bėgti iš tinai dvikojai ar keturkojai

ne, kurio pakrašty ir mūsų - Brooklyno, Kazys Že 
žemė skraido, dai gali būti maįtįs, kuris redagavo san- 
mazų mažiausia bent 1.000 darįečių organą "Ateitį“ 
planetų, kunos turi visas tin-1

stovime
ba "Keleivio“ koresponden- arti skylės, pro kurią reikės 

lįsti po velėna, tai tos meti
nės šventės tartum viena už 
kitos nugaros stenėdamos

vienos vietos į kitą, kur pa
siekė niekam nepriklausomą 
ir negyvenamą dykumą da
bartinėj Utah valstijoj, prie 
didžiojo druskinio ežero.

žmogėnai, su bytnikų barz
dom ar ispaniškais ūseliais-

liau "Sandarą“, o dar vėliau tik šmakšt ir išlenda visai 
redagavo ir savo lėšomis iš- nelaukiamai, 

i leido satyriškos krypties! "Apie senus draugus šį 
žurnaliūkštį "Rimbą“. Prieš kaita nėra nieko naujo pra- 
išeidamas į pensiją dirbo vi- nešti. Tebėra jie kaip buvę. 
sokiausius spaudos darbus į Skirtumas tik tas, kad visi
"Tėvynėje“, kurią leidžia, metais senesni. Su lapkričio 

Dr. R. Zalubas kalbėjo ir SLA. Tas pats senis laikraš- 25 d. aš taip pat įžengiau į 
apie paskutinius bandymus'tininkas štai ką mums rašo: “ * ‘ *

Dabar'iie valdo netiktai U- su kitų PlaneUl protingomis "Pašlovintas ponulis Jen
tah bet turi savo kolonijų asmenybėmis susisiekti, ži- kins' Dėkui už kortelę sutan, Dėt tun savo Kolonijų no^ „ pakankamai sveikinjmu būsimų Ka,ėdų

arti yra. Tris metus moksli- proga. Kadangi mūsų vaiz- 
ninkas klausė iš erdvių at- duotė pasikeitė, tai metai at- 
skrendančių radijo bangų
triukšmo ir iš žemės ten 

matematines

ir kitose valstijose. Jų misio
nieriai išnešiojo mormoniz-! 
mą ir į užsienį. Utah valsti-] 
joje jie pastatė labai gražų 
miestą Salt Lake City ir pa
vyzdingai tenai gyvena- Jie savo

rodo tartum tik sprindžio il
gumo. Tėviškėje būdami 
piemenimis laukėme, kada

73 metus. Amžiaus eigoje 
tai paskutinis, vadinamas 
Kerėplos periodas- 

"Šiais metais Bostone mi
rė mano buvęs geras drau
gas žemaitis Pranas Kesle- 
ris. Su juo palaikydavau pla
čią korespondenciją, iškeik- 

nesiuntė savo matematines piemenimis įauKeme. Kadai ri*™™ 
nerūko ir negeria nei degti- ^orrnu^es’ bet, deja, J° .•? ūsal nrades želti, kada būsi- j tvarką ir dipukų Lietuvos

_ • • • i . R.A1K12 tTlVPti mo \rvrrov ir nailone mne nin. 1 i • • rr a t •nes. nei kavos, nei arbatos.
Penktadieniais jie valgo mė
sa. bet sekmadieniais pas- „ . . . . - , „ ■ „
ninkauia. nes tada niekas sus 1 Gumučių kulko- Tais laikais būdavo šventes

in- svaiduų liežuvių tarškėjimą.

atsakymo... Reikia turėti me vyrai ir paliaus mus pie- 
galvoje, kad ir toks pasikal- menimis vadinti. Tada nusi- 
bėjimas visai nebūtų pana- bosdavo metų galo laukti.

viiia

su Brooklynu. Ji tarp kitko 
rašo:

"Manau, kad jums bus 
malonu dar kartą dirstelti į 
New Yorką‘. Ir ta proga ji 
teigia, kad SLA 152 kp. ge
rai gyvuoja, per kurią jai 
tenka palaikyti artimus ry
šius su brooklyniškiais, ir la- 

! bai apgailestauja dviejų mi- 
, rusių narių — Prano Stan- 
. kūno ir V. Paškevičiaus.

Frank Lavinskas, Long 
j lsland City, — tas pats ang- 
i liakasys, kuris savo jaunys- 
| tės dienomis ne vien Penn- 
! sylvanijos kalnuose anglį 

kasė, bet savo laisvalaikiu 
vaikščiojo po lietuviškus 
kaimelius (taip vadindavo 
"Saulės“ redaktorius senis 
Bačkauskas, kurio padėjėja 
Taradaika su kočėlu vaiky
davo senbernius po tuos kai
melius, kurie ten gyveno ir 
visokias išdaigas krėsdavo). 
Ten mūsų Pranas, prisikro
vęs lagaminą knygų, brošiū- 
raičių ir laikraščių, klabeno 
sukrypusių "šantukių“ duris, 
iš tėviškės atvykusiems ža
liūkams siūlydamas šviesos. 
O prie tų durų pasitikdavo jį 
karštos davatkėlės, kunigė
lių per pamokslus įkaitintos 
prieš šliuptarnius, bambizus 
ir visokius farmazonus. kad 
juos vytų nuo durių, o jei 
vienos neišgali, tepasikvie- 
čia Mahanojaus Taradaiką 
su kočėlu. Šių švenčių pro
ga Pranas savo atviruke pri
simena tų laikų skaisčios 
jaunystės darbus.

Einant prie pabaigos, rei
kia pažymėti, kad dar turi
me po ranka didelį pluoštą 
laiškų ir atviručių, kurie rei
kėtų perleisti per spaudą. 
Deja, dėl stokos vietos nega
lime. todėl bent trumpai su
žymėsime sekančius:

Jonas Hermanas, daug 
veikęs Brooklyne, ypač siu
vėjų unijoje, dabar sėkmin-

k* iaiLri

nedirba. Tačiau ir.huunua. i aviau xx I) ei SITI Fl“ _ _ . • • • • « •
kaudami jie valgo mėsą, bet J.uk artimiausioji kitų saulių 
valgo iš viso tik vieną kartą. Plan.e* mu^ ,zod!
o du kitu valgius aukoja be- t‘‘Kai‘!S?.r? 
turčiams. Pas juos nėra nei su puse metų. o mes jos atsa- eity ir žmogaus ligas bandys 

sumesi

gai pmuręs gyvena Sharpes, 
Floridoje, ir taip pat kiek 
galėdamas dirba lietuviškos 
visuomenės naudai. Jo žen
tas Leonas Šerkšnys ir sūnus 
Charles gyvena ten pat.

Uršulė Kievienė, Garden 
Grove, Calif., ilgiausią savo 
gyvenimo laikotarpį išgyve- 

niusil no Lawrence, Mass-, ir ten

laisvinimą. Kuomet mes Lie
tuvą laisvinome prieš jos ne
priklausomybę, tai bema
tant ji ir laisva tapo. O da
bar jie laisvina, laisvina ir 
vis nėra laisvės.

"New Yorko ribose šiais: 
metais mirė buvę
draugai Pranas Stankūnas, lietuviško-
ir Paskevicius. taipgi ir keli i.______ :kilo dvi tautos: nefitai iria- vagysčių; nei užpuolimų. d?'_p? ,ketu.™i 5U P“’ nustatyti. Sakysim _ •

Vaikai vieni po miestą nesi- « metų! Taigi, reikia net .s- , masiną kraujo spaudimo. dipukai visi Rj tiF^ar tebe. K ve.Moje. Kai jos gyveni- 
~ tni/ionn i i . m o draugas Julius mne, Jlkruta. Beje. Bostone Lekys ^reik4l48gy,.enti Raliforni-

manitai.
— Nu, tai kur tos tautos

dabar?
— Palauk, tėve, palauk, 

Iš pra- 
gražioj 
atvyko

švaisto. Į šokius ir kitus pa 
silinksminimus su jais eina

tisų devyr.erių metų tokiam pulso, temperatūros bei no- 
pirmam radijo bangomis sies raudonumo davinius ir] taipgi liko našlys, netekęsir tėvai. Devintą valandą vi- dialogui. O kalbantis su dar gausi to aparato nemalonų žm‘(’os ,zabelės 

si grižu namo. Miesto gat- tolimesnėm planetom, gal atsakymą, 
vės švarios tiesios ir ne Doli- tlk mus^ P> ^vaikaičiai po Dr. R. Zalubo paskaita 
tikierių vardais vadinamos, «mtų metų išgirstų at- j buvo tikrai įdomibetnepra

— Nu, tai kaip jis galėjo Kristus jų aplankyti. Jis mo- bet numeriais sunumeruotos sakymą į mūsų pasiųstą tusia
ją suprasti? kęs juos to paties, ką skelbęs

— Prie knygos buvo pri- ir Palestinos žydams- Paga- 
dėtos dvi akmeninės plokš- liau jis įkūręs jiems bažny
tėlės- Tai buvo du raktai tos čią ir jai vadovauti paskyręs 
knygos paslapčiai atrakinti. 12 vyrų. kaip tuziną apašta-
Aniuolas Smithui pasakęs: lų Palestinoje. Čia jų tarpe 
"Užsikabink tuo§ akmenė- vienas vadinosi Mormonu, 
liūs ant krūtinės, tada gale- kuris užrašinėjęs Kristaus 
si knygą suprasti ir savo kai- žodžius ir visokias žinias iš 
bon išversti; o paskui aš tą jų pačių gyvenimo. Tuos už- 
knygą ir tuos akmenėlius iš rašus jis paskui sutrumpinęs
tavęs atimsiu, kad niekas 
negautų jų pamatyti

ir surašęs ant aukso plokš
čių, iš kurių padaręs knygą.

__Kažin. Maiki, ar tik ne- Mormonams dabar ji yra

jon, kur šiuo metu gyve
na ir jos dukra Julija ir mum 
gražiai lietuviškai rašo. kad 
jos motulė žada pas mus at
vykti i Havajus. Gerai, mes 
laukiame.

"P. Kriaučiukas iš mūsų 
SLA kuopos pabėgo į Flori- 

luim, iicpi<»-j jj tenaj prisiviliojo kaž
in pne bėga mių d k y- ^j^ moterys, su kuriomis 

lietuvių klube jis šoka pol
kas. Tai ir viskas šį kartą. 
Viso geriausio Jums ir po
niai. Su pagarba Kazys 
Žemaitis“.

Seno redaktoriaus didžiai 
gerbiamo Žemaičio nuošir
džiai atsiprašome, kad išme

bių žmogui net galvą svaigi
no. O vienas Kultūros Klubo į 
lankytojas net perdaug atvi
rai atsiliepė: "Aš tegaliu su

Žemė priklauso visuomenei, klausimą, 
niekas negali jos nupirkti Bet mokslininkai nemiega 
nei parduoti. Bankai, gele- aĮg?s gavę ir nepagirioja.
žinkeliai ir kasyklos taip pat i ke atvangos vis ieško ............. ,
visuomenės nuosavybė, to- naujų tiesų ir naujų priemo- skaičiuoti tik ligi 23 tukstan- 
dėl pas juos nėra tokių mili- nių visatos paslaptims at -
onierių, kaip pas mus Mor- skleisti. Jau yra išrastas vi 
ganai, Rockefelleriai ar. sai naujas prietaisas milži

nių visatos paslaptims at- čių, nes tiek tik tiek pinigų 
turiu banke“.

Meninėje dalyje

Kennedžiai.
— Bet aš girdėjau. Maiki,

niškiems atstumams nugalė- padainavo solistė
gražiai 

Salė Va-A- rp - - T ° Z kalinta čia” g korespondencijos di-
ne radijo karta čia buvo laukiama at- ok? kur buvo neman- 

J 1 1 dagiai nukalbėta apie dipu-kad iie turi po keletą pačių, | rumentas, kuris ne radijo _ uamai nunaiue
kaip turku sultonai. Ar tas bangas, o nepaprastai kon- vykstant is New Haveno., S R j - w

‘ centruotus ir lygiagrečiai Jai akomponavo Vytenis lr ^mgus su jų maino

Kazimieras ir Jennie Bu
ka veckai, Hollywood. Fla., 
apkeliavę aplink pasaulį ir 
sugrįžę namo, laiko veltui 
neleidžia: Jennie sekreto
riauja lietuvių klubui, o Ka
zimieras taip pat žada būti 
kažin koks "činovninkas“. 
Taip ir reikia.

(Pabaiga).

teisybė?
— Seniau taip buvo, tėve, skrendančiu? šviesos spindu- Vasyliūnas. Stud. Algis

bus čia paties Smitho išmis- toks pat šventraštis, kaip žy- bet kai kongresas išleido į- bus skleidžia. Ateity gal juo Lapšys paskaitė poeto Hen- 
lvta pasaka9 Juk tokiu pra- dams ir krikščionims Bibli- statvmą prieš poligamiją, pavyks nuo žemės kitas pla- - riko Nagio kūrybos. O sjį au- 

-y P ' • J------ tai ir jie daugpatystę panai- netas net nufotografuoti, tonų dar mes cia visi su šiltujovų nebuvo nei eudaunoj 
mūsų Šiluvoj.

ja
— Bet aš, Maiki, norėčiau kino, bent oficialiai; bet Mokslo pažangos ribų dar jausmu prisimename iš jo 

niekas nežino, tad reikia tu- ankstyvesnių viešnagių.— To klausimo čia negvil- žinoti, kur yra tos dvi tau- slapta gal ir dabar yra poli ............. ......
densime. tėve. Smithas sa- tos. kurios kilo iš Lehio šei- gamistų, kaip ir visoje Ame- vj-fi. kad dar daug kas \ aldybos vicepirmininkė

mis. Man, kaip dzūkui, toj 
žemaičio kalbos daly atrodė 
permažai humoro, o satyros 
nė krislelio. Be to, sakyti, 
kad mes anais laikais kaip 
bematant išlaisvinom Lietu-
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vą, taip pat neatitinka mano Pasiskubinkite įsigyti, nes

mvnos?
— Iki Kristaus atsilanky- — Aš taip pat girdėjau, 

dęs profesoriui C. Anthonui, no ir po Kristaus atsilanky- kad jų didžiajame ežere 
dideliam literatūros žinovui.' — - a.
kuris pripažinęs, kad tai e

ko. kad dalį tos knygos jis 
išvertęs ir tą vertimą paro-

rikoje.

mo jos čia gyveno vargingai, i žmogų., negali prigerti, 
tačiau broliškai. Taip gyve- tas gali būti teisybė?

bus išaiškinta ir žmogaus Elena šnarienė ta pačia pro- 
galva dar daugiau prašvis., ga buvo išstačiusi 5 savo pa- 

Prelegentas savo paskai- veikslus, kurie atkreipė lan- 
Ar toje palietė ir naujausias kytojų dėmesį, 

skaičiavimo mašinas—kom

"aritmetikai“. Lietuva nu
stojo savo nepriklausomybės 
1795 m. ir per 122 metus
nešė baudžiavos jungą iki!___
1918 m-, kada vėl atgavo I-—

gali pritrūkti!

Jo kaina tik 95 centai.

sąs geriausias egiptiečių kai- ro ir po Kristaus atsilanky- —Tas tiesa. tėve. Tas e- piutetius, per sekundes at- komp- Juliui G 
bos vertimas iš visų, kokius mo. Bet kai pralobo, tai pra- žeras laibai druskingas.— jo liekančias tokius uždavi- sonatą smuikui 

i_ ___ Irifiomc rfcavvrlptl vund^nv dnifilrnę nilifi klirillOS ŽmODTlS istlMis flU. Sonata iŠlci

- !•- *• ’l - 1.710 III*. vci Olta*Iz. Vasyliūnas cia įteike Atlpisk Žerraituk’— Gaideliui jo ,asvę. AtieisK. zemaitUK.. 
su fortepio- Nellie Katiliūtė. New 

atsiuntė labai 
atviruką, ku- 

žemutinė 
Manhattan salos su
tiltu per i-ytų upę, ku- 

Yorkas sujungtas
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MOTERŲ SKYRIUS
PETRAS RIMKŪNAS

Ašis
Petras Rimkūnas gimė Saločiu vaisė. 1913 m., žuvo 

Austrijos sostinę Vieną bombarduojant 1944 m. Atski
rais leidiniais yra išleidęs novelių rinkinį Kieme n ų kai

mas ir pasaką vaikams Našlaitėlė.

(Tęsinys)

Bežiūrint jie, sulindę į plačius kailinius, išnėrė i gat
vę. Visi trys atsisukę pažiūrėjo i Tamulaičio kiemą, ten 
buvo ramu*

— Tai pamėlynuos kempinė, išgirdęs mūsų ratų dar 
dėjimą, — su pasitenkinimu ištarė Morkūnas. Jis dabar 
trokšte troško pažiūrėti i kaimyno veidą, palenktą prie 
ratų.

Gerą galą pavažiavęs, jis dar kartą atsisuko ir Įdė
miai pažiūrėjo, ar neartėja kaimynas. Kai užnugary nie
ko nebuvo, lengviau atsiduso ir tylinčioms moterims pa
sakė:

— Nors ir atsiprašytų ta žiurkė, nedovanočiau...
Miestelis dar ilsėjosi. Tik viena kita moterėlė sku

bėjo Į bažnyčią. Morkūnas atvažiavo laiku. Stulpas, ne
toli šventoriaus Įkastas, buvo dar neužimtas. Jis greit iš
šoko iš vežimo, prie stulpo prikabino arklį ir pasijuto 
laimingas žmogus.

— Čia peiliai Tamulaitis savo arklĮ buvo pririšęs. 
Pažiūrėsim, kur jis šiemet ji dės. — Jis tyčia arkli pririšo 
taip trumpai, kad nebūtų vietos kitam.

Bažnyčioje Morkūnui buvo jauku ir gera. Jis užsi
miršo visų metų nelaimes, susitelkusias jo ūky. Vargonų 
garsai, varpelių verkimas, duslus kunigo balsas jj kėlė 
nuo žemės, graudino. -Besi9paudžią žmonės atitraukdavo 
nuo maldos, tada jis vėl prisimindavo Tamulaitj- Net prie 
kūdikėlio meldėsi, kad tik pirmas šiemet parvažiuotų na
mo. Morkūnas, prisiminęs kelionę, pasitraukė arčiau dui-ų, 
kad tik pirmas po visam išslinktų iš bažnyčios ir greičiau 
pasiektų arklį. Gi žiūri — prie durų bobinčiuje ir Tamu- 
iaitis bestovį.

— Sugavau tave. paukšteli. — pagalvojo Morkūnas, 
Įkypai pažiūrėjęs Į kaimyną. Ir nuo šio laiko jo malda nu
trūko. Vos tik pradės poterį, tuojau mintis lekia prie al
toriaus, ar kunigas dar nepabaigė pamaldų, žinojo Mor
kūnas, kol kunigas prie altoriaus, iš bažnyčios išeiti ne
galima. Tada Dievas naujojo derliaus nepalaimintų.

Po pamaldų varpo dūžis Morkūną šaute nušovė prie 
ratų. Jis greit atrišo arklį, bet žiūri — nėra nei žmonos, nei 
dukters. Ir nepasijuto, kaip balsu suriko:

— Močia, močia, kad tu sudegtum!
Nugirdę vyrai sukikeno, o vienas iš būrio primetė:
— Ir šiemet Morkūną Tamulaitis pralenks.
— Snargliau! — suriko nesusivaldąs iš pykčio Mor

kūnas. Dar daugiau piktų žodžių būtų paleidęs anam pa
kalniui. jei tuo metu naujas Įvykis nebūtų jo trenkte pri
trenkęs. Pro šalį smarkia risčia važiavo Tamulaitis.

— Bobos! Ei, močia!
Pasirodžiusią dukterį su žmona meste Įmetė Į ratus, 

Įšoko pats ir visa jėga supylė arkliui botagu. Ratai šokinė- 
te šokinėjo grindiniu.

— ŠĮ kartą manęs Tamulaitis be parako nepaims! — 
suriko Morkūnas, piktai plūsdamas moteris už pavėlavi
mą- Ir pylė arkliui, net ranka tino nuo smūgių. Ta-rpas tarp 
važiuojančių kaimynų trumpėjo.

— Kirsk, tėvai, kirsk! Baigiame pavyti! — ir griebė 
Morkūnienė tai už vadelių, tai už botago. — Nepasiduo
kime tam lupatai.

— Nepasiduokime! — Jis atsiklaupė ratų priešaky, 
apsuko botagą ir botkočiu velėjo šuoliais besinešantj ark
lĮ... Tamulaitis jau buvo už keleto žingsnių.

— Iš kelio su savo susna! — šaukė Morkūnas, lenkda
mas smarkiai dardančius Tamulaičio ratus. Dar jis norėjo 
per visus metus pykčiu pasruvusią tulži ant kaimyno iš
lieti. bet tuo metu įvyko neregėtas atsitikimas. Morkūno 
ratų paskutinioji ašis. smarkiai atsitrenkusi Į Tamulaičio 
briką, nulūžo ir su ratu nuriedėjo Į griovį.

— O, Jėzau! — klykė virstančios moterys, o Morkū
nas ant plonai sniegu padengtos žemės, Įraudusiomis nuo 
pykčio ir gėdos akimis pažiūrėjo į nustebusi Tamulaitį il
su pagieža ištarė:

— Tu, kempine, šitą nelaimę suruošei!
Tuo metu Tamulaičio sūnus Kazys Įkėlė Į briką Mor

kūno Agatę, kuri tik tik nepateko po briko ratais.
— Tėte, Kalėdų rytas, o tu plūsti kaimyną, kuris nie

kuo nekaltas. — kalbėjo ji į rūškaną tėvą ir žvilgčiojo Į 
linksmas Kazio akis.

( Bus daugiau)*

Los Angeles Vasario 7 d. prasidės miliosieriaas Char
les W. Hinman, 57 m. amž.. (kairėje) byla. Jis kaitina
mas mėginęs pasamdyti žmogžudį, kuris nužudytą 
jo buvusios žmonos Marčia (dešinėj viršuj), 27 m. 
advokatą Murray Cbotiner (apsėjoj dešinėj), buvusį 
Richardo Nixono rinkimu vajaus tvarkytoją.

Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

kyti į Keleivio skaitytoju klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir i.t 
sakymus spausdinsime šiame 
Laiške reikia paūmėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale.
Boston, Mass. 02x31.

Teisiniai kalbant, krautu- 
• vės arba kitos biznio ar ki- 

Gal Tamsta neatsisakyti tokio pobūdžio Įstaigos ne
munus pasakyti, ar mes tei-! turi "absoliučios“ atsakomy- 
singai pasielgėme šiame at-

Klausimas

jingi krautuvų lankančiai 
publikai. Jei, pavyzdžiui, 
galinta būtų Įrodyti, kad lijo 
keletą dienų, kad krautuvė
je buvo popiergalių, kurie 
turėjo būti pašalinami va
lant krautuvę, bet kurie ne- 

'•*- buvo pašalinti, ir kad dėl šių 
skyriuje. į popiergalių Tamstos žmo

na susižeidė. — tada krautu
vė būtų atsakinga už Tams
tos žmonos susižeidimą, ku
ris tuo atveju būtų "laiko
mas“ pasėka (conseųuence) 
krautuvės neatsargumo — 
proximate result of negli- 
gence“. Jei krautuvė nėra 
buvusi "neatsargi“ (negli
gent), ji nėra atsakinga, ir 
todėl jos "Insurance“ kom
panija netur i jokių prievo
lių Tamstos žmonos atžvil-

Honrikas Radauskas

PRADŽIA

Pamatęs šokantį Adomą,
Jis trypė žemę tris naktis. 
Žinodamas, kad per Sodomą

Jisai aukure kūmą levai 
lr medžiui, stovinčiam kukliau 
Pragydo pievos ir papieviai,
Prabilo jaučiai ir arkliai.
Kvatojo Abeliai ir
Jiems buvo baisiai 
Pradėjus kilti kūnu kainai,
Pradėjus dvasiai krist žaibu, n

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

Rašytoja Katheteen Norris 
rė San Francisco mieste -85 m. 
amžiaus. Už savo pirmąjį kūrini 
1904 metais ji gavo honoraro 
512.50. Viso labo ji parašė dau
giau nei 80 romaną.

VIŠTŲ KALBAj
Vakarų Vokietijos moks

lininko dr. Ericho Bemerio 
nuomone, višta yra labai 
protingas gyvūnas. Pastarai
siais metais tyrinėdamas viš
tas, jis nustatė, kad jos turi 
savo "kalbą“. Visos vištų 
veislės, pasirodo, "kalban
čios“ ta pačia "kalba“.

Vištų kalbos "žodyną“ su
daro 35 "sakiniai“, kurie iš
reiškia Įvairiausius vištų 
jausmus. Be to, vištos turi 
dar 4 ar 5 pavojaus signa
lus. Dr. Bemeris teigia, kad 
skirtingų veislių vištos pui
kiai supranta vienos kitas, 
tačiau jų "kalboje“ galima 
atskirti tam tikrus "akcen
tus“.

NĖRA SKYRYBŲ

Viename Okeanijos saly
ne — Naujuosiuose Hebri- 
duosę — esama įdomaus 
papročio: prieš sutuoktuves 
išbandomas jaunikio vyriš
kumas. ”

Bandomasis jaunikis turi 
į visą naktį prastovėti ant vie
nos kojos. Jis užlipa ant "įsi
mylėjusiųjų sienos“, kuri y- 
ra 250 jardų aukščiau van
denyno, ir atsistoja ant vie
nos kojos. Vienas neatsar
gus judesys — ir jis gali su
sidaužyti į sienos papėdėje 
esančias uolas.

Sakoma, kad tik jaunystė
je galima išlaikyti tokį ban
dymą. Todėl nenuostabu, 
kad saloje labai retos skyry- 

įbog — pageidaujančių dar 
vieną naktį pastovėti ant tos 
"įsimylėjusių sienos“ neatsi
randa.

TELEVIZIJA MOKO 
BERAŠČIUS

Meksikoje jau 498 asme
nys gavo diplomus, kad jie 
yra raštingi. Jie rašto išmo
ko per 60 pamokų, duotų 
spalvotos televizijos specia
liai beraščiams programų 
pagalba.

Meksikoje iš 35 mil. gy
ventojų raštui aklų skaičiuo
jama apie 5 milionai, todėl 
prezidentas Gusravo Diaz 
Ordaz nesigaili lėšų neraš
tingumui pasalinti, ir tom
reikalui naudojama net tele- • • • 'vizija* _

bės (absolute liability) už giu. 
žmonių susižeidimus jų ūži- Esu tikra, kad Tamstų ad- 
mamose patalpose. vokatas padarė visa. kas

jam atrodė reikalinga bylai 
Advokatas turi įrodyti, laimėti, nes jis, kaip ir

kad krautuvė buvo "neat- Tamstos, yra suinteresuotas
ment store) kažko nusipirk- sargi’*—negligent. Norėda- bylos laimėjimu. Tačiau, 
ti. Buvo lietinga diena ir la- mas įrodyti neatsargumą matomai, sąlygos ir aplinky-
bai šlapia- Nusipirkusi jai (negligence), Tamstų advo- bės buvo tokios, kad krau-
reikalingas prekes, žmona katas turėtų Įrodyti, kad tuvei negalima buvo "užkar- 
buvo beeinanti namo. kai ji krautuvė žinojo arba turėjo ti“ atsakomybės. Aš abejo- 
paslydo ant kokio ten buvu-. progos žinoti, kad ant jos ju, ar advokatu keitimas ga- 
sio popiergalio ir labai skau- i patai pu grindų yra popier- lės pakeisti "faktiškas“ 
džiai * krisdama susižeidė, i galiu, kurie gali būti pavo- linkybes.
Krautuvės vedėjas tuoj pa-1-------------------------------------------
Šaukė "ambulance“ ir ją nu
vežė į ligoninę. Ten pasiro
dė, kad yra sulūžę 3 šonkau
liai. vienas piratas ir. be to, 
galva sužeista.

srtikrme:

Prieš maždaug 15 mėne
sių mano žmona nuėjo Į vie
ną miesto krautuvę (depart-

Ligoninėje mano žmona 
išgulėjo beveik tris savaites, 
paskui dar teko namie gydy
tis keletą mėnesių. Ir dabar j 
ji nėra pilnai pasveikusi ir Į 
darbą grįžti tikrai dar nega
li. Mes gavome iš savo "In
surance“ kompanijos ligos 
pašalpą, nes žmonos fabri
kas. kuriame ji dirbo per 
daugelį metų, turi tokį gru
pini draudimą, be to, mūsų 
pačių "Insurance“ kompani
ja taipogi apmokėjo daugu-1 
mą gydymo išlaidų.

Žmonių patariami, nuėjo
me pas vietinį advokatą, ku
riam viską pasipasakojome, 
ir jis mums pasakė, kad 
mums išrūpinsiąs nuostolių 
apmokėjimą. Pasitikėjome. 
Dabar po kiek laiko tas ad
vokatas mums sako. kad 
krautuvės "Insurance“ kom
panija sutinka apmokėti 
žmonos gydymo išlaidas ir 
dar vieną šimtą (100-) dole
rių "magaryčių“, o šiaip ki
tų pinigų, kaip pav. nustoto 
uždarbio, mes negausime. 
Sakė. daręs ką galima, bet 
nieko daugiau gauti mums 
nepasiseks. Mes nustojome 
pasitikėjimo tuo savo advo
katu. Sakome, gal jis nesi
stengė mūsų reikalo kaip 
reikiant apginti, o ga! jis 
šiaip netikęs advokatas. Nu
ėjome pas ji, sumokėjome 
jam už io darbą ir atėmėme 
iš jo byla. Dahar rengiamės 
eiti pas kitą advokatą, kurį 
mum« rekomenduoja mūsų 
žentas amerikonas.

Ar mes teisingai pasielgė
me?

A. Z.

Massachusetts

Air aky mas
Nepažįstu nei Tamstų, nei 

Tamstų advokato- Tačiau 
noriu Tamstoms pasakyti, 
kad Tamstos žmonos susi- 
žeidimo krautuvėje faktas 
dar toli gražu neįrodo, kad 
jai "priklauso“ pinigai iš tos 
krautuvės arba iš tos krau
tuvės "Insurance“ kompani
jos.

ap-

Ką rašo „KELEIVIO“

KALENDORIUS
1966 metams

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

Ar bus pasiektas mėnulis?

Žinotinos datos.

Vasario 16 gimnazijos rūmai.

Tarptautiniu 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 ka!orijas ir vitaminus)

Naudingi patarimai šeimininkėms.

Be to, yra daug gerų eilėraščių, juokų ir tt.

"Keleivio“ Kalendoriai eina jau r.uo 1912 metų ir 
visada išperkami* Jie patinka žmonėms, nes straipsniai 
trumpi, Įdomūs, lengva kalba parašyti ir juos lengva 
skaityti. Toks yra ir šis Kalendorius. Skaitydamas neuž
migsi.

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

Kalendorių galima užsisakyti prisiunčiant laikraščio 
prenumeratą, arba atskirai.

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

Adresuoti taip:

KELEIVIS
636 Broadway. So. Boston, Mass. 02127
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Vietinės žinios

DARIAUS LAPINSKO lovą, kuri sukasi pagal laik-
KONCERTĄ RENGIANT

Bostone surengti koncer
tą, kurio išlaidos siekia apie

Seniausios lietuvių radijo 
programos, kuriai vadovau
ja Steponas M inkus, vasario 1 
13 d. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Dr-jos III aukšto sa
lėje rengia 32-jų metų meti
nę popietę ir gražuolės 
„Miss Lithuania of N. E.“. 
balių. Pradžia 3:30 vai. po 
pietų.

Be jvairių jdomių talentu, 
dalyvaus pagarsėjusios dai
nininkės ”Dvi mamytės ir ‘

rodžio rodyklę...
Ir vėl keliaujama toliau- 
O kas gi tie menininkui

qIUui«.?au„ __ i • atviros širdies ir atviros ki-
dllvkas Y±Stu Šenfe UUtieČiai? Vi*> « eil«

dviW iš N. £ kuHds
s p,aaai

i • , , • !kl SIOS dienos ta eile vėl pa- po ta’entn nasirndvmnsraMsara p-* . -»<

nejausdami dieglio kišenėje. Q/° .. . o1' ?umetTeT AnL; linksmas balius praeitu me-
Toks oarenvi^a- čia tėra JtaPu)10nJs’ }lta Hodges- tu oražuolri Lorraine Dirsai- 
ioks parengime tia tėra §mitaitė. Liuda Waingortin-‘ tei Daperbti lanomas tik visu hpndro. ... - T. „ . ~ iei pagei du.įmanomas tik visų bendro- šmjtait4 inž K Bar6nas p. 

mis jėgomis, pažadintomis jaras M jr dr £ Jansonai> 
inž. V. Žiaugra, M r. X;

How often do you buy 
a new car?

That’s too often.
body style doesn t change every year. 
It's uncomplicated and reųuires very 
little maintenance. It runs away from 
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 svvimming pool. 
The one you build with the money 
that used to go for car
payments. ' S* v \

Come in and tęst Cyoi*VQj 
drive a Volvo any time.

Buy a Volvo, keep it a long time and 
get out Irom under car payments tor 
a change.

How long can you expect a Volvo 
10 iast?VVe're not sure yet. In Sueden, 
Volvos are driven an average of elev- 
en years. When you consider that in 
Sweden there are no speed limits on 
the highvvays and there are 70.000 
miles of unpaved roads, you can un- 
derstand why we have to bite our 
tongues to keep from making some 
rash promises.

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

Candace Mossler su savo įsūny-

Bus šokiu — mainės ir na- 'aikk- Ji kal,inama a"sHa™s 
sn brolvaikiu Melvin Powers irpės polkos, jaunimo polkos 

iv H. vgržvHos. Geriausi šo- 
kA-ai e^us dovanu.

B”s cV-^ronj lietuvišku vaL

rimto kultūrinio ivykio vei
tinimo ir bičiuliško palanku- p"“ 20’ dok-Tstari'nsk  ̂
mo jaunam kylančiam me- J. ir inž. A. Cereškos. inž. P. 
mnin ui. Ambraziejus, A. Bacevičius, . .

Ne kartą mes savus zmo- inž bl, Veitas, inž. R. Vei- ąernnu:
nes bendrai vanojame dėl ------, , . . • tas, R. Ivaška, inž. A. Sku- .
vienų ar kitų ydų, grubiai džinskas L RudžiūRas, Zi- "
pataikydami mazgote ir 
tiems, kurie kaip tik velti di
džios pagarbos ir net pavyz
džiu parodyti kitiems, lai 
atsitinka dėl to. kad jų pa
skirai gal neturėjome progos 
pažinti ir i juos iš arčiau Įsi

ta Zarankaitė; o inž. A. 
Griauzdę 15 dol. gi po 10 
dol.—A. Andriulionis, inž. 
Aleksoms, B- Utenis, S. 
Eiva, V. Vaičjurgienė.

O pabaigai dar šviesus

Tėtimac — crvt'mąpsij’m
5T»n’Vni

v;<-ne ?* o»4! ?»• tnK lrv?<»č’n

Valentina ir Steponas 
Minkai

žiūrėti bei įsiklausyti. One- aniZ0delis-AnUi- Per„ di' 
j. ... J.... džiausią pūgą mz-Z. Gave

lis „kalėdininkus“ nuvaira
vo net i Arlingtoną, kur ro 
dės joks lietuvis negyvena- O

tikėtai išvydę jų aplinkinėj 
tamsoj švytinčias širdis, net 
patys stebimės.

Tokia puiki „susiartini- ......
mo“ proga yra ir šio koncer- s ai Jau^iame namelyje net 
to organizavimas. i tj.vs seimos prie stalo susigū-

Kaip žinome, šitam reika- ?usi°s nuo auc^ros išdaigų 
lui neikia is anksto surinkti 
bent 1,500 dolerių, puoselė

Kortų vakaras
Sandaros 7-ji kuopa va

sario < d. 6:30 vai. vak. savo 
patalpose (124 F gt.) rengia 
kortų vakarą. Bus vertingų 
dovanų ir gardžių užkan
džių. Visi kviečiami daly
vauti.

Bostono
jant vilti, kad kita tiek ge
riausiu atveju Įplauks Į kasą

šylasi. Ir kai vajininkai iš 
pusnynų tiesiai Į saloną, tai!
žmonės kaip iš Sibiro grižu- PARENGIMU KALENDORIUS
sius apkabino, Į draugiškas

iš bilietų. Lengva pasakyti— gretas Įspraudė, sniegus nuo 
surinkti! Tam reikia kreiptig P^aukų nupūtę. Na, o pirš- 
Į didį būrį tautiečių. atsar-itam pakankamai atšilus,— 
giai juos užkalbinti, negąs- namo šeimininkas Stasys 
dinti ii nelupti su kišenės] Hazlauska§ 50, Vyt. Andru- 
pamušalu dolerio iš to, prie konis 30 ir J. Ambrozaitis 
kurio jis yra organiškai tvir- dolerių skarbą tiesiai Į 
tai priaugęs. Ši kartą ieško- bendrą aruodą! žinoma, su 
ma tik kultūrinio karo sava- savo simpatingų žmonelių 
norjn palaiminimu.

Didžiausia to mecenatų Ačiū visiems: ir kurie dė- 
verbavimo dalis tenka at- jo grynais, ir kurie davė gar- 
likti Antanui Gustaičiui ir bės pažadą, ir kurie kovo 12 
inž. Česlovui Mickūnui, kar- atsilankys Į Dariaus Lapins- 
tais pasitelkiant vieną kitą ko kūrinių koncertą Jordan 
damą dėl iškilmingumo ir Kali. nes be publikos ir gra- 
puošnumo. Tai savotiškas žiausios pastangos nueitų 
„kalėdojimas“ kultūriniam žiemos vėjais.
tikslui. Inž. Č. Mickūnas va- A.
žėčioja ir Įžengęs pro duris - - -------------------  ...
pirmas lyg ir skambučiu pa- Išnuomojo kambarius porom, 
skambina, o kiti „vajinin- kiekviename kambaryje yra po 
kai“ jau iŠ paskos apsireiš- ^v’ l©vas.netoli Miami .Beach.

Kaina nedidelė.
Ir ką jūs pasakysite? Loais Krowley. 2440 NW 35th 

Iki šiol dar nė vienas aplan- Miami. Fla. 33142. Telefo- 
kytas tautietis šių „misionie- nas: Miami
rių“ neapkeikė, neišvijo ir----—
kad ir kambariniu šuneliu, TLCSON, ARIZONOJE, 
neužpiudė. Daugeliui ap- parduodami 6 butai po 2 miega- 
lankytųjų nė ilgesnių aiški- ir 2 butai po 3
nimų nereikia. Jie tiesiai — H -
prašau štai čekuti ar gry
nais,. kaip jums geriau pa
tinka! Ir — gero pasisekimo 
Dariui Lapinskui!

Neabejotina, kad šitos ke
lionės turi ir savų pavojų.
Kaliais mecenatas pagal se
na ir gerą paprotĮ bando 
„kalėdotojus“ prisodinti J 
prie stalo, nors tam nėra lai-

Vasario 6 d. So. Bostono 
Liet. Piliečių Dr-jos 3-jo 
aukšto salėje Lietuvių Kata
likių Moterų S-gos Bostono 
skvriaus vakaras.

nužudžiusi savo 
rin.

vyrą milionie-

Naujas Baltųjų rūmų “ virėjas
Henry Haller, buvęs vyr. Shera- 
ton-East viešbučio Yorke
vyr. virėjas. Jis pakeičia Rene 
Verdon, kuris atsisakė iš parei
gų dėl nesutarimo valgių reika
lu.Vasario 13 d. So. Bostono 

Lietuvių Pil. Dr-jos III aukš
to salėje Minkų radijo talen
tų popietė ir N. Anglijos gra- ... _ ...
žuolfe balius. N,u,a r»moven’i

« « • Sekmadieni, sausio 30 d., I
| Bostono ramovėnai išsirinko

Vasario 19 d. So. Bostono naują skyriaus valdybą, kuri 
Lietuvių Pil. Dr-jos III aukš- j šitaip pasiskirstė pareigo- 
to salėje skautų akademikų mis: pirm. Jonas Vizbaras, 

vicepirm. Juozas Krutulis, 
sekr. Antanas Vilėniškis ir 
ižd. Pranas Martinkus. Į re-

užgavėnių blynų vakaras su 
šokiais

* * *

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

• » *

Kovo 6 d. So. Bostono Ue- 
; tuvių Piliečių Dr-jos salėje 
į skautų tradicinė Kaziuko 
mugė.

• *

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

HYANNIS, MASS.
PHONE: 775-4526

A real going machine.

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

Pirkite VOLVO, naudokite ilgą laiką ir nepriklausykite nuo 
mokėjimų bankui. Kiek ilgai VOLVO tarnaus? Čia dar nežinoma.
Švedijoje"su VOLVO važinėja maždaug ii metų. Kai pagMivvji,
Švedijoje nėra apribotas važiavimo greitis ir ten yra 70,000 mylių 
negrįsto kelio, galima suprasti, kodėl negalima pažadėti, kiek ilgai 
VOLVO tarnaus čia.

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

Išmokėjus bankui. VOLVO dar daug metų gerai atrodys 
stovėdamas orie iū^u baseino, kuri pasistatysite uz pinigus, skirtus 
išmokėti dažnai keičiant masiną.

Bostone VOLVO apžiūrėti galite susitarę su 
Jonu Adomoniu

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

Tel. 268-8764

miega- 
cenlro

ir busų linijos.
Išnuomojame patalpas atva. 

žia vus icms gydytis artritą arba 
astmą.

Smulkesnių .žinių .teirautis 
šiuo adresu:

R. Prasziunas.
1226 N. Richley Blvd. 

Tucson. Arizona.
(3)

Kovo 12 d. Jordan Hali 
komp. Dariam Lapinsko kū
rinių koncertas, dalyvaujant 
simfoniniam orkestrai, so
listei Aldonai Stempužienei 
ir pianistei Aldonai Kepa- 
laitei- Diriguoja pats komp. 
Darius Lapinskas.

GREITA PAGALBA 
Nenusimink, gausi pagalbą, 

ko. Atseit, nebūkite kiaulės, ..Vaistai, kurie buvo ilgai lau- 
negi tik pinigų atėjote? Štai ««<> reumatizmo, rankų,
bent pažvelkite. - įdėjau sk*0<,«'"»
nauja parketą, užsukau Į! Tuojau siųsk šį skelbimą ir

Kovo 15 d. Jordan Hall 
smuikininko I. Vasyliūno 
koncertas.

priešingą pusę laiptus, o 
miegamajame turiu trivietę

J ieškojim ai
Ieškau Pauliaus (Sauliaus) ši- 

moliūno. prieš karą gvv. Pa
nevėžy, Marijonų gatvėj Nr. 19.

J; patį arba kas apie jį ką ži 
no prašau rašyti:

Peter Stuoka 
456 Third St.,
So. Boston, Mase

savo vardą sa antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui. 

ROYAL PRODUCTS 
North St*„ P.O. Boa 9112 
Newark 4. New Jersev

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

• • ♦

Balandžio 1 d. 8:30 vai. 
vak. Jordan Hali Pabaltiečių 
Dr-jos rengiamas latvio ba-

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Turime Lietuvos žemėla- 

, pių — už 50 centų, už $2.50 
! (sulankstomas) ir už $3.50,ritono Janis Klavins kon-

02127 (sieninis). certas.

vizijos komisiją išrinkti Bro 
nius Bajerčius. Ciprijonas 
Mališauskas ir Juozas Vaič- 
jvrgis.
Antanas Gustaitis dalyvavo 
Balfo koncerte New Yorke

Praeitą šeštadienj New 
Yorke buvo surengtas Bal
fo vajaus baigimo koncer
tas, kurio programoje buvo 
solistė P. Bickienė, akorde
ono virtuozas K. Daubaras, 
muz- A. Mrozinskas, o bos
toniškis Antanap Gustaitis 
skaitė savo satyrinę bei hu
moristinę kūrybą.

EKSKURSIJA I LIETUVĄ
Yra susidariusios dvi gru

pės, kurios keliaus Į Lietuvą 
birželio ir liepos mėn.

Jei kas norėtų prisijungti 
prie šių grupių, turėtų regist
ruotis iš anksto, nes lėktuve 

ir viešbučiuose yra užsaky
ta ribota^, vietų skaičius. Gy
venantieji Kanadoje taip 
pat gali su šiom grupėm ke 
liauti. Ekskursijos reikalu 
kreiptis Į —

TRANS-ATLANTIC 
TRAVEL SERVICE 
390 Weit Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. AN 8-8764
(Sk.)

Jau vagia per akis
So. Bostono Lietuvių Pil. 

Dr-jos I aukšte, kur yra ba
ras, stovi ir cigarečių auto
matas- Tai didelė, sunki, 
kelių šimtų svaių dėžė, sto
vinti gerai matomoj vietoj, 
r vis dėlto praeitą ketvir
tadieni prieš 12 vai. nakties, | 
kada dar ne vienas žmogus 
buvo prie baro, padavėjas 
Jonas Beišis pamatė, kad du 
vyrai paėmė tą automatą ir 
nešasi laukan. Jis tuoj pra
dėjo juos vytis. Šie, jĮ pama
tę, metė automatą ir nubėgo 
už ratvės kampo Labai ma
žai betrūko, kad tiems aki
plėšoms būtų pavykę tą au
tomatą pavogti.

Kai reikėjo jį atnešti Į se
ną vietą, tai trys vyrai turė
jo valkti.

Tikrai, kas čia bedėsis to
liau So. Bostone, jei dabar 
tokių dalykų atsitinka?!

Antai, tame pačiame blo
ke išdaužė ten esančios vai
ruotojų mokyklos langus, o 
iš kitame bloke priešais e- 
sančios didelės Woolworth 
krautuvės išplėšė gana daug 
prekių, jų tarpe ir per 20 
gyvų kanarėlių.

j LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

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

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

Adr esąs:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

Moterų Klubas plečia 
veiklą

Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos Bostono skyrius 
šių metų pirmą susirinkimą 
sušaukė sausio 16 d- Tauti
nės S-gos salėje. Jame kom
pozitorius Darius Lapinskas 
kalbėjo apie liaudies dainas. 
Klausėmės ne tik jo žodžių, 
bet ir A. Stempužienės Įdai
nuotos ir Dariaus Lapinsko 
sukurtos muzikos plokštelės.

A. Daukantienė paskaitė 
S. Santvaro poezijos.

Sumanymuose iškelta ir 
nutarta surengti Velykini 
pobūvi vaikams. Motinos 
dienos minėjimą gegužės 1 
d., dailės kūrinių parodą ir 
kartūnų balių. Susirinkimo 
nuotaika buvo pakili.

Kit’s susirinkimas bus va
sario gale. Jame paskaitą a- 
pie vėžĮ skaitys daktarė Lu- 
žeckaitė iš Cambridge, Mas9
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Vietines žinios

AR TURITE KELEIVIO 

KALENDORIŲ 1966 M?

Pasiskubinkite įsigyti, nes 

gali pritrūkti!

Jo kaina tik 95 centai.

niu ryžtu turime remti Ame
rikos Lietuvių Tarybos ir ki
tų mūsų vyriausių politinių Kiekvieno lietuvio širdy- 
veiksnių veiklų savo darbu je. o neretai ir žodžiuose ra- 
ir lėšomis. Todėl visi daly- sime jautrių sentimentų: o 
vaukime minėjime ir būki- kaip norėčiau bent pamaty
me dosnūs- ti, pajusti gimtąją žemę po

Jame. A. burk., pakviesta M vijario kojų.. žodžiams nėra galo
latvių, estų ir uaraaniectų as- katalikams bus

pamaldos Sv. Petro lietuvių

tačiau jų neužtenka, reikia 
veiksmo.

garbes konsulas adv. žentą-,
nas Šalna, 

ragruiainis

Šventės programa jau 

paruošta

Kaip jau buvo pranešta, Lapšys.

kalbėtojas 
bus vienas kilniųjų jauno
sios kartos atstovų — dr. Al
girdas Budreckis iš New 
forko.

Kadangi šie metai yra 
skirti jaunimui, tai ir šioje 
šventėje ne tik jo atstovas 
bus pagrindinis kalbėtojas, 
bet ir žymiajai minėjimo da
liai vadovaus Studentų Są
jungos skyriaus pirm. Algis

parapijos bažnyčioje, kur, 
kaip ir iškilmingame susirin
kime, organizacijų atstovai 
prašomi dalyvauti su vėlia
vomis.

Lietuvos nepriklausomu bes Meninę programą atliks 
atkūrimo pasaeloimo 46 m. komp- Jeronimo Kačinsko 
sukakties minėjimą Ameri- vadovaujamas choras.

Baigė universitetą

Vida Galdikaitė gavo ba
kalauro laipsnį Bostono uni
versitete- Ji studijavo vokie
čių kalbą.

Lietuvis dainavo nuo se
nų senovės, daina veržėsi iš 
sielos gelmių, supindama į 
save valandas, dienas, me
tus ir visą gyvenimą. ne

Kodėl mes daromės nepa-i 
reigingi ir atbukę lietuvių 
sielos šauksmui — dainai?
O dainuoti galime visi — 

ir seni. Todėl kviečia-

Iinuomojamas 4 kambarių 
butas So. Bostone, arti jūros, 
3 aukšte, šilima, karštas van
duo, vonia.
832 E. Fifth St. TeL AN 8.9492 
arba teirautis Ausie jų krautu
vėje, 828 E. Fifth St. So. Bosto-1

Dėmesio! Trečiadienį, va
sario 16 d. 10 vaL ryto prie 
miesto valdybos rūmų (City 
Hali) bus iškelta Lietuvos 
vėliava. Praiom. ka. tik ga- ja?nVr senL Todėl £vieiia- DONATAS VALEJSA, ii- 
l- • .. —vį . mi V1S1 jungtis 1 Bostono gus metus dirbęs didziausio-
į į tą i i mę i. mišrų chorą, vadovaujamą je ir moderniausioje "Parū

komo. Juliaus Gaidelio. mos“ kepykloje Kaune, kuri 
Dainų ir muziko, koncertas Repeticijos jfc vieną į^,.. kepė geriausi* duonų Lietu-

Šį sekmadienį, vasario 6 tą per savaitę. Nebijokite, voje, nupirko buvusią Plevo- 
d. 4 vai- popiet So. Bostono niekas jūsų "neskrininguos“- JfM c c n
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa- jei choro vadovas — esant 528 E' St*» Bo,ton’

LIETUVIŠKA DUONA

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 

U BOSTONO Į LETUVĄ

ir kitu* Rusijos okupuotu* 
kraštu*

Pristatymas greita* ir 
fara ntuotas

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

o šeštadieniai* 
nuo 8 vah ryto iki 2 vaL p.p. 

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mas*. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėja* J. Vaičaiti*

Peter Maksvytis
925 E. Fourth SL, 

8a.
Atlieka Tisus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus ii lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimu. Saukite visados iki 9 va
landų vaitam.

Tslsfo AN 8-3430

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street

South Bostoo 
Tel. AN 8-6645

meeceeeeecm

Įėję ALRK Moterų S-gos tik judviem—paprašys pa-_t ją patobulino, įsigydamas
kos Lietuvių tarybos sky- Aišku, bus priimtos atitin- Bostono skyrius rengia kon- dainuoti gama. tai tik dėl to mašinų, ir pradėjo
__• | • w _ • • i a • • • w s . _ . • ® 9 a »■P * « ta A - • ta M, A « i~i m M—* « ■ m mm B mm m m m mm m ^m - - I m 2 _ __ —____ _ ____ __ _ n- 1 - — ve e - m — . ^^ta^Vtarius, kuriam šiemet pirmi- kamo$ rezoliucijos ir vyk- 
ninkauja adv- Jonas Grigą- doma rinkliava laisvinimo 
liūs, rengia vasario 20 d. So. reikalams, nes be lėšų joks 
Bostono aukšt. mokyklos sa- darbas nėra įmanomas. Ka-

certą. kurio programą atlie- kad paskirtų vietą: į dešinę
tikrą lietuvišką duoną— 

juodą, pidiuotą, plikytą ir 
pusplikytą.

___ ____________ _ Donato Valeišo* kepama
ikininkai Izidorius Va- reikšmę ateikite! Re-, jUOna, pyragai ir žagarėliai 

kiekvieną trecia- gaunamį įr Antano Daukan
to maisto parduotuvėje 
Cambridge, Mass.

ka Aušra Vedeckaitė (sop- ar j Kairę, 
ranas) — dainuos arijas ir 
Dariaus Lapinsko kūrinius; Ilgai negalvokime visi.

Įėję (Thomas Park). Pra- dangi mūsų Lietuvos oku- Benediktas Povilavičius ir . 3 JAUCia ainosga^ ą 
džia 2 vai. popiet. pultai vis daugiau pastangų srnui

Minėjime dalyvaus ir kai- deda mūsų gretoms ir vi- syl’ūnas ir kun. J. \ alkavi- l^^ijos vavQrn Tai,
bės vicegubematorius Elliot sai Lietuvai kuo greičiau su- čius. Jiems akomponuos Vy- • «’ - * namuose
Richardui kongre,man,, naikinti, tai me, dar dide,- tenis Vasyliūnas. Veiks ba- «»<* Sąjungos namuose, 
m—ras ir užkandžių bufetas, bus Valandėlei užmirškime 

m 77| 7 rp į g . muzika ir šokiai. Auka — fabrikus, įstaigas ir pilką
1 r<WSMAtlaUtlC Iravd oervicc Š2.50, studentams $1. kasdienybę. Prisidėsim prie

Kelionių biuras, kuris parūpina klijentams susisiekimo Pelnas skiriamas Bostono gi ažai’s lietuviško darbo, o
bilietus, užsako viešbučius, padeda sutvarkyti kelionei Lituanistinės mokyklos pa- kartu atl.ksime ir pareigą te- 

r J talpų remonto išlaidoms pa- vynei. kūną pnvalo atlikti
dengti.reikalingus dokumentus į visus pasaulio 

į Lietuvą.
K a jr t u yra

kraštus ir

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO (STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine. 

PODAROGIFTS SKYRIUS
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.
ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS IR 
KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA MCSŲ IŠTAIGOJE. 
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams — Podarogifts, 
Ine., pav., kaip automobiliams, motociklams, dviračiams, įvairiems 
radijo ir TV aparatams, skalbimo ir siuvimo mašinoms ir dauge
liui kitų daiktų. Be to, galite užsakyti kelialapius į kurortus - 
sanatorijas su mineraliniais vandenimis ir kitas poilsio ir gydymo 
vietas. Podarogifts, Ine., užsakymus priimame paštu ir telefonu 
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainarašėių • į 
katalogų. PERSIUNČIAME PINIGUS

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO, KAD MI SŲ ĮSTAIGA SĄŽININ- Į 

GIAUSIAI PATARNAUJA IR GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 
JCSŲ SIUNTINIUS AR UŽSAKYMUS. PERSIUNTIMAS 
GARANTUOTAS.
Siuntiniai ir užsakymai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., 
ketvirtadieniais nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais 8—12 vai. d.

Vedėja ALDONA ADOMONIS

Mirė M. Mikuckienė

Sausio 24 d. Brocktono 
lietuvių vienuolių prieglau
doje mirė 84 m. amžiaus

kiekvienas lietuvis.
Choro Vbldyba

Gera duktė

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

PARDUODAMAS 
nebrangiai 2 šeimų gerai įreng. 
tas namas Jamaica Plain.

Kreiptis teL 344-9432
(5)

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
VVORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868
yra vienintelė oficiali įstai
ga Worce*tery, kuri siunčia 
siuntiniu* tiesiog iš Worces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Sviklienė

Telefonas: AN 8-2805

Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
^uth Boston. Mass

M*#*#*e#e#***#****»**************
TEL. AN 8-2124

\Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY
:; SOUTH BOSTON, MASS.
i ’<ee»»»»»»»e»»»»»eee»eeeee»**eeeee>.

Violė Genčiutė iš Gary,
Marija Mikuckienė, Skolas- Ind.. atsiuntė $10, prašyda- ,... _ .

gQ. (18 metu praktikos) ieško

PRITYRĘS KEPĖJAS

tikos ClA i Ar. TY1f 1 TT QDLCĮIIIUAICUV5 ma csvyctv*
Palaidota sausio 27 d. minė- vo motinai Kazimierai Gen- 
to vienuolyno kapinėse- čienei, pasiųsti jai kalendo-

Gilią užuojautą reiškiame rių. o likusią dalį atiduoti 
velionės dukrai ir kitiems gi- Maikio tėvui makorkai nusi- 
minėms. pirkti.

eeeeeeeeeee*****'*#***************************************************:

eeoe.

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

Tarpininkauja perkant ar par. 
duodant namus.

Apdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visą rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

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

telefonas: 268-6030

darbo kepykloje, tik ne 
tone.

Juozas Gomas 
327 Broadvray 
So. Boston. Mass.____

IŠPARDUOTA KNYGA

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

j

Apsidrausk j
N1JO LIGŲ IR NELAIMIŲ jI
Draudžiame nuo polio, viso-
kių kitokių ligų ir nuo nelai-

5 mių (ugnis, audra ir kt.) .. { 
J Visais insurance reikalais j 
{kreiptis:

BRONIS 
•r

KONTRIM

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

{Tel. AN 8-1761 ir AN 8-24831

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

Programa Naujoj Anglijoj 
ii stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš. stoties FM, 
101.7 mc., veikia sekmadie* 
niais nuo 1 iki 1:30 vaL die
ną. Perduodama: Vėliausių 
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 & Co.
Jaikrodžiai-Deimantal 

Papuošalai
Elektros Prietaisai

-.apstingai taisome laikrodine 
tiedu*, papuožalus

379 W. BROADVVAY 
SOITO ROSTON 

Tel AN 8-4649 
iMeeeeeeeeeeeee******************^

įKvvvvevvvvTO r« r-evv-FT vvv,

| Dažau ir Taisau i
o Namus iš lauko ir viduje. * 
> Lipdau popierius ir taisau e 
t viską, ką pataisyti reikia. * 
? Naudoju tik geriausią

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Sa^in Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
TeL CO 5-5854

TsL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner
Dorchester. Mi

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FUEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
• VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas
• Automatinis alyvo8 įliejimas
• Nuolaida, mokant grynais už burnerį
• Vamzdžių įvedimas ir taisymas
• Pilnos šildymo sistemos-------
RADIATORIAI — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI įrengiami pigia kaina

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniai*

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTĖS

FORDAS

MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU

Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 
Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 

Patvirtinta agentūra

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

FORD TRUCKS
VISOKS REMONTAS—DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Dideli* A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

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

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

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
VVEST ROXBURY

Dr.J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
X RA Y

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadway,

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

TEL. AN d-2712 
Namai ir Ūkis:
287 Concord Rd., Billerica, Maaa. 

TEL. MO 3-2948

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodamo tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir-turime visus gatavus vaistus.

Jei reik raistų — eikit i Uetnviiką vaistiaų.

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

382 a W. Broadvay, tarp £ tr F gatvių, SO. BOSTON. 

Tilifsam AN 84M5
Nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL v, itokynm šventadienius ir

A. J. NAMAKSY
Real Esteto A Insurance

409 W. BROADWAY
South Boston, Mass. 

Office TeL AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardicare Co.

N. J. ALEKNA
EAST BROAOWAT 

SOUTH BOSTON, MAS&. 
TELEFONAS AN 8-414S

Benjamin Moore Dažai 
Pooiero- Sienoms

Stiklaa *
Visokie reikmenys

Befkmenys plumberiama 
Visokie geležies daiktai




