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Lietuvoje mirė 
profesorius Vladas Lašas
Plaučių vėžiu sirgęs, sausio 2 d. mirė akademikas, 

Kauno universiteto ilgametis dekanas, fiziologijos kated
ros vedėjas, medicinos mokslų daktaras Vladas Lašas.

Velionis yra gimęs 1892 
m. sausio 3 d. Paupės vien
sėdy, Rokiškio valse. Medi
cinos mokslus baigė Tartu 
universitete. į nepriklauso
mą Lietuvą grįžęs, iki 1920 
metų gyveno Rokišky ir ten 
ėjo ligoninės ir apskrities 
gydytojų pareigas- 1920 m. 
atsikėlė į Kauną, buvo Stei
giamojo ir Pirmojo seimų 
narys Socialistų Liaudinin
kų ir Valstiečių S-gos bloke, 
drauge įsijungė į akademinį 
darbą — pradėjo skaityti 
paskaitas Aukštuosiuos kur
suos, o vėliau universitete.

I

energiją nukreipė akademi
niam darbui, ir gal dėl to 
jam pavyko geriausiai apsi
saugoti nuo jų prievartavi
mo.

Dėl jo mirties liūdės ne 
tik jo žmona, ilgų metų pa
lydovė ir padėjėja, dr. Jani
na su vaikais, bet ir gausus 
būrys jo buvusių auklėti
nių, dabar išsklaidytų po vi
są mūsų žemę.

Mes reiškiame jo šeimai 
ghausią užuojautą.

Velionis buvo vienas Lie
tuvos Universiteto medici
nos fakulteto organizatorių, 
beveik visą laiką išbuvo jo 
dekanu, vadovavo jo fiziolo
gijos katedrai, jam vado
vaujant buvo pastatyti me
dicinos fakulteto rūmai, 
Kauno universiteto klinikos, į 
kuriomis šiandien ir komu
nistai nenupelnytai didžiuo
jasi, daug prisidėjo prie di
delio skaičiaus gerų gydyto
jų ir mokslininkų paruoši-.

Prezidentas kalbės 
kongrese

Sausio 13 d. 9 vai. vak. 
prezidertas Johnsonas sena
to ir atstovų rūmų posėdy 
kalbės apie' JAV padėtį 
(statė of the union).

Pii mą kartą tas įvykis bus 
perduotas spalvota televizi
ja ir trečią kartą vakare, nes 
šiaip ta kalba būdavo sako
ma dienos metu.

Dabartiniai New Yorko vaizdai, susisiekimo priemonių tarnautojams streikuojant: Viršuje di
džioji Macy krautuvė beveik tuščia. Apačioje kairėje susirūpinęs naujasis miesto majoras 
John Lindsey, dešinėje telefono bendrovės sunk vežimis išvežioja savo tarnautojus.

Maža vilties tuoj baigti karą 
Vietname

Taip sako šen* Mansfield, grįžęs aplankęs 13 vals
tybių Europoje ir Azijoje. Šen. Dirksen nuomonė

Senato užsienio reikalų! 
komisijos narys šen. Mans
field su keliais kitais sena
toriais apvažinėjo 13 valsty
bių, norėdami geriau susi
pažinti su Vietnamo byla, ir 
grįžę pareiškė, kad šiuo me-, 
tu tą bylą tinkamai išspręsti 
nėra įmanoma. Jie netiki, 
kad dabartinėse sąlygose de
rybos duotų kokių nors tei
giamų rezultatų. Jie yra nu
sistatę prieš kapituliavimą 
komunistams, bet iš antros 
pusės numato, kad tęsiamas 
karas gali plėstis ir gali virs
ti dideliu Azijos karu.

Senato respublikonų va
das Dirksen turi aiškią nuo
monę. Jis sako, kad pirma 
reikia laimėti karo fronte ir 
tada derėtis, o kol to nebus, 
derybos bus be galo.

Ko Nelepinąs nuvyko 
į Hanoi

Sovietų delegacija su Še- 
lepinu priešaky nuvyko į Š. 
Vietnamą. Pirma buvo spė-

mo.
Velionis savo gausiomis 

žiniomis stengėsi pasidalinti 
ne tik universiteto auditori
joje žodžiu,, bet ir raštu, 
kurdamas mūsų mokslinę li
teratūrą. Jis vienas ar kartu 
su kitais yra paskelbęs dau
giau kaip 120 mokslo darbų. 
1946 m. velionis buvo išrink
tas Lietuvos mokslų akade
mijos nariu.

Prof. V. Lašas buvo ir uo
lus visuomenininkas. Jis ilgą 
laiką buvo valstiečių liaudi
ninkų centro komitete, kurį 
laiką pirmininkavo Kultūros 
Sąjungos tarybai, buvo Var-j 
po bendrovės, kuri leido 
Lietuvos Žinias, valdyboje 
ir reiškėsi kitoje veikloje.

Komunistams okupavus 
Lietuvą, velionis visą savo

New Yorke streikas 
tęsiasi

Per Naujuosius Metus pra
sidėjęs miesto susisiekimo 
tarnautojų streiką stebesitę- 
sia. Unijos vadovybė sėdi 
kalėjime, susisiekimo įstai
ga iškėlė teisme bylą. reika
laudama uniją nubausti už 
streiko paskelbimą. Derybos 
tęsiamos. Abi pusės padarė 
nuolaidų- Pinigais skaičiuo
jant. pradžioje unijų reika
lavimai siekė $680 mil.. o 
dabar ji jau nusileido iki 
$180 mil. Susisiekimo įstai
ga siūlo tik $25 mil. pridėti. 
Manoma, kad abi pusės su- 

i sitars. priėjusios prie $40 
mil. Tai gal jau bus įvykę, 
kai laikraštis pasieks tams
tų rankas.

Uždraudė išvažiuoti Paskerdė aukštus 
kard. Višinskiui

Ler.kijos vyriausybė už-
pareigunus

Nuo spalio mėnesio suki-

Sovietai vėl pakelė 
muitus siuntiniams

Sovietų Sąjungos vyriau-
draudė važiuoti į Romą kar- limo Burundi (Afrikoje) ka- sybė uždraudė Sovietijon 
dinolui ■ Višinskiui Ji sako ralystėje, kuri nepriklauso- s^ūsti stetoskopus, otoskopus 
kad ta jo kelionė yra numa- ”a taP° 1962 m- žudyta ir visokius instrumentus 
tyta politiniais, o ne bazny- ment0 ab<ejų* * j. j; pat pakėIė muitus
tiniais reikalais. dentai, buvęs ministeris pir- medvilnės švarkams su šiltu

Kaip žinoma buvo kalba- mindas, ekonomijos minis- pamušalu, visokios dirbtinės 
ma, kad šią vasarą popiežius teris' ,liaudi“ PartiJ°s P>r- medžiagos švarkams su pa- 
važiuosiąs į Lenkiją daly- - --

Vietname tuneliai
visai divizijai

JAV ir Australijos dali
niai puolė vadinamąjį „Ge
ležinį trikampį“, 20 mylių 
į šiaurės vakarus nuo Saigo
no. Ten jie užtiko tinklą ne
tikėtų tunelių. Tuneliai yra 
giliai žemėje, net B-52 bom
bonešių bombos negali jų 
sugriauti. Vieni jų yra net 
500 jardų ilgio. Jų tinklas 
tęsiasi 35-40 mylių Kambo- 
džijos link. Skaičiuojama, 
kad tuose tuneliuose gali pa
sislėpti visa divizija — 10, 
000-15,000 karių.

Jie padaryti dar tada, kai 
ten buvo kariaujama su 
prancūzais. Prancūzai įde
gindavo tą trikampį pulti, 
bet vis būdavo sumušami.

Bet dabar komunistų ka
rių juose mažai teužtikta

Aleksandras šelepin
Sovietų S-gos delegacijai į &. 
Vietnamą. Ji rūpinsis sustiprin
ti tenai sovietų įtaką.

f

vauti ten krikščionybės 1000 
metų sukakties minėjime, 
bet vargu tai galės įvykti, jei 
Lenkijos vyriausybės santy
kiai su Vatikanu nepagerės.

Šen. George Smathers, dem. i. 
Floridos, pranešė, kad jis dėl 
blogos sveikatos nebekandida- 
tuos 1968 metais. Jis į atstovų 
rūmus išrinktas 1946 m„ o į 
senatą — 1950 m.

Sunku suvaldyti 
karius

Laikinasis Domininkonų 
; respublikos prez. Garcia-Go- 
doj nori, kad rinkimai vyktų 
ramiose sąlygose, kad jų ne
drumstų politikuojantieji 
kariai, todėl jis nutarė 34 
aukštų laipsnių karius pa
siųsti į užsienį, vienus diplo- 
matinėn tarnybon, kitus pa- 

! sitobulinti. Bet kariai tam 
pasipriešino. Prezidentas 
gal jau būtų buvęs nuvers
tas. jei ten nebūtų tarptauti
nės kariuomenės dalinių.

Kaip tas reikalas pasi- 
į baigs, tenka palaukti.

vyrų nertiniams suknelėm 
vilnonėms, pusvilnonėms, 
dirbtinių medžiagų, nerti
nėms ar jersey, taip pat suk
nelėms iš dirbtinių plonų 

Kadangi raudonoji Kini- Jersey medžiagų, 
ja neduos Kubai ryžių, tai
Castro įsakė sumažinti ryžių 477,090 STUDENTŲ 
davinį per pusę, kitaip ta- REMIA PREZIDENTĄ , 
nant, 3 svarais per menesį.;

Delegacija, atstovaujanti 
477,000 studentų iš 322 ko
legijų ir universitetų, lankėsi 
pas viceprezidentą ir pareiš- 

bokso kė- kad ji vemianti preziden-

Kubiečiai turės 
susiveržti diržus

Rodezija jau nori 
derėtus

v . ... PERSISKYRĖ DĖLKaip žinoma. Anglija 
prieš Rodeziją vykdo eko- SIAURŲ KELNIŲ
nominį spaudimą, kuris la- Sunkaus svorio u™™ . , ..... „
bai neigiamai atsiliepė jos čempionas Casium CIay, 23 to Johnsono politi ą Vietna- 
ūkiui- Tai daroma dėl to, m- amžiaus, persiskyrė su me‘
kad nežymios baltųjų mažu- sav? žrnona n,es ši nes,ilaikė * Praeit* iciudįcni N- 
mos vvriausvbė *Rodeziia juoduj4 musulmonų tikybos Anglijoje siautusi miego pu- 

. .. papročių.— ji dažėsi lūpas, ga pareikalavo ir 5 žmonių
paskeloė nepriklausoma nuo antakius, dėvėjo siauras gyvybių

liojama. kad ji ten ragins 
komunistus derėtis baigti 
karą P. Vietname, bet da
bar yra aišku, kad jos tiks
las yra kitoks.

Sovietų S-ga nenori būti 
išstumta iš Azijos. Ji nori ir 
Vietnamo komunistams pa
rodyti, kad jie gali Sovietų 
Sąjunga pasitikėti ir gauti iš 
jos visokios pagalbos. Tam 
ir ta delegacija.

Šelepinas, kalbėdamas 
mitinge Š. Vietnamo sosti
nėje. pareiškė, kad sovietų 
komunistų partija ir žmo
nės yra tikri, kad Vietname 
laimės komunistai, ir linki, 

Jie, matyti, suspėjo pasisa-' kad tai įvyktų kuo greičiau- 
linti.

Amerikos kariams tuos 
tunelius susprogdinti reikės 
mėnesio laiko.

Didžiausias mušis 
Vietname

Du batalionai Korėjos ka
rių sunaikino vietkongo 
(taip vadinami komunistų 
kariai Vietname) pulko dy
džio dalinį. Už mušta 185 
komunistai ir 609 paimti į 
nelaisvę.

BOBBY BAKER KALTINA

SUKČIAVUS
Pagarsėjęs ir pasidaręs 

milionierium buvęs demo-
kelnes ir tt. Su tokia žmona • Kinai nušovė Formozos kratų reikalų vedėjas, ka-

teisių gyventojų (juodųjų) jis negalįs gyventi. Teisėjas lėktuvą, kuri* skrido su 3 
su tuo sutiko ir juodu per- pabėgusiais jūrininkais, išli- 
skyrė- Savo žmonai Clay tu- pusiais Matsu saloje.

daugumai.

Dabar Rodezijos vyriau
sybė pareiškė norą vėl derė
tis su Anglija.

rėš mokėti per 10 metų ir 1 
mėnesi po $15,000 kasmet ir 
teismo išlaidų $22,500.

• Irake nesibaigia kurdų

daise prez. Johnsono globo
jamas Bobby Baker prisie
kusiųjų posėdininkų apkal
tintas sukčiavęs net 9 kartus

sukilimas. Kariuomenė bom- ir tarp kitų nusikaltimų nu- 
baruoja jų stovyklas. Įsukes mokesčių.

Skraidymu bandymų centro Ed. 
wards oro pajėgų bazėje virši
ninkas gen. maj. Irving L. 
Branch užmuštas, jo sprausmi- 
niant lėktuvui sugedus ir nukri
tus į vandenį.



Puslaob

Beraščiai Jaunimo kongrese
Šią vasarą Chicagoje bus Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Kongresas- Jam ruošiamasi visu spartumu ne tik JAV. 
bet taip pat Europoje ir net tolimojoje Australijoje. Visur 
pradėta telkti lėšos, atrinkti kandidatus tam su važia vi- 
mui irtt.

Iš “Mūsų Pastogės“ lapkričio 15 d. laidos sužinome, 
kokios sąlygos statomos Australijoje norintiems vykti Į 
minėtąjį kongresą. (Skaitykite žinias iš Australijos kito
je šio numerio vietoje). Tos mus pasiekusios žinios suke
lia malonių, bet ir liūdnų minčių.

Malonu, kad iš anksto rimtai kongresui ruošiamasi, 
bet liūdna, kad iš B grupės atstovų (vadinamųjų pagelbi- 
njų atstovų) nebereikalaujama mokėti lietuvių kalbos raš
tu, o C giupės atstovu (vadinamu dalyviu) jau gali būti 
nei žodžiu, nei raštu lietuviškai nemokantieji.

Komitetas, kuris tas taisykles paruošė, be abejonės 
gerai pažista to krašto lietuvių jaunimą. Jis turbūt numato, 
kad “šviesių“ lietuvių jaunuoliu, kurie mokėtų lietuviškai 
ne tik kalbėti, bet ir rašyti, kurie priklausytų bent vienai 
lietuvių organizacijai, nepakaks, todėl duoda progos kong- 
resan nuvykti ir lietuvių kalbos požiūriu pusakliams arba 
ir visai akliems, kitaip tarus. — net nemokantiems lietu
viškai skaityti rašyti ar net ir kalbėti...

Ar bereikia liūdnesnio fakto už tą, kuris rodo, kad jau 
šiandien turime tokio savojo jaunimo. Juk tai vis daugiau
sia vaikai tų, kurie nepriklausomoje Lietuvoje išsimoksli
no ir net gana šiltas vietas turėjo. Tai vaikai tų. kurie, tiek- 
Lietuvoje būdami, tiek ir iš jos išvykę, garsiai mušėsi Į 
krūtinę viešai skelbdami, kad jie esą didžiausi Lietuvos 
patriotai. O štai gyvenimas parodė, kokie jie patriotai bu
vo ir kokie jie yra. — net savo vaikų lietuviškai kalbėti 
ir rašyti neišmokė! Ar jie supranta tą savo klaidą?

Be abejonės, yra tą tragišką padėti suprantančių ir 
nesuprantančių bei visaip lėkštai besiteisinančių. Supran- 
tantieji pasirodys tie, kurie nepagailės savo vaikams, pi
kiuotiems j B ir C kandidatų grupę, bent sumokėti pusę 
ar visą lėktuvo bilieto grįžti kainą.

Gerai komitetas padarė, kad sutiko padėti į kongresą 
nuvykti ir lietuvių kalbos požiūriu beraščiams. Jei tokių 
atsiras, bus įrodymas, kad tie jaunuoliai dar visai nepra
rasti. kad juose dar gyvas spindulėlis lieuviškos dvasios, 
kad jie dabar jaučia, padarę klaidą. Į lietuvių kalbą ligi 
šiol nekreipdami reikalingo dėmesio- Reikia manyti, kad, 
dalyvaudami kongrese, jie tą savo klaidą dar labiau pa
jus ir iš Kongreso grįš daug šviesesni, suartėję su gyvuoju 
lietuvišku kamienu, ne tik su lietuviškai rašyti skaityti bei 
kalbėt mokančiais, bet ir lietuviškai galvojančiais, su lietu
viais bendraujančiais ir dėl Lietuvos laisvės kovojančiais. 
Tai jie pajus ne tik oficialiojoje kongreso dalyje, bet ir 
privačiose sueigose, pokyliuose ar šiaip pašnekiuose.

Neabejojame, kad Jaunimo Kongresas daug prisidės 
prie lietuvybės sustiprinimo mūsų jaunojoje kartoje.

Pro gyvenimo plyšius
J. Vlk.

Dėl ryšių *u Lietuva■» • X
Mūsų spaudoje sukelta 

vėl nauja banga, vėl daug 
rašoma ir svarstoma, ar yra 
galimas bet koks bendra
darbiavimas ar santykiavi
mas su Lietuva kultūros bei 
kitose srityse. Ir čia dažnai 
bendradarbiavimo ir san
tykiavimo sąvokos yra su
plakamos. O iš tikrųjų jos 
yra skirtingos.

Bendradarbiausti tai reiš
kia dirbti bendrą darbą. 
Bendradarbiavimas būtų ta
da. jeigu, sakysime, Lietuvos 
kultūrininkai su išeivijos 
kultūrininkais galėtų abipu
siai laisvai pasikeisti savo 
meno laimėjimais, naujomis 
idėjomis, mokslo žiniomis ar 
rūpimais klausimais atviru 
pokalbiu ir pan. Gi santykia
vimo sąvoka siauresnė. Štai 
ir dabar išeivijos dauguma 
santykiauja su savo giminė
ms?. ar artimaisiais Lietuvo
je, siunčia jiems laiškus, 
siuntinius ir gauna už tai pa
dėkas. Bet jie rebendradar 
b’auja.
Į tą kilusį ginčą duoda 

atvirą atsakymą Lietuvoje 
\ aistvbės Saugumo Komi
teto pirmininkas Alfonsas 
Randakevičius. Jis čekistų 
cLr.os proga gruodžio 19 d. 
T c-’cs Nr. 298 pasikalbėji- 
r..j pasisakė, pripažįstąs tik

tokius ryšius su lietuviais iš 
užsienio, kurie padeda ardy
ti Tarybų Lietuvos Šmeižikų 
gretas. Ir toliau pridėjo, kad 
“kelias i tėvų žemę atdaras 
kiekvienam“. Bet jei santy
kiavimas su užsienio lietu
viai? pripažįstamas tik su 
tokiais, kurie padeda “ardy
ti Tarybų Lietuvos šmeiži
kus“.. atseit tik su tokiais, 
k-irie čia gina sovietinio re
žimo interesus ar kurie su
tinka šnipinėti.., tai tolesni 
išvedžiojimai ir paaiškini
mai jau nereikalingi- Mes 
suprantame, kad Lietuvos 
čekistų viršininkas ieško 
tarp užsieny gyvenančių lie
tuvių sau patikimų bendra
darbiu.

Į

Jaunimo banketas

Pasaulio Lietuvių Jauni-į 
mo Kongreso programinėje 
dalyje numatytas didelis 
balius-banketas.

Zanavykai, didį darbą 
baigę, kad ii bulves nuo lau
žo nuėmę, ruošdavo irgi pa
baigtuves su vaišėmis, dai
nomis ir šokiais.

Jei visa gerai pasiseks, o 
jei ir ne visai taip, kaip nu
matyta, Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas įeis į 
lietuvių tautos istoriją kaip 
vienas didžių įvykių išeivijos 
jaunimo gyvenime. Tai aiš
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Arthur Goldberg Averell Harriman Foy D. Kohler

Pope Paul VI Adam Rapacki Mikolai Podgoray

Viršuje JAV diplomatai, kuriuos prezidentas buvo pa
siuntęs į Įvairius kraštus taikos Vietname reikalu. Apa
čioje popiežius Paulius VI, Lenkijos užsienių reikalų 
ministeris Rapacki ir Sovietu S-gos prezidentas Pod- 
goraij.

kus jaunimo ryžtas paveldėti 
savo tautos kultūrinį kraitį 
ir kartu pastoviai įsijungti 
į gražiausią ir kilniausią Lie
tuvos demokratinės valsty
bės atstatymo darbą. Tai 
bus didelės istorinės vertės 
darbas. Tai ne bulviakasis, 
vadinasi. — kodėl tada ne
iškelti pabaigtuvių vaišių su 
muzika, dainomis ir šokiais?

Didieji sukaktuvininkai
Prieš 80 metų JAV išeivi

joje gimė gaji mintis įsteig
ti Susivienijimą visų lietuv
ninkų Amerikoje. Įr tas gra
žus ir kilnus mūsų tautiečių 
sumanymas per ginčus, ko
vas įsikūnijo. Taip gimė 
stiprus, gerai užsigrūdinęs, 
kietesnis už plieną lydinys— 
Susivienijimas Lietuvių A- 
merikojp.

Apie jį daug ką būtų gali
ma rašyti, bet čia tik norėta 
priminti kitiems, kas tą at
sakingą darbą dirba ir jam 
vadovauja, kad ta sukaktis 
būtų tinkamai paminėta.

Berods, ir čia iki šiol ne
apsieinama be ginčų, ar tik
rai 1886 m. balandžio 17 d. 
yra SLA įsikūrimo diena? 
Kadangi ano meto tas suma
nymas davė pradžią ir R. 
Katalikų Lietuvių Susivieni
jimui, tai ir šis nori pasisa
vinti tuos sukakties metus.

Bet neginčytina via tai, 
kad prieš 70 metų sausio 1 d. 
pasirodė Mt. Carmel. Pa., 
Tėvynė, kuriai buvo lemta 
virsti Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje organu ir iki šiol 
tam Susivienijimui ištikimai 
tarnauti-.

Tada tas literatūros, 
mokslo ir politikos mėnesi
nis laikraštis buvo išleistas 
SLA pinigais. Jį redagavo 
Jonas Žilius - Žilinskas, gi
męs 1870 m. spalio 18 d. 
Jurkšių kaime, Pilviškių vai. 
ir miręs 1932 m. kovo 4 d. 
Klaipėdoje. Taigi buvo za
navykas.

Be kitu. Tėvynė? redakto-*. v
riais buvo šie žymieji išeivi
joje spaudos darbuotojai: 
K. Vidikas. vėliau bendra
darbiavęs komunistų spau
doje ir miręs sugrįžęs į R. 
katalikų bažnyčią ir jos ap
eigomis palaidotas, V. K. 
Račkauskas-Karolis Vairas, 
dabar pavergtoje Lietuvoje, 
P. Pums, Stasys Vitaitis, 
Kl. Jurgelionis. Pr. Bajoras, 
M. L- Vasil-Vasiliauskas. 
Dabar Tėvynę redaguoja A. 
Sodaitis.

Apie Susivienijimo įsikū

rimo pradžią yra rašęs S. 
Vitaitis. Jo žiniomis čia pa
sinaudota.

Mt. Carmel, Pa., anuomet 
buvo negausus lietuvių nau
jokynas. Pirmieji lietuviai 
ten apsigyveno 1868 m.

Ir dar būsimi sukaktuviniai 
metai

Apie juos veita iš anksto 
pagalvoti, pasvarstyti. S. 
Miehelsonas savo knygoje 
“Lietuvių išeivija Ameriko
je“ rašo, kad lietuvių atsira
dimo Amerikoje pradžią 
reikia laikyti 1866 metus. 
Tai no poros metų bus šimt
metis.

Bet mes dar nesame visai 
tiksliai išsiaiškinę ir Lietu
vos valstybės įsikūrimo pra
džios. Yra istorikų, kurie tą 
mūsų valstybės pradžią nu
kelia i žvmiai ankstesnius
laikus, negu 
tvirtinama.

iki šiol buvo

Lietuvos kovingoj praei
ti' besiginant nuo plėšrių 
kaimynų būta daug sunku
mų. O ir pačioje Lietuvoje 
tarp lietuvių būta nemažai į- 
vairių kovų ir peštynių, ku
rios blaškė gyventojus, vertė 
juos trauktis Į kitas šalis- -Jų 
galėjo ir Amerikoje atsirasti 
daug anksčiau, negu S. Mi- 
chelsonas nurodo. Reikėtų 
dar gerokai pasirausti po ar
chyvus, kur yra žinių apie 
visokius ateivius iš kitų ša
lių.

Taigi iki tos lietuvių atsi
radimo Amerikoje sukakties 
dar yra bent pora metų. Per 
tą laiką reikėtų šį klausimą 
nuodugniau ištirti. Jeigu bū
tų įsitikinta, kad S. Michel
sono nurodyta čionykštės 
lietuvių išeivijos pradžios 
data yra tikra, tai 1968 me
tus reikėtų paskelbti sukak
tuviniais metais ir juos tin
kamai paminėti. Ta sukaktis 
būtu galima išgarsinti ir ki
tų JAV gyventojų tarpe.

Tokiai sukaktuvinei pa- 
į-uošai gerai galėtų patar
nauti ir S. Michelsono kny
goje “Lietuvių išeivija Ame
rikoje“ sukauptos žinios.

SOVIETINIAI JUOKAI

Dvi moterv? kalbasi ka
vinėje.

—Mano vyrap niekada 
nežino, kas bus poryt,—kal
ba viena jų.

—Turbūt jis yra oro spėji- 
kas?—klausia antroji.
' —Ne, jis partijos sekreto
rius.

parduota.
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KAIP BIMBA PAMINĖJO 

K- BIELINį

Teikėsi ir “istorijos garbės 
daktaras“ A. Bimba velionį 
lupią Bielinį “Laisvės“ sau
sio 4 d. laidoje prisiminti, 
jam skirdama? net 
puslapį.

A. Bimba, pažymėjęs, kad . . . . „ _____o___ t
K. Bielinis “kartu su pačiais S15.m.u . “alaikyii Komitetas tarpą draugiškai priimame 
nuožmiausiais lietuvių tau- iūūuje leidžia Tėvynės Aišku, visa tai yra tik per 
tos priešais. Lietuvos liau- Balso“ laikraštį, kursai tė- matoma suktybė, nes jų lei- 
džiai laimėjus išsilaisvinimo nematomas. džiamas “Tėvynės Balsas“
kovą. bėgo pas Hitlerį ieško- V.tas j°. balsas“ ten tik yra lyg tas kadaise tiks vie- 
ti globos, o paskui susirado Pai*ijos patikėtiniams girdi- nam nukaršusiam seniui Ro- 
kelius į mūsų Jungtines ma;>* tikslas visokiais ckefellerio alyvos biznio 
Valstijas ir čia kartu su Si- suktais būdais apsvaiginti laikiaščio numeris, kuriame 
dzikausku. Impulevičium. užsienyje gyvenančių lietu- tebuvo rašoma tik apie fan- 
Jankumi. Sonda ir kt. akty- sąmonę, užliūliuoti juos tastinę amžiną taiką ir Ro- 
viškai per visą laiką “vado- nebūtais Lietuvos laimėji- ckefellerio oilo kompanijos 

mais, už kuriuos Lietuva tu- valdomą laimingą pasauli... 
rinti būti dėkinga tik komu- Negalėdamas kitų rašyto- 
nistams, ir aplamai į akis jų ’netarpiškam bendradar- 
papūsti tokį ružavą dūmelį, biavirnui“ prisivilioti. “Tė- 
kad išeivis, kaip višta nuo Vvnės Balsas“ džiaugiasi 
šeško odekolono, čia pat nu
kristų į bolševikų išplėstą 

kad jis galėjo sterblę.
Tas laikraštukas užsienio 

lietuviams visokiais liežu
viais kala į galvą, kad atsi
sakytų “politikuoti“, nebe
keltų laisvos nepriklauso
mos Lietuvos klausimo, susi- j°Je- ruošiasi istorijos m.oks- 

lėje (1922-23 m. K. Bielinis taikvtu su esama padėtimi ių daktaratui, žinoma, niežo 
buvo atvykęs į JAV. kaip įp užmegztu “kultūrinius ry- nuostabaus, kad parašė is 
Lietuvos Socialdemokratų sius“ su okupuotos Lietuvos Poeto biografijos ir jam de- 
Partijos atstovas) ir duoda ištaisomis. dikuotą eilėraštį. Bet vargiai

ji supranta, kur tas eilėraš
tis pakliuvo ir kuriam tikslui 
jis bandomas išnaudoti ko-

Kas kitur rašoma
“TĖVYNĖS BALSO“ 

KREIVOS PASTANGOS
nių įvykių apžvalgų bei ne
va “objektyvios“ kritikos

......... _ . . straipsnių- Vadinasi, ar ma.
ištisą .. Mūsų skaitytojams nenau- tote. kokia pas mus Lietuvo- 

jiena. kad komunistų ’ Kul- je minties laisvė, kaip mes 
tūriniams Ryšiams su Už- u- jūsų nevengiame ir į savo

vavo“ mūsų senąją tėvynę“, 
kad jis parašė knygą “1 sro- 
ro ir vergijos imperija So
vietų Rusija“; kad “jis pa
šventė savo gyvenimą, savo 
talentą, savo nemenkus ga- 
bumus susidorojimui su ko
munizmu“,
“susikalbėti ir sugyventi su 
Smetonos kruvinąja fašisti
ne diktatūra“, — priminė 
savo debatus su K. Bieliniu 
1923 m. balandžio 27 d. 
Montello, Mass., lietuvių ?a

iš ano meto “Laisvės“ ilgas T .. ,... , . . , , f Laikraštuko leidėjams la-įsisukąs apie tuos debatus- baj fvai bu ; benJdladar. 
Skaitai žmogus tas .suau- w y . • . j

kas ir pečius traukai Kokio ‘ -• • *, 1 . , . . venancius lietuvius nekomu-demagogo ir melagio jau ta- i<t T • •• sunkia}
da to “istorijos daktaro“ bū- n7, ’ a Jiem* sunkiai

J ■ vyksta, nes ir menkiau poli
tiškai išprusę lengvai užuo-

šiomis dienomis pasigavęs 
jaunuolę Skiimantę Makai- 
tytę ir išspausdinęs jos ilgą, 
per dvi skiltis, eilėraštį, skir
tą poetui Juozui Kėkštui.

S. Makaitytė iš Bostono, 
gavusi stipendiją, šiuo metu 
gilina istorijos žinias Lenki-

munistinių propagandistų. 
Jei tikrai norite kultūri

nių ryšių, tai įsileiskite į Lie
tuvą išeivijos rašytojų kny
gas, leiskite ten jas laisvai

ta! Ne be reikalo jis ir di 
džiajsių istorijos klastotojų, 
melagių ir demagogų — ko
munistų įsakymu tapo “isto- traukiasi iaHn 
rijos daktai-u“ pakeltas. Pa- ^ in\ . .
doriam ir rimtam žmogui su . komunistai, būdami 
tokiu ir debatuoti sunkiai į- vTlboR apgaulės meistrai, 
manoma, nes kaip tu melagi i !r * Plfs ^a-so skaityto- 
įtikinsi. ’ jams sugalvoja naujų mulki-

Bet perskaičius tų ir kitų n’mo P1 iemonių. 
debatų aprašymus to laiko štai jie kartais mėgina 
Keleivy, aišku, kad velionis savo lapely išspausdinti ir 
K. Bielinis pajėgė “sukirsti čionykščių žinomų lietuvių balsą, kol kultūrinis bendra- 
Biir.bos argumentus“, “su- rašytojų vieną kitą kūrinį, darbiavimas tegalimas tik 
pliekė komunistų gen. Bim- Antai jie išspaudė Kazio pagal čekisto Randakevi- 
bą“, tariant ano Keleivio Bradūno eilėraščių pluoštą, čiaus policinius nurodymus, 
korespondento žodžiais. Ži- neseniai Antano Gustaičio 
romą, tokią išvadą padarė satyras, žinoma, nepažymė-, 
tie, kurie sugebėjo atskirti darni, kad jos paimtos iš čia 
demagogiją nuo tiesos. seniau išleistos knygos, ir ki- 
----------------------------------- tų vieną kitą kūrinėlį. Tuo

KPARnnATA vmvo a norima sudalyti įspūdis,IS! ARDUOTA KNYGA kad štai. žiūrėkite.—kai ku- 
Kun. M. Valatkos knyga rie jūsiškių pas mus jau'

“Ar Romos popiežius yra bendradarbiauja, taigi ko 
Kristaus vietininkas“ yra iš- jūs kiti laukiate?! Kartais giažmi

. kuo tas laikraštuko po- ialsvaį apta!tI.
pienus kvepia, ir nuo jo lwsi'pausdinkite ėionykš- 

mokslininku darau musų 
bu?., net apie Lietuvos isto
rijos faišifikatorių Žiugždą 
mūsų istorikų nuomonę,— 
tai tada patikėsime ir geros 
valios pradais. Bet to niekad 
ten nebus, kol melo balsas 
užrėks teisybės ir laisvės

RUSAI PAMINĖJO 
K. BIELINĮ

New Yorke rusu leidžia
mo dienraščio “Novoje Rus- 
skoje Slovo“ gruodžio 30 d. 
numery Grigorij Aronson 

prisiminė velionį 
Kiprą Bielinį. Jis pažymėjo.tame laikrašty telpa ir užsie- ‘ o d • 1 •?

nio kūrėjų darbu ir kultūri- ,kaud .^.JB!?hn,°- m,rt!s. yra 
labai didelis smūgis visiems 
JAV lietuviams, kad ji giliai 
sukrėtė ir kitų tautų social
demokratus, kurie velionį 
pažinojo ir brangino dėl jo 

1 atsidavimo laisvės ir demo
kratijos idėjoms.

Juodos linijos su parašais rodo vietas P. Vietname, ku
riose JAV vykdomos ar jau Įvykdytos įvairios karinės 
150 mil. dolerių vertės statybos (aerodromų, uostų, tt.)

ALTO PIRMININKAS —
INŽ. ANTANAS RUDYS

Amerikos Lietuvių Tary
ba (Altas, giuodžio 30 d. 
posėdyje pirmininku išrinko 
inž. Antaną Rudį. pirmuoju 
vicepirm. dr. Pijų Grigaitį, 
vicepirm. Povilą Dargį, dr. 
Vladą Šimaitį, teis- Joną 
Žiūrį, Teodorą Blinstrubą ir 
dr. Joną Valaitį; pirm. sek
retorium inž. Eugenijų Bart
kų, antr. sekr. dr. Kazį Šid
lauską, ižd. Mykolą Vaidylą, 
fin. sekr. ir Alto reikalų ve
dėju Joną Talalą.

Posėdyje iš 11 narių daly
vavo 9. nebuvo P. Dargio ir 
M. Vaidy los.

Posėdyje pavesta komisi
jai. kuriai vadovauja dr. J. 
Valaitis, paruošti atitinkamą 
projektą Vasario 16-sios mi
nėjimo reikalu.

Kitas Alto posėdis bus šio
mis dienomis.
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAM. 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS GIRDĖTI N£W YORKE
BAIGIASI BALFO VAJUS

NEW YORKE

Kiek pavėluotai pradėtas 
Balfo piniginis ir rūbų vajus 
New Yorke-Brooklyne rieda 
i pabaigą. Iki gruodžio mėn. 
pabaigos jau atsiliepė di
džioji dalis rėmėjų, kurie 
šiemet, kaip ir kitais metais, 
aukojo vidurkiu po 10 dole
rių.

Stambesnės aukos vajaus 
pabaigoje gautos:

$300 — Viešpaties Atsi
mainymo parapijos Maspe
the.

$100 — Barbora Rocke- 
feller (Paulekiūtė) iš Pary
žiaus.

Po $50 aukojo: R. ir J. 
Bružinskai, D. ir V. Anoniai, 
dr. K. Simaitis ir J. Ciplic- 
kas, A. ir Z. Patamsiai.

$40 — dr- S. Dinienė.
Po $30 — O. ir V. Dovy

daičiai, S. Brazauskas, J. ir 
H. Montvilai.

Po $25 — M. Molynas. J. 
Budzeika. New York Joint 
Board, dr. V. Paprockas, dr. 
A. ir J. Snieškos, J. Liaukus. 
dr. V. Slavinskas, O. ir J- 
Vilpišauskai, J. Matyckas. 
S. Lukauskas. V. Abromai
tis, A. Bendorius, Z. ir Z. 
Jūriai, M. Jankevičiūtė. Tė
vai Pranciškonai.

Po $20 — A. Novickis, 
kun. J. Aleksiūnas, Baltic 
Estates Ine.. E. Vilčinskas. 
O- Danisevičiūtė, A. Vaite
kūnas, dr. L. J. Gidraičiai,
D. A. Ratai, Liet. Karo Vet. 
S-ga. J. Borkevičius. dr. J. 
Jasaitis, dr. R. Saldaitienė.

Po $15 — dr. J. ir V. Ur
banavičiūtės, J- Ceilius. L. ir 
V. Kopai, S. Jankauskas, K. 
Krušinskas. V. Gamziukie- 
nė, dr. V. Kanauka. A. ir K. 
Gudeliai, K. Bačauskas, V. 
Staškus. A. Reventas.

$14 — Vyr. Skaučių Židi
nys.
....Pc $12 — J. Galminas, J. 
Šalkauskis, V- Gudelis. K. J. 
Klimavičius. J. ir E. Paže- 
mėnai.

$11 — J. Savickas.
Po $10 aukojo: A. ir J.i 

Daunorai, A. Maceika, J. i 
Juodis, S. Mackevičius. V. 
Vilkutaitis. E. ir P. Vainaus
kai. A. Mačionis, T. Alins- 
kas. V. Rastenis, P- Gobu- 
žas. E. Gagas, Dovydaičiai. 
A. Svalbonienė. N. Garliaus
kas, V. Augustinas, K. Mo
tuzas, D. Gudelis. V. Belec
kas, S. Nutautas. K. ir A. 
Krulikai. V. Sidzikauskas.
E. Pūrelis, P. ir V. Vygan
tai, J. ir E. Landsbergiai, J- 
ir A. Sodaičiai, E. ir H. And- 
ruškos, M. P. Palys. A. Jake- 
laitis. J. Petniūnas. L. Bitle- 
ris, V. Vasiliauskas. S. Ru
ginis. J. Lipnickas, J. K. 
Remėza, J. Petkevičius. L. 
Rimkus, E- Vaišnoraitė, J. 
Glušauskas. J. Juodis, B. 
Snūdienė. S. Balsvs, P. Rin- 
kūnienė. U. Kunskas. D. ir j 
V. Vaškūnai, K. Miklas. V.: 
ir K. šventoraičiai, E. Jan
kauskienė, K. Vainius. Z. 
Maske, D. ir S. Biručiai. -T. ir 
A. Butkai, Liet- Atletu Klu
bas. dr. E. Mekys, A. Rama
nauskas, J. Steponaitis. P. ir 
V. Dubauskai. V. Kplpavi- 
čius, J. Jankus, O. Apolians- 
kas, N. ir J. ir N. Gabė, J. 
Trimakienė. S. Mazeliaus- 
kas,. J. Vilutis, K. Algenis. 
B- Gedeika, A. ir E. Ošlapai, 
D. Penikas, D. Kašėta. V. 
Cečetienė,, J. Audėnas, N.

V. Bražėnas,, V. Ragažins- 
kas, S. ir V. Abraičiai. S. 
Zobarskas, V. Birutis. J. 
Rūtenis, dr. I. Skeivys, A. 
Šimkus, J. Maurukas, G. ir 
R- Rajeckai, dr. B. Radziva- 
nas. E. Noakas ir K. Būdvy
tis. dr. A. Savičiūnas, L. M. 
Židoniai, A. Ramanauskas.

Kiti aukojo po penkinę, 
retas kuris mažiau. Iš kai 
kulių senų ir dosnių Balfo 
rėmėjų dar laukiama aukos, 
kad 1965 metų "derlius" ne
būtu menkesnis už praeitus 
metus, nes šalpos prašymai 
Balfui kažkodėl vis nemažė
ja. 1965 metais Balfo cent
ras išleido 8,000 dolerių 
daugiau nei surinko.

New Yorko ir aplinkių lie
tuviai taip pat prigabeno i 
Balfo sandėlius gerų rūbų. 
kurių labai prašo Europos ir 
Pietų Amerikos lietuviai, y. 
pač daug vaitotų rūbų siun
čiama Lenkijon.

New Yorko Balfo vajus 
baigiamas koncertu, kuris 
Įvyks sausio 29 dieną.

K. L. J.

EASTON, PA.
1

Iš mūsų bimbinių veikto*

Teisybę pasakius, jų vie- ' 
nų jokios veikios nebėra. Jie 
tik gerai sugeba už kitų nu
garų pasislėpę visokiems Jo- 
neliams durneliams nurody
mus duoti.

Didelis smūgis jiems buvo 
suduotas 1950 m., kada jų 
Literatūros Dr-jos kuopa ro
dė propagandini filmą ”Pa
parčio žiedas”. Tada Kašto
no ir Betiehemo naujaku
riai, Jono Kulikausko vado
vaujami. tą parengimą pike
tavo. ir tas taip paveikė, kad 
bimbir.iai nebedrįso viešai 
pasirodyti.

Tik pernai liepos 3 Kali
nių parke buvo jų gegužinė.
Bet tai jau ne vietinių, o fi- 
ladeliiečių ten veikiančios 
minėtos kuopos darbas. Ji 
svečių gausumu nepasižymė
jo, nors į ją buvo sugužėję 
visi jų čyfai, net V. Andriu
lis, Vilnies redaktorius, su 
žmona iš Chicagos buvo at
važiavęs. - —......

Įdomu prisiminti, kas šitą
gegužinę ypatingai rėmė. niri „aiivimac
Parko savininkas Jonas Ka- BIEL.NIO PALIKIMAS
tinis aukojo visokių daiktų ... _. ......................
$35 vertės, jo sūnus grabo- . ^]Pias Bielinis pnes mir- 
rius davė ledus, L. Tilvikas' ‘i bal«# rasy“ savo atsimini- 
duoną. S. Kuržinskas $5/naują tomą Gana to
Gabalienė iš Chesterio bute- ’ ...
lį vyno ir 4 moteriškas šliu-: 0 atsiminimuose
res, A. Lipčius dešrelių $10 K. Bielinis apima Lietuvos 
vertės ir kt valstybės isikūnmo metus

Mūsiškiams bimbiniams iki Steigiamojo Seimo susi-
dar sekasi mūsų klube. Jie 1 inkimo-

Daug pridėta dokumenti-

WORCESTER, MASS.

Įvąirios naujienos
Sausio 2 d. Mass. seimelio 

atstovas Vytautas Pigaga 
minėjo savo 38 metų sukak
ti. Vadinasi, jis dar jaunas 
vyras ir jau aukštai pakilęs. 
Geros sėkmės jam ir toliau.

Sausio 2 d. buvo graži 
sekmadienio popietė, Įvai
riais reikalais vykome i So. 
Bostoną. Ten buvom užsukę 
ir Į Lietuvių Piliečių Dr-ją, 
kur sutikome nemažą buri 
senų pažįstamų — Simą Jo- 
knbauską, Kačinską, švelni, 
DruzdĮ. Vladą ir -Janę Bajer- 
čius, Peldžių ir kt-

♦ ♦ *

Meno Mėgėjų Ratelis sa
vo chorui vadovauti vėl pa
sikvietė gabų muziką Zigmą 
Snarski. Tai malonus žmo
gus. Sėkmės jam.

Šiais metais jau mirė Vin
cas Krilavičius. 51 m., ir Ele- 
ra Tagmėnienė-Biskaitė, 55 
m. amž.

J. Krasinskas

New Yorke streikuojant viešųjų susisiekimo priemonių 
tarnautojams, daug kas šitokiomis priemonėmis sten
giasi atvykti j darbovietes.

ten veikia už kitų nugarų
siaiiuicnpasisiepę. iTiat,

dar vra žmonių, kurie nesu
geba bimbinių tikrų tikslų 
suprasti ir dar leidžiasi jų 
už nosies vedžiojami. Ar jie
supras, kokią gėdinga rolę tvarKe nnKo jiems 

medžiagą ir rašė.
Tas darbas liko rankrašty. 

Jo bus stora knyga, kurią iš

vaidina. šiandien neaišku.
Senas Eastonietis

LIETUVIAI KITUR
HAMILTON, ONT. AUSTRALIJA

SLA 72 kp. susirinkimas Ruošiasi Jaunimo Kongresui
Gruodžio 5 d. buvo kuo- Australijos Lietuvių Bend- 

pos susirinkimas Bajoraičių ruomenė sudarė centrinį ko- 
bute. Jos pirm. Z Pulianaus- m.itetą rūpintis Pasaulio Lie
kas išsamiai papasakojo a- tuvių Jaunimo Kongresu, 
pie kuopos veiklą. Kuopa,. kuris šaukiamas birželio 30 
be kitko, vasarą Br. Aselskio d.—liepos 3 d. Chicagoje. 
ūkyje surengė gegužinę, ku- Jis paske!bė taisykles kan.
noje dalyvavo gausim ne Uk dWatams į kong, esą atrink- 
senimo, bet .r jaunimo. Jam ti Jie padaIinti j 3 lūšis; ph.
buvo surengtos sporto var
žybos, kurioms vadovavo ži
nomas sporto veikėjas K. 
Baronas. Pasižymėjusieji 
gavę dovanų. Kuopa lėšom 
parėmė Žygį į Jungtines 
Tautas, skautus, Šalpos Fon
dą, Čiurlionio sambūrio mo
nografiją ir kt. Jis ragino

mosios kandidatai gauna vi
sas kelionės išlaidas, bet jie 
turi mokėt lietuvių kalbą žo
džiu ir raštu, priklausyti 
bent vienai lietuvių organi
zacijai. kongresui turės pa
ruošti bent vieną pranešimą 
ir vieną pranešimą sugrįžę, 
turės informuoti Australijos

ios vyriausybė paprašė apleisti

1» Įklausyti Susivienijimui, lietuvių spaudą apie kongi e- 
uoliai dirbti tada dai-tebesi- s„

i tęsusiame narių vajuje. ’ . ..
„ . va , -v - Is antrosios rūsies kandi-
Fm. sekr. G. Melnikas ^atų bereikalaujama Betu

pi anesė, kad per metus vjy kaJhą mokėti žodžiu ir 
draudimo mokesčių centrai pnkiausytį bent vienai lie- 
pasiųsta $1,083.64. kad sir- į tuvju organizacijai. Tie kan-

■ go 6 nanai. iš kūnų 4 jau (jj(jataj gaus veltui kelionę į 
gavo pašalpos $-71. JAV. bet grįždami turės

Ižd. A. Kaušpėdą prane- mokėti pusę išlaidų, 
šė, kad dabar kasoje yra
$144-66. Pinigai laikomi lie-

neš medžiagos atsiminimam _ _ _ _____
paremti, šf savo darbą jis M-mhH vyskupas Jamas n- 
buvo prieš kelerius metus
suplanavęs ir paskutiniais 
metais atsiminimus atsidė- 

tvarkė — rinko

KANADA TAI GALI, 
BET NE JAV

leisti buvo numatęs ALSS 
Literatūros Fondas. To fon
do sumanytojas ir svarbiau
sias tvarkytojas ir buvo ve
lionis Kipras Bielinis, todėl

Kanadoje nuo Naujųjų ir tas fondas dabar galėtų 
Metų iš dirbančiųjų pajamų vadintis Kipro Bielinio var- 
nuo 600 iki 6.000 dolerių bus (Įu.
atskaitoma po 1.8% ir tiek : K. Bieliniui mirus, fondo

Trečiosios lūšies kandida- 
- . . tai jau gali lietuvių kalbos

tuvių banke Litas . _ _  nemokėti, nebereikalaujama
Rev. komisijos aktą per- priklausyti lietuvių organi

zacijai. bet turi būti "repre
zentacinė ir pareiginga as
menybė“. Jie grįžti turės sa- 

Į kuopą per metus įstojo v0 Pačių lėšomis.
5 asmenys ir trys šiame susi
rinkime. Iš jų Z. Pulianaus
kas įraše 3 ir J. Šarapnickas

skaitė J. Šarapnickas. Jame 
pažymėta, kad atskaitomy
bė vedama tvarkingai.

ke iš Kalifornijos, kurį Rodezi- įrašė 4.
Nominacijose į centro vyk

k'-aštą.
ties.

nenurodyrama priežas-

VISIEMS REIKALINGA 

KNYGA

Širdies priepuoliai- Ją pa
rašė dr. Menard Gertler, o 
jai įvadą — garsus širdies li
gų specialistas dr. Paul 
White. Knygoje aiškinama,

Studentų sąskrydis
Sydnejuje sausio 2-8 die

nomis buvo Australijos Jau
nimo Kongresas ir Australi
jos Lietuvių Studentų S-gos 
suvažiavimas-

Lietuvi, profesoriauja
Sydnejiškis inž. R. Zaka

revičius pakviestas dėstyti 
Kcnsingtono universitete.

Inž. R. Zakarevičius ne
trukus tikisi gauti inž. moks-

domąją tarybą daugiausia 
balsų gavo dabartiniai jos 
nariai.

Į kuopos valdybą išrinkti: 
pirm. Z. Pulianauskas. vice
pirm. J. Bajoraitis, sekr. V.
Pašilvs. ižd. A Kaušpėdą, 
fin sekr. J. Šarapnickas; į 
kontrolės komisiją — P. Sa
vickas ir G. Melnikas.

Po susirinkimo darbščios daktaro laipsnį, 
narės E. Bajoraitienė, V.
Burdir.avičienė ir A. Pu- 
lianauskienė suruošė visiemxkaip gali pramatyti savo šir- nanausKiene sumose visiem 

pat mokės darbdaviai j pen- taftas tęsiamas- Jis įsteig į *- * H įšvomrti gardžias vaiseg. Jų metu A. 
aiin fondą, iš kurio, sulau- naskūtim atsimH ’ P 1 J , pįjjpavičius parfiU® f*?1.1* *sijų fondą, iš kurio, sulau- pasMutiaf atsirsi'-
kus 65 metų amžiaus, bus nimų tomą "Gana to jungo
mokamos mėnesinės pensi
jos iki $104.7.

Tai bus priedas prie da
bar visų gaunamos mėnesi
nės senatvės pensijos $75, 
sulaukus 70 metų, o nuo 
1970 m. ta pensija bus pra
dėta mokėti jau nuo 65 m. 
amžiaus.

LAWRENCE, MASS.

Mirė M. Golobickas
Sausio 2 d. mirė senas 

Keleivio skaitytojas Myko
las Golobickas (Golobski), 
84 m. amž.. čia išgyvenęs 65 
metus. Palaidotas sausio 4 
d. Tautinėse kapinėse Me- 
thuene.

Velionis paliko liūdinčius 
žmoną Uršulę Raekauskai- 
tę-Golobiskienę. sūnus Al
biną ir Brunoną, kuriems 
reiškiu gilią užuojautą.

M. Stonie i

ŠVENČIŲ AUKOS
Per Kalėdų ir N. Metų sa

vaitgalius JAV’ eismo (trafi- 
ko) nelaimėse žuvo 1,283 
žmonės arba beveik tiek pat. 
kiek Vietnamo kare nuo pat 
jo pradžios.

Kaina $3.75.

DOVANOS

Imkit ir skaitykit 
ką tik iiėjusią 
Kipro Bielinio

knytą

TERORO IR VFRGHO 

IMPERIJA SOVIETU
RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema 
tos vergų stovyklos, kurios* 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės b 
draugai. Knygos kaina — 
$2.50.

už naujus skaitytojus

URUGVAJUS <i
Susirūpino Rėmės reforma

P. Amerikoje daūguma že-
-T mės priklauso stambiemsNew \°rke n- savo atosto- ž(.mvaldžiams žemės refor.
gas Hondoje. (Gegužines ma čia ^niai opus reikalas, 
filmą jis padovanojo kuo- M juf) nesiriipinama Tik
Pai- . . paskutiniuoju metu jis vis

P. Savickas kalbėjo apie dažniau primenamas. Chi-
Žvgi į Jungtines Tautas, la- Jeje, rodos, jau numatoma 
bai teigiamai^ jį jvertinda- nusavinti didesnius kaip 80 
mas, ir pareiškė kuopai pa- hektarų plotus ir išdalinti 

J dėką už to žygio rėmimą lė- žemėg norintiems.
i e . - Urugvajuje tekalbama tik

Pabaigoje pirm. Z. Pulia- apje didesnių kaip 50.000 
nauskas padėkojo E. ir J. hektarų ūkių nusavinimą. 
Bajoraičiams už^ patalpas yra Įokįy dvarininkų, 
susirinkimui, vaišiij kurje turj po šimtus tūkstan-
joms. A. Pilipavičiui už fu- hektarų žemės. Žinoma, 
mus ir P. Savickui už prane- jęajp jje j^ko.—iš Dievo ma- 
šimą apie Žygį į Jungtines jonėS.
Tautas.

kuopos gegužinę, parodą

KIEKVIENAM MŪSŲ BICIULIl I. SI RADUSIAM BENT 
VIENĄ NAUJĄ METINI "KEIEIVIO“ SKAITYTOJĄ DUODA
MA DOVANŲ K. BIEIJNK) KNYGA "TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ RUSIJA“. KURIOS P A.-DUODAMOJI 
KAINA $2.50.

O KAS SURAS 3 NAUJUS METINIUS PRENUMERATO
RIUS ARBA PATS SU MOKŪS PIRMYN 3 METŲ PRENUME
RATĄ. TAS GAITS DOVANAI VIENĄ !š ŠIŲ KNYGŲ. KURIŲ 
PARDUODAMOJI KAINA *5.50—$6.00:

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

NEPRALEISKITE PROGOS NESUNKIAI GAUTI VELTUI į 
BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SUSTIPRINTI "KELEIVĮ“ 
KAD JIS GAIETŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR I SEPTINTĄJĄ 
DEŠIMTĮ ĮŽENGUS*

J. Š.

AR TURITE KELEIVIO 

KALENDORIV 1166 M?

Jo kaina tik 16 
gali pritrūkti!

Pasiskubinkite įsigyti, nes

Pakeitė uniformas

1 Pasinaudodami Vatikano 
leidimu, ir mūsų kunigai pa
keitė savo sutanas į papras
tas eilutes. Dabar jie taip 
nebeišsiskirs iš kitų žmonių 
ir galės laisviau elgtis.

Vyčio-Kovo rungtynės
Lapkričio 27 d. Montevi

deo rungėsi vietos Vyčio 
krepšininkai su iš Argenti
nos atvykusiu Kovu. Laimė
jo svečiai 56:51 santykiu.

M. Krasinskas
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Iš pavergtos Lietuvos |
KALBA VYRIAUSIAS 

ČEKISTAS
Kultūrinių mainų pirš

liams ir vėl „ištraukė patie
salų iš po kojų“ patys vy
riausi komunistų ir čekistų 
vadai Lietuvoje — A. Snieč
kus ir A- Randakevičius. 
Pastarasis užpylė kibirų šal
to vandens ir besigundan- 
tiems vykti Lietuvon pasi
svečiuoti ar pabendrauti su 
iš ten atvykusiais, įsakmiai 
primindamas, kad jie tuos 
pasisvečiavimus ar bendra
vimus stebi budriai, vado
vaudamiesi senuoju paties 
pirmojo čekisto Dzeržinskio 
pavyzdžiu.

Sniečkus tokį nesmagumų 
padarė Mokslų Akademijos 
sesijoje. Kaip ir Mieželaitis 
rašytojams, Sniečkus moks
lininkams įsakmiai pakarto
jo, kad akademikams išmin
ties šaltinis yra ir turi būti 
tik partijos nutarimai.

Girdamas akademijos 25 
metų nuopelnus, Sniečkus 
liudijo, kad „Lietuvos TSR 
Mokslų Akademija“ dirba 
„komunizmo statybai“ ir 
„visos šalies“ (tai yra visos 
rusų imperijos) labui.

Ypač humanitarinių moks
lų srityje „komunizmo sta-

Atseit, kas neturi iš ankš
tinio noro papasakoti tik a-

ELTA ISPANŲ IR 
PORTUGALŲ KALBOMIS

K. Čibiras, laikraštininkas 
ir Lietuvos pasiuntinybės U. 
rugvajuje spaudos atache, 
rengia ELTOS Informacijų 
biuletenį ispanų kalba, kurisnip tuos narodvtus nasispki- “F*“* n«uua, aunspie tuos parodytus pasiseki- b . Buenos Aires

mile tuo neturi ir crerli nnni . .. nucs,mus, tas neturi ir gerų norų, 
ir tokio apsilankymas ar su 
tokiu susitikimas svetur če
kistų viršininkui nereikalin
gas. Jei kas kėsintųsi pama
tyti ir tą tikrovę, kurią če
kistų pareigūqai rūpestin
gai slepia, ypač jei pamany
tų apie tai ir papasakoti, to 
norai čekistų viršininko aky
se blogi ir tam „kelias į tėvų 
žemę“ neatdaras.

Randakevičiaus pareiški
mai buvo paskelbti metinės 
čekistų šventės išvakarėse. 
A. Randakevičius (prieš 25 
metus buvęs Kaišiadorių 
komsorgas — komjaunuolių 
organizatorius) dabar Lie
tuvoje yra Valstybės Saugu
mo Komiteto pirmininkas- 
Rusiškai sutrumpintai jo į- 
staiga vadinama KGB. Ank
sčiau ji buvo MGB, MVD, 
NKVD, GPU, o pačioj pra
džioj — nelemtai visame pa
sauly pagarsėjusi ČEKĄ 
(„ypatingoji komisija“).

Nepaisant tos ilgos įvairių 
iškabų eilės, Randakevičius 
ir visi „saugotojai“ vėl atvi
rai didžiuojasi čekistų vardu 
ir, kviesdami „gerų norų“ 
lietuvius pas juos pasisve-

Argentinije, 1966 m. vasario 
mėnesį.

Dėl tokio išleidimo portu
galų kalba Vlikas tariasi su 
J. Valavičium, Vliko atsto
vybės Brazilijoje pirminin
ku.

Vliko 1966 m- sąmatoje 
yra numatyta lėšų Eltos biu
leteniams ispanų ir portuga
lų kalbomig 1966 m. vasario 
ir birželio mėnesį. Informa
cijai apie Lietuvą ir jos bylų 
Pietų Amerikoje plėsti yra 
gyvas reikalas leisti biulete
nius tomis kalbomis bent 
kas mėnuo, tačiau tai galės 
būti padaryta tik, jeigu vi
suomenė dar 1966 metų pra
džioje atitinkamai padidins 
savo teikiamą finansinę pa
rama tam tikslui.

Leonard Atwood iš Peabody, Mass., 20 m. amž., kalti
namas nušovęs savo tetą 62 m. ir dėdę 68 m. čia tą 
žmogžudį laiko primynęs prie šaligatvio policininkas, 
kuris jį

Jaunimo metai
Jaunimo Metai prasidėjo mų ir tik tada jas naudoti 

Kanados Lietuvių Jaunimo spaudai. Kiekvienas neap- 
Kongresu 1965 m. spalio 9 galvotas straipsnis gali pasi- 
d. Toronte, Kanadoje. Ka- tarnauti mūšų priešui, mūsų 
lendriniai metai yra Pašau- įsisiūbavusių veiklų gali su- 
lio Uetuvių Bendruomenės, silpninti arba visai paraly- 
Valdybos paskelbti ištisi i žuoti.
1966 metai. 1966 metų sau- Jaunimo Metais neieško- 
sio mėnuo yra pirmas jauni- kim, kas mus skiria, bet ieš
mo kalendorinių metų mė- kokim. kas mus jungia. O 

i nuo. Šį mėnesį yra keliama' mus visus, tiek senus, tiek 
' Jaunimo Metų prasmė, tiks- jaunus, jungia tėvynės mei-
lai, svarba, ruošiamasi Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresui, keliamos jauni
mo problemos, jaunimas

lė ir partizanų uždėta vieno
da visiems pareiga. Tegul 
okupantas žino, kad jo de
damos pastangos mus su-

traukiamag į aktyvesnę lie-j skaldyti yra bergždžios ir 
tuvišką veiklų. kad laisvinimo kova bus ve-

Piadedant Jaunimo Me- dama tol. kol Lietuva bus 
tus, aš apeliuoju į viso pa- laisva.
šaulio lietuvių jaunimą ne- Jaunimo Metų ir Naujųjų 
palūžti dvasioje, lietuvybėje 1966 metų proga Pasaulio 
ir kovingume. Pavergtos Lietuvių Jaunimo Kongreso

tybai“ ir „visai šaliai“, anot j šluoti, pasipasakoja.^ kokie 
Sniečkaus. "Reikšmingą tebera LletuvoJe viespatau- 
darbų atliko Istorijos, Lietu
vių kalbos ir literatūros ins
titutai, marksistiškai spręs
dami ir nušviesdami lietuvių 
tautos kultūros palikimo 
klausimus“ (Tiesa, 1965, 
nr. 297).

Tie lietuvių tautinės kul
tūros studijų institutai 25 
metus dirbo, stengdamiesi f- 
rodyti, kad vieningos lietu
vių tautos niekad nebuvę, 
kad Lietuvoje buvę tik vals
tiečių ir darbininkų klasės, 
kurios kovojusios tik dėl sa
vų klasinių interesų, sekda
mos rusų revoliucininkų pė
domis, o lietuvių tautinis su
sipratimas buvęs tik siaura- 
regis buržuazijos prasima
nymas.
....Tuo Sniečkus dar kartą 
paliudijo, jog lietuvių tauti
nės kultūros dalykai, kuriais 
galėtų būti mainomasi su 
svetur gyvenančiais lietu
viais. yra pertaisyti, perda
žyti ir pritaikyti rusų komu
nistų skoniui ir interesams, 
ir kad tik pervirškinti kultu-

jancių čekistų uždaviniai. 
Sako:

„Čekisto pareiga ne tik 
demaskuot nusikaltėlį. Šian
dien čekistas siekia ir už
kirsti kelių nusikaltimams, 
laiku atskleisti priešiškų ele-

reakcinių organizacijų na
riai bando šantažuoti į JAV 
iš Tarybų Lietuvos atvyks
tančius piliečius. Tokių tar
pe yra Vincas Rastenis ir Al
girdas Landsbergis. Pastara
sis Amerikos lietuvių tarpe 
stengiasi vaidinti literatūros 
kritiko, lietuvių kultūros 
puoselėtojo ir netgi „objek
tyvaus“ tarybinės kultūros 
vertintojo vaidmenį“...

Taip. 1965 metams bai
giantis, partijos ir čekistų 
vyriausi vadai Lietuvoje nu
stelbė keletą viešumon pra-

„Kultūriniai ryšiai“ su Lietuva
Svarstant „kultūrinių ry- Iš principo tačiau mes nė

šių“ klausimų, jokiu būdu šame priešingi „kultūriniam 
neturime užmiršti, kad tokie ryšiam-“ tarp išeivijos ir Lie- 
ryšiai mums yra peršami tuvos. Reikalaujame tiktai, 
lietuvo je esančių sovietinių kad jie vystytųsi nepažeis-

Lietuvos jaunimas ir visa 
tauta įpareigoja mus ir lau
kia iš mūsų didesnės veiklos.

Pirmiausia mes patys tu
rime būti sąmoningi ir kupi
ni tėvynės meilės, turime su
prasti jos išgyventas ir tebe
gyvenamas kančias, turime 
pažinti, kas yra mūsų tikras 
priešas ir tikras draugas. Su 
priešu turi būti vedama e- 
nerginga kova visais fron
tais ir visomis prieinamomis

vardu sveikinu viso pasaulio 
lietuvių jaunimų ir linkiu 
stiprios valios, darbštumo ir 
ištvermės. Jaunimo Metų 
proga tenelieka nei vieno 
jaunuolio ir jaunuolės, kurie 
nebūtų įsijungę į pavergtos 
Lietuvos laisvinimo kovų. 
Rimtai susikaupę ruoškimės 
Jaunimo Kongresui, skelb- 
kim pasauliui okupanto Lie
tuvai daromų skriaudų, rin
kime parašus po peticijom

mentų sumanymus ir neduo
ti galimybės juos įgyvendin- į skverbusių balsų 
tL Tuo tarnu čekistam sveti- * ^’naii-uic ic. j IK»VIjUc Ii IC-----—
mas perdėtas itanngumas. iHuzi apie neva naujas i- 
Nekalto žmogaus ne tik ne- diliškas ūžsieniškių ir na-

apie

galima bausti — negalima ir 
nepagrįstai jo įtarinėti. Ži
noma, tai anaiptol nereiškia, 
kad galima daryti kokias 
nors nuolaidas tikriems prie
šams.“

O tikrų priešų čekistai 
mato daug: visi. kas drįsta 
viešai pasakyti savo nuomo-

iriškių lietuvių santykiavi
mo sąlygas.

(ELTA)

Rinkimų komedija

Balsavimas už teisėjus
nę apie čekistų siautėjimų gruodžio 19 d. Lietuvoje tru. 
Lietuvoje ir jų — kukliais ko r.uo 6 vai. ryto iki pat vi- 
Rankevičiaus žodžiais ta- durnakčio. Oficialiame pra-
riant — „pagalbų žmogui iš
vengti klystkelių.“

Į tuos priešus atkreiptos

nešime apie tų balsavimą šį 
kartų pasakytas tik balsavu
sių nuošimtis — 99.83, bet

čekistų didelės akys, o jų į- nepaminėta, kiek buvo bal- 
taringumas neturi ribų: jiem suojančių.
kiekviename žingsnyje "uz-

ros dalykai iš ten tegali būti S’pakartoj^an^sXs če- "Iy S5a'Tn,U’ \s vl“ ?3l'r|- 

kištų gąsdinimus, kad hitle-
balsavusių nuošimčio (jeigu

, . , .......... , * .jis būtų paremtas tikru bal-kaip ambazeviciai. skirpos ir 1

virškinti neturi būti priima- j jjjjgj žvalgybai talkininkavę 
’buržuaziniai nacionalistai,mi..

O Alfonsas Randakevi
čius, už Sniečkų trejetą die
nų vėliau (gruodžio 19), pa
sikalbėjime su Tiesos atsto
vai atvirai pasakė, kad jis, 
kaip vyriausias čekistas Lie
tuvoje, pripažįsta tik tokius 
kontaktus su lietuviais iš už
sienio ar užsieny, kurie pa
deda ardyti „Tarybų Lietu
vos šmeižikų“ gretas.

„Kelias į tėvų žemę atda
ras kiekvienam“, sako Ran
dakevičius, „kuris atvažiuo
ja su atvira širdim ir merais 
norais“.

„Atviros širdys“ Randa
kevičiaus akyse yra tų, kurie 
—„apsilanko šiandieninėje 
Lietuvoje, pamato mūsų gy
venimo tikrovę“. Tai yra — 
žiūri ir žavisi viskuo, kų jo 
pareigūnai primygtinai ro
do.

„Geri norai“ jam yra tik 
tų. per kuriuos „daugiau e- 
migrantų iš gyvų liudininkų 
išgirstų apie mūsų krašto pa
sisekimus“.

į juos panašus , priminęs sa
vo anksčiau nekartų skelb
tas reveliacijas „apie Sidzi
kausko, Trimako, ’Prapulio. 
nio‘, Neveravičiaus, Žyman- 
to-Žakevičiaus, Rastenio ir 
kitų reakcinių emigrantų va
deivų ryšius su užsienio 
žvalgybomis“ (kų tie, esą, 
dabar ir patys pripažįsta), 
Randakevičius atskleidžia ir 
naujus savo įtarimų objek
tus. Pirmoj eilėj čia atsidu
ria lapkričio manifestacijos 
vadovai — Romas Kezys ir 
Juozas Miklovas (kitų. A- 
merikoj gimusių, nemini).

Toliau Randakevičius pa
skelbė žvalgybos agentais 
visų lietuvių delegacijų Pa
vergtųjų Europos Tautų Sei
me. Ir iš viso, esą:

„Dauguma reakcinių lie
tuvių emigrantų organizaci
jų Amerikoje glaudžiai susi
jusios su žvalgyvos ir kont- 
ražvalgybos organais ir dir
ba jų naudai“, o „Kai kurie

Sprendžiant iš pavasari
nių balsavimų, iš viso galin-

savusių skaičiumi) išeitų, 
kad neatėjo už teisėjus bal
suoti apie 3,700.

Buvo balsuojama už 115 
asmenų — kandidatų į teisė
jus (kiekvienoj teismo apy
linkėj balsuojant tik už vie
nų). Suprantama, jie visi 
paskelbti esą išrinkti, nes 
tiek reikėjo išrinkti.

Gražiai tvarkomi Šiaulių 

laisvamanių kapai

Prie pat Šiaulių, Joniškio 
link, buvusio Ginkūnų dva
ro žemėje, aukštokame kal
nelyje jau prieš karų buvo 
įrengti laisvamanių kapai, 
kuriuose, be kitų. yra palai
doti ir kun. Dembskio palai
kai, atvežti iš JAV, bei žy
maus socialdemokratų vei
kėjo inž. Vaclovo Bielskio.

Iš Lietuvos gautomis ži
niomis, kapai gražiai tvar
komi*

priemonėmis. Lietuvis jau- Jungtinių Tautų atstovams, 
nuolis kovoja su ginklu ran- reikalaudami Lietuvai lais- 
koje Vietname. Mes, būda- vės. Vasario 16-sios minėji- 

agentų, tikriausiai su Mask- darni mūsų švenčiausių šie- mi laisvajame pasaulyje, tu- mo proga rašykime savo vy- 
vos pritarimu ir palaimini- kimų ir esminių kovos tikslų., rime išvystyti drąsių ir ener- j riausybėms memorandumus, 
mu. Gi visi puikiai žinome Pirmoje vietoje mes jokiu laisvės kovų. Padarę reikalaudami iškelti Lietu-
(ar bent turėtume žinoti), būdu negalime atsisakyti * vien3 žygį į Jungtines Tau- vos bylų Jungtinėse Tauto-
kad kiekviena Kremliaus i- nuo laisvės ir nepriklauso- tas’ nesitraukime iš kovos se. Talkininkaukime ir im-
niciatyva yra pagrįsta gry- mybės siekimo savo tautai. lau^°-. T0 žygio tąsa tebūna kimės iniciatyvos laisvinimo
nai savanaudiškumo išskai- Negalime nė iš tolo prileisti, Per v*sus Jaunimo Metus. įr lietuvybės išlaikymo dar- 
čiavimais. Kitais žodžiais kultūringa ir su gilia bei Turime būti budrūs, nes oku- be. Jaunimo Metais būkime 
tariant sovietai, prieš pra- garbinga istorija lietuvių Pantas J° tarnai dės visas Lietuvos laisvės kovos am- 
dėdami „kultūrinių ryšių su tauta turėtų kentėti atsiliku- pastangas Jaunimo Metuose basadoriais visame pasauly, 
užsienio lietuviais“ kampa- sjos Sovietų Rusijos koloniji- mus suska.ldyti, sumažinti Mielas Jaunime, junkimės 

—.... yerffĮinw tim tarnu- kai Jaunimo Kongreso reikšmę į Lietuvos laisvinimo ir lie-
netlaukTnėms Afriko^taute- J*s bandys skleisti veikėjų tuvy bės išlaikymo darbą vL ?čmX sutok^maUfevčIri Wę įvairius gandus ir pa- U jaunatviška jėga.

niią, yra tiksliai nustatę, jog 
iš šios kampanijos jie susi
lauks daugiau naudos, negu 
mes išeiviai ar jų engiamoji 
lietuvių tauta.

naudoti kiršinimui spaudų. Tegul visų mūsų prote ir šir- 
Jaunimo Metų proga aš d>’se viešpatauja mūsų pasi-

Kalbant aūie „kultūrinius su mumis, turi liautis nuo s lĮetuviįkas rinktas sūkis:Kalbant apie kuiturimus išeiviu nrievarta- Grasau redakcijas, mege-rysius , būtina atsižvelgti oel K0K1W išeivių prievarta- nrnf»«innnln« ctrain<i-dar štai i ka Bet kokie san- v»mų. siekiančių išgauti Lie- JVS neprofesionalus stra ps- aar štai į kų. Bet Kokie . an šiandien esančio te-! nnl rašytojus, būti santūriem
Mtfr t“pumų" teroli būti roro, vergovės bei skurdo re-!>r P3™3 patikrinti visų apie 
paremti tik savitaįikumo žim° pripažinimo ir garbini- J3unim3 dedamų žinių ti r u-
ir lygiateisiškumo pagrindu- mo- ——
Lietuvos sovietiniai engėjai Antroje vietoje jie turi ži-, c 
tuo tarpu nė neketina atsi- noti. kad mums yra šventas - 
žvelgti į šį esminės svarbos Lietuvos vardas be jokių pa. 
dėsnį, o tesiekia mums pri- kaitalų ar idiotiškų priedų;! 
mesti savo šlykštų diktatų. garbingas vardas, kurį dar 
Jie nė girdėti nenori apie kūdikiai būdami išmokome 
mūsų betarpišką santykiavi- iš savo mamyčių lūpų. kurį 
mą su kenčiančia tauta, ku- taip gražiai apdainuoja mū

sų poetai ir kurio mes nesu
tinkame ir niekuomet nesu
tiksime kiastoti. iškeisti ar, 
dar blogiau, išduoti.

Susipratusi lietuvių išeivi-

nepriklausomybė. Užtat tie. 
kurie nori „kultūrinių ryšių

„Mūsų jėgos, mūsų žinios, 
Laisvai Lietuvai Tėvynei!“

Algis Zaparackas,
PLJK pirmininkas

riai iš tikrųjų reikalingas 
mūsų paguodos žodis ir me
džiaginė parama. Jie terei
kalauja sau teisės mus už
versti savo biaurios propa
gandos leidiniais, .kuriuose ja visuomet tenkino ir ten- 
yra juodinama ir keikiama kins kiekvienų pastangą, iš 
visa, kas mums brangu ir bet kur ji ateitų, jei tik ja 
šventa ir dėl ko didvyriškai bus siekiama lietuvių tautai 
nuo jų rankos žuvo dešimtys gražinti laisvę, tautinę ne- 
tūkstančių tauriausių mūsų prinklausomybę ir švieses-
tautos vaikų. O mums nelei
džia pasiųsti net savo arti
miesiems tėvynėje ir nekal
čiausios nepolitinės knyge-

nį rytojų. 
Priklauso tad ’kultūrinių

lės vien dėl to, kad ji para- tautos išdavikai ir mask vi 
ir išleista emigracijoje nj0 imperialisto paprasti 

be Maskvos „impnmaturi ., samdiniai, bet kad, bent e-
Savo kelionių Lietuvon ir gamų galimybių ribose, sten- 
bendrų dailės parodų vilio-. atkurti Lietuvos valsty
bėmis jie nori mus tampyti jr grąžinti lietuvius į tarp- 
kaip marionetes ant virvu- tautinę nepriklausomų tau- 
cių ir is mūsų išprovokuotais tų šeimą. Teparodo, kad jų 
pareiškimais puoštis ir dar skelbiamas Lietuvos „suve- 
labiau demoralizuoti tautą renumas“ nėra tik tušti ir 
krašte, jai kalant: Štai su juoką keliantys žodžiai. Te-
mumis (jūsų okupantais) y 
ra ir lietuvių išeivija“.

Tokio Lietuvos okupanto 
statomo reikalavimo priėmi
mas reikštų mūsų besąlygi
nį pasidavimų, ir užtat mes 
privalome jį kuo griežčiau
siai atmesti.

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri

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

LEAVE YOUR TEARS 
IN MOSCOW, B. Armonie
nės atsiminimai iš Sibiro 
vergu stovyklos, surašyti A 
J. Nasvyąio, 222 psL, kaina 
$3.95.

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

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

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

rankų savo skurstantiems Vytautas the Great Grand 
artimiesiems Tėvynėje. Duke of Lithuania. dr. J. B.

Tikrai nemanome, kad ši- Končius, iliustruoto. 211 
tie ir eilė kitų mūsų reikalą- p»l., kaina kietais viršeliais 
vimų, kuriuos nutylim glaus- $.4.00. minkštais $3.00. 
tumo sumetimais, būtų per POPULAR LITHUANl- 
sunkūs ar neįgyvendinami* AN RECIPES* parašė Juze 
Tefi^u Lietuvos komunistai
mums nurodo bent vienų iš 
nedaug belikusių net pus-

Floyd McKissick išrinktas CO- 
RE (Rasinės Lygybės Kongre
so) pirmosios civilinių teisių

ryšių“ piršėjams įrodyti, kad kovotojų organizacijos direkto- 
jie nėra tik biaurūs lietuvių rįuin.

leidžia lietuviams išeiviams 
turistams laisvai, be jokių 
palydovų, keliauti po savo Į laukinių Vakarų kolonijinių 
gimtųjų šalį ir susitikti su į Afrikos tautelių, kurios ne- 
bet kuriuo lietuviu. Tesuma- sinaudotų visomis šiomis tei

sėmis, šiandien neigiamomis 
lietuvių tautai.

žiną muitus. kuriais jie ban
ditiškai apiplėšia išeivius, 
norinčius ištiesti pagalbos Dr. J. Gailius

DaiTŽvnrdi^oė. kaina $2
Išrašykite 
KELEIVI 

savo draugam
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TAUTOS FONDO 

BŪRELIAI

Du nutarimai šiuo metu 
yra Lietuvos Išlaisvinimo 
Tautos Fondo dėmesio cent
re. Jie priimti 1965 metais, 
ne Tautos Fondo valdybos, 
tačiau Tautos Fondo valdy
ba ryžtasi padaryti juos 
svarbiais atramos taškais 
lietuvių visuomeninėj-politi- 
nėj 1966-jų metų veikloj.

Tie nutarimai yra:
1. Amerikos Lietuvių Bend

ruomenės Tarybos: „Skatin
ti LB padalinius pagelbėti 
Tautos Fondui, organizuo
jant laisvinimo tikslams lė
šų telkimo būrelius“. (Phila- 
delDhijoj, 1965 m. gegužės 
23 d.).

2. Vliko seimo: „Seimas 
skatina Vliką sudarančių 
grupių vadovybes ateiti pa
galbon Tautos Fondui ir 
bendromis pastangomis su 
JAV Lietuvių Bendruomene

Edgar Bergen su savo lėle Charlie McCarthv vyksta 
j Vietnamą karių linksminti, žinoma, reikia ir Charlie 
"įskiepyti4*, kad jis neapsikrėstų kokia džiunglių liga. 
Edgar atrodo taip, lyg ir jam skaudėtų...

Vairotojų unijos karatus

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

— Maiki, ar gali būt tei
sybė, kaip žmonės kalba, 
kad po Džiansono sekantis 
prezidentas bus mormonas? 
Sako, ateinančiuose rinki
muose, Džiansonas jau ne
praeisiąs. Taigi pasakyk, 
kaip tu rokuoji?

— Žinai, tėve, aš nesu 
pranašas.

— Ale tu skaitai gazietas, 
tai ir pranašu nebūdamas 
gali daug žinoti.

— Nesakyk, tėve. „gazie. 
tas“. Sakyk laikraščius.

— Nu, tai išvirozyk, ką 
laikraščiai rašo.

— Bet ir laikraščiai ne 
viską žino, tėve- Jie tik pra
neša, kas atsitiko vakar ir 
užvakar, bet kas bus rytoj 
ir poryt, nevisada atspėja.

— Nu, tai iš kur atsirado 

tos kalbos, kad mormonas 

bus prezidentas?
— Toms kalboms kol kas 

nėra dar tvirto pagrindo.1 
tėve. Kažkas iškėlė minti, 
kad būsimiems prezidento 
rinkimams respublikonai tu
rėtų statyti Michigano vals
tijos gubernatorių Romney, 
o kadangi jis yra mormonas, 
tai ir pradėta kalbėti, kad 
mormonas galėsiąs būti A- 
merikos prezidentu.

— Taigi toms kalboms y- 
ra pagrindo, ar ne?

— Bet tas pagrindas ne
tvirtas, tėve.

— Kodėl netvirtas?
— Todėl, kad Amerikoje 

kandidatus į prezidentus 
stato partijų konvencijos, o 
ką respublikonų konvencija 
pastatys, dar niekas nežino. 
O jeigu ir pastatytų mormo
ną Romney, tai aš netikiu, 
kad jis galėtų būti išrinktas.

— O kodėl negalėtų?
— Todėl, tėve, kad demo

kratų kandidatų bus dabar
tinis prezidentas Johnsonas, 
labai gabus politikierius, ir 
jo niekas nesumuš.

— Ar tu šiur. kad jis toks 
kytras?

_ Taip, tėve, jis ne tiktai 
apsukrus politikierius, bet 
gabus ir politinės vaidybos 
režisierius. Štai kaip jis ga
biai surežisavo vadinamąją 
„taikos ofensyvą“. Galima 
sakyti, iš paprastos politikos; 
padarė tarptautinę dramą, 
kunon net ir popiežius buvo 
įtrauktas. Žinoma, tikrais,

režisieriais čia buvo jo geni
alūs patarėjai, bet vaidyboje 
jų nesimato, figūruoja tik 
prezidentas. Jo laimėjimas 
rinkimuose bus jau užtikrin
tas.

— Jes, atrodo, kad jis 
smart politikieris. Nu. o kaip 
mormonas Romney?

— Ne pėsčias ir jis, tėve, 
bet visgi jis ne toks aktorius, 
kaip Johnsonas. Be to. jam 
kliudytų ir mormonizmas.

= Nu, tai pasakyk man, 
kas do per vieni yra tie mor
monai?

— Tai yra religinė organi
zacija. tėve, kurią jie vadina 
„šių dienų šventųjų Jėzaus 
Kristaus Bažnyčia“. Ir jie 
patys save vadina „šventai
siais“, nors nepyksta, jeigu 
juos pavadinnsi ir ”mormo- 
nais“.

— Ar tai jie išpažįsta 
Kristų?

— Kristų jie pripažįsta, 
tik kryžiaus negarbina-

— Tai kokie jie krikščio
nys?

— jie yra daugiau negu 
krikščionys, tėve; kaip sa
kiau, jie vadina save šven
taisiais. Jei paklausi juos. 
kodėl pas juos nėra kry
žių, iie atsako, kad ant kry
žiaus buvo. Kristus nukan
kintas. todėl, kas garbina 
kryžių, tas įžeidžia Kristų.

— O kaip su popiežium? 
Ar jie jį pripažįsta?

— Ne, tėve, popiežiaus 
pas juos nėra. Nėra pas juos 
nė profesinės, uniformuotos 
dvasiškuos, kaip pas katali
kus. Kunigais skiriami pa
prasti žmonės, kurie žino jų 
šventraštį ir gali jį aiškinti 
kitiems. Jie negauna jokių 
algų ir nesėdi klebonijose 
dyki. kaip mūsų kunigėliai, 
bet dirba visokį darbą ir de
šimtą uždarbio dalį atiduo
da bažnyčios reikalams. 
Taip Pat ir vyskupai dirba, 
kaip ir visi žmonės. Jų baž
nyčia turi 12 apaštalų, kurie 
sudaro vadovybę.

— Sakai, jie turi šventraš
tį. Ar jis toks pat. kaip mū
sų maldaknygės?

— Ne. tėve, jų šventraštis 
vadinasi „Book of Mor- 
rr.on“, kurį jie laiko tokiu 
pat autoritetu, kaip žydų ir 
krikščionių Biblija.

JIS ŽINOMAS IR MUMS Kl
Kas tas „jis“? Tai dr. Ha- j ^^UjaUSlOS 

! rold H- Beverage, garsus! kl\/Z> Q 
elektronikos mokslo specia- • |C |\| Y f .1 1 
listas, Amerikos Mokslų
kademijos narys, šiomis die- LIETUVIU BELETRIS 
nomis išrinktos tarptautinės TIKOS ANTOLOGIJA, II 

j radijo mokslininkų sąjungos t redagavo Bernardo
! garbes nanu. Brazdžioni. i, Beny. Beb-

Jis yra žinomas ir mums. rauJt.. 70Q j . kaina 
lietuviams. Jis yra vedęs «1AShanandoahio lietuvaiį *10’ Knyg0Je yra 61 rasyt°-

j Petronėlę Jurgelytę. buvu
sią SLA ct. sekretorę, todėl 
domisi lietuvių kalba ir mėg
sta su žmona lankytis pas

Vadinu Jimmy Hoffą ne fa, sėdėdamas kalėjime, vai- 
bei jos padaliniais... organi- šoferių unijos prezidentu, dinti vadovaujamą rolę uni- 
zuoti aukotojų Tautos Fon- kaip įprasta vadinti, bet ka- joje? Profesorius daro šito- 
dui būrelius“. (Nevv Yorke, ralium todėl, kad jis, nors ir kią išvadą: „Jei Hoffa nesė- 
1965 m. lapkričio 28 d ). renkamas toms pareigoms, dės kalėjime sekančios 

~ , ,, , bet tvarko uniją kaip koks Tarptautinės Šoferių Broli-
- a? . ?n ? .va a nenušalinamas monarchas, jos konvencijos metu, kuriai

?u“kam™ va>dOTa8- ly? > laikas Pakirtas 19«6 m.
•• " būtu paveldėjimo, o ne rin- vidury, tai labai galimas da-

S»p, kad tTe nutarimai iš kimų keliu atsisėdęs į to Į>a- lykas, kad jis bus išrinktas 
1965 Sėtą užrašų būtų per- umjos ^toustuojtumjos Pa
kelti į 1966 metą visos lietu-kad«ą mano pažij^ patvir. ^ jilSad^iS^
vių veiklos tikrovę.

jo kūrybos pavyzdžiai. 
AUKSO ŽĄSIS, pasakiš

ka 3 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkelevičiūtė,

lietuvius. Neseniai jis lankė-kaina $2- 
si su ja ir mano namuose, Yzs* velkaT^ aut°!e 1961 
teiravosi apie mūsų rašybą met^ls Sav° J*1* Bendiuome- 
ir gramatiką. Jis buvo čia su- nes Jaunu?° diamos konkur- 

. stojęs kelionėje į Aliaską, premiją, pagal
kur jam buvo pavesta orga- JI. Chieagoje yra susuktas 
nizuoti radaro sistemą Ame-tllmas’ k^opa veikslais pa-
rikos šiaurei saugoti nuo PuH* S1 kn- 
slaptų priešo veiksmų. Į knygos labai tinka-

Kaip elektroninio susisie- mos dovanoms, 
kimo specialistas jis organi
zavo tokius tinklus ir kituose 
pasaulio kraštuose, kur JAV 
turi Įsteigtų karinių bazių ir 
kitokių strateginių punktų.

(DOM1Ų ATSIMINIMŲ 
KNYGOS

•j tina faktas, kad Jimmy Hof- ti uniją ir iš kalėjimo celės
būreliai yra nauja lėšų telki- fa ,nežada. išleJsti iš1.s?.v0 (^nutės)“ 
n-o sistema Vliko programo- fa"kJ u,nlJ»s bos° valdžios Ką gi, pridurkime nuo sa- 
je atliekamiems bei atlikti- u‘.tada- kada ?am tek“į butl vęs: čia Amerika, čia viskas 
niems darbams finansuoti. Išdarytam uz grotų. Jis ir galima...
Nors pradėto 1964 metais, ši18 teI1 du»tU direktyvas sa- Hoffa yra vyriausias šofe.

Nutarimuose minimieji ’

sistema tebėra nauja, nes li- vo“ unijai. rių pensijų fondo tvarkyto-
Apie jį profesorius Ralph jas. Jis gerai žino, kad pini 

prideramai išplėsta. James kartu su savo žmona gai sudaro galios šaltinį, tad 
Beveik dviejų metų bandy- yra parašęs knygą „Hoffa jis ir kontroliavo pensijų | -s^nu; soCįobzįįįaįo onu įįoj 
mas įrodė, kad tai patogi ir and the Teamsters“. Jis 90 fondo rezervais (atsargas).1 
tikslinga sistema. Todėl dienų praleido kartu su Hof- Jis turi paskutinį žodį 
1966-jų metų uždavinys bus fa. porą metų studijavo uni- pensijų fondo kapitalų in- 
išpiėsti ją taip, kad pasiektų jos reikalus, jas buvo priei- vestavimo klausimu. Anot 
ir apimtų visą Lietuvos ne- narnos unijos bylos, jis matė, profesoriaus, Hoffa pralei- 
priklausomybės idėja gyve-kaip ji tvarkoma. džiąs daug laiko tvarkyda-
nančią lietuvių visuomenę Knyga vaizduoja Hoffos mas centrinių ir pietinių 
Amerikoje ir kitur. nepaprastą valdžios vartoji- valstybių pensijų fondą, per-

Nei ALT nei kitų tam pa- ™ būdą: čia ir pataikavi- gudraudamas darbdavius 
čiam tikslui vykdysimos mai* grasinimai, ir įbaugi- sudarant kolektyvines su- 
rinkliavos tuo neliečiamos, nimai. ir smurtas. Savotis- tartis. .... .
bet nuo šiol bus žymiai pa- koje painiavoje Hoffa tvar- Priešingai kitiems pensi- 
dažninti TF valdybos prane- kė 300 milionų dolerių pen- jų fondų tvarkytojams, Hof-

gi šiol tik bandoma ir 
rėra

dar

. Atsiminimus visuomet į-Paprastai musų vyriausy- domu skaityti> todėl siūlome 
bė tokius projektus paveda mūsų ži
suplanuoti ir jvykdyti Ame-žmoni d parašyUs £ 
nkos Radijo Korporacijai— siminimų knygas*
RCA,— su kuria yra suriš- , „
tas ir dr. Beverage. ! BU??’ .S*e£’

Man teko vieną tokių į- no *^aino» 416 psl. kaina $6. 
rengimų matyti Kanados: TAU, LIETUVA, Stepo- 
šiaurėje, už Sioux Lookou- no Kairio, 480 psl., kai
to miesčiuko, kur pasibaigia na .............................. $5.50
visi keliai ir civilizacija. DIENOJANT, Kipro Bie- 
Mūsu vyl iausvbė turi tenai liuio, 464 psl., kaina ....... $6
įrengtą radaro stotį susita- PENKTIEJI METAI, Kip- 
rus su Kanada. Vieta pusiau „ Bielinj 592 L kaina 
laukine, ant kalno, aplinkui IiptI1V9uaptverta spygliuotom vie- kJ^žSako .
lom prie vartų stovi gink- nimas Kairio ar Bielinio 
muiĮ^uajf opioj, -ĮlBopi ^įa knygas, tas kiekvieną sekan-
iruBpBj jin ‘hisoppą .ų nui čią knygą gauna už

įSuBpByj -Bizppifou htuouiz į LJL-
huiouizou jį nq£S.ins ejonĮ j ATSTATANT, Ra-
saugoja mūsų Ameriką nuo P°*° Skipičio, 440 puskapių,
netikėto užpuolimo iš visų. aina ..............................
pusių ATSIMINIMAI IR MIN

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

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

ŽVILGSNIS I PRAEITI, 
K- Žuko, 476 psl., kai
na ...................................  $5.

darytina? kad'‘i ''’is^ją vienas sprendimus apie abe- valstybės garantuotų ”mor- ji JAV pilietybės iki sausio drG™^[”£ 
metu uždavinys būtų atlik- jotmo naudingumo unijos gicų" (ipotekimų paskolų). 31 d. tun užpildyti Form I- 36c , kajna ?350
tas. TF valdyba deda daug kapitalo investavimus. Jis nu matąs kitą depresiją, 53 Alien Address Report ir tiunrAiic
vilties i Lietuvos nepriklau- Hoffos asmuo vaizduoja- kurioje žlugsianti akcijų nn- juos Įteikti savo paštui arba rYVPN.MAC , .
somybės idėją ginančių laik-mas taip: negeria, nerūko ir ka ir kilsianti to a di e e vjetos imigracijos-natūrali- §erna) Artano Rako 206 
raščlų ir organizacijų redak- nemėgsta draugų su tokiais banga įsakymų nuo * Šerną), Antano Ruko, 206
torius bei vadovus, tikėda-įpročiais; kovotojas, mora- morgicų teisių dėl teraunu mjneti blankai '^ira 1 aiimoc 1 ene
ma, kad jie pagelbės visuo- listas. aktorius, kai kam jis praleidimo, jog vynausybe mi »r ™neti blankai. ^Ą LAUMĖS LĖMĖ
menei sukrusti dėl to tikslo, gali atrodyti nemandagus, atsisakysianti išpirkti savo Tos pareigos neatlikusie- (*Pįe_ Salomėją Nėrį), Pet-
perduodama jai žinias apie šiurkštus ir neetiškas (atseit FHA (namų fondo) b°P* ji yra baudžiami, todėl ne- iO*^ėIėt Onntaitės, 234 psl.f
tą užsimojimą ir įtikinamai savo veiksmuose nesilaikąs dus. Todėl Hoffa šoferių iliečiai> atnkite iki sausio kaina ................................
aiškindama jo reikšmę. padarumo pradų). pensijų fondo kapitalais fi- reikalinga reHstrarna? SIAURUOJU TAKELIU,

—Šis užsimojima# tebūnie Kaip žinome. Hoffa yra nansavo viešbučių, motelių, a* ^aimgą registraciją. R 178 psl;
mūsų jaunųjų ir vyresniųjų du kartu federalinio teismo prekybos centrų (shopping 
kartų tyliausia ir drauge pa- nuteistas kalėjimo bausmė-cente rs), specialių paskirčių 
ti iškalbingiausia šių metų mis ir dabar stovi ant kalė- statybas (pastatus) ir žemių 
manifestacija, — pareiškė jimo slenksčio, įsikibęs į a- gerinimą, bet daugelis eks- savininkas 
Tautos Fondo valdybos pir- peliacijų paragrafus, kaip į pertų šį investavimą laiko n- 
mininkas prel. J. Balkūnas kokią gelbėjimo virvę. Bet zikingu.
1966 metų išvakarėse. jeigu tos apeliacijos bus at- Daugiau kaip 69 nuošim- skolos įvairioms įmonėms

(ELTA) mestos, tai ta „ gelbėjimosi čiai fondo yra įdėta į tokius garsioje Las Vegas gembli-

S. Michelsonas

NEPILIEČIAI PRIVALO 

REGISTRUOTIS

Teisingumo departamen-
Šimai apie tai, kt£ daroma b sijų fondą, dalydamas pats fa vengia akcijų (stoeks) ir tas primena kad neturintie

kaina ............................... $2.
PALIK AŠARAS MASK. 

VOJE, Barboros Armonie-
253 psl., kaina .......$3.

APIE

viename vakari- 
niame kurortiniame mieste- ’
Plačiai buvo duodamos pa- ATSIMINIMAI

įmonėms JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė- 
-- Liūdžiu v ienės, 88 psl.,

(ipotekas), ku-virvė“ nutrūks, ir Hoffai no- ”morgicus
Paragink »vo naratamu. ,^nc*' i1nt tėte peržengti rie nėra valstybės garantuo- 

8 ... kalėjimo slenksti ir apsigy- ti-
išsirašyti Keleivį. K^ina ventį už grotų nustatytą lai- Pensijų fondus jis varto-
metams $5. ką. Prof. James mano, kad davo kaip tam tikrą įrankį draudimų rizikos, premijų Mass. 02127).

Hoffa yra įsitikinęs, jog ga- unijos derybose. Pav., jis at- ir tt. apskaičiuoto jai pasaky-
lesias kontroliuoti didžiulę pirkdavo vienos prekių kom- ti mums, kaip tas fondas

kad

nycioje.
Hoffa tvirtino, kad jis 

„nesiruošiąs leisti kuriai

lės
kaina ...............................$1.

Tas knygas galite gauti 
Keleivio administracijoje 

draudimo kompanijai ar (636 Broadway, So. Boston,

tiesiąs kontroliuoti didžiulę pirkdavi
šoferių uniją ir kalėjime bū- panijos akcijas, kai jos buvo veiks“. Girdi, atrodo, 
damas Jis turi tam ir pavyz- ginčijamos. Buvo skolinama fondo tikslas buvo laikyti

„KELEIVIO“ SUKAK-kas tą raštą jiems dį: buvęs prieš jį unijos va- unijos lokalų raštinių ir susi- skolininkus laimingais, nors 
rase: dovas Joseph S. (Joey) Ray rinkimų (mitingų) patai- iš to būtų menka nauda ar _ . rank-fto n a
— Mormonai tiki, kad toj buvo nuteistas 1947 m. už pOms įrengti. Šoferių unijos socialinis įnašas. Anot paties 1 u vinių banku ur ua-
____ • __________________ iii____  1 __ ii.„Ir...:—. — iii lrliioTttili ir FIrk'f'fno- ”4Sinr» Kilniu mes • I tz%

— O 
parašė ?

knygoj yra aprašytas tikra- kyšio išreikalavimą devyne- advokatai, jų klijentai ir Hoffos: „Šiuo bizniu 
sis Kristaus mokslas taip, rius metus kalėjimo ir, bū- kompanijonai gavo pasko- norime įsigyti draugų“, 
kaip pats Kristus pasakojo, damas kalėjime, darė ir las. Taip pat Hoffos bendri- Be to, Hoffa iš unijos ka 
būdamas Amerikoje. Bet tai siuntinėjo unijai savo spren- ninkės darbo unijos (trade- sos sumokėjo daug tūkstan- jj ”K£L£iviO“ ADMINIS-
ilga istorija, tėve. dimus ir nurodymus, o jo lo- union associates of Mr. Hof- čių savo advokatams už ve-

— Nu. tai tu man daugiau kalas visą jo kalėjime būvi- fa). dimą jo asmeninių krimina- TRACIJOJE UŽ $2.00.
pasakysi kitą kartą. Dabar mo laiką mokėjo jam ir jo Buvo paskolinta 700.000 linių bylų.
man jau šalta pasidarė, tai žmonai algas. dol. unijos pareigūnui, kuris (Bus daugiau).
eisiu pas Zacirką susišildyt į Ar galėtų ir Jimmy Hof-pats yi a taksi kompanijos. An-Rg. j®oooooo«ooooooooooooooooo»

LYVIŲ BENDRĄ NUO
TRAUKĄ GALIMA GAU-
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Jurgučio pieva
Iš kairės i dešinę: Margareta Michelsonienė.Kapo- 
čištė, prieš pat praėjusias Kalėdas mirusi Eliza 
l'lėinskaitė (Williams) ir Kipras Bielinis, kuris 
1922.1923 metais, kaip Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos atstovas, buvo atvykęs į JAV’. Cia lanky
damas didesnes lietuvių kolonijas, jis buvo ir Bos
tone.

Teisės patarimai lemas ir tik tada patart, 
kaip būtų geriau šį reikalą 
sutvarkyti.

Advokatė M. Šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro
informacinio pobūdžio. Klausimus ir it- Tamsta prašai patarti 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. laišku, o ne per laikraštį. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio tokių privačių patari-
skaitytojas.
Klausimus prašome siusti tiesiog šiuo 
adresu:

P. Z-, Canada

Tęsinys

Dar patraukia Į savo giliai girgždančius plaučius 
žemės ir žalėsių kvapo ir — vėl sminga i lopetą.

Jo visas gyvenimas toks sunkus ir vienišas — kain 
dabar prie to griovio. Lyg vabalas velėnoje: iš žemės iš
dygęs, visą amželį purvo dirvą įausęs — Į žemę ir sugrįši 
Kratėsi, kratėsi ant daikto ir nė nepajusi, kad pabaiga . 
atėjo.

Jau netoli grabo lentos bestovįs, o tebėra nevedęs, 
Nė kiek nesigraudina Jurgutis, kad liko nesusiradęs pa
čiutės ir neragavęs duonelės nuo savo ližės: ka tu, purvi
nas sutvėrime, vis tiek galų gale — tik šešios lentos ir gili
duobė smėlyne.

Atsimena turįs priešpiečiams duonos žiaunę Įsidėjęs:
— Reikia kišt už danties... Kol sukramtysiu... Kad 

tai galėčiau nuo Juočkaus jo iltinius pasiskolinti... Jis net 
kaulus sumala, o aš nė Dievo duonutės neįstengiu.

Prikiūtino jis prie viršutinių trinyčių, ant žolės betį- 
sančių, ir čiumpa į saują ašakotą žiaunę. Prisikiša arčiau 
nusitaikyt. iš kur čia minkščiau atsikandus... Ir pamato 
gyvus daiktus po išpurasią riekę bemirgančius.-. Nesu- 
pyksta ir nemeta šalin duonelės, tik lėtai pakraipo ran
koje — argi iš tikro tiek daug skruzdėlių prilindę?

Ir ima mandagiai išprašinėti laukan:
Tigi, ve, ir jums patinka Dievo duonytė... Bet jūs, 

greituolės, mane skriaudžiate... Aš griovį kasu, o jūs—ką? 
Prašau kraustytis laukan, miklakojės. užteko jūsų skilviu- 
kams... Kiek prisivalgęs, gana bus — tai nupūsdamas. tai 
nugrubusiais pirštais nukrapštydamas, apvalo savo maisto 
gabalą nuo neprašytų viešnių ir nenustoja jomis gėrėję
sis: — Tigi. o grakštutės, liemenėliai kaip siūlas — mūs 
mergoms pavydėti... O jau miklumas...

Krimsdamas plutą, jis vis tebežiūri Į lakstančias 
skruzdėlaites, kurios, kaip tikros gražuolės, slepiasi i žolę 
nuo persenusio kavalieriaus-

Kai pagaliau Jurgutis prirenčia griovį ligi pat upeliu
ko, su pasitenkinimu atsikvepia ir Įbeda lopetą į pagriovio 
velėną. Dirstelia atgal į savo prakaito vagą:

— Tai ve, kiek mano nuvaryta. Kiuti žmogus, kruti, 
kaip sliekas, o žiūrėk — jau naudos padaryta. Dabar tegul 
tik palyja — supliaups visi skersvagiai Į šitą... Kiek gra
žaus javo išgelbės iš vandenėlio!

Ir taip jam šviesu akyse, kad ir jis dar pagali darba 
dirbti, kad ir jo klampojimas po ši pasaulį dar kam nors 
lęikalingas. Juk ir po keleto ar daugiau metų ne vienas 
atmins ir sakys: še griovis. kur dėdė -Jurgutis kasė.

Ir šypsosi senas, kaip naginė raukšlėtas veidas, nie
kad merginų neglamonėtas. Ir malonu ant širdies iš metų 
išėjusiam jaunikiui, kad ir jį žmonės minės ne tinginiu, 
kad ir jo rankų žymė išliks ilgam į žemę Įrėžta.

Jis gėrisi per pažliugusį palomį nuremžęs tiesų griovį, 
kuris jo vardą tartum įrašo į žemės plutos garbingus darbi
ninkus. Net pamiršta tuo tarpu tą menkutį saiką, tą rugių 
kariuką, kur suderėtas atlyginimui už triūsą...

— Visai ne tai, ne tai man atlygina. — prisiminęs 
murmtelia sueižėjusiom lūpom.

ra

Sekmadienio rytas. Jurgutis prie kūdros šaltu vande
niu padažo savo vagotą kaktą ir tabaku papurusią nosi, 
šlapiomis plaštakomis nuglosto penketą plaukų, palei 
ausį užsilikusių — ir nusiteikia šventiškai-

Pasidairo į panamės medelyną, pasiklauso... Ir mąsto 
mintį pusbalsiu:

— Tigi, ve, ten elksniuose kažkoks paukštukas kad- 
rylių groja, tur būt, sąvąją pačiukę giesmele saldina... E, 
nelaidyk nasrelio taip karališkai: tu griovio neiškastum! 
Vanagas čiups už pagurklio kada nors. ir bus — tavęs kaip 
nebūta. Žinoma, kolkas besvirbini savo ploną giesmelę, 
vis taip skystai, kaip iš pelės plaučių...

Paėjėją Jurgutis pašaliu kūdros. Kitoje pusėje tik ką 
sužydusi pieva geltonuoja kaip kiaušinienė.

— Čia tai bent Dievulio gražumėlis! Tik visi tie dai
lūs žiedeliai — trapūs lyg pūkas, lyg pypkės dūmas... Pa- 
sivoHotum šičia — ir nebėr viso grožio!

(Bus daugiau).

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

mų laiškais neduodu. Gaunu 
daug laiškų iš skaitytojų ir 
atsakau pasirinktinai tik į 
tokius klausimus, kurie yra 
bendro pobūdžio ir kurie ga
li būti įdomūs ir naudingi 
visiems arba bent daugumai 
skaitytojų. Jei Tamstai rei- 
kalingas konkretus atsakv- 

žinai, mas i konkretų privatų klau.
, poration) įsteigimo
i Tamsta greičiausiai ____ , .

Esu statybininkas ir kont- kor,>oracijos turi ribota at- sima ai. . reikalą. Tamsta 
faktorius. Statau daugiausia: sakomybę (limited liabili- turi kreiptis asmeniškai į 
industrinius pastatus ir kai ty), todėl visuomet yra ma- vietini advokatą, 
kuriuos privačius garažus.! žiau pavojinga turėti korpo

Klausimas

_ _ . 9 j _ Kartais man pritrūksta pini-
NetekdU branęiOS drauges gų bizniui, ir tada man ten-

■ ■ •• ka kreiptis į banką, su ku- _____ ___ _______ __ ___ _ _
Dar nebuvau atsigavus po mi. Jie apsigyveno netolima- riuo turėjau visokių sunku-, vįtu $avo turtu (assets). Ž i- į Tamstos klausimą. Deja, 

skaudaus smūgio dėl štai- me nuo Bostono Tauntone. mU įf nesusipratimų- Į noma. svarstant visus reika- neturiu laiko užsiimti verti-
gios draugo Kipro Bielinio Tenai jie mirė ir buvo palak V ienas mano kaimynas, ; ]us> reikia priimti dėmesin mais. Esu tikra, kad New 
mirties, kai nelaboji giltinė doti Tauntono kapinėse, to- kuris tarnauja valdžios įstai. jr taksų klausimą ir kitus Yorke Tamsta rasi žmogų, 
vėl smogė, ir taip patnetikė- dėl ir Elizos kūnas čia par- goję. man pasiūlė eiti su ma-j ”išrokavimus“. Patarčiau kuris neturės sunkumų iš- 
tai, Kuciu vakarą. Besiruo
šiant tradicinei vakarienei
suskambėjo telefonas.__ _______ , __ „ . . _ ____r____________________ __

ir draugam dalyvaujant. nors aPle statybą beveik nie- susijusius klausimus ir prob- grąžinu, 
ko nenusimano. Jis turi ge
rą reputaciją ir, rodos, jau

raciją. negu partnerystę. 
Partneriai yra atsakingi

uz biznio įsipareigojimus

A. R., Brooklyn, N.Y.

Aš atsakiau pei- laikraštį

n iau. kad kas nori pasveikin
ti švenčių proga. Bet kai iš
girdau žinią, ji mane pri
trenkė. Philadelphijoje stai
giai mirė Vladė Ulčinskaitė, 
ilgų metą mano brangi drau
gė, kuri geriau buvo žinoma 
kaip Eliza Williams. Tik tą 
rytą aš buvau gavus iš jos 
laišką: ji buvo dar sveika ir 
ruošėsi Floridon praleisti 
žiemą; turėjo daug visokių 
planu. Negailestinga mirtis 
nepaiso laiko, tavo planų ir 
neužbaigtų darbų.

Eliza Ulčinskaitė (Wil- 
Kams) gimė ir augo Snenan- 
doahryje, kui- mudvi kartu 
lankėm mokyklas ir nuo jau
ną dieną draugavom. Užau
gus ir pradėjus dirbti, aš at
važiavau Bostonan dirbti 
prie „Keleivio“. Man ištekė
jus, tuojau atvažiavo ir ji. 
Metus laiko padirbus krau
tuvėje. prikalbinau ją moky
tis slaugių profesijos. Ji į- 
stojo į Bostono miesto ligo
ninės slaugią mokyklą, o kai 
ją baigė, buvo pakviesta pa
silikti tos mokyklos vedėjos 
padėjėja. Ji išbuvo tose pa
reigose iki 1960 metų ir tada 
išėjo pensijon. Taigi Bosto
ne ji praleido geriausius sa
vo gyvenimo metus, visą lai
ką būdama mano artimiau
sia draugė, kiekvieną laisva
laikį ir šventę praleisdama 
su mumis. Kiekvienoj ligoj 
ji mane prižiūrėjo ir gelbėjo 
kiek galėjo- Ji tapo mūsų 
šeimos nare. Kai atėjo liūd
na žinia apie jos staigią mir
tį, pas mus buvo susirinkusi 
visa mūsų šeima. Mes visi 
pradėjom verkti.

Išėjug pensijon, ji persikė
lė Priiadelphijon pas savo 
seserį Katariną šablienę, 
bet prie kiekvienos progos 
ji mus, o mes ją lankyda
vom. Taigi, tokios artimos ir 
brangios draugės netikėta 
mirtis man yra didelis smū
gis.

Kai Bostone dar veikė 
Lietuvių Moterų Progresy- 
vio Susivienijimo skyrius., 
Eliza jkaklau^ė prie jo ir 
dažnai skaitydavo apie hi
gieną ir gimdymo kontrolę 
paskaitas. Dalyvaudavo vi
suose progresyvių lietuvių 
parengimuose. Užėjus ko
munizmo audrai, ji iš lietau- 
vių visuomeninės veiklos pa
sitraukė.

Laikui bėgant, į Massa
chusetts valstiją persikėlė j 
jos brolis su antrąja seseri-

Dideliame nuliūdime liko
sesuo Katarina Šablienė, Į 20 metų dirba toje pačioje
vaikaičiai, vaikaitės, dauge-1 Įstaigoje.
lig artimų draugų. Jiems vi- . ^ano ^<>"3 labai nepa.; 
? .... s . tenkinta tokiu pasiulymu;įsiems reiškiu gilią užuojau

tą. Gi mano brangi ir myli-
sako, iš to tik bėdų turėsime. 
Man atrodo, kad toks part-5

ma draugė Eliza, kuri taip { neris mano bizniui gali pa- 
gražiai atrodė amžiname dėti. ne pakenkti. Be to, bū-
miege, nebus niekados 
miršta.

pa-

M- Michelsonienė

M /♦

10 metų Michael Gntierrez tele 
fonuoja savo tėvui seržantui, 
kad jis ir antrąja akimi mano. 
Mat. jis nuo gimimo viena aki
mi nematė, o dabar gydytojams 
pavyko jo akį taip sutvarkyti, 
kad galėtu ir ja matyti.

tų pravartu kiek daugiau pi- Į 
nigu turėti biznio reikalams. į 

Pasakyk Tamsta mano. 
j žmonai, kad ji be reikalo rū- į 
! pinasi mano reikalais.

K. K.
; New Yorko valstija

Atsakymas

Tamstos žmona yra pro-’ 
tiuga moteris. Neužmiršk 
Tamsta, ‘ — partnerystėje 
kiekvienas partneris yra biz
nio „agentas“—„atstovas", 
ir kiekvienas parneris yra 
atsakingas už visus kito 
partnerio padaromus veiks
mus. Jeigu Tamsta reikalin
gas talkininko biznyje, ku
ris Tamstai padėtų patari
mais arba pinigais, patar
čiau Tamstai nueiti pas vie-į 
tinį advokatą ir su juo pasi- Į 
tarti dėl korporacijos (cor-1

PASVEIKINO MAIKI

Paulina Stanienė iš Chi
cagos, kuri skaito Keleivį 
nuo 1923 metų, pratęsdama 
prenumeratą pridėjo ir Mai
klui su tėvu kalėdinių dova
nų $4.

n it'riuA

Faustas Kirša

KAI PAKILS AUŠRA

Kai pakils aušra nuo žemės,
Aš tave matysiu 
Vainikuotą, svajoningą 
Prie darželio lysių.
Tu bučiuosi ryto gėles,
Aušrai tekant skintas-..
Aš pagausiu naują giesmę 
Ir mintis augintas...
Tavo gėlės, mano dainos —
Tai pasaulis džiaugsmo!
Taus tik skinti, man dainuoti 
Amžinai be skausmo!..

Poetas Faustas Kirša mirė Bostone 1964 m. sausio 5 
dieną, baigdamas 73-sius savo gyveninio metus. Jis palai
dotas Forest Hills kapinėse.

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.

Tarptautinis 24 valandų laikas.

Ką mums duos „Medicare?“

Įdomi Vilniaus senovė.

Kaip rašyti Dievą?

Kaip buvo vagiamos merginos Lietuvoje?

Kaip rusai atrado Aliaską?

Kaip jie Aliaską prarado?

Kodėl vyrai pameta šeimas?

Amerikos moterų perteklius.

Kaip žmonės išmoko kalbėti?

Civilizacija su nuodais.

Kur veda progresas?

Hitleris buvo nušautas saviškių, 
e

Dalykai, kuriuos reikia žinoti 
(apie kalorijas ir vitaminus)
Naudingi patarimai šeimininkėms.

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

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

Kalendorių gražiai paminėjo „Naujienos“ ir „Tėvy
nė“, kuri mano. kad jis nukeliaus 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:

KELEIVI S
636 Broadvray, So. Boston, Mass. 02127
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Vietinės žinios
South Bostonas virsta 

pavojingom džiunglėm

So. Bostone gal nėra nak- DENGIMU KALENDORIUS 
ties. kad nebūtų išdaužyti 
kieno nors langai, todėl

Bostono

Vasario 6 d. So. Bostono

Baltų Dr-jo* metinis 
susirinkimas

Sausio 16 d , 3 vai. popiet, 
Tarptautinio Instituto patal
pose (287 Commonwealth 
Avė. j yra kviečiamas Baitų 
Dr-jos Bostono skyriaus me
tinis susirinkimas.

Kviečiami atsilankyti visi 
nariai, o taip pat ir svečiai, 
ir tuo parodyti šiai draugi
jai solidarumą. Draugija per

, kavutė. Visos narės ir vieš
nios kviečiamos atsilankyti.

Dabartinę skyriaus valdy
bą sudaro: pirm. A. Vakau- 
zienė, vicepirm. 0. Daukan
tienė, sekr. E. žižniauskie
nė. ižd. F. Karosienė, narė
O. Ulevičienė.

Trijų advokatų ofisas
Advokatai Petras Šimo

nis, Cambridge Lietuvių Pil.

How often do you buy 
a new car? i- 

That’s too
___  eile metM rengia puikius Klttbo teisinis patarėjas.

bedraudžia tų ištaigų ar par- aukšto salėje Lietuvių Kata. Į ^5X'uetoXto^ ir'Z'• J*?“ X Twohi§ aiT “t 
duotuvių !anį. ‘,až. likiu Motenj S-gos Boetono, , £1^!“el’° nar7S-.‘.r ^rthurk J
niau išmušami‘ Prekvbinin skyriaus vakaras. .tų mei;lnes J.egas- Dabar ji Rcade, su pasižymėjimu balnu.i išmušami, i lekybimn- , remia lr Dariaus Lapinsko; gęs Harvardo teisių mokyk-

kūrinių koncertą, kuns ren-j lą> dabar turi bendrą ofisą 
giamas kovo 12 d.. 392 Broadway, So. Bostone.

Susirinkimo meninėje da

draudimo bendrovės jau ne- Dr-jos 3-jo

Prekybinių 
kai, norėdami savo langus 
apsaugoti, uždengia juos ge
ležinėm grotom, tad gal ne- 
trukus ir visas miestas atro
dys kaip kalėjimas.

Piaeito trečiadienio nak
tį vagys išmušė E. Ketvirčio 
brangenybių krautuvės lan
gą ir pavogė televizijos apa
ratą. o lango stiklų gabalai 
sugadino daug kitų prekių.

Ketvirčio krautuvė yra di
delėje gatvėje, prieš Lietu- šokiais, 
vių Pil. Dr-jos namus, ten 
nuolat gyvas žmonių judėji-

* #

body style doesn't change every year. 
It’s uncomplicated and reųuires very 
little maintenance. lt runs away from 
other popular-priced compacts in ev
ery speed range.yet getsover 25 miles 
to the gallon likę the little economy 
cars, even uith automatic transmis- 
sion.

And your Volvo will look good 
standing next to your swimming pool. 
The one you build with the money 
that used to go for car
payments. >Z-X\

Come in and tęst 
drive a Volvo any time.

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

Hov long can you expect a Volvo 
io lašt? We’re not sure yet. In Sueden, 
Vohos are driven an average of elev- 
en years. When you consider that in 
Sweden there are no speed limits on 
die highways and there are 70.000 
miles of ur.paved roads, you can un- 
derstand uhy we have to bite our 
longues to keep from making some 
rash promises.

One more thing. You uon't mind 
keeping your Volvo a long time. Its

Vasario 13 d. So. Bostono
Lietuvių Pil. Dr-jos III aukš
to salėje Minkų radijo talen- . .
tu pooietė ir N. Anglijos gra- n3 Carlie Grinberg, kuriam 
žuolės balius. akomponuos Mara Eferts.

be to estaitė Mare Attemann n ., , ,. . o
* * * oadeklamuos lietuviu latviu Praeiti> . sekmadieni So.

P . . - , ,^{ Bostono Lietuvių Pil. Dr-josVa^rio 19 d. So Bostono ir «*ų poetų kūrybos anglų buv0 ^inė ,itįa.
Lietuvių Pil. Di-jos III auks- • .... nistinės mokyklos vaikų eg-

Po programos draugiški , .. , .
pasikalbėjimai ir disktSijos! ^-/“traukus, nemaž, bu- 
* - kavos ri muS1^ atzal~vr-° ir tėvų.
1 Eglutės programoje buvo

mok. L- Jasinskienės pa
ruoštas vaidinimėlis „Lietu
viškos Kalėdos“, G. Karo
saitės parengtas mažiesiems 
eilėraščių montažas, V. Kul- 
bokienės klasės atstovų de
klamacijos, mažieji paskai
tė savo rašinėlių.ir pabaigai 
mok. J. Ambraziejienės ve
damas vaikų choras.

lyje girdėsime latvių barito-i
Lituanistinės mokyklos 

jaunos nuotaikos eglutė

to salėje skautų akademikų 
Užgavėnių blynų vakaras su

* * *

Moterų Klubo susirinkimas
Jau kuris metas Bostone 

veikia Lietuvių Moterų Klu
bų Federacijos skyrius. Tai 
svarbi organizacija dėl to, 
kad ios centras įeina į tarp
tautinę moteių federaciją ir 
ten turėjo ir turi progų kelti 
Lietuvos reikalus.

Jonas Adomonis 
ROI TE 28 — AT AIRPORT ROTARY

HYANNIS, MASS.
PHONE: 775-4526

A real going machine,

mas, todėl reikia stebėtis, Vasario 20 d. So. Bostono! 
kad net tokia vieta nebėra aukšt. mokyklos (Thomas 
saugi. Park) salėje Alto rengiamas

E. Ketvirtis yra ir So. Bos- Vasario I6-sios minėjimas, 
tono Verslininkų Dr-jos pre
zidentas. Pats jau nekartą
dėl tokio miesto nesaugumo Kovo ,2 j Jordan H>„
,iu.? -■ T’r a t11 komp. Dariaus Lapinsko kū-
guli, kad butų sis huligamz- rini koncerta, dalyvaujanl 
mas ir vagių, srautų.mas su- simfoninianl orke,trui> „ 
tramdytas. Jis tuo reikalu ,istei AĮdonai s,einpužienei 
prabilo vietos spaudoje, ir A1<Jon>i K
kre.pes, , Bostono policijos ,ai(ei. Kri ja „ komp. velklą SUStlp,lnt1'
viršininką ir i miesto majo- r, . , -L‘ • j - a j i Darius Lapinskas.rą, jiems įsdestydamas, ko
kioje nesaugioje padėtyje y-' • • •
ra atsidūrę So. Boston o gy
ventojai ir jų {uitas. ir ‘pra
šė šiuos pareigūnus skubiai 
tuo reikalu susirūpinti.

Tokios iniciatyvos turėtų 
imtis ir kitos organizacijos 
ir kelti šiuo klausimu savo 
balsą, rašyti miesto majorui 
atitinkamus laiškus, reika-

Paskutiniuoju metu sky- šį kartą įdomūs buvo žai- 
rius buvo pradėjęs kiek mer- dimai prie eglaitės ir Kalė
doti, bet dabar norima joj dų senelio laukimas, šiai 

programos daliai vadovavo 
mok. P. Kalvaitienė. pade
dama G. Karosaitės ir V. 
Kleinienės. Gi atvykusį su

Šių metų pirmasis susirin
kimas bus šį sekmadienį, 
sausio 16 d. 4 vai. popiet

Kovo 15 d. Jordan Hali
smuikininko
koncertas.

TI. V. oaul v a^y iiuiiv

Kovo 25 d. 8:30 vai. vak. 
Jordan Hali Pabaltiečių Dr- 
jos rengiamas estės mezzo- 

lauti konkrečių ir efektingų sopranoIrene I.oosberg kon- 
žygiu gyventojų saugumui certas.
patikrinti. Reikia Įsakmiai • * •
priminti ir iš So. Bostono
rinktiems įvairiem atstovam. Balandžio 1 d. 8:30 vai.

Tautinės S-gos namuose dovanų maišu Kalėdų senelį 
(484 4th St-, So. Bostone), mažiausieji vaikai kaip

Cz 1 lei anLri>W^. n 1T?Q1V1 1 nlzMlMsl JLra lz

CU21I 1ZIZVIIIIV J7IVgIOiri« įvoill' UVVCir\ IIUJVU IIUIIV“
ir Įdomi, bus meninė dalis ir šė į sceną. ž

—
-

EKSKURSIJA | LIETUVĄ

Yra susidariusi grupė, kuri keliaus į Lietuvą sekančiais metais 
(1966) liepos mėnesį.
Jei kas norėtu prisijungti prie šios grupės, turėtu registruotis 
iš anksto, nes lėktuve ir viešbučiuose yra užsakyta ribotas vietų 
skaičius. Gyvenantieji Kanadoje taip pat gali su šia grupe keliauti.

kad ir jie tuo susirūpintų, vak. Jordan Hali Pabaltiečių Ekskursijos reikalu kreiptis į — 
kad pagal jų patarnavimus Dr-jos rengiamas latvio ba-
savo piliečiams padarysime pitono Janis Klavins 
ir atitinkamas išvadas per certas- 
rinkimus. Neleistina tylėti ir 
tokiai didelei So. Bostono ——
Lietuviu Piliečių Dr-jai ir ' 
užsimerkus laukti, kol kada 
jos pačios skystimus vagys 
išlaistvs. Juo garsiau, grei
čiau ir visuotiniau bus šau
kiama. tuo ir atitinkamos i- 
staicos rimčiau susirūpins, 
kad ir So- Bostono gyvento
jai galėtų saugesni jaustis.

kon- TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
390 Weit Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127. Tel. AN 8-8764.
vr*iasB«a«w vai . >aaN«i

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

Pirkite VOLVO, naudokite ilgą laiką ir nepriklausykite nuo 
mokėjimų bankui. Kiek ilgai VOLeO tarnaus? čia dar nežinoma, 
šiedijoje su V OLVO važinėja maždaug ii metų. Kai pagalvoji, kad 
Švedijoje nėra apribotas važiavimo greitis ir ten yra 70.000 mylių 
negrįsto kelio, galima suprasti, koetėl negalima pažadėti, kiek ilgai 
VOLVO tarnaus čia.

Dar vienas dalykas, aus 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 nu liu su vienu galionu — net ir su automatine transmisija. \ OL\ O 
vra d- ug geresnis pirkinys, negu vadinami ' pnpular.priced compacts .

Išmokėjus bankui. VOLVO dar daug met ų gerai atrodys 
stovėdamas prie jūsų baseino, kuri pasistatysite už pinigus, skirtus 
i:'mo’ ėti dažnai keičiant mašiną.

Pistone VOLVO apžiūrėti galite susitarę su -v
Jonu Adomoniu

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

Tel. 268-8764

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

Išnuomojame patalpas atva 
žiavusiems gydytus artritą arba 
astmą.

Smulkesniu .žinių .teirautis 
šiuo adresu:

R. Prasziunas.
1226 N. Ridiiev Bivd. 

Tutson. Arizona.
co

jietkofi/nui

Ieškau savo giminaičiu Vinco 
ir Antano Pačesų, Jono Pačesos 
vaiku, iš Padoriojo ar Gudupiu 
kaimo. Jie palys arba apie juos 
ką žinantieji prašomi rašyti: ..

Kari Pachesa.
Box 51.
Wilsonville. Illinois.
GREITA PAGALBA 

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

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

’ ROYAL PRODVCTS 
North Sta.. P.O. Box 9112 
Nemirk 4, New Jeraey

PINIGAI Į U.S.S.R.

Jus esate saugus 
tik su firma, kuri 

tari leidimą
TIKTAI GRAMERCY duoda 
jums tuos visus patarnavimus 
ir garantijas.
PILNA GARANTIJA: Visi 
persiuntimai yra pilnai ir be
sąlyginiai garantuoti ir ap
drausti.
TLRI Bankų ir Apdraudos 
Departamento LEIDIMĄ. 
APDRAUSTA: $20.000.00
TIESIOGINIS Užsienio Pre
kybos Banko Maskvoje A- 
GENTAS. GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS. Išmokama 
per dvi savaites. IŠMOKAMA 
PILNAI. Be jokių atskaity
mų. GRAMERCY visada duo
da jums oficialų U.S.S.R. kvi
tą. pasirašytą gavėjo.
Kursas: 9 rubliai už $10.00 

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

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

GRAMERCY
lis E. 28th Street 

New York. N.Y. 10016 
ĮSTEIGTA 1945

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Turime Lietuvos žemėla

pių — už 50 centų, už $2.50 į 
(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10,000.00.

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

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

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

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America____
307 West 36th Street, Nevv Yor k, 0001

Geri
žodynai

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, 'z. Baravyko, apie 
30,000 žodžių, o83 puslapiai, 
K«ina ....................— $6.00.

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi
naitė ir Šlapoberskis. apie 
27.000 žodžių. 511 p»l., kai-Į 
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo
dynas, Viliaus Peteraičio, Ii 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Dabartinės lietuvių kalbos, 
žodynas, redagavo pref. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl.. 
Kaina ........................  $12.0t

Skelbtis 
Keleivyje 

yra naudinga!

66

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

N epriklausoma
LIETUVA

kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap- 
ž.valgas, 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.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle— Montreal, Canada.

STEPONO KAIRIO 
PORTRETAS

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

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYTI 

KNYGĄ: "Lietuvių Išeivija 
Amerikoje,” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS VIRSAIS 8400, 
KIETA 15—45.00

I
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Bus įdomi paskaita 
Kultūros Klube

Bostono Lietuvių Kultū
ros Klube sausio 22 d. astro
nomas dr. Romualdas Zalu- 
bas iš Washingtono kalbės 

Pasiskubinkite įsigyti, nes apie kai kurias fizikos ir erd
vės problemas, gyvybės bu
vimą ir atsiradimą už mūsų

AR TURITE KELEIVIO 

KALENDORIŲ 1966 M?

********************************** COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

gali pritrūkti!

Jo kaina tik 95 centai.

Lietuvybės išlaikymas 

ir jaunimas

Šį šeštadienį, sausio 15 d., 
bus pirmasis šiais metais Su. 
batvakaris- Jame dr. Algir
das Budreckis skaitys pa
skaitą — "Lietuvybės išlai
kymo samprata jaunojoje 
kartoje.“ Pradžia 7:30 vai. 
vak. Subatvakaris bus Tau
tinės S-gos namuose.

Dr. A. Budreckis yra vie
nas iš tų, kurie vadovavo žy-

žemės ribų ir apie elektroni
nių skaičiavimo mašinų įta
ką į mokslinį darbą.

Meninėje dalyje sol. Salė 
Valiukienė iš New Haveno.
Conn., padainuos V. K. Ba
naičio dainų, o stud. Algis 
Lapšys paskaitys iš Henriko
Nagio poezijos*. Izabelė Janulytė, Adolfo ir jo

Pradžia 7:30 vai., vieta— žmonos Janulių iš Belmonto. 
Tarptautinis Institutas, 287 Mass~ duku’ mokytojų kolegi- 
Commonwealth Avė. j®8* P’rmo kurso studentė. Gruo-

džio 28 d. ji kartu su kitomis 
Sandaros kortų vakaras jaunuolėmis buvo pristatyta 
Sandaros 7 kuopos kortų. kard. Cushingui Sheraton Pla- 

vakaras bus šį šeštadienį, za viešbučio salėje surengtame 
sausio 15 dieną, Sandaros pokylyje. Jos palydovai buvo 
salėje (124 F gatvėje). Pra- Studentai Robert LeBlanc ir 
džia 7 vai. vak. Laiminges- įr Patrick Conway.
nieji gaus vertingų dovanų, 
o visi bus gardžiai pavaišin- 

giui į Jungtines Tautas New ti. Rengėjai kviečia atsilan- 
Yorke lapkričio 13 d. ’ kvti.

******

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

į Lietuvą.
Kartu yra

OlDŽIALSlA. SIUN. i INI V FEKSILNT1MO ĮS'lAlGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

globė Parcel Service, inc
PODAROGIFTS SKYRIUS ~

. < ►

Seimelis atostogauja
Mass. seimelis išsiskirstė 

atostogų iki vasario 7 d-,1 
taip ir neišsprendęs mokes
čių reikalo. Po atostogų gu
bernatorius žada septintą '‘Keleivio’' *aministra«i 
kartą pasiūlyti apyvartos praio gerb. įkaitytojo*, 
(sales) mokestį. kurie keičia adresą, prane

sent naująjį adresą neui
Grįžo P. Kalvaitienė ,ur.„ » senąjį »

Bostono Lituanistinės mo
kykloj mokvtoja ir skautų **********************************
veikėja Paulina Kalvaitienė. ------—----- - -
ilgiau kaip mėnesį paviešė- PRITYRĘS KEPĖJAS 
jusi Australijoje pas savo (
artimuosius, ---------  •
Bostoną.

vėl sugi ižo į tjar|X) kepykloje, tik ne Bos

Mirė Bronius Kreinys

Sausio 6 d. mirė Bronius 
Kreinvs, palaidotas sausio 
10 d. *

Velionis gyveno 190 Wa-i 
werley St., Arlington, Mass.
Jis priklausė Lietuvių Dar-į 
bininkų ir Amerikos Lietu-' 
vių Piliečių draugijoms.

Paliko našlę Nellie, dūk-'
terį Jennette ir sūnų Edvar- žAIŽARAS, D. Cibo pasaka 

mažiesiems, teisybė dide
liems, Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina ................. - $1.50.

tone.
Juozas Gomas 
327 Broadvvay 
So. Boston. Mass.

Knygos
jaunimui

dą.
Velionio šeimai ir artimie

siems reiškiame gilią užuo
jautą.

BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmoką*
savininkas

Tarpininkauja perkant ar par. 
duodant namus.

Apdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokių nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę lr sveikatą.
389 Broadway, So. Boston, 

telefonas: 268-6030

aoooooooooooooooooooooooec
******************************************

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 

Tai rašytojos Petronėlė*

PALeNGViNkite. mūšy 

DARBĄ
390 West BROADVVAY, So. Boston, Mas*. 02127.

Te L AN 8-8764
Siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO. Iš tolimesnių vietų Orintaitė* parašyti atsimini- 
siuntinus siųskite paštu virš nurodytu mūsų adresu. mai apie žymiąją poetę Sa-
lVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS IR lomėją Nėrį, tiek daug kai- ~
KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA MŪSŲ ĮSTAIGOJE, bų sukėlusią ir šiame žemy- 
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams — Podarogifts, ne, 234 pusi., kaina $3. .
Ine., pav., kaip automobiliams, motociklams, dviračiams, įvairiems , p, . Esame labai dėkingi tiem,
radijo ir TV’ aparatams, skalbimo ir siuvimo mašinoms ir dauge- . el icagOS kurie tokių raginimų nelau-
liui kitų daiktų. Be to, galite užsakyti kelialapius į kurortus - į*etavili Literatūros Dr'Ja’ kia, ir tikime, kad ateityje 
sanatorijas su mineraliniais vandenimis ir kitas poilsio ir gydymo lengvai skaitoma, .pra ė- prenumeratai pasibaigiant, 
vietas. Podarogifts, Ine., užsakymus piiimame paštu ir telefonu norėsi ir baigti. vis mažiau bebus tokių, ku-
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainaraščių Į Knyga gaunama ir Kelei- riems reikėt siųsti primini- 
katalogų. ’ vio administracijoje. mus.

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI į K „ui™, Mltn-ia
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MUSŲ ĮSTAIGA SĄŽININ- ---------------
GIAUSIAI PATARNAUJA IR GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA
JCSŲ SIUNTINIUS AR UŽSAKYMUS. PERSIUNTIMAS 
GARANTUOTAS.
Siuntiniai ir užsakymai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., 
ketvirtadieniais nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais 8—12 vai. d.

Vedėja ALDONA ADOMONIS

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

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

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

Ta pati anglų kalba, . .$.1.

KETURKOJIS UGN1AGE 
SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai įdomus pa 
sakojimas, gera dovana 
vaikams, bet įr senelia' 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
U BOSTONO | LETUVĄ

ir kitu* Rusijos okupuotu* 
kraštu*

Pristatymas greita* ir 
garantuota*

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

o šeštadieniai* 
nuo tt vaL ryto iki 2 vai. p.p. 

327 W. Broadway,

So. Boston, Mas*. 02127 

Tek 268-0068 

Vedėja* J. Vaičaiti*

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 VVorces
terio į Lietuvą ir kita* Rusi
jos valdoma* sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningaL 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinė* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomi* kainomi*. 

Vedėja B. Sviklienė

Kiek laiko ir pinigo *uUu- MĖLYNi KARVELIAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai
na ............................  $1.50.

pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juo* paragina mokėti, o pa- 
ys, be paraginimo, prieš 

atsiųstų reikalingą sumą-

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

Peter Maksvytis
Carpenter A Bnilder 
925 E. Fourth SL,

So.
Atlieku visu* pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jčaų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas AN 8-3330

Televiziją 
ir radiją'

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sisht Str-et

South Boston 
Tel. AN 8-6645

'ooooooocooooooecoooooiomo.'

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADVVAY 
South Boston. Mass

**********************************'
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd::
;; (RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ 
Valandos*.

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

J**********************************

i Apsidrausk
j NUO LIGŲ JR NELAIMIŲ {
i . •• Draudžiame nuo polio, viso- • 
{kių kitokių ligų ir nuc nelai- { 
{mių (ugnis, audra ir kt.) .. { 
{Visais insurance reikalai* { 

kreiptis: 5
BRONIS KONTRIM

Jastirc of tiePeaee—Constable 
598 E. Broadway 

Se. Boston 27, Mase.
Tel. AN 8-1761 ir AN 8-24881

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

’ nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis i 

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

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FUEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas
• VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas
• Automatini* alyvos {liejimas
• 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 AIKŠTES

yevvvv r*Tr-*v»wvwvv»

; Dažau ir Taisau *
* . «|e Namus iš lauko ir viduje. * 
* Lipdau popierių* ir taisau*

Ketvirtis & Co.
—J K W ELER8^“ 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
•! i taisome įjArodžm-
|;! tiedvi, papuoialu*

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649 jįį 
: r*******#*#**********************' y

11

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU

Didžiausia* visų Fordo gaminių pasirinkimas 
Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti

Patvirtinta agentūra

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

FORD TRVCKS

VISOKS R EM ONT AS —D ALYS 
24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSER1JOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SH0P)

Dideli* A-l vartotų mašinų pasirinkimą* 
žemiausia kaina

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

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

327-1000
COVENEY FORD Sales Inc.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

« - + L«ipQ3u popierium u 
;; * viską, ką pataisyti reikia. 
:: e Naudoju tik geriausią 

medžiagą.'
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 
Tek CO 5-5854

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistu*, išpildome gydytojų re 

ceptus ir-turime visus gatavus vaistu*.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vsistiną.

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

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

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 vaU ryto iki 8 vak vn išskyrus šventadienius ir

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimų
495 Columbia Road

Arti Upham’s Corner 
Dorchester. Mi

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Chirurgas

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadvvay,

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

TEL. AN S-2712 
.\amai ir Ckis:
2*7 Concord Rd., Billerica. Maas. 

TEL. MO 3-2948

Lietasis Gyeyiojas ir
X KAY

r*******************eeeeeeee*e**e*^

A. J. NAMAKSY
Real Estate A Insurance

409 W. BROADWAY
South Boston, Mas*. 

Office Tel. AN 8-0948
lo********************************

Flood Sąuare 
Uardware Co.

Savininkas N. J. ALEKNA
•28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASO. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popiero- Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narname

Reikmenys plambenams 
visokie geležie* daiktai

i s




