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Gemini 7 sėkmingai skrenda, 
Gemini 6 - kyla trečią kartą:

Gemini 7 skrenda pagal planą. Jau būtų susitikę* 
su Gemini 6. jeigu šiam būtų pavykę sekmadienj pakilti.

Erdvėlaivis Gemini 7 jau ri išbūti erdvėje 14 dienų ir 
skrenda antra savaitė, su- apskristi žemę 206 kartus.
mušęs visus ligšiolinius erd
vėj buvimo rekordus. Jis tu-

Kol kas viskas vyksta sėk
mingai. Vieną dieną astro
nautams buvo leista net nu
sivilkti savo apsauginius vir
šutinius drabužius ir skristi 

Įtik naktiniais apsivilkus, 
i Praeitą sekmadienį turėjo 
pakilti Gemini 6 ir tą pačią 
dieną susitikti su Gemini 7, 
prisiartinus prie jos net per 
7-8 pėdas, ir kurį laiką skris- 

i ti drauge. Tas dalykas ypač 
įdomina viso pasaulio moks. 
Tininkus. Bet pačią paskuti
nę akimirką Gemini 6 dėl 
mažo sutrikimo nepakilo. 
Kai šie žodžiai rašomi, nu
matoma, kad šis erdvėlaivis 
pakilt trečiadienį, gruodžio 
15 d., o gal ir kokia diena 

Viceadmirolas John J. Hyland vėliau, ir vistiek bandys su- 
paskirtas JAV 7_jo laivyno va-, sitikti su Gemini 7. 
du. Tas laivynas saugoja Viet-Į Jei Gemini 6 nepavyktų 

pakilti iki šeštadienio, tai tą 
bandymą tektų atidėti iki 
vasario-kovo mėnesio. Mat, 
Gemini 7 šį šeštadienį, o vė
liausia sekmadienį turi nusi
leisti-

na

Sovietu vadai tarp
savęs plaunasi

Net žiauriojo Stalino lai
kais Kremliuje nebuvo vie
nybės, tik tada nedrįsta ki
tokios nuomonės kaip Stali
no pareikšti. Šiandien yra 
kiek laisviau, todėl ir vadų 

' piautynės iškyla viešumon.
Aukščiau ant laktų paly

pėję stengiasi išsilaikyti sa- 
kitu lėktuvu. 48 keleiviai liko vo vietose, todėl numatomus 
gyvi, žuvo tik trys keleiviai ir varžovus stumia žemyn, 
pats White, gelbėdamas kitus. Štai šiomis dienomis iš 

„pezidento“ pareigų paša- 
■■ —lintas net gudrusis Mikoja- 

i nas. nes reikėjo į tą nereikš
mingą garbės vietą įkišti kai 
kam pavojingą Podgornį. 
Jaunas ir veržlus Šelepin at
leistas iš premjero padėjėjų 
ir partijos ir valstybės kont
rolės komiteto, nes ir jis da
bartiniams vyriausiems bo
sams atrodo pavojingas.

Lakūnas Charles White 
lingu būdu laimingai 
netoli North Salem, N. 
kai jo lėktuvas ore

Sovietų S-ga didina 
išlaidas karui

Baigėsi 20 mil. kaštavęs 
vyskupą susirinkimas

Gruodžio 8 d. pasibaigė Romos katalikų bažnyčios 
visuotinis susirinkimas Vatikane.

Gruodžio 8 d. pasibaigė 
prieš 4 metus Vatikane su
šauktas visuotinis susirinki
mas, kuriame dalyvavo per 
2,000 aukštų dvasiškių- Dau
gel tūkstančių vietos žmonių 
ir arti 100 valstybių atstovų 
uždarymo iškilmėse stebėjo 
susirinkimo dalyvių eiseną, 
kurios gale sekė dabartinis 
popiežius Paulius VI, aukso 
soste nešamas.

Susirinkimas posėdžiavo 
168 kartus. Juose visą laiką 
ėjo kova tarp konservatorių 
ir liberalų, tarp Romos kuri
jos ir naujųjų pasaulio kraš
tų atstovų. Nė vieno sprendi
mo nepadaryta vienu balsu.

Suvažiavimas kaštavęs a-

I

Kipras Bielinis 1883. IX. 26.-1965. XII. 7. I

lionio didelius nuopelnus vi
sai mūsų tautai.

T jtslirin ir T .oucnrA—uovTių 11 n\r~

mitetu vardu atsisveikino

Kipro Bielinio paskutinė kelionė
Gruodžio 10 d. vakarą į 

Šalinskienės laidojimo įstai
gą rinkosi New Yorko lietu
vių žymieji veikėjai, įvairių 
organizacijų atstovai atsi
sveikinti su tauriu žmogumi, 
nepalaužiamu kovotoju dėl 
teisingesnės visuotinės san
tvarkos ir savo gimtojo kraš
to laisvės — Kipru Bieliniu, 
kurio gyvenimo siūlas nu
trūko gruodžio 7 d. Prisirin
ko pilna salė-

Lietuvos trispalve pri
dengtame karste guli velio
nis, lyg būtų tik ką užmigęs 
ir netrukus pabus. Mat, mirė 
staiga, todėl ir veide jokių

pasikeitimų. Karstas iš visų 
šalių apsuptas gražių gėlių 
vainikų: giminių, Vliko, 
Lietuvos Laisvės Komiteto, 
Laisvosios Europos Komite
to, Latvijos Laisvės Komi
teto, didelių raudonų gvaz
dikų Amerikos Lietuvių So
cialdemokratų S-gos ir Lie
tuvos Sociaudemokratų Par
tijos Delegatūros Užsieny, 
Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje, ALSS 19 kuopos, Lie
tuvių Darbininkų Dr-jos 7 
kuopos. S. ir D. Jasaičių ir 
E. ir K. Valiūnų. G. ir M. 
Brakų. Vilčinskų iš Londono 
(Anglija), G. ir A. Leonų iš

Baltimorės, Klimų iš Balti- 
morės, Paknių iš Thomsono, 
Conn., Siliūnų ir Išgaičio iš 
Chicagos. Petniūnų iš New 
Yorko.

Atsisveikinimo apeigas 

pradėjo ir joms vadovavo

Jonas Pakaika.
Pirmasis kalbėjo Vyriau

sio Lietuvos Išlaisvinimo ir 
Lietuvos Laisvės Komitetų 
pirm. Vaclovas Sidzikaus
kas. -Jo graži kalba bus iš
spausdinta kitame numery-

Po to tarė žodį Lietuvos 
Generalinis Konsulas Vytau
tas Stašinskas, pabrėžęs ve-

**++****#**##*##**********#*#*#*«#**#****####»***#****##> -#4***************************** *****************

Yorke. Iš kairės į dešinę Jonas Pakaika, Jonas Vilkaitis ir paskutinis dešinėje Jackus Sonda. 
‘Nėra Kipro Bielinio, nes sėdėjo kitoje vietoje.

pie 20 mil. dolerių, bet ką tai 
reiškia Vatikanui, jeigu jis 
valdo bilionų vertės turtus.

Tik išmėginus visas
taikos priemones...

Prez. Johnson pareiškė, 
kad „kietų priemonių“ Viet
name bus imtasi tik tada, 
kai visi taikos mėginimai ne
duos vaisių. Kokios tos „kie
tos priemonės“ bus, prezi
dentas nepasakė.

Valstybės sekretorius D. 
Rusk pareiškė, kad tik nuo 
Kinijos pareina kariauti su 
JAV, ar ne, o JAV savo pa
žadus Vietnamui ištesės.

siems. Sielvartoje susikaupę 
stovime prie jo kapo ir liūdi-
mn rlronorn cn 1ixxfiixrYii\XIWUgV KJVt IIVVUTItį T XOUV
mene“

Negausių K. Bielinio gi
minių šiame krašte tėra ve
lionio sesers sūnus Petras 
Ausieju* Bostone ir trys se-

latvis Raman*, Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje var
du Eupbrozina Mikužytė,
Maž. Lietuvos Bičiulių Dr- 
jos ir SLA kuopos, kurios į sers dukros— Angelė V
garbės narys velionis buvo— 
P. Dagys, Pasaulio Moterų 
Federacijos Lietuvių sky
riaus vardu Vincė Jonuskai- 
tė-Leskaitienė. Ji sakė, len
kianti galvą prieš velionį ir 
dėkojanti jam lietuvių mote
rų vardu už jo nuopelnus,

lovienė ir Aldona Tamošiū
nienė Chieagoje ir Vida 
Liaudinskienė Waterbury, 
Conn. Vokietijoje yra ant
ras velionio sūnėnas Kipras 
Ausieju*, o Lietuvoje velio
nio sesuo Lucija Ausiejienė. 
Jų vardu Piju* Venclova pa-

kad Lietuvos moterys gale- dėkojo visiems, kurie pareiš-
4-,, 1.x ..i___ •____ -1-1______ ____  - _tų turėti lietuvišką malda
knygę ir lietuvišką elemen
torių.

J. Šlepety* priminė velio
nio didelį įnašą, kuriant 
JAV Lietuvių Bendruome
nę.

Keleivio redaktorius Jac
kus Sonda kalbėjo Keleivio 
redakcijos ir bostoniškių 
draugų vardu (Velionis šia
me

kė užuojautą, dalyvavo šer
menyse, karstą papuošė gė
lėmis, kurias velionis gyvas 
būdamas taip labai mėgo.

šeštadienio rytą taip pat 
nemažas būrys, jo tarpe Vli
ko pirm. V. Sidzikauskas, 
gen. konsulas V. Stašinskas, 
susirinko į laidojimo įstaigą 
ir iš jos palydėjo velionį j 
Fresh Pond krematoriumą,

žemyne savo pirmąsias: kur, Jonui Pakalkai atsisvei- 
dienas praleido Bostone ir Į kinus Amerikos Lietuvių So- 
dirbo Keleivy). Jis iškėlė Įcialdemokratų S-gos ir Lie- 
velionio pasiaukojimą savo!tuvos Socialdemokratų Pa> 
idealui, sugebėjimą ir dide- tijos Delegatūros Užsieny 
lėse audrose nepasimesti ir |vardu (jo kalba bus kitame 
jaunuoliškai to idealo iki'numery) ir vargonėliais su- 
mirties siekti. Jis dar primi-Įgroto Lietuvos himno gar-

Sovietų Sąjunga paskelbė 
, 1966 m. gynybos reikalams 
■ numatanti išleisti 5% dau- 
įgiau. negu šiais metais, bū- 
tent. viso labo 14 bil. 400 
mil. dolerių. Šitaip tik sako. 
ma. o kiek iš tikrųjų tam rei-

Gudrusis Anastas Mikojanas, kalui išleis, tą ir Sovietų S- 
sugebėjęs įsiteikti ir Stalinui, ir goj mažai kas težinos, nes 
Chruščiovui, šokdamas režiminį ten išlaidos karo reikalams 
kazoką pagal ju armošką. pasku- paslepiamos visai nekaltai
tiniu metu ėjęs Sovietų Sąjun- atrodančiuose skaičiuos biu- „ , ... . i v <>- 9C. , • 1* ržmnncn n Socialdemokratai Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto seime lapkričio 2<-28 dienom \ew
gos prezidento pareigas, praeitą dzeto rėmuose. U ir aplamai. *^ . . . . b . a i g—j
savaitę tą vietą turėjo užleisti viešai sovietų skelbiamu biu-' 
Nikolajui Podgornij. džetu negalima pasitikėti.

ne, kad velionis buvo Lietu
vių Socialdemokratų S-gos 
Literatūros Fondo kūrėjas ir 
jo tikroji siela. Jo rūpesčiu 
tas fondas jau išleido 6 kny
gas. kurios žymiai praturti
no mūsų negausią raštiją ir 
kurios ateityje bus vertin
gas šaltmig tiems, kurie stu
dijuos mūsų praeitį.

J. Pakaika perskaitė jo 
gautą iš Sofijos ir Domo Ja
saičių (gyv. Tampoje. Fla.) 
tokią telegramą: „Giliai su
jaudinti mielo brangaus 
draugo, tauraus žmogaus, 
didžioji lietuvio Kipro Bie
linio mirtimi, reiškiame nuo-
širdžių užuojautą jums vi- nas.

sams nutilus, dalyviai vienas 
po kito praėjo susikaupę, 
dažnas ir su ašara akyse, pro 
karstą, paskutinį kaitą tar
dami jame gulinčiam Kiprui 
Bieliniui sudie!

Pagal velionio norą, jo pe
lenai bus vėliau nuvežti j 
Chicagos Lietuvių Tautines 
kapines.

Laidotuvėm rūpinosi Pet
ras Ausie jus ir Pijus Venc
lova, kurie yra ir velionio 
testamento vykdytojai, o at
sisveikinimo apeigomis A. 
L. Socialdemokratų S-gos 
atstovas Jonas Pakaika ir 
Vliko atstovas Juozas



Puslapis

Išvirto dar vienas ąžuolas
Pernai gruodžio 16 d. New Yorke mirė prof. Steponas 

Kairys, o šiemet gruodžio 7 d. vėl ten pat amžinai už
merkė akis jo vienas ištikimiausių draugų Kipras Bielinis, 
taigi netekome dviejų pirmaujančių visuomenės narių.

Kipras Bielinis — Lietuvos knygnešių karaliumi va
dinamo Jurgio Bielinio sūnus, tik keliolikos metų jaunuo
lis stojęs tęsti savo garbingo tėvo darbą — kovoti su caro 
valdžia dėl Lietuvos laisvės ir teisingos visuomeninės 
santvarkos.

Jis jau 1905 m. revoliucijos aktingas dalyvis, beveik 
visą Lietuvą išvaikščiojęs, ragindamas žmones sukilti prieš 
carą, pirmasis surengęs viešą mitingą Kupišky. Caras už 
tai jam brangiai sumokėjo — 4 metus kalino ir ištrėmė i 
Sibirą. Iš ten pabėgęs slapstėsi iki 1917 m. revoliucijos. 
Jai kilus, sugrįžo į Maskvą, ten vėl įsijungė į socialdemo
kratų eiles.

1918 m. grįžo Lietuvon, kibo į savivaldybių (Ma
žeikių, Šiaulių) steigimą, Šiaulių partizanų štabe planavo, 
kaip greičiau bermontininkus iš Letuvos išvyti.

Vėliau jis visų demokratinių seimų vienas žymiųjų 
atstovų, kartu veikia įvairiuose kooperatyvuose ir Kauno 
miesto savivaldybėje ir ligonių kasoje. Okupacijos metu 
jis vienas pogrindžio vadų — Vliko narys. To darbo ne
nutraukė pasišalinęs į Vokietiją ir atvykęs į JAV- Vilke 
ir Lietuvos Laisvės Komitete jis išbuvo iki pat mirties.

Jis iš Lietuvos išsivežė (kartu su St. Kairiu) įgalioji
mą sudaryti užsieny Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
atstovybę, kuri informavo ir informuoja apie Lietuvos 
padėtį Socialistų Internacionalą ir atskirų kraštų socialis
tus.

Velionis nuo jaunystės dienų buvo uolus demokrati
nės spaudos bendradarbis. Ir į JAV atvykęs, jis kurį laiką 
dirbo "Keleivy“. Jo sumanymu įkurtas Socialdemokratų 
S-gos Literatūros Fondas, kuris iki šiol jau išleido 6 ver
tingas knygas (Iš jų tris velionio parašytas) ir turėjo nu
matęs dar ne vieną iškišti.

Velionis pirmą kaitą lankėsi JAV 1922 m. ir čia infor
muodamas apie to meto Lietuvos padėtį, negalėjo nutylėti, 
kaip komunistai stengėsi sutrukdyti nepriklausomos Lie
tuvos atstatymą ir įjungti Lietuvą 1 Sovietų S-gą. Dėl to 
komunistai jau tada jį visaip plūdo ir jo mitingus sten
gėsi visokiomis priemonėmis ardyti.

žodžiu, velionis buvo labai šakota asmenybė, pali
kusi gilius pėdsakus įvairiose mūši} gyvenimo srityse. Jo 
pasiges visi. o ypač socialdemokratai. Jis paliks pavyzdžiu 
tvirtų principų žmogaus, visą savo gyvenimą skyrusio ki
tiems. Jis nebus pamirštas tol. kol tik mumyse rusens lais
vės troškimo kibirkštis.

Skausmo h* liūdesio kapini pranešame, kad gruodžio 7 d. 
New Yorke mirė Amerikos Lietuviu Socialdemokratą Sajan
uos Centro Komiteto ir Lietuvos Socialdemokratą Partijos 
Delegatūros Užsieny narys, nepalaužiamas kovotojas dėl 
Lietuvos laisvės ir socialistinės santvarkos, nepamirštamas 
drangas

KIPRAS BIELINIS

ir reiškiame gilią užuojautą jo giminėms ir visiems idėjos 
draugams.

Amerikos Lietuviu Socialdemokratą Sąjungos 
Centro Komitetas

ir

i n

Lietuvos Socialdemokratą Partijos 
Delegatu ra Užsieny

BK29

Įžymiam Lietuviu Tautos sūnui. Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto kūrėjui ir Valdybos nariui. Taatos 
Fondo pirmajam valdytojui

a. a. KIPRUI BIELINIUI

mirus, jo giminėms, vienminčiams ir bendražygiams nuo
širdžią užuojautą reiškia

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETAS

Įžymiam Lietuvos laisvės kovotojui, Lietuvos Laisvės 
Komiteto ir Lietuvos Delegacijos Pavergtąją Europos Tautą 
Seime nariui

a. a. KIPRU! BIELINIUI

mirus, jo gimines, bendraminčius ir bendražygius nuoširdžiai 
užjaučia ir drauge liūdi

Lietuvos Laisvės Komitetas
ir

Lietuvos Delegacija Pavergtąją Europos 
Tautą Seime

cvcJJEi v ia, aO. Rus l oN

Kipras Bielinis (trečias iš dešinės) Kanados Lietuviu 
1960 m. spalio 9 d. Toronto mieste.

Socialdemokratu Sąjungos konferencijoje

Nuoširdžiam darbo žmonių gynėjui drg.

KIPRUI BIELINIU!

mirus., gilią užuojautą reiškia jo giminėms ir vienminčiams

Lietuviu Darbininką Draugijos Centro Valdyba

Mūsų bendradarbiui, senam lietuvių socialistinės spaudos 
puoselėtojui, keliu knygų, kuriose išryškinama Lietuvos 
socialdemokratą veikla ir ją indėlis į lietuviu tautos kovas 
dėl Lietuvos laisvės, autoriui, draugui

KIPRUI BIELINIU!

mirus, liūdime 
draugais.

karta su jo artimaisiais ir visais idėjos

'Keleivio“ patikėtiniai, redakcija ir administracija

Nuosekliam socialistui, nuoširdžiam Lietuvos laisvės 
kovą dalyviui, buvusiam mūsą kuopos nariui, mielam draugui

KIPRUI BIELINIUI

mirus, liūdime kartu su jo artimaisiais ir idėjos draugais

Amerikos Lietuviu Socialdemokratu Sąjungos 
60-toji kuopa

Brangus yra kiekvienas nuoširdus darbo žmogaus gynė
jas. todėl giliai liūdime dėl drg.

‘'f
KIPRO BIELINIO

mirties ir reiškiame gilią užuojautą jo giminėms ir bendra
minčiams.

Lietuviu Darbininką Draugijos 21 kuopa

-.1
Artimam šeimos bičiuliui, idėjos draugui

KIPRUI BIELINIUI
Z

mirus, liūdime ir reiškiame užuojautą jo giminėms.

* Vladas Sirutaviėius ir šeima

Mielam draugui

KIPRUI BIELINIUI

mirus, giliai liūdime

Stella ir Napoleonas Jonuškos

Sukrėsti žinios apie netikėtą įžymaus mūsą demokratinio 
socializmo sąjūdžio dalyvio, malonaus draugo

KIPRO BIELINIO

mirti, liūdime kartu su jo artimaisiais, draugais ir bičiuliais

Vincas Anesta ir Milda Anertaitė

Po $100: Liet. Taut. Sąjū
dis, Liet. Darbo Federacija 
(jų metiniai įnašai), Lietu
vos Atgimimo Sąjūdžio au
ka.

Po $20: E. ir V- Rasteniai.
Po $10: dr. A. Pakalnis, 

dr. A. Razma, dr. R. J. Sid- 
rys, kun. J. Tautkus, dr. 
arch. A. Kulpavičius. prof. 
A. Salvs, Pr. Lakutis, G- 
Stančienė, Br. šmitke, V. 
Šimkus. A. ir J. Dagiai. L.V. 
L. S-gos Chicagos skyrius.

Per įgaliotinius:
Chicagoje B. Vitkus $100 

gavo iš: $50 prof. dr. Meš
kausko, $20 pats davė ir po 
$10—A. Repšio. J. Saba
liausko ir XY.

Įgal. St- Eivos. Brockton, 
Mass. surinko $107 :po $10 
aukojo V. Beržinskas. A. 
Barulis, K. Keblinskienė, A. 
Šeduikis, P. Petkelienė, J. 
Laurinaitis, Z. Lankys. St. 
Grašys. V. Sužiedėlis ir St. 
Eiva; $5—V. Tamulig irV. 
Skobeikienė—$2.

Įgal. K. Kudlos, Baltimo- 
re, Md-, surinko $40.kuriuos 
aukojo po $10—A. Polians- 
kienė, Ad. Lažaitis, C. Sur- 

ęj dokas ir pats K. Kudla.
Iš įgal. M. Karašos, Balti- 

more, Md.. gauta $10.
Visi įgaliotiniai labai pra

šomi aukų telkimą suakty
vinti. o JAV LB apyl. valdy
bas prašome nuoširdžiau 
talkinti Tautos Fondo įgalio
tiniams aukoms surasti savo 
vietovėse.

Aukas siųsti LITHUANI- 
AN NATIONAL FUND pre
lato J. Balkūno adresu:

64-14 56 Rd., Maspeth.
N. Y. 11378.

Ki

Tautos Fondo Valdyba
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Kas kitur rašoma
KODĖL JIE TAIP 

PASAKOJA

’Darbininkas“ Nr. 78 ra
šo:

VLIKO REIKALAI

Vakaruose tokius pat pa
reiškimus, kokius skelbia 
liesa. Tėvynės Balsas ir kar
tais Vienybė. Tai buvo dau
giau nei propaganda. Pra
nešėjas rodė Lietuvos vaiz-

”Jis (dr. Br- Vaškelis. Kel. dą, lyg jis būtų žiūrėjęs pro 
red.) keliavo ten Vilniaus akinius "made in So'iet 
archyvuose rinkti medžiagos Russia“, o jo lūpos buvo vir
šavo moksliniam darbui. Iš tusios ne laisvo žmogaus 
anksto tai kelionei rengė sau laisvos minties reiškėju, bet 
kelią pranešimais apie Lie- automatu, sovietine ’govo- 
tuvoje dabar esamus rašyto- rilka“.
jus palankia prasme, kad tas čia galima pridėti, kad 
režimas jam taip pat būtų dažnas, grįžęs iš Lietuvos, 
palankus. O jau Vilniuje jis atrodo lyg kažkieno suvar- 
lankėsi pas A. Sniečkų, pra- žytas, bijo papasakoti, ką 
šydamas malonių savo ten matęs bei girdėjęs, arba pa
studijuojančiam broliui. So- sakoja tik labai patikimiems 
vietai malonių nedalina vėl- žmonėms, būdamas tikras, 
tui. Jie nėra labdaros drau- kad to jo pasakojimo niekas 
gija, kuri remiasi gailestin— kitas nesužinos. Bet yra ir 
gurnu artimui. "Duosiu tau, tokiu, kurie grįžę viską vaiz- 
kad duotum man“ — galio- duoja auksinėmis spalvomis.

Praėjo sėkmingas Vliko Ja ten dėsnis. Nėra ko stebė- Matyt yra dvejopų ”turis- 
seimas. Artinasi kiti dideli lapkričio 5 d. B. Vaš- tų": vieni, kuriuos apkvaiši-
Kalėdų ir Naujųjų Metų įvy- kelis New Yorke Šviesos— na užpylęs akis vodka ir au- 
kiai. Prieš juos geriausias Santaros suorganizuotame sis saldžiais žodžiais, o kiti, 
laikas prisiminti Lietuvos susirinkime paskaitė prane- kuriuos ten taip tvirtai pri- 
laisvinimo problemas bei ko- Šimą, dėl kurio kilo jo drau- riša už uodegos, kad ir šion 
vas. kuriai veda Vlikas, ir protestai. Nes pranešime pusėn Atlanto sugrįžę, dar 
tas kovas visais būdais pa- daugelis išgirdo apie Lietu- negali tos uodegos iš Jcomu- 
remti. vos gyvenimą ir esančius nisto saujos ištraukti-

Juozas Audėnas. Vliko _____________________________
generalinis sekretorius, pri
siuntė Tautos Fondui 25 dol. 
auką. vieton juos išleidęs 
švenčių atvirutėms siuntinė
ti.

Taip padaroma dviguba 
nauda: viena, atkrinta rašy
mo darbas ir antra,—gera 
parama Lietuvos laisvinimo 
darbams.

Vertėtų visiems šiuo gera 
pavyzdžiu pasekti.

Bendra tvarka Lietuvos 
atsiuntė aukų;isiaisvimmui

Kipras Bielinis (trečias iš kairės) Keleivio 60 metu 
sukakties bankete 1965 m. balandžio 25 d.

Kairėje gen. de Gaulle. kuris Prancūzijos prezidento 
rinkimuose gruodžio 5 d. negavo daugumos, todėl antri 
rinkimai bus gruodžio 19 d. Dešinėje vienas iš de Gaulle 
varžovą Jean Lecanuet, vadinamas prancūzą John Ken
nedy. Jis rinkimuose paliko trečioje vietoje.

JAUNIMO METAI vių jaunimas ir svečiai ren
kasi į Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresą Chicagoje.

Jaunimo Metai prasidėjo 
su Kanados Lietuvių Jauni
mo Kongresu. Toliau sekė 
Lapkričio 13 žygis New Yor- INDIJAI GRESIA BADAS
ntin XV Lie‘ žmonių
tuvių Studentų Sąjungos vi- visuomet ba(1 h •
suotims suvažiavimas. n. -cfo „ *7c - o o j- • o j piasta šių metų sausra tą 

Sausio 3-8 dienomis Syd- bado nelaime dar padidins
ney trieste, Australijoje, j- Spėjama, kad šiemet ryžių 
vyks Australijos Lietuvių ir kviečių derlius tebus tik 
Jaunimo Kongresas. Vėliau trečdalis normalaus 
Vasario 16 proga viso pa- papiastai Indijo, derlius 
šaulio kraštuose jaunimas būdavo 30 mil. tonu ryžių ir 
pradeda Jaunimo Peticijos j2 mil. tonu kviečiu, bet iu 
Jungtinėms Tautoms masinį neužtekdavo,—JAV iš savo 
parašų nnkimą viso pašau- atsargų -ai duodavo 7 mil. 
io kraštuose Kovo 6 d.- tonų. o kiek tada reikės 

l«<ų teikimo diena Jaunimo d„oti. jei ten teužaugo tik 
Metams ir Jaunimo Kongre- trečdalis normalaus’ der. 
su’, o visas kovo mėnuo skir- liaus?!
tas lėšų vajaus tęsimui.

- r O- OA J. . dabar vra apleistu so-
Visi aukotojai skelbiami Michio-an° vaMvb^i»en^vV& ^uni^ gyventojai išėjo, 

spaudoje. iMiehigan valstybėje vyks kur akys veda duonos ieJko_
Visiems nuošidržiai dėkoja | *77 Jaun‘m? s‘ov^ a' »>• Tūkstančius mylių besitę- 

1966 m., birželio 30—lie- siančiuose laukuose stovi 
pos 3 d. viso pasaulio lietu- vos išdygę sudžiūvę javai.



Nr. 50, 1965 rn. gruodžio 15 *JV. UVJ i v*w

KAS NIEKO NEVEIKIA. 
TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAM, 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS
Lietuvių Fondas skinas kelią Gražių Švenčių, skaitytojau!

Nežiūrint poros tūkstan- Va, ir Kalėdos čia pat. ir 
tininkų ir keleto šimtininkų, Nauji Metai. Banga atmini- 
dauguma Detroito lietuvių mų. it paveikslai ekrane, 
iki šioi Lietuvių Fondui ne- slenka vaizduotėje, keisda- 
žinomi. O tai todėl, kad nie- mi vieni kitus: laimingos 
kas čia nesiėmė iniciatyvos jaunystės dienos nepriklau- 
LF aukų telkimui vadovauti- somoje tėvynėje, Kalėdos 
Pagaliau, kažkada praeitą vienų okupantų spaudžia- 
vasarą vyliausia LF vado- miems, Kalėdos kitų oku- 
vybė Įgaliojo visuomeninin- pantų suubagintiems ir karo 
ką. JAV LB tarybos narį teriojamiems, Kalėdos poka- 
Vladą Paužą sudaryti LF rio Vokietijoje — vilties ir 
vietini komitetą. Keletą mė- netikrumo metuose. Pirmo- 
nesių V. Pauža žvejojo būsi- sios Kalėdos Įvairiaspalvių 
muosius k-to naiius ir kartu žiburių laisvės šalyje, Kalė- 
šimtininkų teikėjus. Pasiro- dų virtinė turtėjant, smulkė- 
do. jis kreipėsi Į šimtą žmo- jaut ir senstant, 
nių ir iš jų atsirado 15. Kiek jau nekrologų ir už

uojautų. skaitytojau, tu ir aš
Komiteto steigiamasis po- perskaitėme nuo pereitų Ka- 

sėdis Įvyko Lietuvių namuo- ledų iki šiųjų, kiekoje paka
sė š. m. lapkričio 21 d. Susi- synų, ir vestuvių, ir krikšty- 
rinko beveik visi pasižadė- nų dalyvavome nuo pereitų 
ję, keletas svečių ir keletas Kalėdų!
spaudog žmonių. Valandą Pasaulis nestovi vietoje, ir 
užtrukusiame darniame po- kiekvienas ateiname ir nuei- 
sėdyje buvo pasikeista nuo- name su savo karta- Pro me
knėmis ir nutarta nedel- lynai žaliai raudonai gelto- 
siant komitetą sudaryti, nes nas elektrinės eglutės žva- 
visi susirinkusieji LF tikslus Reles žvelgdami Į pereitų 
iš anksto gerai žinojo ir jiem metų tolius, susimąstykime, 
pritarė. klausdami save. ar tikrai gv-

Daugumai pritariant, LF /enome ir gyvename taip, 
Detroito komitetą sudarys kad egzistenciją patei- 
17 asmenų, t. y. visi pasiža- smtume kad tiems, kune 
dėję LF šimtininkus telkti mu,su nekrologus rasys. ne- 
(be LF vyr. vadovybės įga- me,uotl ir kad musų
lietinio ir 15-kos anksčiau tosmuj artimųjų asaros ne- ! 
pasižadėjusių, vienas dar butų tik dei kitų akių. Ir 
prisidėjo posėdžio metu), džiaukimės kad dar esame 
Jie via (alfabeto tvarka): <9™ "• sve'kl ?r ^d visa 
Antanas Banionis. Bronius klne taip dareme. kaip no-

Lėktuvnešis Wasp plaukia j paskirtą vietą, kur turės nusileisti Gemini 7 ir Gemini 6 astronautai.

WORCESTERIO NAUJIENOS
Nutarta Laisvės Varpui 

sumokėti už 3 atstovus $30 
ir aukoti $10. Pirm. A. Že- 

Gruodžio 5 d. buvo Lie- maitaitis Įgaliotas pasvei- 
tuvių Tarybai priklausan- kinti Šv. Kazimiero Dr-ją, 
čių organizacijų atstovų su- kuri mini 75 m. sukakti, ir 
sirinkimas. Jam vadovavo jai Įteikti $10 auką.
Pranas Stanelis. sekretoria
vo Pauliukonyte. Išpardavimas pasisekė

Vasario 16-ji bus minima Seniems Žmonėms Gelbė- 
vasario 20 d. Lietuvių Pilie- ti Draugijos centinis išpar- 
čių Klubo salėje. Minėjimo davimas labai gerai pasise- 
vadovu išrinktas adv. Ri- kė, nes buvo sunešta daug 
chardas Sarapas. Visos mi- vertingų dovanų, 
nėjime sudėtos aukos skiria
mos Amerikos Lietuvių Ta- Kalėdų eglutė

Tarėsi Vasario 16 minėjimo 

reikalu

tybai. Lietuvių Piliečių Klubas
Juodikis 2 balsus, B. Piva- NEW YORK, N. Y. AUKOS TAUTOS FONDUI Nauja SLA 57 fcp. »aldyba J¥o‘Š
nūmenė—1 b. ir M- Klimas , . ,, , .. dų eglutę savo nanų ir jų
—1 balsą. Į iždo globėjus- ^pk *° 13 ^nifesUcija VHko yedamai Lietuvos Pirmininku išrinktas Vįn- draugų vaikams.
J. Mileriūtė—13 balsų, St. ir ka* toliau laisvinimo kovai paremti Į Mitrikas, vicepirm. My-
Bredes — 11 bal., Kr. Aus- Tokia tema gruodžio 19 Tautos Fondo prašymus kola* Žemaitaitis, sekr Juo- . - - -
tin—4 bal. J. Jakubaitis— d., sekmadienį, 3:30 vai. po- jautriai atsiliepė lietuviško- ^as. Krasinskas, fin. sekr. A- er ap ličio menesj mile
2 bal.. E. Mikužiūtė. M. Kli-piet Carnegie Endowment ji visuomenė ir jos organiza- Ki įauceliūnaitė -Lendrai yie įe mių.
mas ir P. Januška—po 1 bal- patalpose (345 E. 46 St.), cijos ir per spalio-lapkričio H®ne’ !z^" Dvareckas, ruo zio o .r snegy-
są. Į daktams kvotėjus dr. S. New Yorke, N.Y.. Įvyks dis- mėn. atsiuntė aukų: izdo g}?1?- Kleofas Zurlis ir vas senas viengungis Charles
Biežig gavo 16 balsų ir M. kusi jos. ‘ " p «100. k » G °na Žilinskiene.
Klimas—1 balsą (matomai Diskusijose dalyvaus prel. rOnskis T New BritX Ja"kauskas*. y. . „
per klaidą).- J Balkūnas manifettaeiuK 10nsKls is .\ew Britam, Atstovais j Lietuvių Tary-

Sekantis kuopos susirinki-komiteto nariai pirm ! ^<>»n?ir Liet Laisves Kovo. b išrinkti J. Krasinskas ir 
mas nutarta šaukti 1966 m. Mažeika A B^eJkis 1 t0JU (metimS paSaS)' J- Lendraitienė.
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marš. J. Pauliukonis. Kadangi gimi
nių jis neturėjo, tai laidotu
vėmis rūpinosi Pr. Beržins
kas ir Pr. Kupstas.

Burba. Petras Griškelis, Kos- rėjome daryti, dar galime
tas Jurgutis, Alfonsas Juš- pakeisti, atitaisyti, dar gali- 
ka, Stefa Kaunelienė, Irena daug gerų darbų,
Laurinavičienė. Edvardas dai Salime sa\o gy\enimui
Mikalauskas. Vladas Mingė- - -- ,
la. Jurgis Mitkus, Jonas Paš- _ Didžiųjų _ s\ encių is\ aka- 
kus, pats LF Įgaliotinis VIa- rės^ —. ^uk pas\ eikmtas, 
das Pauža. Jūratė Pečiūrie- skaityto iau; Ir tenebūna tau 
nė, Juozas Racevičius, Vin- ateinantieji metai pas. uti- 
cas Tamošiūnas. Jonas Ur- niai! Alfonsas Nakas 
bona§ ir Kazys Veikutis. Iš
jų penki asmenys bu'o no
minuoti ir sutiko užimti ko- 
mitete specialias pareigas: ]W)- m 5 d p0
P. Gnskelis A Juška. S. jet K Macke-Mačiuko 
Kaunel.ene, J- Pečiūriene ir rea, pstat„ istaigoie 2549 
J. Uibonas. Kas iš ju bus ko- Wes( -j g jvvko gLA 217 
miteto pirmininku kas sek- kuQpo? susirinįimas Pirmi. 
retonumi, iždininku ir tt., njnkavo kuopos pirmininkas 
kol kas dar nepaaiskejo. j jakubonis. sekretoriavo P.

Susirinkimo metu šiltais PrVzas- Susirinkimas buvo 
žodžiais buvo paminėti ne ?iais metais paskutinis. Da- 
tik abu detroitiškiai tūkstan- lyy^v0 narių, 
tininkai (Marijonas šnapš- ,.^?.r’ansi? sekretoiius K. 
tys bei Stasė ir Vacys Urbo- Maciukas pranese kad siais 
nai), bet taipgi ir keli šimti- metais visi ranai taikingai 
ninkai. Tai pensininkas, se- sumokėjo nano mokesti, pn- 
nosios kartos lietuvis Mate- ^ti du nariai vienas serga, 
ūsas Mozūras, pensininkai. Kuopos valdyba visų susi- 
abu silpnos sveikatos, buvę rinkusiųjų buvo vienbalsiai 
mokytojai Valerija ir Matas perrinkta 1966 metams ta 
Tvlai, pensininkas Jurgis PatĮ: P1™- dakubon?s; V"
Mitkus. Taip pat paaiškėjo, i .?\^JkeJis'-ev-r' ='
kad medicinos daktaras Jo- Bružas izd. Pr. Maciukiene. 
nas šepetys jau yra davęs ^in-
500 dol. O posėdžiui dar ne. do globėja E. Norkute-Į ap. - 
pasibaigus. Į salę savo šimti- kntier konferenciją be se
nę vokeatnešė inž. dr. Sta- a?ftovu. pnnnkti dar 
sys Juzėnas, savo gražiu nauji . J. Stundis ir J. Ta- 
mostu lvg ir pripažindamas lalas- Aptarus einamuosius 
de jure ir de facto ką tik isi- reikalus pneita pne svar- 
steigusi ir jau aukas prii- gausio darbotvarkes punk- 
mantį LF komitetą. ; o - nominacijų, SLA Vyk-

Idomąją Tarybą.
Puiku, kad Detroitas pa- Suskaičius paduotus ba- 

galiau pabudo. Iki 1968 m. lotus, paaiškėjo, kad i pre- 
detroitiškiai turės sudėti ridentus Povilas Dalgis ga
bent penkias dešimtis tūks- vo 17 balsų (visus), į vice- 
tančių! Fantastiška? Visiš- prezidentus St. Gegužis—11 
kai ne. Savo šimtinę pasi- balsu, A. Kalvaitis—4 bal. ir 
stengsiu atiduoti 1966 me- St. Bredes, jr. — 2 balsus, 
tais. kad galėčiau nerausda- Į sekretorius B. Pivaronienė 
mas ir kitus spaudoje ragin- gavo 16 balsų. Į iždininkus 
|L iE. Mikužiūtė—13 bal., J.

Alfonsas Nakas

CHICAGO, ILL.
SLA 217 kp. susirinkimas

sausio 9 d. po pietų.
Po susirinkimo numato

mas draugiškas narių pobū-

Lankėsi A. Sviklas
Bronės ir Juliaus Sviklų 

. . sūnus Algis, kuris atlieka
, i , j- - • a v • Sandaros 16-ji kuopa Į karine prievolę, buvo atvy- 

dr. L. Dirdiene ir A. Vai- 1966 m. valdybą išrinko pir- kęs pas saV0 tėvus 12 dienų 
nius. i min ]W vicp-

kos anie ateities planus, o vi- * • * t * s i • • v asuomenės atstovai turės nro- Po $15: dr. J. G. Byla ir Pnm- J- Šalaviejų. sekr. A.
P dr. J. Kriaučiūnas. šermukšnį, fin. sekr. J. Kra- Mano patarimas

smską, ižd- Ig. Pigagą, ižd. Viena ponia, lietuvišką 
pavaidę nežmoniškai sudar
kiusi. veržiasi Į organizasijų 
vii-šūnes. Tokie kailiamaį-

Sniečkus. R. Kezys. J. Mik- 
lovas ir visuomenės atstovai. 
Jie trumpai nušvies žygio-

vis. \ isi kuopos nariai pra- manifestacijos genezę, eigą, 
šomi tą dieną pasižymėti ir dabartinę veiklą ir papasa- 
susirinkime dalyvauti. . .

Po $25: dr. K. Bobelis ir 
dr. J. Dičpinigaitis.

Po$20: dr. L. Surantienė,
Sandaros nauja valdyba

J. Tls.
Domininkas Nargelė — 

marinų kapitonas
ga iškelti kritiškus klausi-

-------, _r-------  ir.i&iaiškinti su mani- Po $10: gydytojai Anku- gtob?V Mitriką hT’sum „avai
Buv žinomo Kauno advo-f navJa SUr'Sta\a^JOn^ ^.GylyS\/',?e.daug.as-.7- kaičių, koresp J. Krasins- K™' 
dui . žinomo nauno aavo- Diskusijoms vadovaus N. Gailiūnas, V. V. Jav. P. Ki- R US1-

Rato. vidaus ir žemes ukio v »&«.!__ i-— r i->__ vusūi__ _______________
ministerijų junskonsulto pįrmininkas dr. K. J. Valiu- kienė, D. Variakojvtė kun. Atstovais j Laisves Varpo mai yra blogas pavyzdys
Domininko Nargelavičiaus nas j G jut j patašius A Pet sPrendėjų susirinkimą iš- jaunimui. Jiems patariu
sūnus, kovojąs prieš bolševi- p0 diskusijų bus bendras raitis. M. Kirkilą, L.’Klimas’, rinkt? A’ šermukšnis ir A. mesti šalin svetimas plunks-
kus Y ietname. Domininkas pobūvis su vaišėmis. Zanavich M ir R Jaunis- įnikus. Susirinkimas bus nas.
Nargelė pakeltas Į kapito- Diskusijas ir pobūvi ruo- kiai Ad DamuM* nrof I" Wo‘cestery sausio 16 d. J. Krasinskasnūs. Jis tarnauja marinų da- šia New Y^ko p^. Ko^; ------ ________
liniuose ir laiškais palaiko kybos Rūmai, 
ryšius su pažįstamais lietu
viais.

Jaunimo pobūvis pas 
D. Kraučeliūnaitę

Padėkos dienos vakare dr, 
J. Bakšio ir ponios namuose

LAWRENCE, MASS. 

Mano padėka

Po sunkios operacijos su-

Čerškienė, P. Pupius, J. Stel
mokas, A. Leonas, V. Milu
kas. dr. A. Plateris, F. Gar
mus, B. Brizgys. V. Marijo- 
šius, J. Kaunas, dr- V. Sruo
gienė, A. ir V. Kašubos. V.

**♦#*##*##***#»**♦###*#***##*#♦«

DOVANOS ŠVENTĖMS
grjžati namo ir po troputj CeČ€tienė, „ Vaičius. B.

rhioao-rtio 7148 Pamn syedcs^- Pe.r Keleivj no- gaktvs jr ę Y’aišnoraitė. 
Chicagoje, /148 So. Camp- rlu padėkoti savo mylimam
bell Avė., pas Danutę Krau- virai, sūnui ir marčiai, anų^ Po $5: K. Baranauskas. A. 
čeliūnaitę. jos tėvų Br. ir A kRms h: kitiems giminėaiį E. Kasselods, A. Lisauskas, 
Kraučeliūnų bute buvo gra- kurie mane dažnai lankė, vi'- B. Kolosovas,, V. Musionis, 
žus jaunimo pobūvis. Daly- sa;p rūpinosi, daug meilės dr. A. Pautienius. 
vavo apie 30 akademikų ir parodė. Per igal- J. Audėną auko-
studentų. Dalyvių tarpe bu- Dėkoju draugams ir pa- jo po $10 —D. Audėnaitė. J. 
vo Yilutytė, D. Kraučeliū- žjstamiems už raminančius Stukas. V. Steponis. J. Va- 
naitė, R. Kraučeliunaitė-Ja- laiškus, gėles ir dovanas. Vi- laitis ir I. Vakselienė, o B. 
nonienė su vyru iš Ohio. Ta- sa (aį man daug džiaugsmo Juškys $5.
lat-Kelpšaitė, Miniotas, P į suteikė ir mano jėgas gaivi- per jgai j. MakauskĮ po 
Slėnys, Martinaitytė. Rūkai-, no. Aš to niekad nepamiršiu. $jo — dr. B. Matulionis^ dr.
tė. Bakšys. P. Martinaitis 
Norkutė, Šležas. Pauperas,;
Minertas ir kiti.

Taip pat buvo keliolika 
vyresniųjų svečių. kutie 
Kraučeliūnų ir Bakšių buvo 
gražiai priimti ir pavaišinti.

KARO NUOSTOLIŲ 
ATLYGINIMAI

LB Socialinio Klubo val
dyba (3548 S- Emerald Avė.
Chicago, III. 60609) praneša, 
kad ji teikia informacijų nu
kentėjusioms dėl vokiečių 
persekiojimų, kad yra iš
leista papildymų atlyginimo 
Įstatymuose, todėl galima 
pradėti naujas bylas tiems, į bolševikinio teroro sistema, 
kurie praleido terminus ar- tos vergų stovyklos, kuriose 
ba kurių prašymus atmetė kentėjo ir žuvo 
Koelno Įstaiga.

Prašant klubą informaci

čio metams $1.00), reikia 
pi'dėti sau adresuotą voką 

įsu pašto ženklu.

Julija Mažonienė

Imkit ir skaitykit 

ką tik liejusią 

Kipro Biel imo 

knyfą

TERORO IR VERGIJO 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta

V. Kanauka, dr. V. Ingeleri- 
čius. J. Landsbergis; $15 
dr. J- Urbanavičius ir $5 M. 
Galdikienė.

Maironio lituanistinės mo
kyklos mokiniai $64.40.

Per Įgal. J. UrbelĮ (Chi
cago) $47 ir Įgal. J. Butkų 
$30.

LVL S-gos New Yorko 
kuopa ir Sandaros I-ji kuo
pa $20.

Iš N. Zelandijos Lietuvių 
Bendruomenės $69.23.

Visiems nuoširdžiai dėko
ja

Tautos Fondo Valdyba

Norbertas Kulikauskas ii 
musų Brooklyno. N. Y., pagerbda- 

broliai, seserys, giminės ir mas Lapkričio 13 d. žygio į

PER

PODAROGIFTS, INC.
220 PARK AVENUE SOUTH (kampas 18-tos g-vės) 
NEW YORK, N. Y. 10003, telefonas 226-9547
ŠVENČIŲ SEZONUI specialiu susitarimu su V/O 
VNEŠPOSYLTORGU ir pagal tam tikrą patvarkymą, 
užtikrinamas LAIKU pristatymas užsakytų dovanų 
Jūsų giminėms U.S.S.R. tiesiog Į namus.
NEatidėliokite rytojaus dienai. Aplankykite mūsų 
parodinę salę, kurioje rasite pavyzdžius dovanoms. 
Pareikalaukite mūsų iliustruotų katalogų.

PASIRINKITE DOVANŲ SAVO GIMINĖMS: 
Automobiliai, motociklai, dviračiai, šaldytuvai, skal
biamos mašinos, siuvamos mašinos, foto aparatai, 
radijo priimtuvai, transistoriai. muzik. bajanai, akor
deonai, laikrodžiai ir kitos pramonės prekės ir išdir- 

1 biniai.
Įvairiausios rūšies gražūs audiniai ir kitokie rusų 
dirbiniai nepalyginamai žemom atpigintom kainom. 
Šalikai, orenburgiškės pūkinės ir vilnonės skaros, 
spalvoti užtiesalai, lininės staltiesės, minko ir natūra
lios karakulinės kepurės, kaproninės kojinės ir daug 
kitų prekių.
Didelis pasirinkimas maisto siuntinių, delikatesų ir 
kitų vyno-degtinės gaminių.
ATSIMINKITE: -Jūsų dovanos be jokių primo- 

kėjimų. muito ir neribotame 
kiekyje pristatomos giminėm? 
užsakius firmoje:

PODAROGIFTS. INC. 
Vienintelė Vneiposyltorgo atstovybė Amerikoje 

Jūsų dovanų užsakymams.

•H

* draugai. Knygos kaina — Jungtines Tauta, vyriausiąjį

i ^enum^von*j^žeiJSie'^ Keleivio prenumerata - gera 
dvejiem, mėtėm.. dovana visokiomis progomis
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Prof. Steponu Kaili priamiaus
JONAS PAKALKA

Pereitų metų gruodžio 16 būdamas, St. Kairys įrodė, 
d. lietuvių tauta Stepono esąs ne tik socialdemokratų 
Kairio asmeny neteko vieno vadas, bet didelio takto bei 
pirmose eilėse stovėjusio ko-;inteligencijos politikas, vals- 
votojo dėl nepriklausomos1 tybininkas. Šitos savybės, 
demokratinės Lietuvos at- matyti, lėmė jam atsistoti ir 
statymo. Tai kovai S. Kai- revoliucinio pogrindžio prie- 
rys yra skyręs ne mažiau šaky.
kaip 70 metų savo sąmonin- Priverstas slapstytis nuo 
go gyvenimo. Jis savo pasi- hitlerininkų, St. Kairys ap- 
priešinimą caro valdžiai pra- sisprendė vykti į laisvuosius 
dėjo anuomet dar gimnazi- Vakarus ten kovos dėl Lie- 
joje. atsisakydamas eiti į j tuvos laisvės organizuoti, 
stačiatikių pamaldas. S. Kai- Pakely buvo vokiečių pa
ryš pasirinko inžinieriaus gautas. Laimė, kad jis vyko 
profesiją, bet jis labai gili- kitu vardu, nebuvo atpažin- 
nosi į ekonominius ir politi- tas, todėl vargais negalais iš 
nius mokslus. Jis jau nuo šio tos nelaimės išsigelbėjo, 
amžiaus pradžios įsi jungia į Vokietijoje ir kurį laiką
Lietuvos socialdemokratų 
partiją ir joje iškyla į pirmą
sias eiles. Jis veiklus 1905 
m. revoliucijos dalyvis. Kaip

atvykęs į JAV jis aktingai 
dalyvavo Vyriausiojo Lietu, 
vos Išlaisvinimo Komiteto 
veikloje. Vėliau dėl pašliju

sumanus socialdemokratų sios sveikatos iš politinio bei 
veikėjas jis žymų vaidmenį visuomeninio veikimo pasi- 
suvaidino Didžiajame Vii- traukia, bet be darbo nesė- 
niaus Seime. Jeigu ne jis ir di: jis rašo atsiminimus, 
su juo kiti drauge ėję, tas 1957 m. išeina jo žymioji 
seimas jau būtų seniai pa- jaunystės atsiminimų knyga 
mirštąs- S. Kairys, išrinktas "Lietuva budo“, o 1964 ir 
į seimo prezidiumą ir jame antrasis dar storesnis tomas
pirmininkaudamas pačiais 
karščiausiais momentais, 
sugebėjo nukreipti seimą to 
meto reikalaujama krypti
mi, formuluoti ir pravesti vi
są eilę svarbių nutarimų, ku
rie ir šiandien nenustojo 
prasmės.

Pirmojo pasaulinio karo 
metu St. Kairys pasiliko Vil
niuje ir dirbo tai, kas tuo 
ar kitu momentu buvo reika
linga. Pradėjęs Vilniaus po
licijos organizavimu, kai ru
siškoji pabėgo, o vokiškoji 
dar nebuvo atėjusi, baigė 
Vilniaus konferencijos 1917

’Tau, Lietuva“. Jis būtų, be 
abejonės, dar anksčiau pasi
rodęs, jei nebūtų liga užpuo
lusi, dėl kurios teko net koją 
nuplauti.

Ir prie kėdės pririštas, St. 
Kairys ne tik atsiminimus 
rašė, bet buvo ir "Keleivio“ 
nuolatinis * bendradarbis. 
Ten yra išspausdinta daug 
jo vertingų straipsnių įvai
riausiais klausimais-

Jis iki pat mirties akylai 
sekė mūsų visuomeninį gy
venimą, ypač domėjosi so
cialdemokratų veikla.

Steponas Kairys

St Kairio testamentas jaunimui 1 ti okupanto, tavo pavergėjo 
ir pikčiausio priešo, režimą, 
mokėk savo sieloje nuolat iš-

c i r. , , - -, . . . . laikyti gyvą ir veiksmingą
. . Savo knygos Tau Lietu- kus uždaviniai —- iškovoti laisvės troškimą sau, savo

-------------------------- 1963 m. vasarą įvykusiam ya įvade Steponas Kairys laisvą Lietuvą, atkuriant ją Wutai ir tėvynei, nenu-
m. drauge su grupe kitų su- AmenkosLietuvių Socialde- šitaip Kreipiasi į lietuviškąjį demokratijos ir nedvipras- stok ui kovoti iki
............................. * • ™ -—=. - jaunimą: miško socialinio teisingumo’p€rgalės.

"Žinodami, kiek neįsivaiz- pradais. Tiems uždaviniams> * r Kad tau, jaunime, negęs
tamai šviestų tie idealai, už 
kuriuos ir mums, senajai

lapijoje - Sovietų Rusijoje, gracijoje, tiek ir pačioje

......... ~ .... Tad tau., jaunime, noriu £ *
timista padaro beviltišku pe- palinkėti, kad, kur bebūtum iS
simistū, tačiau neturime pa. pasaulyje, visad būk ištiki.
siduoti tokioms nuotaikoms, mas savo kraštui, musų Lie-

Esu tvirtai įsitikinęs, kad tuvai. Visad būk jaunuoliš

Tjp. moKratų o-gos suvažiavimui
jis rašė:

"Labai norėčiau ALSS at-

kvietimu, kuri išrinko 
tuvos Tarybą, paskelbusią
S. Kairio redaguotą 1918 m. _ . , _ . ,
vasario 16 d. Lietuvos nepri- s*°vų suvažiavime būti kar-
klausomybės aktą. ita “ Jumls- dalyvauti jūsų

pasitarimuose bei diskusijo. 
Būdamas Lietuvos Tary- se - kartu su jumis puoselėti 

boję, S. Kairys jautė ir žino- mūsų ateities viltis ir dar 
jo, kada eiti su srove, kada kiek galėdamas kartu su ju- 
jai priešintis. Jis sugebėda- j mis dirbti. Deja, piktas man 
vo tą srovę savaip pakreipti,! likimas mane prisegė prie 
todėl prof. Z. Ivinskis 1938 kėdės. Ir tegaliu su jumis bū
ni. Židinio Nr. 5-6, rašyda- ti įjk saV0 mintimis. Kai da
mas apie \ asario 16 aktą. bar atkuriu sau man bran- 
ne be reikalo pastebi, kad gius ir artimus veidus, gyve-
"St. Kairys galėjo dideliu nimo žygiais bei amžiumi 
pasitenkinimu konstatuoti: pažymėtus, mane džiugina 
"dauguma pasidavė mažu- tikrumas, kad jūs mokėsite 
mai“- išsilaikyti savo pozicijose iki

Likiminiu Lietuvai laiko- visiško laimėjimo.“ 
tarpiu St. Kairys dalyvauja Mirties giltinė įveikė ir to 
M. Sleževičiaus kabinete dvasinio galiūno jėgas.

duojamo ir baisaus pikto įgyvendinti gali prireikti dar 
vyksta toje "socializmu“ pri- ilgų metų. Juos įgyvendins 
dengtoje bolševikinėje sat- mūsų jaunoji karta tiek emi- 
rapijoje — Sovietų Rusijoje, gracijoje,
dažnas nustoja tikėti žmo- Lietuvoje, 
gumi. Visa tai net Įgimtą op-

kas nukerpa.-.“
Nespėjo kaip reikiant ir

apšilti giminės aplinkoje, 
tuoj buvo įtrauktas į politinį 
daribą:

"Pirmosios mano čia die
nos buvo vargo dienos. Ne
suspėjau pirmąją naktį iš
miegoti, kaip pagavo mane 
tampyti ir nuo to tampymo 
ir šiandien neišsilaisvinu. 
Atvykau ypatingai įkaitin- 
ton ir čia dėl derybų su Lo
zoraičiu atmosferon, ir teko 
informuoti, aiškinti, disku
tuoti. Aršiausiais kankinto
jais yra Pannel prie Free 
Europe lietuviškoji sekcija, 
kur yra atstovaujamos be
veik tos pačios grupės, kaip 
ir Vlike, kai kurios stipriau, 
negu Vlike. Be to, vizitai 
Free ' Europe vadovybei, 
Voice of America informa
ciniai pranešimai, IRO di
rekcijos lankymas, pobūviai 
ir posėdžiai ideologiniai sa
vųjų tarpe ir dar kas kita“— 
guodėsi tame pačiame laiš
ke. O kurgi dar važinėjimai 
į Washingtoną, Chicagą ir 
kitur.

Tačiau netrukus SL Kairį 
užpuolė ligos. 1952 m. gale 
jį pirmą kartą ištiko smū
gis — kraujo išsiliejimas į 
smegenis. Atsigavęs po li
gos. apmažino politinio dar
bo dozę, atsidėjo "Darbo“ 
redagavimui ir, artimųjų pa
ragintas, 1953 m. birželio 
mėn. pradėjo rinkti medžia
gą atsiminimų rašymui.

Tuo metu dirbau Lietuvių 
Enciklopedijoje, kur tekda
vo telkti lituanistinę medžia
gą iš įvairiausių, dažnai sun
kiai gaunamų, šaltinių. Tat 
buvau apsipažinęs, kur vie
nokios ar kitokios medžia
gos būtų galima aptikti- Y- 
pač gausu tos medžiagos bu
vo Pensilvanijos Universite-

siekimai tavo gyvenimo turi
niu-

Pasitikėk savimi ir nesi-dabar globaliniu mastu vyk- kai jautrus visam, kas gražu , , ikalhama. kad t ' 
stančiose rungtynėse tarp ir kilnu, ir mokėk už tai ne- - . ? , . -
Rytų ir Vakarų laimės ne atlaidžiai kovoti. Amerikoje P^esat okupantai yra ne,yei- 
komunizmas, bet laisvasis ar kur kitur emigracijoje be- .^a - a1^ ,nera
pasaulis, vis labiau linkstąs būdamas, neskubėk "mies- 
prie demokratijos ir sočia- čionėti“. nesirūpink vien sa- 
lizmo. Laimės dėl to, nes ko- vo gerbūviu.
munizmas, sutapęs su bar
barizmu, purvan pamynęs

Jaunime, pačioje Lietuvo
je! Tavo uždavinys bus sun- 

gražiausius žmonijos idea- kiausias. Turi pajėgti apsi-
Tiekimo ir Maitinimo minis- To didelio lietuvio pelenai lūs, neturi kuo Į save pa- ginti nuo tau brukamos ko-

Sovietija. smurtu ir melu pa
remta. yra vidinių priešingu
mų kupina ir priešų smogta 
greičiau subyrės, negu su
byrėjo "nenugalimų“ carų 
imperija.

Tad, jaunime, nepalaužia-
terio pareigose, o susirinkus dar tebėra krematoriumo braukti žmonių. Laimėjimą monizmo "ideologijos“, nuo m3* tikėk ir į mūsų pergalę,
Steigiamajam Seimui, tam
pa jame ir kituose demokra
tiniuose seimuose žymiu 
parlamentaru, socialdemo
kratų frakcijos vadu. Ten

kad Lietuva bus laisva.(Queens, N.Y.) salės nišoje, nulems žmogus. Tuo tikėji- vadinamo "leninizmo“. Ne- 
Tikėkime, kad pagal velio- mU noriu apkrėsti kiekvieną siduok klaidinamas Mask- Kovoje už mūsų laisvą at- 
nio norą jie galės būti nu- gyvo protavimo ir jautrios vos tariamu socializmu, ku- e^i būk ištvermingas ir ne-
vežti į laisvą Lietuvą, kuriai sielos žmogų.
jie priklauso.

Vieneri metai be St Kairio
DR. JONAS PUZINAS

Rodos dar taip neseniai 
vieną žvarbų vakarą rinkosi 
velionio Stepono Kairio gi
minės, draugai ir visuome
nės atstovai atiduoti jam pa
skutinę pagarbą Universal 
Funeral Home šermeninėje

pų žmogaus. Vieneri metai 
be didžiojo kovotojo dėl 
Lietuvos laisvės, geresnių 
darbo žmonių gyvenimo są
lygų, be iškilaus publicisto, 
atsiminimų autoriaus, moks
lo žmogaus. Pasigenda jo

New Yorke ir rytojaus die- artimieji, lietuvių visuome-
ną palydėt į Fresh Pond kre
matoriumą, kur jo senatvės 
ir ligų iškankinti palaikai 
buvo paversti pelenais, o 
jau š. m. gruodžio 16 d. su 
kako vieneri metai 
mirties-

Vieneri metai be Stepono 
Kairio, to švelnaus būdo, 
nuoširdaus ir birtų princi-

ne, jaučiama didžiulė spra
ga lietuviškame gyvenime.

Čia norėčiau pasidalyti 
vienu kitu įspūdžiu iš to lai
kotarpio, kada Steponas 

nuo jo Kairys rašė savo atsimini
mus.

Atvykęs į JAV, St. Kairys 
apsigyveno Brooklyne savo 
sesers Benedutės sūnaus

riam iš tikrųjų tinka mongo- palenkiamas.

Bet prieš mus stovi dar ir liškos despotijos 'ardas. Vi_ t Tai yra Tau. jaunime, ma- 
kiti savi labai svarbūs ir sun- sada mokėk tinkamai vertin- no testamentinis žodis.“

Stepono Kairio šermenų dalyvių dalis, jų tarpe Lietuvos atstovas Juozas Kajeckas, gen. konsulas 
Vytautas Stašinskas. Pirmoj eilėj iš dešinės penktasis Kipras Bielinis.

cialdemokratų kūrimąsi Lie
tuvoje, kur, kaip jis kukliai 
įžangoje pasisako, —"buvau 
pajudėjusios srovės nešama* 
šapas, su laiku pasirinkęs sa
vąjį kelią idėjinių draugų 
gretose.“

SL Kairio atsiminimai su
silaukė gražaus įvertinimo 
visų lietuvių srovių spaudo
je. Tatai, žinoma, maloniai 
paveikė atsiminimų autorių, 
ir jis tuojau pat pradėjo 
rinkti medžiagą antrajam 
tomui. Čia ypačiai jam pra
vertė Pennsylvanijos Uni
versiteto biblioteka, kur bu
vo visas "Varpo“ komplek
tas, nemaža I pasaulinio ka
ro ir nepriklausomybės pra
džios laikraščių ("Dabar
tis“, "Kovvnoer Zeitung“, 
"Lietuvos Aidas“, jo paties 
redaguotas "Darbo Balsas“, 
iškarpų iš vokiečių laikraš
čių Lietuvos klausimais ir 
kt.) ir įvairios archyvinės 
medžiagos apie Lietuvos Ta
rybos darbus, lietuvių kon- 

iferenciją Berne 1917 m. ir 
kt Todėl 1958 m. visą gegu
žės mėnesį gyvendamas pas 
mus Philadelphijoje pasida
rė daug visokių išrašų ir ne
trukus pradėjo tęsti savo at
siminimų rašymą. Deja, tuo 
metu St. Kairi sukrėtė skau
di žinia iš Lietuvos: 1958 
m. birželio 11 d- Kaune mi
rė Sibiro tremties iškankin
ta jo žmona Onutė Leonai- 
tė-Kairienė. Tai buvo di
džiausias jam smūgis. 1958. 
VI.28 laiške rašė:

"...visą laiką gyvenu nuo
širdžiu liūdesiu man arti
miausiam žmogui... Gera 
bent tas, kad Onutei buvo 
lemta grįžti iš Sibiro Tėvy
nėn, dar kiek pasidžiaugti 
savais žmonėmis ir namie 
atsiskirti su gyvenimu. Jokio 
tragiško lūžio su manim, ži-

to bibliotekoje Philadelphi- noma, nebus. Gyvensiu atsi
joje (ji 1952 m. buvo įsigi- minimais, ir ne visiems lem

ta turėti gyvoje atmintyje 
tiek šviesų žmogų su reto ge
rumo širdimi, kaip buvo O- 
nutė. Mane jos atminimas į- 
pareigoja pateisinti mūsų iš
siskyrimą Lietuvoje ir tą, 
ką ji turėjo pakelti, toliau 
dirbti ir tai būtų mano pa
teisinimas, kad gyvenu. Tas 
man bus ir nusiraminimas, 
jei tik pajėgsiu toliau su 
darbu stumtis“.

Su skausmu širdyje išvyko 
atsigauti į Paknių ūkį

jusi nemažą ar. t/ūrglo šau
lio bibliotekos dalį su retos 
periodikos rinkiniais ir ver
tinga archyvine medžiaga).
Kiek galėdamas parūpinda
vau St. Kairiui jam reikalin
gos medžiagos, išrašų ir kt.
Su nemažu medžiagos pluoš
tu 1953 n. vasarą St. Kairys 
išvyko pailsėti Kanadon pas 
Augustiną Frenzelį, ku ge
rokai atsigavo ir šiek tiek 
pasistūmėjo su atsiminimų 
rašymu.

1953.X.21 laiške apie at- Thompsone, Conn., kur tęsė 
siminimus šitaip pasisako: atsiminimų rašymą- 1959 m.

"Atsiminimus po truputį pavasarį St. Kairys vėl atvy
niosiu. Kai noriu redakci- ko pas mus. kur visą mėnesį 
niai išbaigti, kas jau para- kruopščiai dirbo Pensylva- 
šyta. vėl ima noras viską nijos Universiteto bibliote- 
naujai pertvarkyti, ir išeina koje ir namuose. Vasarą 
beveik rašymas iš naujo. Kai Pakniuose jau buvo išbaigęs 
mane ragina ruošti atsimini- apie pusę savo antrojo tomo 
mus spaudai, noriu pirmą atsiminimų.
tomelį užbaigti gimnazijos 1960 metai Steponui Kai- 
baigimo metais (1898 m. J. riui buvo ypatingai nelai- 
P.) ir kartu pabandyti duoti mingi: 1960 m. pradžioje iš- 
bendrą socialiniai kultūrinio tiko antras smūgis ir lapkri- 
bei tautinio gyvenimo būk-i čio gale trečias, kurio pasek-
lę“. mėje gruodžio 2 d. buvo am-

Tačiau atsiminimų rašy- pūtuota koja. Liga ir jos pa-
mą gerokai trukdė "Darbo' 
redagavimas ir apsikrovi- 
mas darbu Vlike. Todėl

dariniai labai sutrukdė toli
mesni atsiminimų ruošimą. 
Kad ir vėliau kiek atsigavo,

1957 m- kovo mėn. pasitrau- bet atsiminimų jau nebega- 
kė iš Vliko ir atsidėjo galu- Įėjo kaip reikiant tvarkyti, 
tiniam savo atsiminimų pir- j Todėl St. Kairio ir K. Bieli- 
mojo tomo paruošimui. Ir'nio prašomas, pasiėmiau re-
1957 m. gale išėjo pirmoji 
atsiminimų knyga—"Lietu
va budo“.

Šioje 416 puslapių knygo
je patrauklia beletristine

daguoti antrąjį atsiminimų
tomą.

Anksčiau paruošti skyriai 
nesudarė sunkumų, bet vėly
vesnį, jau ligos metu rašyti

ir jaunatvės dienas savo tė
viškėje Užunvėžiuos (Kurk
lių vis., Ukmergės aps), 
mokslo metus Palangoje ir 
Šiauliuose o antroje dalyje 
apžvelgė XIX amž. pabaigos 
ir XX amž. pradžios Lietu- 

nutūpdamas pradedu vos žemės ūkį, pramonę, lie- 
aplinką, kurioj atsigaunu po į vaikas... Materialinis mano i apaugti visokia vilna ir nėra tuvių atgimimo sąjūdį ir so-

Juozo Petniūno šeimoje, čia, kelių vienumos metų. Mano reikalas čia įmanomai tvar- 
kaip rašė savo 1951.X1.8 čia globėjų priešakyje stovi kosi. Kažkaip pasidaro, kad 
laiške, "...turiu labai šiltą Petniūnų Irutė — mielas kur

forma apibūdino vaikystės bei tvarkyti skyreliai, nebe
buvo reikiamai išbaigti. 
Daug ką teko suderinti, iš
lyginti. o kai ką ir visai iš pa
grindų pertvarkyti. Dad ir 
su kai kuriais trūkumais, 
1964 m. pavasarį skaitytojus 
pasiekė antrasis Stepono 

(Nukeltą į 5-tą psl.)
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Maikio sn Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

Keletas pastabų iš kelionės 
po Europą

DR. B. MATULIONIS

(Tęsinys)

Kapai
t, , nių sektoriusPaskutinis iš mano kelio- ™

nemažas mirusiųjų tremti-

Paskutinis pusvalandis 
Steponu Kairiu

(šitas Vliko generalinio sek- prof. Kairys vėl 
retoriaus J. Audėno straips- atsirėmė i pag<

Į nis paimtas iš "Sėjos“ 1965 jo mane kia 
metui numerio). prieš 21 metus, vokiečių o-

____  kupacijos laiKU, Lietuvos
pogrindyje organizuotą VJi- 

Seniai bebuvau matęsis su ką- Jis jau painiojo ir to me

iliai stiprų, labiausiai ir slė
gė.

Atsisveikindamas pažadė
jau po dienos kitos jj vėl ap
lankyti. Tačiau nebeteko, 
nes antradienį, gruodžio 
mėn- 16 d., kada kaip tik ir

alkūnėmis buvau numatęs apie trečią 
pagalvę ir prade- valandą vėl aplankyti, tos 

mane klausinėti apie valandos nebesulaukė. Jis 
mirė 1 vai. 15 min. popiet.

SU

! a+oiminimu milinio I Parupo 111311 tą SektOfiU . <*u inaiycic ou na. d 13 JctU UČUI11UJU II
ShUL aplankyti. Kelionė greituo- prof. Steponu Kairiu. Tad, to" datas ir taktus. Nesigin-
miesteliui netoli Hamove > traukiniu ir vėliau auto- kai buvo išgirsta, jog pablo- cyjau. Tačiau staiga jis man 
rio. Jo vardas Bad Rehburg. į"“ Brern™ !. Bad gejusi jo sveikata, sužinojęs ir sako: "Betgi mes tada pri- 
Cia aš norėjau aplankyti ne- ap>e beje- is dr. V. Poprocko, kurto ėmėme fašistu

Eftri i, Uit,. * valandų. J kapines nuvy- priežiūroje ligoms buvo, kad

METAI BE S. KAIRIO
(Atkelta iš 4-o psl.)

Kairio atsiminimų tomas — 
"Tau. Lietuva“ (480 psl.). 
Antrasis tomas apėmė laiko-

štinę
(1944 m. vasario

konstituci- 
16 d.w i — • p » • • * t V £ “Upillvd 11U

l^rn^hn^mn-n^knrin it n kau gėlėmis nešinas: jas no- ji lankyti galima ir jam bū- Vliko paskelbtoje deklaraci- tarpi nuo 1905 metų iki 1920 
Lkflankn Tai mi rėJau Palikti ant a.a. dr. K. šią malonu, šeštadienį, gruo- joje pasakyta. Kad Lietuvą m- sušaukiant Steigiamąjį 

- Venciaus kapo, kuris 1945 džio mėn. 13 dieną, apie 3 iš okupacijos isiaisvinus ir Seimą-rusieii 1945-1949 metais.

ją

okupacijos
m. rudenį su žmona tragiš- vai. p. p., įėjau į prof- Stepo- toliau veikia 1938

Čia jų daug, gal šimtas, kaj žuvo Vezerio (Veser) no Kailio palatą.
gal du —skaičiaus nežinau 
Kad jie sutilptų, jų amžino
jo poilsio vietai
49 metais Bad Rehburgo • 
kapinės turėjo būti gerokai 
praplėstos. Daug jų čia guli, 
nelauktai baigusių savo var
gus svetimoje žemėje. Jų 
tarpe yra buvusių gerų ma
no draugų, kitas yra buvęs

m. kons- Steponas Kairy s, 1964 m.
tivucija. iki ji teisėtu keliu gegužės 11 d. baigęs skaityti

upėje, kai upės viduryje jų Kambarys nedidelis, bet bus pakeista). "Taip“, sa- savo knygą, laiške šitaip pa 
ų, jų amžino- automobilis nuo kelto įkri- vienam ligoniui pakankamai kau jam, "mes tai padarėme sidalijo įspūdžiais:
\ to į vandenį. erdvus. Pirmas senokai ma- ir štai dėl ko. kai 1944 m. "Šiandieną baigiau skai-

Kai nuvykau į kapines, tyto žmogaus vaizdas buvo vasario mėn. pradžioje vėlų tyti ’ Tau, Lietuva!“ ir no-
buvo graži ir saulėta diena, nelinksmas. Kairys gulėjo vakarą visi Vliko nariai su- riu pasakyti, kokį man įspū- 

? bet mano nuotaika buvo vi- aukštielninkas. Veidas, nors sirinkome posėdžio mano dį tas skaitymas padarė. Aš 
' sai nesaulėta. Kiek čia tų dar atrodė skaistus, bet la- bute, Žemaičių gatvės 64 nesiimu čia vertinti, ką esu •

vienišų benamių kapų! Jų bai sulysęs ir ištįsęs. Mėly- nr., jau žinojome, kad Ame- parašęs, tai padarys gal pla- 
tėvynė toli, jų artimieji, gi- nos akys apsiblausušios, rikoje buvo miręs Lietuvos tesnė visuomenė, mano alsi

nu uiaugų, yi«* ruuv5* minės po pasaulį išblaškyti, plaukai baltutėliai, visai iš- prezidentas A. Smetona, minimus paskaičiusi. Noriu 
0 gal*1 giminių jau retėję. Rankos ligi pečių Pagal konstituciją jis buvo tepasakyti, kokį gal "tech- 

tautos suverenumo vykdyto- nišką“ įspūdį man padarė.vUV^j ?r, .tr.emtles ? ar?U nebeliko per tuos 20 metų. 
bendrakeleivis estas latvis, Pradėjau kelionę nu0 ka.
lenkas, jugoslavas. Mes vi 
si tremtiniai vėliau iškelia
vome į tolimus svetimus

nuogos,
sios.

visiškai išdžiūvu-
jas. Jam mirus, nebeliko jo- Nors tuos atsiminimus ra-

po prie kapo. Suradau ir Priartėjus man prie lovos, kio Lietuvos organo suvere- šiau jau ligos paveiktas, gal 
Vencius. Ant jų kapo pali- ligonio veidas prašvito. Pa- numu i vykdyti. O mes šie- nebe taip pajėgus mintis, 
kau atneštas gėles. Einu to- davė ranką ir, kiek galėda- kerne atstatyti Lietuvos ne- galvojimą valdyti, kai pa- 
’ ‘ ir mums čios minties gajumas, "švie-

.. -. „i-,, „ atntovuj įtico. x-iinu u<*VC IčtllKa ii, niCK EdiKUd- KCIIIC dlSldL' tl J
Ikias.us. o jie cia paliko am- bau> viena po kitos vis pa- mas. spaudė mano dešinę, prinkiausomybę

— Maik, šiandien aš duo- — Dėl manės, Maiki, visi
ziams vieni.

siu tau velnių.
— Ar daug jų turi?

Šerai gali sudegti, ba aš ne 
šėrininkas ir nieko nekėrinu.

p A . • va žįstamos pavardės. Vieni Tuojau mėgino pasikelti, reikėjo išlaikyti valstybės žumas“ jau buvo nebe toks,
po Voki’etijos^kapitulia kaPa* gižiai papuošti gėlė- bet nepajėgė. Vos šiek tiek tęstinumas, nes kitaip galėtų kaip prieš susirgimą, galė-

— Maiki, aš nejuokauju. Ale as noriu žinoti, kas žmo
gaus dūšiai reikalinga, kaip 
apsisaugoti nuo velnio. Va,

ro,
cijos, 
nėję

anglai
zonoje

savo k naci" m*s’ ° k^’ nors S13^3* su" pakilęs, alkūnėmis atsirėmė kilti komplikacijų dėl Lietu- jau tikėtis, kad 
Uj„, " tvarkyti, bet pliki — tik pil- į pagalvę ir mėgino šypsotis, vos pripažinimo tarptauti- padės antspaudą

Šiandien aš piktas.
— Kodėl?
— Todėl, kad tu man vis- „ , . , . o

ko nepasakai. Tik vakar aš sventas Adventas?

ka žemė- Gr*žau Pne Vencių Paklausiau bendruosius niame forume.
ptauti- 

Valstybės mano

kad tas viskas 
ant viso 

rasimo. Pasakysiutremtiniu įvairiu taiitvhin • * r rdKiausiaU DenurUUSlUS luiumc. ---------- --------------- --------------------
itnTtada vadinu “di^nlap^d kapo’ paėmiau dali mano at' klausimus apie sveikatą, ko- tęstinumo išlaikymas ir buvo Tau, mielas Jonai, kad ma
juos tada vadino displaced,neštų g-Uų -r išskirsčiau jas . - - F T - .1 ..............................—;..........1-—-------

sužinojau, kad šventas tėvas — Adventas jau prasidė- 
buvo apvogtas. Sako, vagys jo. tėve. Pirmas sekmadie- 
išnešė už kokį milioną dole- nis buvo lapkričio 28 d- 
rių visokių brangenybių. Ar
tu neskaitei apie tai gazie- anksčiau nepasakei.
VOSC •

— Skaičiau.
— Nu. tai kodėl man nie 

ko nepasakei?
— Nemaniau, 

svarbu. Juk popiežius 
turtingas, tai ką jam reiškia 
milionas dolerių! Tik nusi
čiaudėti.

deklaruoti 1938 
kad, 
Lietu-

no abejojimų patvirtinimo 
a. knygoje neradau. Ir šie ma

no atsiminimai skaitosi
pasakyk man, kada prasidės arba sutrumpintai nesių įeuJĮ *£ ^irsčiau jas jas> kodėl reikėjo atsigulti pagrindas
-—x__ . j—P buvo dau? nriano tautiečių kapams, kur ligoninėje. Pradėjo aiškinti, J metų konstituciją ir. 1

džiovininkų Reikėjo juos tik P1Jka žemė tebuvo. bet greit nutilo pavargęs, tėjus metui, laikinoji . .
apkirti nūn wX,i„ i/trv Vis vaikštau po kapines ir Nedaug ką iš jo aiškinimų vos vyriausybė bus sudaryta lengvai, daro įspūdžio kad 
dSiTnn HkX Rritu Rau- stebi.uos: tvarkingi ir švarūs besupratau- žodžiai jam py-i Vlike koalicijos pagrindais, gyvai parašyti, įvykių dėsty 

takai, gražiai sutvarkytas nėgį jr buvo sunku mintis
bepagauti. Tik pasakė, kad rezoĮjucįjog keĮju pasiėmė į 

‘ po dienos kitos liga paaiske-

dyti. Tuo tikslu Britų Rau
__Nu matai žinojai bet dcnasis .Kryžius Bad _Reh- kjekvienas kapas Idekvie-

nu, uiatai, žinojai, oet burg miestelyje paėmė iš nas turi aiškiais įrašais ant-LaU nepasaKei. lio-rmino«.«anatn- 1 p0ai(Bet S juk nesvarbus i u,, rinkti ka.P'> daug tų iintkapių vi- <anti
' -----“P' “ , J—KZ --- ibti ; „irvrvzvd, ;»• nir notoni'j, t-

dalykas, tėve.
— Man svarbus. Maiki.

Reikia žinoti, kokiomis die-

Iii pn avivjv j
tremtinius džiovininkus. sai vienodi 

, pastatyti.
ir aar neseniai jjs mane klausia, kaip

me niekur nėra prasilenkta 
Šia deklaracija Vilkas su jOgįka įr normaliu galvo-

savo rankas tautos suvere
numo vvkdvma. kain 1941

j imu. Kad toks yra mano iš 
"Tau, Lietuva“ įspūdis, ne
skubu Įrašyti tik gavo sąskaL

kadu^ nomis s3111113 mės3 v^gytiitaroe emigrantų. 
labai ir kokiomis ne. ■ * siu kapų sargą. Jis paaiški 

svetur geresnio gyvenimo, na kad tremtinių kapus 
nebuvo. Kiekvieną iš jų išltvarkjinti Bad Rehburgo 

iuucu. —f------------------.------ , — s3™5 buv° iŠJ±n!!;bendruomenė.
— Maiki, milionas yra di- anądien paskelbė, kad mėsą • raudonojo teroro siaubas Nors buvo nedarbo metas jam kalbėti ____

• - be kaltes masmiai J^yma! ir visos jstaigOs jau uzdary- ką besuprasdamas, ką jis sa-
visur—miškuose, kalejimuo- tog bet papraSiau mano bu- ko, mėginau daugiau kalbėti 1 k 
se. Sibiro sniegynuose. vusios Alexander sanaton-

kad pa
krikštijo: dabar jos turėjo skambintų burmistrui ir pa

— Tai senoviškas prieta
ras. tėve. Katalikų bažnyčia

J *. V**
delis skarbas. Už milioną galima valgyti kasdien, jei 
galima pastatyti gražiausią tik gali jos nusipirkti.
bažn-™«; .. . - Vot, tu man ir šito ne- Britei tas 5 ligonines per-1 jos gaji. seseris.
- Bažnyčių yra jau per- pasakė!. Anądien g^padi-. krikštijo; dabar jos turėjo įkambintų burmisv........

daug teve Jaunimas no. i ne padėjo man k.lbasos, taT^,^ Margarett? Alex. klaustl), negalėčiau aš jo 
daugiau pasilinksminimų, o as bijojau valgyti. Nu, tai ander Montgomery vardus, sutikti. Cia burmistras vadi- 
semmas gi eitai nunirs, tai kaip tu dabar rokuoji. ar ne- peįktoji Kkažkodėl buvo! namas Gemeidedirektor. Jis

jT^nr^'Vau* te^° k°VOti P™ okuPa"‘? Jalą? i’adrmie'laš Jonai, la- 

Lietuva“, kurią jau buvau bai nuoširdus, broliškas Tau
Derskaites Matvdamas kad kovotl pnes savo y als- dėkui už Tavo man tame 

santvarką, nors ji ir darb^ nairalba...“ 
nebuvo demokratinė, betir ne vis

as pats. nors per ilgą mūsų 
įvairiose srityse bendradar
biavimą kalbos iniciatoriu
mi visuomet būdavo jis.

Kai prisiminiau paskuti- j 
nąją jo knygą, jis mane tuoj

darbe pagalbą.
Ir šiuo tomu Steponas 

sava. O tame posėdy- Kaiiyg yra įdėjęs dideų ir
svarų įnašą į mūsų negausią 
atsiminimų literatūrą. La
bai norėjo tęsti atsiminimų 
rašymą nuo 1920 metų iki 
paskutiniųjų laikų, bet mir- 

Bet 1945 m. liepos mėn. tis nutraukė jo gyvybės siū-

je, be Tamstos, manęs ir ki 
tų. taip pat dalyvavo gilus 
demokratas ir konstitucinės 
teisės profesorius A. Tumė
nas.

mušti nevalia. Jeigu pradėsi — šventose knygose, Mai- rus iš Rytų. 
muštis, pašauksiu policma- yra davadiyvai pasakyta, Taip jau atsitiko,
ną. Atsidursi belangėj.

— Maiki, aš tokios šnek-

kad
kad per Antrąjį Adventą že- Britų Raudonasis Kryžius 
mėn nusileis Kristus, ir tada toms sanatorijoms ir ligoni-, v - - Rebburg° bendraomenei pa- , . 1 k Tamsta

tos is tavęs dar nebuvau gir- bus svįeto pabaiga ir Sūdna nei vadovauti buvo paskyręs dėkojau už toki gražu ir rū- Hali rakdamas atkiirpi 
dėjęs- Kibą tave pikta dva- Diena. iKohroiiM <rwivtnms čia dir- Vonn (la^ la kdamas, atKurei
šia apsėdo, ar ką..

— Nėra taip bloga. tėve. už 
Jei nešim uši. viskas bus ge
rai.

— Okei. Maik, galim būti 
f rentai. Jeigu tu man visada 
pasakysi, kas naujo ant svie
to atsitinka, tai jau aš ne
pyksiu.

— Tėve. aš ne orakulas ir
visko nežinau. Net ir prezi- moksluose nepasako? 
dentas Johnsonas ne viską 
žino. štai, anądien jis užtik
rino Amerikos biznierius, 
kad jo "great society“ pui
kiai vystosi ir auga. Ameri-

rai kultūringas, inteligentiš- do<1) . oj; daHs„ Prita. tarė. Po karo, kai ji Vakarų laiškų, kurie turėtų būti su- 
kos išvaizdos vokietis. Jam ^au . nuomonei ir nuo sa- totalistai (naciai ir fašistai) rinkti ir skyrium išleisti at- 
ir jo atstovaujamai Bad pridėjau, jog kitaip ir i'pralaimėjo. Tamstos inicia- skira Knyga. Tuo būtų atsi-

lietuvius gydytojus. Čia dir- pestingą tremtinių kapų t?amžį„ jaunas būda 
Kzs /ir ir Antanas Pa- L amžių, Kurį jaunas ouoa— O kada tai bus, tėve, bo dr. Stasys ir Antanas Pa-1 tvarkymą. Jis paaiškino, 

kiek metų? cevičiai. dr. A. Bridžius, dr. kad čia mirusių benamių at-
+ ne J- Mikužis ir aš. Iš kitatau- ejvių kapų priežiūra ir tvar-— Žmogui nevalia tas ži- /. , .6 cių buvo vienas estas,

noti.
— Bet jeigu nevalia 

žinoti, tai kodėl apie tai ra

gražiausios gyvenimodu kymas esanti bendruomenes n()s Tad knygos da]į
vengrai ir du vokiečiai. Man pareiga. Atsisveikinant jis 

ra tada teko dirbti ir vadovau- pastebėjo, kad dar pirmą
šventose knvg^e“? 11 .”Alexa?der,“. ^natorijai. kartą atsitinką, kad kas nors 

:Tai buvusi vokiečių Raudo- ateitų ir Bad Rehburgo ben- 
— Aš nežinau, Maiki. nojo Kryžiaus sanatorija, druomenei pareikštų padė- 

O ar klebonas savo pa- anglai buvo paėmę su vi- ka tremtinių kapų prie-

soma

— Jam nevalia.
— Kodėl nevalia? Kas už 

draudė?

su vokišku personalu, tad 
šios sanatorijos ligoniai bu
vo tik įvairių tautybių trem
tiniai, tarnautojai — tik vo
kiečiai, o vedėjas — lietuvis. 

Visą laiką nuo 1945 m. 
I?eT rudens iki 1949 m- vasaros.

žiūrą.
(Bus daugiau)

tyva visų partijų atstovai 
pasirašė protokolą, kad at
statant Lietuvos suverenite- 

mas išgyvenai: svajonės, bus prisilaikoma 1922 m. 
mokyklos, idealai. Juk tai; Steigiamojo Seimo išleistos 

Lietuvos konstitucijos. Pa
našus susitarimas Vliko bu
vo padarytas su Lietuvos 
diplomatais 1946 m. konfe- 

realaus rencijoje Berne.“
Prof. Kairys ilgesnio ma

no aiškinimo atydžiai klau
sėsi. ramiai kvėpuodamas, 
tačiau pavargo. Pamažu ė- 
mė akis užmerkti ir vėl pa

dėkota velioniui už jo dide
lius darbus Lietuvai-

ka eranti pasiekusi didžiau- ,. ¥aikJ’-tu. TT- “'‘i ™dena iki 19 
sios srovės savo istorijoje. k au31nek> ka,R kok?, kai prasidėjosios gerovės savo ^tonjoje suR.
ir ta gerove tęsis toliau. Bet r j &ii tel gViUTV *---------
nespėjo jis baigti, kai New •
Yorko biržoj kilo didžiausia — Eik šen. arčiau

masine emig
racija i užjūrius, tos sanato
rijos buvo pilnos ligonių.

STEPONO KAIRIO
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A-

Geriausia 
dovana

Jei galvojame apie dova
ną savo pazįsiainam ar 
■ iraugui, uu aisiminKite, 
h.aū geriausia uuva'-.a oua

Stepono Kairio "Tau, Lie
tuva“, kaina S6.00.

btepono Kairio "Lietuva 
oudo“. kaina S5.5U

<vipro Bielinio * kenktie ji 
Vietai“, kama $6-00.

Kipro Bielinio “Dieno- 
jant“, kaina $6.00.

Stasio Michelsono “Lie- 
maždaug prieš keturias sa- tau, kad kitų rūpesčių našta tuvių Išeivija Amerikoje,’

die- 
ir

parašėte trykštančios jau
nystės jausmais ir dvasia. 
Po to juk eina jau 
gyvenimo faktų aprašymas, 
faktų ir idėjų vertinimas, po
litinė polemika.“

Kalbėdamas apie Vliką. 
papasakojau, kad neseniai
praėjo jau plačiau reformuo- kelti. Buvo aišku, kad vizi
to Vliko posėdžiai, kuriuose tas reikia baigti. Tiesiu jam 
iš penkiolikos Vliką suda- ranką, jis paduoda savąją ir 
rančiu grupių dalyvavo 45 tylomis taria: "Nesitikėjau, 
atstovai, ir kad turėjome di- kad šitaip teks baigti senat- 
doku sunkumų sudaryti Vii- vę!“ Raminau, jog esame 
ko valdybą. Padėkojau jam svetur, o ne savam krašte,

tėve, Per tuos metus daug tų ligo- domo Varno piesta Lietuvos už Vliko seimui prisiųstą dar jog geri žmonės vistiek juo 
jo paties drebančia ranka rūpinosi ir rūpinasi. Supra-panika Įvairių biznių kor- aš palaikysiu, už galo nosies, nių išmirė, nes tada dar ne- nepriklausomybės paskelbi 

poracijų Šerai pradėjo kris- _ N . . d - - turėjome tų stebuklingų mo- mo akto pasiraiytojo Stepo
ti kain nuo tilto. Per porą derniškų vaistų — antibioti- no Kairio spalvotą portretą“r??..™?:,.LiZmanęs juokus, Ui gudbai! 4t„fknd4, Rad Rehbur- S x 6 coliu dydžio už 80 cnt

vaitas rašytą sveikinimą.
valandų išdilo bilionai dole
rių. — Lik sveikas, tėve!

kų. štai kodėl Bad Rehbur
go kapinėse buvo atsiradęs (

ji. kaip visą ilgą gyvenimą
Ramiai gulėjęs ir klausę- buvusį savarankišką žmogų, kietais $5.00. 

sis mano pasakojimo, staiga, visuomet fiziniai ir dvasi

nama minkštas vršeliais $4,
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MOTERŲ SKYRIUS
STEPONAS KAIRYS

Važiuoju Palangon
Steponas Kairys buvo ne tik įžymus politikas, publi

cistas, bet taip pat turėjo ir rašytojo beletristo talentą. 
Štai kaip vaizdžiai jis aprašo savo atsiminimų knygoje 
''Lietuva budo“ savo pirmąją kelionę į Palangą.

“Keleivio“ redakcija

šitie trys Ku Klux Klano nariai Alabamoje už civilinių 
teisių kovotojos Violos Liuzzo nušovimą nuteisti kalėti 
10 metų.

Teises patarimai

Klausimas

Priartėjo išvažiavimo diena. Viskas buvo iš anksto 
paruošta man ir kelionei. Bėriuką^ pakaustytas ilgam 
aštraus plento keliui. — iki pat Jonavos geležinkelio sto
ties, iš viso per septyniasdešimt kilometrų. Išvakariai nu
ėjau atsisveikinti su savo krikštatėviu. Kitais atvejais kiek ...
niūrus mano krikštatėvis šiandien buvo kitoks ir. ištrau- - kiaušinius,

guną, truputi pipirų

KŪČIŲ STALUI

mą. Jei Tamstą užgavusi 
mašina pabėgo prieš tai, 
kaip Tamstos spėjote užsira- 

Advokatė M. šveikauskienė sutiko ataa- Jos numeri- j°S nebėra, 
kyli i Keleivio skaitytoją klausima, teisi. K,t* ku" S>t0V^.°
reikalais. Ti. klausimai .ari būU bendre ^komybėn^”lmStoT> 

informacinio pobūdžio. Klausimas ir r. vairuotojo tikrai negalite 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. traukti atsakomybėn .Tada 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio ljeka tjk vienas galimumas: 
skaitytojas. ieškoti iš Tamstos draugo.
Klausimus prašome siusti tiesiog šiuo su kuriuo važiavai. Nors jis

ir neturi draudimo (Tamsta, 
tur būt. turi galvoje taip va
dinamą ”guest insurance“), 
tačiau jo atsakomybės šis 
faktas nekeičia. Kiekviena 
valstija turi savo taisykles,

įgalėčiau patraukti atsako- liečiančias vairuotojo atsa- 
mvbėn už savo sužeidimą, ar komybę savo „svečio“ at-

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

Praeito mėnesio 27 diena tą savo draugą, su kuriuo aš žvilgiu. Kai kuriose valstijo-
ti į šilta vietą, kad kiek pa- važiavau su draugu automo- važiavau? Juk ta mašina, se "svečiui“ užtenka Įrodyti,
kiltu jei reikalinga pridėti kiliu. Jis vairavo. Mums va-į kuri stovėjo prie šviesų, yra kad vairuotojas buvo „neat-
dar kiek miltu kočioti ant žiuojant per skersgatvi, kita nekalta, o kita mus užgavusi sargus“ — negligent- Kai

mašina, pabėgo. Prašau at- kuriose valstijose reikia iro-
Skani žuvis dar kiek miltų, kočioti ant

Imti du svarus žuvies su miltais Pabarstytos lentos; mašina įvažiavo Į mus ir mus 
Imti du svaru* žuvies, su- supiaustyti piršt0 storumo pastūmė j kitą masiną, kun 

juostelėmis ir iš jų padalyti stovėjo ir laukė žalios švie- 
kęs iš odinio kapšio sidabrinį rubli, tarė: „Te tau. vaike! rutuliukus pusės colio ar ^es uzgavome tą pne
Toli ir ilgam važiuoji, — bus reikalingas.“ Kai bėgau . nt- tai apra;' mažesnio dydžio. Kepti 350 liesos stovinčią masiną, nu-
________v,.- J A-r____ r-r- ______.j._ • s' ie&to. \ įsa tai gerai , . , . . f . . musėm jos kampą ir savo

sukapoti ant lentos u* pada- jen^-aj‘paruduos’ “ “ mašinos‘kampą. Aš buvaunamo, rublį laikiau kietais saujoje suspaudęs.

sakyti per „Keleivį“, aš vi- dyti „didelį neatsargumą“— 
suomet skaitau Tamstos at- gross negligence.
sakymus.

Illinois
A. T.

Taip pat išvakarėse tėvas pasikvietė seklyčion ir pa- ryti iš tos medžiagos žuvies 
davė man visiems metams mokslui skirtus pinigus: liepė pavidalą, ją virinti ant leng- 
patikrinti. ir po to mama Įsiuvo juos į švarko kišenę. Pini- vos ugnies vieną valandą, 
gai buvo dideli, ir dar didesnis manimi pasitikėjimas. — Išvirtą žuvį apipilti sal- 
tebuvau devynerių metų vabalas. Tėvas pasakė trumpą džiu padažu, kurig šitaip pa- 
pamokslą, kaip nelengva ūkininkui uždirbti pinigas, ir ruošiamas:
priminė, kad niekams neleisčiau. ' Imti šaukštą sviesto, jį iš-

Rytojaug dieną (tai buvo 1889 
na senuoju stiliumi) su visais atsisv
mas, dar saulei nepatekėjus, išvykau pirmon savo tolimon dus yan .]ti; da. p ^5^ vanilijos
kelionėn. Bėriuko kojos atrodė jai pert,timpos bet jis, žą mi puodeli ,.azinkų ir ^a šaukšt vandens į ?
gavęs avižų, linksmai ryžosi. Susikrimtusi motule pėsčia supiaustytą citriną. uncijas sviesto ar margarino,
palydėjo iki kaimo galo. Kai nuo paskutinio kalnelio at- v v -
sisukau pažiūrėti namų, ji vis dar tebestovėjo... Sudiev Prėskučiai__ sližikai įską šaukštu sumaišyti,
visiems ir labiausiai Tau, mama- Murzina nuo ašarų no- rln-a-?ei *

. . . ,. j _ , Imti puodeli pieno, viena vieną dah įdėti kakavossmu patraukiau dar vešų lyto orą ir giba, atsidusau uncija mielių 'vi‘eną gpa,V paLįsti. h.
Kūdikystė nezinoilgosieh arto. Nežino ir sunkių ke- cukranSj pUSę šaukšto drus- padėti vieną dalį ant kitos, 

lionių. Ką tuomet reiškė ilga? valandas kratytis plentu kos ir pusantro puodelio mil- suvynioti kaip omletą, su
trumpame augštaičių vežime, dantis sukandus, kad dūšia tų. piaustyti piršto storumo ga
iš kūno neišlėktų, jei nuo kiekvieno kalnelio, už kiekvieno Mieles sumaišyti su cukru- baliukais ir kenti 400 laips- 
miškelfo ir kelio posūkio išnirdavo vis nauji vaizdai, pir- mi, įpilti šilto pieno ir pade- niu karštyje, ijbl paruduos, 
mą kartą matomi kaimai, vienkiemiai ir dvarai, upės ir
platus vis naujomis staigmenomis viliojąs kelias be galo. ■ . . , r .
Pietų sustojome pirmą kartą mano matytoje Ukmergėje. Aktorius Henry Fondą. 60
Penkias mylias nutrepsėjęs bėriukas gavo kvėptelti, šieno plaukiant jūra garlaiviu. St. Kairio vyresnieji bendrake- amž.. susituokė su penkta žmo. 
ir abrako. Mudu su tėveliu pavalgėme pietų iš terbos ir leiviai pasirinko garlaivį, todėl ir Stepukas turėjo su jais na Shirtey Adams. 33 m. amž. į 
užgėrėme saldžiu avižiniu alum Girsono karčiamoje, kur \ ažiuoti. Štai tiumpa ištrauka ir tos kelionės:
dažniausiai sustodavo visi užnevėžiečiai. * * *

Nepasakysiu kad Ukmergė būtų J11311® pritrenkusi Atsisveikindamas laivų papročiu ”Phoenix“ subaubė, 
savo didybe. Be kalbų — i e is mies as. e 'aip čia aįSjmu^ nuo krantinės ir atsargiai išėjo neramion jūron, 
žmonėg gyvena ir ą jie aro, man ne uvo ais u. rali prasjd^j0. Laivas plaukė išilgai vis dar matomo kranto, 
tuvių duryse stovinėjo ir i mus pravažiuojančius v ėplojo trumpOg putotos bangos dažnais kietais smūgiais pradė-
žydai krutuvininkai, tai si norėjo pa vi įni musų 1 j0 mu^tj jajv0 šoną. Lengvai krautas ”Phoenix“. šoninio 
apie juos nuomonę — dykaduoniai. Ir tiek čia jų daug! •*

gerokai užgautas ir sužeis-
J stalą duodami su aguo- tas, bet ta mašina, kuri mus. ..... ' . 7 _ »nų pienu.

Kalėdiniai pyragaičiai

Atsakymas

Pabandyk pasikalbėti su 
savo draugu, gal jis sutiks 
geiuoju Tamstai sumokėt tu
rėtas išlaidas. Jei nesutiks. 
Tamsta turėsi pasikalbėti su 
vietiniu advokatu, jei nutar-

užgavo, pabėgo. Mano drau J Man atrodo, kad Tamsta si ieškoti nuostolių iš savo
gas, kuris vairavo, neturi atsakei į savo paties klausi- draugo.
draudimo (insurance); jis' 
važiuoja mašina virš 25 me-! 

Imti tris ketvirtadalius tų, o apdraudimo neturi.
Prašau man patarti, ką aš

m.

TENNESSEE NUOGALIAI 

PROTESTUOJA

Tennessee valstybėje nuo’ 
praeitų metų pavasario vei
kia įstatymas, kuris dVau- i- - . , . , , x- „ - .'o siūbavimo mėtomas, tik šokinėjo, ir nereikėjo valandos. t-c- b.., ,.,.oTame mieste man beveik viskas buvo svetima, ir. kai pa- negausūs laivo keleiviai būtu pribaigti Aš buvau u— vietose, kui yia

siganę išvažiavome j laukus, pasijutau savesnis. Toliau kac‘ keleiviai butų pribaigti. As buvau ablejų lyc?ų zmomų, vaiks.
buvo iau linksmiau važiuoti, nes Ukmergėje susitikome PirmW .. cioti nuogiems,
buvo jau įmKsmiau a s j Nesirgusiam sunku suprasti, kas yra juros liga. Nudistai kreipėsi į teismą,
su Jankauskaiss ir ai paz Q?Vivn Palangos nro- TlumPai sakant, tai yra labai bloga liga, ypač tuomet, prašydami paskelbti, kad
kių kaimo, kurklieti. Keblas taip p «. . ? - P kai jos kamuojamas žmogus yra mažas žmogus. Įšėlusi ir tas įstatymas pažeidžia as-!
gimnazijos ketvirtosios ases mo mys ir uvo e ° alkana jūra neatstodama pradeda žmogų supti, kad jai mens teises ir todėl yra prie-'
mas Jonavon. Temstant buvome Ugabrodeje ir na j e atiduotum Rą turf Aš neiaukdamas atidaviau jai. ką bu- šingas konstitucijai,
karčiamoje. Kitą rytą buvome Jonavos stotyje.^ vau i§givež - Liepoios? pridėjau, kas man dar buvo likę Teisme prokuroras sakė,

Nepaprasto įspūdžio padare keleivinis 18 iš Jonavos, o jai vis dar buvo maža. Beliko man tik dūšia, kad konstitucija negaran-
atbildėjęs traukinys. Viskas buvo nematyta ir blaške ma- q q gusiaurėjo tuoja teisės vaikscioti nuo-
no dėmesį- Bet skęsti įspūdžiuose nebuvo laiko. Po poros .r. gam knos lyties akivaizdoje,
valandų iš Vilniaus turėjo ateiti kitas trauk mys; ir,mik skaudino iausmas, kad nėra kas Koks >ra telsm° sPrendl-

i’ežti Liepojon. Neramiai papus™013'0IJie_ ? 3 7 - tavęs pasigaili: laivo įgula, šen ir ten zuidama, iš mūsų
nnnirkti bilietai ir susmesti dai tai >,o įes p* . ■■ >ęaipėgL Bet, nors vsirgsiu dideli valgą, negalėjau nepaste-

mas. kol kas nežinoma.
nupirkti bilietai ir susinešti 
Susijaudinimas prašoko visas ribas, kai iš geležinkelio po
sūkio nuo Vilniaus iššoko dūmais gauruotas garvežys ir, 
sunkiai šniokšdamas, atskubėjo į stoti. Vos susikrovėme 
daiktus vagone ir atsisveikinome su tėvais, praryežvs 
žviegtelėjo ir truktelėjo. Trys augštaičiai ūkininkai, jau 
pražilę, pūslėtomis rankomis peržegnoio vaikus tolimai 
kelionei, o per jų veidus slinko neprašyta ašara. Nesigė- 
dino vienas kito, nes verkė visi trys. Sudiev, tėveli!

Knygos jaunimui
Jiicia.. a o, .•». ViifcUriaua apjr- 

sana. 130 psl., Karna . . *i.ou

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.

Tarptautinu 24 valandų laikas.

Ką mums duos „Medicare?“

Įdomi Vilniaus senovė.

Kaip rašyti Dievą?

Kaip buvo vagiamos merginos Lietuvoje?

Kaip rusai atrado Aliaską?

Kaip jie Aliaską prarado?

Kodėl vyrai pameta šeimas?

Amerikos moterų perteklius.

Kaip žmonės išmoko kalbėti?

Civilizacija su nuodais.

Kur veda progresas?

Hitleris buvo nušautas saviškių.

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

Be to. yra daug gerų eilėraščių, juokų ir tt.
bėti nepaprasto reiškinio. Kai jau visi, be laivo kapitono, 
buvo pribaigti, ties laivo stiebu pastebėjau padorios iš
vaizdos vyrą. kuris stovėjo vietoje, vis pasižiūrėdamas į
dangų. Vyras nesirgo jūros liga ir tik sau sunkiais momen- sana. įso psi., kmuu. . . ♦i.ou ' „Keleivio“ Kalendoriai eina jau nuo 1912 metų ir 
tais išsitraukdavo iš kišenės bonką ir pabučiuodavo jos GINTARO TAKAic, J. Na visada išperkami- Jie patinka žmonėms, nes straipsniai 
gurklį. Nemokėjau tuomet sau išsiaiškinti, kodėl tas vyras rūnės eilėraščiai, daug ilius trumpi, įdomūs, lengva kalba parašyti ir juos lengva
buvo atsparus ir jį puolusiai jūrai. Tik daug metų pagyve- uacijų, ih psL, Kaina $1.80. skaityti. Toks yra ir šis Kalendorius. Skaitydamas neuž- 
_ ___ L-ozl .viviont „ai* lobai oiidrinom orvvpnimn. • jniggj

Kalendorių gražiai paminėjo „Naujienos“ ir „Tėvy- 
kuri mano. kad jis nukeliaus į kiekvieną lietuvišką

zv
rvno vat*ru._ o» pm.

nęs supratau, kad, einant ir per labai audringą gyvenimą, 
galima išvengti jūros ligos, jei tik tolumoje tun pastovų
šviesų tašką ir jo nepaleidi iš akių. Tuomet nebūtina ir KETURKOJIS UGN1AGE 

SYS, D. Bindokienės pa-
stotyse atsikvėpti. »ek t, stočių buvo ir kaip jos vadino- v ,sam - į<'°mUS '
si—kas gali žinoti. Kai jau pavakarėje ir turbut. jau bu- ^.^torejoge as • ? Tai fcuvo
vome pravažiavę Mažeikius. ™' “’J*"0 a’ ^™a Paianeos tiltas ir kartu mūsų kančių galas. Atsigavo ir la-
gau. Liepoją privažiuojant, mano di augams bui o nemaža nukamuotieji Nudžiugęs subaubė ir pats ’Thoe-
vargo, kol mane grąžino sąmonen: sapnuodamas bludijau netruko. kad?laivas atsargiai prisišlietų

R «»“ ■»." -'-S »■ f ’j*? “J"S

iš grafo laivo tvirta koja atsistojau ant grafo tilto, liga
, ♦ • dingo kaip nebuvusi. Vėl grįžo noras gyventi. Pagaliau kajna .....................

! ir saulutė prasimušė pro debesis, ir šviesos banga nubrau- TRYS SAKALAj Aif vambuto 
Anais laikais iš Liepojos Palangą galima buvo pasiek. kė per putojančią jūrą. Pirmą kartą mačiau, kaip beribė 15 pasakų ir padavimų. 1X61 

ti vieškeliu, važiuojant 10 rusiškų mylių arkliais, arba^Ba]tjja> kad ir nenoromis, nusišypsojo.

* * *

Nosimi prie lango prilipęs, vis žiūrėjau ir žiūrėjau.
O traukinys vis bėgo ir bėgo. tik trumpam sustodamas bonka Renėje

skaitytis su tuo, kad jau 
kraustytis.

sakojimas. gera dovan, 
vaikams, bet ir senelia* 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaira tik $2.00. 

GINTAk£LP.. i. Nar3»ic*> ;»».•«»- 
mi. gražios iliustracijos. 24
psi.. kaina ................ $1.00
Ta pati knygi. anglų kalba.

pusi., kaina $2.00

nė“

Kalendorių galima užsisakyti prisiunčiant laikraščio 
prenumeratą, arba atskirai.

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

Adresuoti taip:

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston. Mass. 02127
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y********************************************************************* 4 Po $15- V Bukauskas V 1 
Kazakaitis, A. Misaitis ir O. 
Sinkus, Pabaltijo Moterų 
Klubas. Stepono Dariaus 
Postas nr. 31 Z, A. škuazins- 
kas.

po §|2- v Kubilius I ir
ŽYGIO APYSKTA1TA ! Lygiom!, .u M.I-T. C' ^/“pulioniene $11?

Bostono Lietuvių Komite- Bostono tarpklubinėse So. Po $10: P- Ausiejus, P. 
to Žygiui i Jungtines Tautas Bostono Lietuvių Piliečių Bliumas. Ed. Bajerčius, Ed. 
Remti veiklos galutinė apy- Diaugijos pirmoji šachmatų Cibas. J. Dabrila, K. Deve- 
skaita vra tokia: komanda, susitikusi su Net nis, A. Girnius. J. Grigalus.
Pajamos: lygos čempionais M.I.T., S. Griganavičius, A. Herbs-
auku gauta $2,108.25 rungtynes baigė lygiomis po tienė, V. Ivanauskienė, V.
už bilietus i salę 584-00 2, 2-2,<>. M.I.T., matyti, su Izbickas, P. ir S. Jakučiai, S. 
už bil. autob i N.Y. 1058.00 turimu titulu turės atsisvei- Jankevičius. A- ir J. Januš- 
už parduotus ženki. 227.00 kinti, nes jau turi du pralai- kevičiai. A. Jokūbaitis, J. 
Iš viso: $3,977.25 mėjirnu (prieš Cambridge Joseph. A. Juknevičius, B.
Išlaidos: II ir Harvardą). Lygoje šiuo Kruopis, A. Lapšys. L. Lend-
už 4 autob. mokėta$l,139.00 metu pirmauja Boylston raitis. G. ir O. Leveckiai, 
visos kt. smulk. išl. 41.78 klubas su 3-0, Cambridge II Lietuvos Jūros Skautų Ne
iš viso išlaidų $1,180.78 3-1 ir Lietuviai 2,/2-2,/>. muno Tuntas, P. Lingis, J. 
Komitetui j New Lietuvių B pralaimėjo Liutkonis, J. Lubin, E. Ma-

pr.'eš Harvardo A 1-4. Gar- nomaitis, J. Markeliūnas. S. 
$2.796.47 bės tašką pelnė Ramūnas Michelsonas. L. Miller. V. 
$3,977.25 Girnius. Montvila, R- Paul, P. Pilka,

Šioje grupėje 17 koman- St. Pohian, J. Rasys. L. Šmi- 
dų. Be pralaimėjimo eina taitė-Waingartin, V. Sta- 
Boyistcn. Harvard ir Tufts. rinskienė. V. Stelmokas, J. 
Lietuvių B turi 2-1. Strazdas. V. A. Sužiedėlis,

Gruodžio 17 d. i So- Bos- A. Tamulevičius, W. Tuke- 
toną atvyksta lygos lyderis vičius, G. ir T. Valiukoniai, 
Boylston klubas rungtynių J- Vasiliauskas. B. Veitas, R- 
su Lietuviui. Lietuvių B iš- Veitas, A. Zikas. 
vyksta susitikti su Suffolk. M. Kalvaitienė $6.

Po $5: T. ir č. Aleksoniai,
. , ŽYGIUI I J.T. BOSTONO
bostoniskio komp. Dariaus 
Lapinsko koncerto paren
giamiesiems darbams atlikti
iš anksčiau minėto gausaus tai — likutis nuo žygio 
iniciatorių būrio yra sudary- Washingtoną, D.C.. $346. 
tos kelios komisijos.. Finan- Amerikos Lietuvių Tarv- 
sų komisiją sudaro inž. C. bos Bostono sk. $200.
Mickūnas, J- Kapočius ir Po $100: Bostono Lietu- 
inž. J. Rasys: bilietų platini- vių Piliečių Dr-ja ir J. Tuini- 
mu rūpinasi K. P. Žygas, V. la.
Mališauskaitė. R. Levecky- Po $50: Baltų Draugija ir A. Griauzdė. Ed. ir M. Jan- 
tė, A. Andriulionis ir A. Juozas Kapočius. šonai, A. Januška, R- Jasiū-
Matjoška; reklama amen- Po $25: J. Adomonis, J. nas. J. Jonaitis, K. Jovaišas, 
kiečiu tarpe ir kitais ^užsie- Kasper, Lietuvių Darbinin- P. .Jovaišas, A. Jozaitis, J. 
mo leikalaiS = Roberto kų Dr-jos 21 kuopa, Lietu- Jurėnas, P. Kalade. A. Ker- 
D Attilio, K. P. Žygas ir Ka- vių Veteranų S-gos Ramo- šulis, B. Kovas, B. Kruopis. 
lam; spaudos komisiją su- vė. J. Vembrė. Vyčiu kuopa J. Krutulis, J. Ručinskienė, 
daro St. Santvaras. P. žič- nr. 17. V. Kulbokienė. J. Kuodis, B.',
kus. inž. Z. Gavelis ir J. Po $20: J. Mikalauskas. J- Lapinskas, A. Lizdenis. A. 
Sonda: Pabaltiečių dr-jos Starinskas, A. Treinys ir J. Mažiulis, V- Mickūnas, Pr. 
atstovai yra inž V. Izbickas Tumosa (svečias iš Kana- Mučinskas, C.P. Neviera. V.

Vietinės žinios

Yorką iš viso pa
siųsta
Balansas .............

Antanas Matjoška,
Pirmininkas 

Juozas Kapočius.
Sekretorius-iždininkas 

1965 m. gruodžio mėn- 6 d.

D. Lapinsko koncertas 
uoliai organizuojamas

Kovo 12 d. Įvyksiančio

Pasibaigus katalikų bažnyčios visuotiniam susirinkimui 
Romoje, vyskupai apleidžia šv. Petro baziliką Vatikane.

Atkreipkite dėmesį į visoje valstybėje pripažintą 
kokybės simboli

užtarnautą tikro importuoto

Lenkiško kumpio
Pageidaujamas visur dėl aukščiau
sius jo kokybės ir nepaprastai pui
kaus skonio, (pakuotas lengvai ati
daromose nuo 2 iki 12 svaru skar 
dinėse.

žinomas garsiais savo 
vardais

ATALANTA, KRAKl'S ir POLO.
Reikalaukite tikrojo importuoto 
lenkiško kumpio, — saugokitės 
pakaitalų.

SENIAUSIAI IR VIENA Iš PIRMIAUSIAI 

ĮSTEIGTA SIUNTINIŲ SIUNTIMO FIRMA 

VISOSE JUNGTINĖSE ARERIKOS VALSTYBĖSE
I >
h Globė Parcel Service, Inc.

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ

Yra susidariusi grupė, kuri keliaus į Lietuvą sekančiais metais 
(1966) liepos mėnesi.

V. Andriušis. Attemann. K. .
Baėanskas, K. Balta, J. Balt- Jei kas nort‘« prisii"ne,i P™ 5,os «"»««• ronstnartK 
rušiūnas B. Banavičiūtė A anksto, nes lėktuve ir viešbučiuose yra užsakyta ribotas vietų

Bostono lietuviai studen- Bartašiūnas K. Baiūnas J. skaičius. Gyvenantieji Kanadoje taip pat gali su šia grupe keliauti. • __  *__ • • _ ’ _ _ _ ? _  *_ - .. .......................

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS

i Beišys, M. Bratėnienė. R- 
Budreika, J. čeieška. A. 
Contons. J. Dačys, J. Daval- 
ga. Drevinskai, A. Druzdis, 
V. Galdikas, Br. Galinis, O. 
Gegužienė, P. Gelažius. D. ir 
M. Giedraičiai, J. Gimbutas.

Ekskursijos reikalu kreiptis i —

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

390 West Broadvvay

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

*yy< ►

ir inž. Č- Mickūnas. Šio pa- dos). 
rengimo pirmininku išrink- 
tas Antanas Gustaitis.

PARDUODAMAS NAMAS

PAIEŠKOJIMAI
Ieškau Barboros žiedelytės .

kilusios išPražesniauskienės, 
t kambarių, geroj vietoj, tarp Medsėdžių kaimo. Gargždų vals.. 
Miami ir Hollyvrood. žema kai- gyveno So. Bostone. Ją pačią ar
na. Teirautis laišku:

W. Plein.
2, NE 2nd Terrace. 
Hallandale. Fla. 33009.

(50)

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

Smulkesnių žinių teirautis 
šiuo adresu:

R. Prasziunas.
1226 N. Richley Blvd.
Tucson. Arizona.

(50)

apie ją ką nors žinančius prašau 
rašyti;

Marta Tažienė. 
c o Oskar Lange.
93 Johnson Street. 
Naugatuck. Conn.

(51)
Ieškau savo draugų Vlado 

Adomaičio. Prano Vaičkaus ir 
Kazimiero Tamošausko, gyvenu
sių Daylone. Ohio; Petro Smols- 
kio. gyv. Atson, Mass.. irj. La- 
zinsko, gyv. Nashua. N. H.

Noreika, B. Paliulis, P. Pel- 
džius, P. Plikšnys, P. Prei- 
bienė. A. Puskepalaitis. A. 
Puzinauskas, S. Rackevičius 
L. Rudžiūnas, A. ir J. Šaikū- 
nai. P. Šaulys, A. Šilinienė, 
J. Skabeikis, J. Stašinskis, 
Stlaise (latvis), E- Sužiedė
lis. A. Tamošiūnas. B. Ute- 
nis, J. Vaičaitis. K. Vasi
liauskas, K. Velutis. P. Ver
bickas, K. Zaganevičius, J. 
Žičkus,

Po $4: A. Matioška, J. 
Rauktvs, J. Venckus.

Po $3: P. Janavičius. F. 
Kontautas. J. Kurapka. P.

ka
Jie patys arba kas apie juos , Nikolskis, R. Petį onienė-. 

s žino labai prašomi rašyti: Po $2: K. Adomaviči
-'E.

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVOJ
AMERIKOJE

GARANTUOJAME siuntinių saugų ir greitą prista
tymą Jūsų giminėms Į U.S.S.R.
Siuntiniai garantuojami visais atžvilgiais

JOKIŲ PAPILDOMŲ MOKESČIŲ siuntinio gavėjui 
nebereikia mokėti.

DIDELIS PASIRINKIMAS Įvairių prekių, medžiagų, 
Įvairių produktų mūsų pagrindinėje Įstaigoje ir 
skyriuose.

KAINOS be jokios konkurencijos.

Globė Parcel Service, Inc.
CENTRAS YRA:

716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. Tel. WA 5-3455 
CENTRINĖ IŠTAIGA NEW YORKE YRA:

220 Park Avenue, South, (kampas 18-tos gatvės) 
Telefonas: 982-8410

S K Y R I A I — VISUOSE SVARBESNIUOSE * 
JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ MIESTUOS

SANDĖLIS VISOKIŲ
ARBATŲ IR ŽOLIŲ

prieinamiausią kaina 
KATALOGAS

<b kai siunčiamas pagal 
pareikalavimą 
PALANGOS

TREJOS DEVYNERIOS
Tai yra augalinis mišinys, 

susidedantis grynai iš šakne
lių, lapų. žiedų, sėklų ir žolių. 
Kiekvienas, kas tik nori būti 
visada sveikas, turėtų vartoti 
T r e j a n k ą. nes tai geriau, 
sias vaistas nuo dispensijos, 
vidurių užkietėjimo, nevirški
nimo, stokos apetito, širdies 
supykinto, išpūtimo, pilvo su
gedimo, reumatizmo, neural
gijos. kosulio, gerklės skaudė 
jimo. karščiavimo, krupo, 
blogo ūpo. bendro nusilpimo, 
inkstų ir kepenų ligų.
Kaina su persiuntimu $1.50 

Visada gaunama — 
FLORAL HERB COMPANY 
Box 305, Clinton, Indiana, 

Dept. 5
PASTABA: Kartu su orderiu 
prisiųskite ir pinigus, nes ki
taip orderių neišpildysime. 
Kanadoje 50 centų ekstra.

Joseph Pushinsky, 
3612 Orchard St.. 
Weirton. W. Va.
REIKALAUKITE
naujausių ir geriausių ilgo 
grojimo

lietuviškų
PLOKŠTELIŲ

(rekordų)
Nepriimkite jokių pakaitalų 

žiūrėkite Reųuest firmos ženklo.
Veltui siunčiamų katalogų 

klauskit artimiausioj krautuvėj 
arba rašykite:

REQUEST RECORDS 
66 Mechanic Street 
New Rochelle. N. Y.

GREITA PAGALBA 
Nenusimink, gausi pagalbą.

..Vaistai, kurie buvo ilgai lan
gavo vardą su antrašu, ir mes 
atsiusime vaistu išbandymui.

‘ ROYAL PRODUCTS 
North Sla., P.O. Box-»112 
Newark 4. New Jemev

kiami. nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau yra.

Tuojau siųsk šį skelbimą ir

Adomavičius. 
Balchiunas. S. Baltušis, 

St. Cibienė, K. Dūda, D. I- 
vaškienė, V. Jakimavičius, 
S. Jasaitis. A. Karosas. P. 
Kontautas, A. Krisiukėnas. 
S. Liepas, A. Mekauskas, J. 
Skabeika, V. Strockienė, M. 
Vaitkevičienė, P- Verbickas, 
A. Witkus.

V. Kuodvs $1.25.

Po $1: B.. Baika. B. Ba
jerčius. L. Baranauskienė, P. 
Brazaitis. M. Iljinas, J. Ja
šinskas. J. Jakulis, P. Joni
kas,, N. Kaldro, J. Kurapka, 
J. M-, D. Meizys. W. Naru- 
šėnas M. Peleckas, R. Rei-j 
nap, J. Špakevičius ir A. Tu
mas.

Iš viso surinkta $2,108.25. Į

aaooeooooeoeooooooooooooooi

Skelbtis 
„Keleivyje 

yra naudinga!

tt

SLA—jau SO metų 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 Įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — En_ 
dnwment 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 APDRAUDĄ naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 i 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, New York, N.Y.10001

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
LIETUVA

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

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

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, M Salk—Montreal. Canada.

I!

Nuoširdžiai linkėdami laimės, 
sveikatos ir sėkmės, sveikiname visus klientus ir 
draugus artėjančių

ŠVENČIŲ !
Laimingi ir didžiuojamės mūsų patarnavimu, kuriuo 
tūkstančiai Jūsų

DOVANŲ per PODAROGIFTS. INC., 
buvo Įteikti ŠVENČIŲ DŽIAUGSMUI Jūsų giminėms 
ir tuo papuošiamas jų Švenčių stalas skaitlingais už
kandžiais, delikatesais ir vyno bei degtinės gaminiais.

Šių švenčių dienomis Jūsų tolimi ir visada artimi 
giminės Jūsų gerumą ir prisiminimą širdingai Įvertins. 
ATSIMINKITE: Aukštos kokybės ir be priekaišto 

dovanos, ypatingo stiprumo, o taip 
pat ju pristatymas garantuojamas:

PADAR0G1FTS, INC.
220 PARK AVENUE SOUTH (18-to» g-vės kampa*) 

New York, N. Y. 10003.
Tel. 228-9547

DOVANOS

už naujus skaitytojus
..f v -t   p lĮĮUfln I III111

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

O KAS SURAS 3 NAUJUS METINIUS PRENUMERATO
RIUS ARBA PATS SUMOKĖS PIRMYN 3 METŲ PRENUME
RATĄ. TAS GAI Š DOVANAI VIENĄ Iš 5IŲ KNYGŲ, KURIŲ 
PARDUODAMOJI KAINA $5.50—$6.00:

ST. KAIRIO “LIETUVA BUDO“ ir “TAU, LIETUVA*.
K. BIELINIO “DIENOJANT“ ir “PENKTIEJI METAI“
NEPRALEISKITE PROGOS NESUNKIAI GM TI VELTIT 

BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SUSTIPRINTI “KELEIVI“. 
KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR Į SEPTINTĄJĄ 
DESIMTI ĮŽENGĘS

T
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Vietines žinios
nis (240 b.), įveikęs kitus 
du kandidatus — Oną Ivaš- 
kienę (193 b.) ir Bronių 
Kontrimą (100 b.). Neišstū
mė iš maršalkų ir Juozo 
Markelionio (254 b.), su ku
riuo 'aržėsi Šidlauskas ir 
Owirka.

Į direktorius išrinkti bu
vusieji — John Grigalus 
(303 b.), Joseph Lubinas 
(228 b.), Anthony Young 
244 b.) ir Antanas Matjoška 
221 b ) ir 3 nauji: JOanne 
Antanelytė (279 b.

ras Kūčias ir dr. Sherio, mū-i Aukaa galima įteikti ar pri- COSMOS PARCELS 
sų skautų geradario, išleis- siųsti šiais adresais:
tuves į Vietnamą.

Vienas iš skautavimo tiks-
St. Jurgelevičius, Keleivio 

adm-, 636 E. Broadway, So.

Naujųjų Metų sutikimas Didžiausia draugija rinko

Bostono Lituanistinės mo- naują vadovybę 
kyklos tėvų komitetas rengia Bostono Uetuvi pn
viešą Naujųjų Metų sutiki- Dr.ja ^^0 12 d. *inko 
mą giazioje Charter House savo vadovybę. Iki šiol rin- 
s>aleje, Braintree, Mass. kimai būdavo gruodžio tre-

Jejimas po lo dol. asme- čiąjj ketvirtadienį, bet prieš „ —
ui. \rntu skait^ J^botas, metus buvo pakeistas atitin- mundas Ketvirtis (248 b.) ir

• a"°'rierie(e>iantTUZ’karnas statuto straipsnis, ku-Antanas Andriulionis (228 
sisakyti stalus pas mz. Juo- ris dabar RUmat0 v£dovybės K)<
zą asi ele onu 491-0&40 rinkimus sekmadienį. Tuo I kontrolės komisiją iš- 

būdu siekiama, kad daugiau rinkti senieji — Jadvyga 
narių ateitų balsuoti. Bet Keslerienė (203 b.) ir Al- 
pcaeito sekmadienio rinki-fonsas Baika (242 b.) ir 
mai tos vilties nepateisino: naujas — Frank Stankus 

Bostono Lituanistinės mo- iš 1.500 narių tedalyvavo tik (263 b.).
kyklos Kalėdų eglutė bus 554. Seniau būdavo metų. Tai vienintelė

Lituanistinės mokyklos 

Kalėdų eglutė

sausio 9 d. So. Bostono Lie- kad balsavusių skaičius pa-

lų yi*a palaikyti ir puoselėti Boston, Mass., arba V. Stel- 
lietuviškus papročius, kas ir mokas, Real estate, W. 
bu§ padaroma šioje ypatin- Broadway, So. Bosto,n 
goję sueigoje. Kūčiauti yra Mass.
kviečiami visi skautai 
skautės ir jų tėveliai.

Meninę dalį praves ir at-

ir
Mirė Pažare

Lapkričio 29 d. mirė Char-
liks s. St- Subatienė su Bos- j€S įj Pažare, senas Jamai- 

lutėmis. Kūčių ca Plain Stojas. Gruo- 
’ " džio 2 d. palaidotas Forest

Hills kapinėse. Velionis pa
) Ed- PaPrccius praves skautės se

selės iš Putnam. Conn.

lietuvių organizacija, kurios

Rengėjos—Baltijos Tuntas liko liūdinčius žmoną Bar
borą, dukterį Ann Clatten-
burg, gyv. Roslindale, ir sū
nų Charles, gyv. Kaliforni
joje, ir 5 anūkus.

Šiuo metu Vasario 16 gim- SLA kuopa 
nazijoje yra virš 100 moki- f>?ro n8no; kuopa retą- 
nių. Šiemet baigti statyti tos k'a vehomo žmonai ir sei- 

Bostone gimnazijos rūmai, bet skolos mal užuojautų.

Aukos Vasario 16-sios 

gimnazijai

EXPRESS CORP- 

{VAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 

Iš BOSTONO | LETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus •

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

Peter Maksvytis
925 E. Fovrth SL, 

Sa.
Atlieku riaus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus ii lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
būnio pastatų, pagal Jūsų reika- 
lavimų. Saukite visados dd 9 va
landų vakaro.

Teiefc AN

vadovybės rinkimuose dar 
yra šiokių tokių varžybų.

tuvių Pil. Dr-jos salėje. siekdavo net 700.
Eglutės programoje — Didelių pasikeitimų vado-

mok- L. Jasinskienės rengia- vybėje nebus. Pasilieka kaip
mas vaikų vaidinimėlis, buvę savo pareigose pirm. Skautų Kūčios Bostone
mok. J. Ambraziejienės ve- Stanley Drevinskas (gavo Gruodžio 19 d., sekmadie

dar neišmokėtos.
Artinasi Kalėdų šventės.

Vietoj sveikinimo atviručių 
ir kitokių kartais beverčių 
dovanėlių, kviečiame ta pro
ga sušelpti Vasario 16 gim-

M. A.

damas mokinių choras ir ki- 444 balsus), sekr- Albinas n- 4;30 val Lįetuvių naziją. Aukokim dolerį, ki-

kitų. Be to, kaip ir visada. į tas vietas tebuvo po vieną 
į šį parengimą atsilankys ir kandidatą.
Kalėdų senelis su dovano- Pasiliko vicepirmininko; 
mis geriesiems vaikams. pareigose ir Longinas švel- BALTIC REALTY & 

INSURANCE AGENCY
Vytautas Stelmokas

savininkas
Tarpininkauja perkant ar par

duodant namus.
Apdraudžia namus ir kitą tur

tą nuo visokių nelaimių.
Parūpina visų rūšių draudi

mus AUTOMOBILIAMS.
Draudžia gyvybę rr sveikatą.
389 Broadway. So. Boston. 

Telefonas: 268-6030

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

į Lietuvą.
Kartu yra

OiDŽlAtSlA SIUNTIMU PERSIUNTIMO {STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, be
PODAROGIFTS SKYRIUS I

390 West BROADWAY, So. Boston, Mass. 02127.
TeL AN 8-8764

Siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO. Iš tolimesnių vietų 
siuntinus siųskite paštu virš nurodytu mūsų adresu.
{VAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS IR 
KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA MUSŲ ĮSTAIGOJE. 
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams — Podarogifts, 
Ine., pav., kaip automobiliams, motociklams, dviračiams, {vairiems 
radijo ir TV aparatams, skalbimo ir siuvimo mašinoms ir dauge
liui kitų daiktų. Be to, galite užsakyti kelialapius Į kurortus - 
sanatorijas su mineraliniais vandenimis ir kitas poilsio ir gydymo 
vietas. Podarogifts, Ine., užsakymus priimame paštu ir telefonu 
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainaraščių 
katalogų.

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI 
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

visokių santaupų paskutinis 
dividendas

SIŲSKITE PINIGUS
Į U.S.S.R. 

ŠVENTĖMS 
DAUGIAU 

MAISTO PASIRIN 
GRAMERCY SHIPPING, Ine. 
firma įsteigia prieš 20 metų 
SĄŽININGAI ir PATIKIMAI 

PATARNAUJA 
be jokių atsiprašymų. 

JCS ESATE APSAUGOTI 
LEIDIMĄ TURINČIOS 

FIRMOS.
Pilna garantija. Turi Bankų 

Departamento leidimą. 
Apdrausta $20,000. 

Tiesioginis USSR Užsienio 
Prekybos Banko agentas. Mū
sų firma yra vienintelė, kuri 
visada siuntėjui pristato ofi
cialų USSR kvitą, gavėjo pa
sirašytą. Pristatoma 

per 2 savaites.
Suma pilnai išmokama. 

Vertė: 9 rubliai nž $10 
Persiuntimas: iki $30.99—$2.75

per $30.—lO»f 
GRAMERCY SHIPPING INC.

744 Broad Street
N ew ark. N. J.

Rašykit angliškai ar rusiškai 
gauti pilną katalogą.

GRA riLii\v i
SHIPPING c a

118 E. 2» SU New York 16. N.l. 
Tel. MU 9-0598

PREKIŲ IR
lSIRINKIMUI

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.
174 Millbury Street 

VVORCESTER, MASS. 
TeL SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga Worce$tery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdoma* sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietines

;oc aa u aooooooooaot

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. šixht Street

South Boston 
TeL AN 8-6645

u uoooooooooooooc o<* rr>oooo>

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
<outh Boston. Mase

gamybos medžiagų ir kitų Į 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

IEL. AN 8-2124 [

•! Dr. Amelia E. Rodą;:
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
<Ol’TH BOSTON, MASS.

labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

^ĮU. trinzv pUIJYZy VUJV

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
is stoties WLYN, 1360 ki
lociklų ir iš stoties FM, 

’ 101.7 mc., veikia sekmadie- 
♦ niais nuo 1 iki 1:30 vai. die- 
» ną. Perduodama: Vėliausių
S i —- » » — «.ll— ■■ ■ ■■■■ ■«« ^ae.m.9i**inlraj pasaumuų tuuų ---------------

J kių kitokių ligų ir nuo nelai- { r komentarai, muzika, dai- 
{mių (ugnis, audra ir kt.) .. } n08 įy Magdutės pasaka.
} Visais insurance reikalais |

Ketvirtis & Co.
- — J EW EL

| kreiptis:
BRONIS 

•r
KONTRIM

MtWashington Co-operabveBank

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

Laikrodžiai-Deimantai

Elektros Prietaisai
Jpeatineai taisome laikrodžiu* ;! 

žiedus, papuoialus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649 
♦se****##****#**####**#***********^

Išrašykite 
KELEIVI 

savo draugam

598 E. Broadvay 
So. Boston 27, Mass.

{ Tet AN 8-1761 ir AN 8-2488Į

4
X Dažau ir Taisau
X Namus iš lauko ir viduje. į 
t Lipdau popierius ir taisauę 

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, M:

TeL CO 5-5854

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

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 
Sekmadieniais tr Šventadieniais

pagal susitarimą 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester. Mass.

ir 1

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FDEL CO.
24 valandų VELTUI alyvos burnerio aptarnavimas 
VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas 
Automatinis alyvog {liejimas 
Nuolaida, mokant grynai* už bumerį 
Vamzdžių įvedimas ir taisymas
Pilnos šildymo sistemos-------

RADIATORIAI — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI įrengiami pigia kaina 

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTĖS

•
9
9
9
9

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU

Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 
Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 

Patvirtinta agentūra

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

FORD TRUCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

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

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

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

VARPASLAISVES
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ' 
aLLTClUNt RADUO PROGRAMA j

Sekmadieniais 8-9 ▼aL ryta 
AM Bangomis 1190 kilociklų 

KM Bangomis 105.7 megaciklų 
U WKOX, Framingham, Mau. 

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St 

BROCKTON 18, MASS.

Tet JUaiper 6-7209

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
X RAY

taipgi pritaiko akinius 
534 Broadvray,

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

TEL. AN 8-2712
Namai ir Ckis:
287 Concord Rd., Billeriea, M 

TEL. MO 3-2948

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 

ceptus ir-tunme visus gatavus vaistus.

Jai reik vaistų — eikit i lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B. &, Beg. Pharm.

182 a W. Broadtray, tarp E ir F gatvią, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Nos 9 vaL ryto iki 8 vaL v, išskyros šventadienius ir

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office TeL AN 8-0948

Flood Sąuare 
Hardivare Co.

N. J. ALEKNA
$28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Banjamin Moore Dažai 
Popiera Sienom*

Btiklaa Langams
Viaokia reikmenys narnami 

Reikmenys plumberiams 
Viaokia ealežieii daiktai

«




