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Apie taiką kalbama, bet 
taikos nėra

Sunkiai serga
profesorius V. Lašas

Iš Lietuvos gautomis ži
niomis, prof. Vladas Lašas,

Popiežių, prašo bent per Kalėdų padaryti paliaubų. 73 m; ^iaus, serga plau- 
JAV ambaaadornu Jungtinėse Tautose sako, kad JAV čių vėžiu. Jis guli ligoninėje, 
nori taikos visam laikui. Fanfani pranešė, kad Šiaurės
Vietnamu siūlo derybų, o S. Vietnamu tei paneigė. Viens po kito lanko

Popiežius kreipėsi j ”at- š. Vietnamas paskubėjo H asAinįiZoiKį 
sakingus asmenis“, kad jie paskelbti, kad tos kalbos a-
per Kalėdas padarytų pa- pie tariamus žygius derybų Praeitą savaitę W ashing- 
liaubas. JAV ambasadorius sąlygoms išaiškinti yra gry- lašėsi Pakistano pre-

Po keturiolikos dienų danguje vėl grįžo į žemę
Gemini 6 ir Gemini 7 laimingai nusileido numatytu laiku ir numatytoje vietoje. Gemini 7 nuskrido 5,129,400 

mylių. Toli pralenkti sovietai. Astronautai sveiki. Visa* pasaulis stebisi ir džiaugiasi tuo laimėjimu.

• •

Jungtinėse Tautose Arthur nas melas.
Goldberg pareiškė, kad JAV 
kariuomenės vadai gali elg
tis taip, kaip popiežius pra- SflJI Domingo ŽUVO 
šo, aišku, būdami užtikrinti, ; 
kad jų saugumui negresia 26 Žmonės 
pavojus. ”Mes, sako Gold-j .. . . .
berg, norime gyventi taiko- Praėjusi sekmadieni San-
je ne tik per Kalėdas, bet vi 
są laiką.“

Praeitą penktadieni buvo 
paskelbtas Jungtinių Tautų

tiago mieste keli šimtai buv 
sukilėlių vado pulk. Deno

zidentas Ayub Khan, kur ta 
rėsi, kaip išspręsti Indijos- 
Pakistano ginčą dėl Kašmi- 
ro, ir Anglijos ministeris pir
mininkas Wilsonas. kuriam 
šiuo metu labai svarbu gauti 
daugiau pagalbos Rodezijos 
reikalui sutvarkyti.

Tom SUiffunl

|’Wu,

Nespėjo Wilsonas Wa-
“vUrakXisam " Voktos3 ka^c"
vynausvoes Kanais, rrezi lerfs Ludwig Erhard Jam___ vyriausybės

dabartinio pirmininko, ItalL tentui Garcia-Godoy papra_ į . ti v/ashingtono pri
jos užsienio reikalų ministe- *n. ">ejo JAV pa- Rad Vokie  ̂ja gP-_
rio Fanfani laiškas preziden- y38111 ai “ pnve , tų didesnį vaidmenį vaidin
tai Johnsonui ir valstybės baigti. Žuvusiųjų skai- j sprendžiant Vakarų ap-

ad&nto^atominiais

Fanfani pranešė, kad du ^en* štabo viršininkas pulk. Sausio mėnesį atvyks In- 
Juan Lora Fernandez. ' dijos ministeris pirmininkas

Shastri.
jam gerai žinomi asmenys 
patyrė apie Šiaurės Vietna- Ginklai sužvangėjo kapi1__mo norą aereus vantas rei- nese. nur sunnenai ouvo su- 
kalu. Rusk atsakė teigiamai, sirinkę pagerbti vieno iš sa- . , , ,
bet iškėlė klausimų, kurie vo žuvusių vadų Domingu- AtriKOS protestas 
prieš pradedant derybas tu- ez. Kas pirmas pradėjo šau- • v n7.> 
retų būti išaiškinti. i dyti — nežinia. prieš tVuSOIUĮ

KALĖDŲ ŠVENTĖS kilnume
ir

NAUJŲJŲ METŲ pirmojo žingsnio viltingume 
aplankykime, tautiečiai lietuviai, mintim 

vieni kitus, visi visus, 
kurie laisvėje be tėvynės 

ir kurie tėvynėje be laisvės.

SVEIKINKIM nepalūžusius valioj būti laisviems,

TV1RTINKIM PASITIKĖJIMĄ Lietuvos laisvės 
kovos prasmingumu ir būtinu laimėjimu.

1965 metams baigiantis,

VYRIAUSIAS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETAS

KALĖDŲ ŠVENČIŲ•ir
NAUJŲJŲ JAUNIMO METŲ PROGA

nuoširdžiai sveikiname

LAISVUOSIUS IR PAVERGTUOSIUS 
LIETUVIUS

ir linkim visiems švenčių džiaugsmo ir asmeninės

Tautinio mūsų kelio didžiuoju tikslu tebūna

LAISVA TAUTA NEPRIKLAUSOMOJE
LIETUVOJE•ir

VIENINGA BEI STIPRI 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ SVETUR.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba 

Juozas J- Bačiūnas, Pirmininkas

James Loveli Frank

Gemini 6 (dešinėj) ir Gemini 7 (kairėj) šitaip skrido kelias valandas vienas nuo antro vos 6 pėdą atstume. Gemini 6 
nusileido numatytoje vietoje Atlanto vandenyne gruodžio 17 d.,erdvėje Išbuvęp vieną parą, o Gemini 7 gruodžio 18 A, erdvėje 
ičskraidęs 14 dienų. Viršuje Gemini 6 aatronautal, o apačioje— Gemini 7.

Kai praeitą ketvirtadienį 
Anglijos ministeris pirai. 
Wilsonas pakilo į tribūną 
Jungtinėse Tautose, 24 Afri
kos valstybių atstovai aplei
do posėdį, tuo pareikšdami 
protestą prieš Anglijos poli
tiką Rodezijos klausimui 
spręsti. Afrikiečiai reikalau
ja, kad Anglija ginklu „su
tvarkytų“ Rodezijos vyriau
sybę, o Anglija kol kas tos 
priemonės atsisako imtis ir 
kol Kas tevartoja smarkų e- 
konominį spaudimą, kuriuo 
tikisi baltųjų mažumos vy
riausybę paklupdyti ant ke
liu.&

Wilsonas savo kalboje 
prašė Jungtines Tautas rem
ti Angliją Rodezijos byloje.

Erdvėlaivis Gemini 6, pa- paaiškėti, kaip pavyks erd- 
kilęs gruodžio 15 d., erdvė- vėlaiviams erdvėje vienam 
je susitiko su kitu erdvėlai- prie kito priartėti. Tai idea- 
viu Gemini 7, kuris į erdvę į liai pavyko, nes prisiartino
paki’o gruodžio 4 d, ir 3 pė- vienas prie kito net per 3 biams, Platintojams ir Visiems Rėmėjams 
dų atstume vienas nuo kito pėdas — astronautai aiškiai ■ 
skrido keturias valandas vieni kitus matė ir padarė' 
drauge, vėliau atsiskyrė ir daug aiškių spalvotų nuo- 
gruodžio 16 d. nusileido At- traukų. Astronautai sako, j 
lanto vandenyne toje vieto- kad nebus sunkumų erdvė
je, kuri iš anksto buvo nu- laiviams vienam prie kito 
matyta ir kur jo laukė lėk- taip prisiartinti, kad astro-
tuvnešis Wasp. nautai galėtų iš vieno erdvė- ,je ftauUe laimėjo tfew Yorke išaiškino

Praeitą sekmadienį 9 vai. ai™ P*™ • j Prancūzi- 10 kuiininku
5 min. ryto dar tiksliau nusi- visas pasaulis džiaugiasi joje buv0 pakartoti prezi-
leido Gemini 7, kuris erdve- jįtu0 JAV astronautų laimė, ,jento rinkimai, kadangi N'ew Yorke patraukti teto
je skraide nuo gruodžio 4 d. jįmu. Net jr sovietai tei pa- gruodžio 5 d. rinkimuose nė mo atsakomybėn dėl kyšių 
u’.erį\eJ ,lsbHV0.330 va. . prėžia, kad padaryta didelė vjenas kandidatas negavo ėmimo miesto statybos sky- 

P?^3. "^ginant erdvėlai- reikalaing0 balsų skaičiaus, riaus 5 inspektoriai ir 5 na-

Linkime Musų Skaitytojams, Bendradar-

Linksmų Kalėdų Švenčių!
KELEIVIO REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA

do 206 kartus, toje kelionėje viams vienam prie kito pri 
nuskridęs 5 mil. 129 tūkst. artėti jr susijungti 
400 mylių. Tuo būdu JAV
astronautai toli pralenkė so- 
vietų astronautus.

Šitoje ilgoje erdvės kelio-; 
nėję buvo svarbu patirti, i 
kaip ji atsilieps astronautų 
sveikatai. Ankstyvesnės ke
lionės rodė. kad mažėja ast
ronautų kraujas, minkštėja 
kaulai, silpsta širdis. Kol kas 
gydytojai sako, kad Gemi-i 
ni astronautų sveikata yra 
geresnė, negu jie tikėjosi.' 
bet galutinas išvadas gydy
tojai padarys tada, kai ast
ronautu sveikata bus pagrin
dinai ištirta. Labai rūpėjo,Dabartinis prezidento Johnsono 

patarėjas saugumo reikalais Mc- 
George Bundy nuo vasario 28 d.
apleidžia Baltuosius Rąmus ir,_ , . _ , • -• —r------ -r------------ » r-------
atsisės j Fordo Fondo preziden- -fa abejone išnyko, kai J e denlus Wende„ wiūkie sūnus 

J ..______o J— be pagalbos išlipo iš erdve- p.... , an<liA,fwis ; N4>w Yftri<n

Pakartotiniuose rinkimuo- mų savininkų atstovai, 
se bebuvo du kandidatai: į Kad tik tie dešimt kyši- 
dabartinis prezidentas gen. ninku ir čia bebūtų! 
de Gaulle ir Francois Mitte-
rand. De Gaulle surinko 55 
% visų balsų, ir todėl jis vėl 
išrinktas Prancūzijos prezi
dentu 7 metams. »

DĖL VIESULO ŽUVO 
15,000 ŽMONIŲ

Pakistane siautė ciklonas.
Tai baisi audra, kurios aukų 
skaičiuojama nuo 10,000 iki 
15,000. Medžiaginiai nuos
toliai taip pat milžiniški.

Tokie prajovei čia ne nau
jiena. Praeitą gegužės mėne
sį dėl panašaus viesulo žuvo

ar astronautai nusileidę ga- metais netikėtai patekusio 17,000, o sužeistų buvo apie Robert Lee Lasiter suimtas ir 
lės savo kojomis vaikščioti. respob|ikony kandidatu į prezi- '600,000. kaltinamas įmetęs į smuklę ir

I J
JL 2

to vietą, kur gaus 3 kartus dau
giau algos ir kasmet skirstys 
įvairioms įstaigoms pašalpų 
200 milionų dolerių.

padegęs gazolino indą. Gaisre 
žuvo 13 asmenų. Tai įvyko Chi-. . *. ~ ... Philip kandidatuos į New Yorko ... , . _---------------------,------- ---------------

latvio ir drąsiai žygiavo lėk- aUt<>vę rūmus ten John Vietname iki gru^fio 13 raffoje taip ab,ifygteo
tuvnešio deniu. Lindsay išrinkus New Yorko labo iaTO 1496 JAV tik už tai, kad jį iš tos smuklia

šiame skridime turėjo majoru, atsirado laisva viete. kana1' išmetė.
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Kalėdos
Kai šis numeris atkeliaus į Tamstų namus, jau būsite 

pasiruošę švęsti Kalėdas-
Tos šventės vardas yra lotyniškas — Calendae. Taip 

buvo vadinama kiekvieno mėnesio pirmoji diena. Romė
nai ir naujųjų metų pradžią vadino Festum Calendae. 
Pas mus tas vardas atėjo per gudus, kurie tą šventę vadina 
Koliady.

Krikščionims Kalėdos yra Kristaus gimimo diena, bet 
nemanykime, kad ta diena visuomet buvo švenčiama gi-uo- 
džio 25 d. Atsiminkime, kad iki šiol dar niekas tikrai ne
įrodė, kada Kristus gimė. Mes naudojamės Kalendorium, 
kuris metus skaičiuoja nuo Kristaus gimimo. Taigi, lyg 
Kristus būtų tikrai gimęs prieš 1965 metus. Bet mokslinin
kai šiandien mano. kad tai yra atsitikę 1-2 metais vėliau. 
O jeigu dar nėia žinomi gimimo metai, tai juo labiau ne
galime būti tikri dėl gimimo dienos.

Ir tikrai Kalėdos nebuvo visuomet švenčiamos gruo
džio 25 d. Buvo metas, kada Kristaus gimimo diena buvo 
laikoma gegužės 20 d. (šv. Klemensas), sausio 6 ir 10 d., 
kovo 2S d. (Šv. Kristijonas), balandžio 2 d. (šv- Ipolitas) 
ir kitos.

Tik 375 metais Kalėdos atkeltos i gruodžio 25 d., tai 
yra į atogrąžų dieną. Pagonys seniai tą laiką laikė dievų 
gimimo metu ir jj iškilmingai švęsdavo. Romoje tai buvo 
Saturnalių šventė. Ji prasidėdavo gruodžio 17 d. ir tęs
davosi 7 dienas.

Krikščionys, norėdami tai saulės garbinimo dienai 
duoti kitą reikšmę, ir perkėlė i gruodžio 25 d. Kristaus 
gimimo šventę. Taip padaryti buvo dar lengviau, nes Ro
moj ir kai kur kitur dar toli prieš Kristaus gimimą buvo 
tikima, kad to meto didieji dievai buvo gimę giuodžio 25.

Naujos šventės visuomet pritaikomos senųjų švenčių 
laikui. Tai mes matome ir šiandien. Sakysim, komunistai 
uždraudė Kalėdų eglutes, bet kadangi žmonės prie jų 
jau buvo pripratę, tai leidžiama namus puošti Naujųjų 
Metų eglutėmis.

Socialistų Internacionalas paskelbė gegužės 1 d. 
darbininkų solidarumo švente- Vėliau popiežius, norėda
mas nutrinti tos dienos "cicilikišką“ atspalvį, ją pavedė 
šv. Juozapui, tariamam darbininkų globėjui. Savaip tos 
dienos prasmę iškreipė Hitleris ir kt.

Kaip ten bebūtų, mes, kurie gyvename laisvajame 
pasauly, galime Kalėdas švęsti taip, kaip išmanome. Lie
tuvoje komunistai draudžia tai daryti.

Šiame krašte yra labai įsigalėjęs paprotys Kalėdų
TTĮAttoo zliirdi zirYUM£lg T^H 111 11* TT1P5L .Tll

ĮJlVga nivaiii uwwx vt\zTc»x«w. j'*? ““ ——

ieškodami, gal pamiršome, kad viena geriausių dovanų 
yra gera knyga ir laikraštis. Tos dovanos tinka visokio 
amžiaus, visokių profesijų žmonėms. Atsiminkite, kad yra 
žmonių, kurie patys nepajėgia knygos nusipirkti ar laik
raščio išsirašyti. Tai į vargą pakliuvę V okietijoje ir kitur 
gyvenantieji lietuviai. Kodėl nepasiųsti kelių dolerių ir 
paprašyti jiems siuntinėti Keleivį ar nusiųsti kurią knygą?

Ir šias Kalėdas tūkstančiai šeimų švęs išsklaidytų — 
juk nėra šiame krašte šeimos, kurios viena§ ar daugiau 
narių nebūtų už geležinės uždangos. Daug jų gyvena to
kioj padėty, kad ir trumputį laiškelį bijo parašyti savo 
tėvui, vaikui, broliui ar sesei, gyvenantiems šiame krašte. 
Bet jų minčių ir išradingiausi budeliai dar nesugebėjo į- 
skaityti. todėl ir jie nesutrukdys gyvenantiems ten ir čia 
Kūčių vakarą mintyse būti kartu ir vieni kitiems siųsti 
nuoširdžiausių linkėjmų. - - — %•- .. ...., ...

£c.LfciviS, 5<r~BG5To?i

P. Dargis apie SLA uždavinius
Susivienijimas Lietuvių sakyti, jog Susivienijimo už- 

Amerikoje, stambiausioji daviniai ne tik nesumažėjo, 
lietuvių fraternalinė organi- bet iš naujo išsiplėtė ir pasi

darė sudėtingesni. Jeigu pra
eityje Susivienijimo darbai

zacija, gyvena ir veikia di
džiojoj šios šalies fraternali-
nių organizacijų šeimoje, o buvo reikšmingi, tai šiandie 
visos panašios organizacijos mūsų organizacija ir jos at- 
turi veikti tolygiose sąlygo- sakingi veikėjai jaučia padi- 
se, ir jų likimas dažniausiai dėjusia atsakomybę tautinė, 
sutapdavo- Pirmieji jų dar- je bei kultūrinėje srityje, 
buotės metai, kaip mūsų Su
sivienijimo, lygiai ir kitų j SLA reikšmė lietuvių 

, tautinių organizacijų sulau- vi,uomenėje
ke visuotinio pntanmo. Bet
slinko dešimtmečiai, sąlygos Susivienijimas nuo įsistei-
Keitėsi. draudimo komelei- gimo iki šių laikų buvo ir 
nės bendrovės išplėtė savo pasiliko, steigėjų-ausrinin- 

Nobelio premijos laureatai. Sėdi iš kairės i deš’pę Harvardo univ. prof. Julian Schwinger, fizikas, veiklą, pagaliau ir valstybi- kų mintimi vadovaudamasis, 
sovietu rašytojas Michail šolochov ir anglas Lawrence Bragg. fizikas, gavęs tą premiją prieš 50 nbl mastu buvo daug pada- bendrinė, \isuotinio pobū- 
metu. Stovi ta pačia eile Kalifornijos univ. prof. Richard Eeynman, fizikas, Harvardo univ. frof. ryta dirbančių Žmonių ap- džio . organizacija,. SUJUn-
Robert Woodward. chemikas; prancūzai Jacųues Monod ir Andre Lwoff. gavę medicinos premiją. sauSab Todėl ilgainiui fia- gianti iv airių krypčių H* įsitl 

temalinių organizacijų pa- kmimų lietuvius patriotus, 
dėtis ir darbo sąlygos žymiai Todėl SLA parankiausia

j “— pasikeitė. dirbti jaunimo tarpe, kviesti
o ........... T. jaunuolius i lietuvišką bend-Musų Susivienijimo Li«- į darb ka(J jaunimas 

uv.ų Amenkoje preziden- * jr b|.’ lieįuvBkoje dva. 
tas Povilas Dargis daugiau . . aeityje mūsų
negu kas nors kitas sias ap- -r tavo įvairf

KANADA NORI VIETOSKas kitur rašoma SLACE„RE
PRŪSEIKA — LIETUVOS Tai ne juokai! Susirinku- Jeigu Kanados lietuviai Mūsų korespondento pa- kej dubdami Susi-

Sieji rimtai tuos klausimus bioliškai sugyvena ir gra- įaustas apie Susivienijimo 
PREZIDENTAS... svarstė ir šventai tikėjos ir žiai bendradarbiauja su artimuosius uždavinius ir P301-1;11 skirtumus n pasie-

v ... ......... n ,. . laukė Lietuvoj revoliucijos. JAV lietuviais, tai tas juos, svarbesnius darbus dabarti- pakankamo .vie”?n^IV1^
ką tik išėjusio Darbimn-Norg gusirinkimas bu- vienus ir kitus, įpareigoja nj3is laikais iis paaiškino: ^lp 1į*siandien Jaamn?as tP* 

kų Balso Nr. o šitaip rašoma. VQ siaptas, ket apj^ jį žinios pasidalinti broliškai minti- .. rJ gakny*mus bendrai veik-
kaip Leonas Prūseika buvo paspruko spaudoj.“ mis visais bendravimo ir . Tiesa, kad fratemali- ti savo žmonių labui. Todė*
išrinktas Lietuvos preziden- bendrosios veiklos klausi- nių organizacijų veikla šioje toji dalis jaunimo, kuri šu
tu. jo pavaduotoju Paukš-. Tame Darbininkų Balso majs vienas tokių klausimu šalyje kas metai keičiasi ir pras Susivienijimo darbų 
tys, o Lietuvos raudonosios numery yra ir daugiau įdo- vra mūs„ bendradarbiavi- JM būklę paveikia kaip išsi- svarbą ir įsijungs į mūsų or-
armijos komisaru Antanas mių rašinių, štai str. "Rodė- mag g^A apimtyje plėtusi komercinių bendro- ganizaciją, galės kartu įsi-
Bimba: zija ir Lietuva“ sugretinama " * * vių draudimo agentų akcija, jungti ir į bendrą lietuvių

„ Britanija ir Rusija. Britani- Jau sena tradicija, kad taip lygiai ir socialinės ap- veikimą. Šis vienas uždavi-
Bene 1924 m. V. Kapsu- jos darbiečiai pradėjo likvi- Kanados lietuviai turi SLA saugos įstatymai, betgi mūsų nys jau verčia mus padidinti 

kas parašė laišką L Prūsei- duoti kolonijas, kurių britai kuopas ir yra kaip ir šiokia Susivienijimas nėra vien tik- energiją Susivienijimo veik-
kai. Jis įspėjo L. Prūseiką, daug turėjo, o "rusų komu- tokia autonominė šaka. De- tai draudimo įstaiga, nesi- lai plėsti.
kad Lietuvoj bręstąs revo- nįstinė vyriausybė dėjo ir ja. šaka, kuri nesinaudoja tenkina savitarpine pagalba Toliau SLA turi irgi ne- 
liucmig sąjūdis ir reikia jam dabar tebededa visas pa- visomis SLA teisėmis. Iš to nariams, o turi didelius ir menkesnės svarbos pareigą 
pasiruošti, jog nebūtų neti- stangas išsaugoti buvusią ca- kyla "kanadiečių“ nepasi- svarbius kultūrinius bei vi- palaikyti jau veikiančias lie- 
kėtai užklupti. L- Prūseika ro imperiją ir, jei pavyktų, tenkinimas. O tuo tarpu ne- suomeninius uždavinius. tuviu draugijas ir klubus,

> tuoj sušaukė savo patikimų. padidinti.“ Ta impe- pasitenkinimas lengvai gali _ . _ ........... . . riai skiriu ar Vitnkin
jų bendraminčių susirinki- rija g tiklajjų yra jau dide. bati pašalintas. Kol kas Ka- !nTn’enapraviiS' aplinkybių
mą Laisves redakcijoj, ir pa- Iiais plotais ir 100 mil nados SLA nariai pasiten. ai. no prie nepaprastai rak- (ančiomp lietuviu organiza.

J>e .^enka Lietuvai žmoni adidėjusi. kintų. jeigu i SLA centrą bū- .„S eijoms pagelbėti, bent jų na-
™ nSiaKS" 3 Įdomus straipsnis apie ™ X"’S kX> ™ms padėti, kad jie nenu-
deniu niX‘UL M ka, jaunimo maištą komunisti- "as. Tikta, vienas. P,stot,, tunm,, apraugo, mu-

Tai Kariba užtvanka. Ji maitina vandeniu didžiulę e- 
lektrainę. kurios elektros jėga naudojasi Rodezija ir 
Zambija. Stotis yra Rodęzijos žemėje. Zambija bijo, 
kad Rodezija jos neišsprogdintu, todėl prašo Angliją 
ją užimti ir saugoti. Rodezija sako. kad ji anglų karius 
savo žemėje pasitiks ginklu.

timo reikalams _  Tauras- "Kaltinimas rusinimu“. Tik be Amerikos lietuvių pagal. ir JieTn^ v^iems paga
Vidikas. Tuos išrinkus, atsi- Prieš dvi . savaites miręs bos mes jokios vietos centre baitis iš Toronto. Jis nebuvo _^alimumus stengiamasi 
stojo vienas to "istorinio“ Kipras Bielinis rašo apie negausime. Vienai vietai išrinktas. Šiemet išstatyta Pa<1etl-
susirinkimo dalyvių ir prašo- 1905 metus. Aia ii daugiau gauti reikia daugumos bal- nauja kandidatūra: Petro .. • • «a
si ir jį paskirti kurioms nors Įdomių dalykų. sų, kurių, būdami mažumoje. Januškos, artimiausio JAV K>ok,e artimiausi sla
pareigoms. L. Piūseika pa- "Darbininku Balso“ pre- ne»a-ėsime už savo kandi- kaimyno — iš Windsoro. darbai
klausė, kokia jo specialybė. Bamerafa mCtems tik $1.00. datą S‘ldėtL tat prašy- kurį labai gerai pažįsta Dėt- Man jau ne pirmą kartą
šis atsakė, kad esąs indų I ^dbroke Gar ma§ Xra ~ Paba!suoklt^ uz roito lietuvių kolonija. tenka atkrei ti lietuvi vi;

‘plovėjas- L. Prūseika pasky-’. U<IL „ p' ! Kaimdos lietuvi kan- , , isuomeiiės dėmesį į tai,‘ kad
, rė jį Lietuvos visų restoranų dens. London, W. U, Gr. didatą. Praėjusiais rinki-, Petras Januška kandida- j SLA lietuviai ateina patrio- 
ir užkandinių prižiūrėtoju. Britain. mais buvo išstatytas Joku- tuoja į iždo globėjus. P. Ja- tiniais sumetimais, nes jie

nuška tam postui yra labai laiko savo pareiga palaikyti 
tinkamas: jis yra ekonomis-, didžiausią lietuvių fraterna- 
tas ir praktiškai toje srityje ]jnę organizaciją. Bet greta 
yra prityręs vyras. Iždo glo- to/jie taip pat žin0 kad pa. 
bėjo pareigos jam labai tin- sj(iaryti mūsų nariu ir paim- 
ka’.11- j.u0 \*s*škai galima pa. apdraudą ar ligo-
sitikėti. Dėl to nėra nė ma- je pašaIPą yra praktiškai 
žiausios abejonės. naudinga. Juk Susivieniji-

Todėl aš kreipiuosi brolis- mas- neieškodamas pelno, 
kai į Amerikos SLA narius dl,oda prięinamiausiomis są- 
ir prašau šių nominacijų me- .ivajr\l? klasių ap-
tu į SLA iždo globėjus pa- drauda? ir užtiknna lietuvių 
balsuoti už Petrą Janušką, šeimoms tvirtą ir patikimą 
vyrą, kuris geriausiai tinka apsau?3- Mūsų Susivieniji- 
i SLA iždo globėjus. 'mas turi šimtus pasiaukoju- 

. . i šių veikėjų, jie visi dirba di-
Kai Kanados lietuviai džiausiu atsidėjimu, jie rū-

Bendradarbiavimas su pavergta kraštu
Su dideliu dėmesiu ir statytomis sąlygomis veda- bendradarbiavimo priėmi- 

džiaugsmu sutinkame pro ma ryšių užmezgimo akcija mas daro žalą lietuvių išeivi- 
sunkią priespaudą prasiver- stiprinama. Todėl JAV Lie- jos tautinei veiklai ir kenkia 
žiantį pavergtųjų lietuvių tuvių Bendruomenės Centro vedamai kovai už Lietuvos 
tautinį kūrybinį gajumą ir valdyba, apsvarsčiusi bend- laisvę.
atsiektus laimėjimus. Taip radarbiavimo su pavergtu j JAV Lietuviu Bend- 
pat džiaugsmingai sutiksi- kraštu klausimą, nutarė JAV „,0^^ Centro valdyba 
me tą dieną, kada ir išeivi- lietuviams paskelbti sias pa- perspėja JAV lietuvius, kad 
joje lietuvių sukurtos kultu- darytas i>\anas. nesusigundytų okupanto vi
rinės vertybės galės nevar- a. Okupantas, siekdamas ]iojirnais ir smerkįa tuos. 
žomai pasiekti savoje žemė- palaužti lietuvių išeivijos kurje bendradarbiauja su o- 
je gyvenantį lietuvį. Bet tai kovos dvasią už lietuvių tau- knpanto įstaigomis ar atsto- SLA centre turės vieną sa- įfnas, kad mūsų organizaci-
įvyks tada. kai laisvas lietu, tos laisvę ir nepriklausomos vajs< tuo talkininkaudami o- 
vis išeivis su laisvai tėvynė- Lietuvos valstybės atstaty- kup’antui, siekiančiam su- 
je gyvenančiu lietuviu galės mą, per savo įstaigas ir at- skajdyti ’ lietuvių išeivių 
palaikyti ryšius ir dalintis skirus asmenis siūlo lietuvių bendruomenę ir palaužti ko- 
kūrybiniais laimėjimais- išeivijai įvairius bendradar- vingumo dvasią.

Sovietinė Rusija, ieškoda- biavimo būdus. i- x • 1 - v
ma okupacijos ir okupantų b. Esamomis sąlygomis .^av®rg??. ie. U.V1? /’
pastatytos pavergtos Lietu-bendradarbiavimas su sovie-'TjiaiJaiJnejJir^ai .aip ? 
vos valdžioj pripažinimo, tinės Rusijos okupacijoje e- do tautines^. vaši os stiprybę 
siūlo lietuviams išeiviams sančia Lietuva negalimas, ” nepalauzmmą tikėjimą j 
palaikyti artimesnius ryšius nes tai būtų bendradarbia- '’ssl,aisviniml ks sovietines 
su savoje žemėje gyvenančia vimas ne su pavergta tauta, Rusijos vergijos, u įme jų 
tauta, bet nutyli, kad svar- bet su okupanto įstaigomis talkm.nkais ryžtingais ko- 
blausi ir vieninteliai ryšinin- ir jam tarnaujančiais asme- le uv°s a,svę 11
kai yra okupanto sudarytos nimis. taut,n’ lsliIan”-
įstaigos ir jo tarnyboje esan- c. Organizuotas ar asme- 
tieji asmenys. Okupanto nu- niškas okupanto siūlomo

vo atstovą, noriau dalyvaus ja išsilaikytų tinkamoje auk- 
SLA organizacijoje, dau- gtumoje ir sugebėtų toliau 
giau atsidės naujų SLA na- veikti, kaip iki šio laiko, vi
rių verbavimui ir naujiems lietuvių labui, 
nariams bus maloniau dėtis Baigdamas šį trumpą pra- 
į šią brolišką organizaciją, nešimą, SLA prezidentas P. 
Ir, kas taip pat yra svarbu. Dargis dar randa reikalinga 
išnyks nepasitenkinimas Ka- pažvmėti:
nados SLA narių tarpe. — j tolimesnį Susivieni-

Broliškai visus JAV SLA veikimą aš žiūriu pilnu 
pasitikėjimu ir neabejoju, 
kad mūsų organizacijos kul
tūriniai ir visuomeniniai 
darbai plačiosios lietuvių vi-

narius kviečia ir prašo

Jonas Kardelis,

Centro Valdyba 
JAV Liet. Bendruomenės

123 SLA kp. pirmininkas 
Montreaiy je

j guomenės bus tinkamai įver
tinti.

i P. Tr.
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KAS NIEKO NEVEIKU, 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

DETROITO NAUJIENOS
SLA 352 kp. susirinkimas PITTSBURGH, PA.

Gruodžio 5 d. Lietuvių Pagerbtas a. a. K. Bielinis 
namuose jvyko metinis SLA .. . ,
narių susirinkimas. Buvo Mes’ phtsburghieciai, di- 
renkama ne tik kuopos vai- dziaojamės, turėdami per 30 
dyba, bet nominuojami ir metl^ Povil° Dargio vedamą 
kandidatai j Centro Vvkdo- Lietuvių Radijo programą, 
mąją tarybą. ‘ Per mes ne tik girdime

i lietuviškas melodijas, prane-
Dalyvavo 63 nariai. Kaip Šimus iš lietuviško gyveni- 

iš tokios didelės kuopos, tai, mo, kalbas žymių amerikie- 
reikia pasakyti, permažai. čių ir lietuvių visuomeninin.
Tai atsitiko gal dėl to, kad ku bei valstybės vyrų. bet 
tą pačią dieną ir tą pačią kartu Povilas Dargis nepra- 
valandą ir po tuo pačiu sto- leidžia progos nepaminėjęs 
gu Įvyko ūkininko bei ūki- ir tų mūsų tautos žymiųjų 
ninkės pagerbimo banketas, asmenų, kurie apleido mus ir

Pagerbus mirusį narį ir iškce!ia™ amžinybėn... 
išklausius pranešimus, vyko Sa™ laiku usamiai jis yia 
balsavimai. Daugiausia bal- aP‘buoinęs gyvenimą n-dar
gų gavo: į SLA prez. P. Dar- bus m»^iųjų brolių Birzis-
gis, į sekr. - B. Pivaronie- > ’n<'lat'-’ .J' šaull°- P*’“’ 
nė. i iždo glob. — E. Miky- Žr' Girniaus, piez. Ant. 
įytė" Smetonos, Liet. gen. konsu-

T . 1 , , .. . 1 . lo Jono Budrio, adv. Antano čia vaizduojama, kaip Gemini 6 ir Gemini 7 erdvėje skraidė,
Į kuopos valdybą išrinkti: Olio. buvusio Keleivio red. vos 6 pėdu atstume. 

pirm. A. Sukauskas. vice- Jono Januškio ir kitų.
pirm. K. Navasaitis. fin. sek. Gruodžio 12 d. P. Dargis, " 1 — ----------=■=
J. Mitkus, ižd. E. Trimeris, pradėdamas savo radijo pro- 
sekr. P. Januška, iždo glob. gramą, pranešė, kad ji yra 
P- Vencelevičius. B. Burba skiriama gruodžio 7 d. mi- 
ir M. Balčiūnas, dr. kvotėju rūsiam Kiprui Bieliniui pri- 
A. Miškinis, maršalka J. Bal- siminti. SLA prezidentas P. 
nionis. Organizatoriai pasi- Dargis savo išsamioje kalbo-

IckMiNAi
REND6ZVOUS

BEGINS

MECHANICS
STAION KtčPING 

16, Mltf 
CltCUlAK oesu Jf-

WORCESTERIO NAUJIENOS
Klubas turi naują valdybą

Išrinkta šitokia 1966 m. 
valdyba: pirm. Charles Jag- 
menas. vicepirm. Juozas Tri-

CH1CAGOJE MIRĖ 
DR. T. DUNDULIS

Gruodžio 13 d. mirė chi-
bandis, sekr. Julius Svikla, cagiečiams plačiai žinomas 
fin. sekr. Vytautas Mačys, dr. Tadas Dundulis, 80 m. 
jo padėjėjas Walter Grimai- amžiaus. Būdamas jaunas, 
la, ižd. Jonas Kasperas, iždo velionis buvo aktingas ir vi- 
glob. Albertas Vieraitis ir suomeninėje veikloje. 
Juozas C. Matulevičius, mar- Gruodžio 16 d. velionis

palaidotas Lietuvių Tautinė
se kapinėse.

VI. BAKŪNO VIEŠAS 

PAREIŠKIMAS

MIAMI, FLA.

kol jie susitiko vienas nuo antro

DR. BALIO MATULIONIO 

LINKĖJIMAI
MŪSŲ PADĖKA 
A. BUIVYDIENEIPagerbė talkininkus

Keleivio redaktorius ga- Lietuvių Darbininkų Dr- 
. tz xt -j . - „ . rr- tt- • Lietuvių klubas surengė vo iš savo draugo dr. Balio jos sekretorei New Yorke

liko tie patys: K. Nausėda, Je nušvietė Kipro Bielinio pokyli tiems, kurie vasarą Matulionio šitoki sveikini- Antoinettei Buivydienei bu- 
P. Januška, I. Kaunehs, P. nuveiktus darbus mūsų tau-i veltui dirbo klube įvairius m- ivome pasiuntę nemažą kie-
Motuzas. M. Balčiūnas. K. tos labui-Per visą programos , dai bus. Už tai reikia valdy 
Navasaitis, E. Trimeris ir J. laiką buvo girdėti liūdnos bą pagirti.
Mitkus. Centrinis organiza- lietuviškos liaudies melodi-! 
torius A. Sukauskas. jos, o užbaigai išgirdome A. . . . ,.

Brazio įdainuotą "Dangaus A“° •'“■rodoma.

šalka Juozas Norkaitis.
Direktoriais išrinkti: An

tanas Staliulionis. Benjami
nas Matusevičius - Savage,
V. Kraunelis. John Pocius,
Joseph Jukatonis, John But
kevičius.

Iš visų minėtų trys yra
naujakuriai — J. Svikla, V. "Keleivio“ Redakcijai 
Mačys ir J- Matulevičius.
vienas — Juozas Norkai- Prašau neatsisakyti arti- 
tis— senosios kartos išeivis, miausiame Jūsų laikraščio 
o visi kiti jau čia gimę ir au- numeryje patalpinti ši mano 
gę. pareiškimą:

Pirm. Ch. Jagmenas yra, §. m iapkrįčio mėn. 16 d. 
kepyklos savininkas, gerai „Naujienų Nr. 269 tilpusia- 
kalba lietuviškai. me reportaže apie lapkričio

Klubo šeimininkas yra 13 d manjfeStaciją New 
Antanas Oklaitis. patamau-. Yorke paminėta (antraštė- 
tojai Jonas Kuliunas, Ed- je) mano pavardė. Dėl to 
vardas Meilus ir Adoma> kjek vėliau pasirodė aštrių 
Bagužinskas. užmetimų "Dirvoje“, "Drau

ge“ ir "Keleivyje“ mano ad- 
Mirė A. Stulgaitienė resu dėl tariamai tame re-

Gruodžio 11 d. Gilbertvil- portaže iškraipytų ar net 
lėj mirė stambi ūkininkė O- melagingų faktų.

Pareiškiu, kad tas ”Nau- 
reportažas nėra ma

no, jo autorius tėra žinomas

Pagal seną tradiciją no- k, 1966 m- kalendorių J. vi-; ' Stuigaitienė. Kelei- 
ree.au Tave pasveikintii ir sus juos greitai išpardavė .r ;vio skagytoja vietos visuo- 
linkėjimus pasiųst! Kalėdų atsiuntę uz juos pinigus, ne-,meninink'o jono stankevi- ,,enM 
ir Naujųjų Metų proga, bet atsiskaitydama platintojams;

Po balsavimų vyko disku- 101 Jaai . ”7 ,uan>au. nebegaliu Tavęs atskirti nuo priklausančio nuošimčio,
sijos SLA 80 metų jubilie-melyVe,: kuri taip dažnai y- Lapkričio 28 d. buvo A- Keleivio, tai linkiu ir Tau, ir Nuoširdus ačiū drg. 
jaus minėjimo reikalu. Jis ra Lietu\nj Iauti- merikos Lietuvių Tarybos Keleiviui, ir visiems Kelei-1 Buivydienei.
bus kovo 12 d- Detroito vi-1nėse kapmese ---------'...........................................................................

iškiausyti vaidybos praneši- 
d mai, senoji valdyba palikta 

ir kitiems metams, būtent:

suomene ir organizacijos . . , ...
anksto kviečiamos atsilanky- G'r<!elom >r lapkričio 13

• » 
ĮS

skyriaus susirinkimas. Jame vio bendradarbiams ir skai
tytojams malonių švenčių 
Amerikos laisvėje. Ten Lie-

programą 11 mucuis ineumis. uuiem. tuvoje mūsų broliai vergai
' ... „ . _., „ Plrm‘ dr- Thamas-Tamošai- tegali tik maskolio okupanto

Norėčiau pažymėti, kad i Gruodžio o d. Povilo Dar. sekr jenrde Bukaveckie- šventes švęsti. Čia Ameriko- 
SLA susirinkimą buvo atsi- gio vadovaujama radijo pro- nė, ižd w Zees. je kitaip. Tad esame laimin-

ti.

lankęs ir garbingas svečias 
iš New Yorko — Vliko ge
neralinis sekretorius, buvęs

grama perdavė Amerikos . . .
Balso transliuotą lietuvių di- A asario 16-sios minėjimas1, ... .
džiosios demonstracijos lap- nutarta rengti vasario 20 d. Ateinančius metus sutin- 

1 kame su vilties kibirkštėlė,Lietuvos žemės ūkio minis- kričio 13 d. New Yorke eigą. 
teris, SLA narys Juozas Au- Už tai mes P. Dargiui tik- 
dėnas. rai esame dėkingi.

Girdėjęs
Čiurlionio ansamblio 25 

metų sukakties monografijai 
leisti paskirta auka $25 ir 
Radijo Klubui $10.

MIRĖ P. DOMŠAITIS

Moterų Banketas

ciaus sesuo Be šito brolio, ,ik -N.ujienų.. redakcijai, 
velionė paliko lūdincius du jia jokiu badu negJi bM 
sūnus ir dvi dukteris ir Lie- pavadinu. VI. Bakūno re- 
tuvoj'e brolį ii dvi seseris. portažu ir visi man metami

kaltinimai adresuojami ne- 
Ir ji išsirinko naują valdybą tįkru ajretu.

S^iems ,^°nėma ^lbK ’ Kadangi į tokio "Naujie- 
ti Dr-jos 1966 m. valdybą „ ortažo antraštę ma-

.1 i ^t- T plrn’- IVlncasDiM,tn- no pavardė pateko be mano
Lapkričio gale n gruodžio kas. vicepirm. Ignas Pigaga -inios jr sutikim0 maniau>

sek'• J- Krasinskas, fin. sekr. (pasjrodžius puolimams ma- 
P. Kraunelis izd. Ona Gata- ad,.esu| d atitjnka. 
veckaite-Joslin, iždo glob. mų paaiškinimų Iki šiol t0

U1 ls neteko pastebėti, todėl kol 
kas tepadarau tik šį trumpą 
pareiškimą, tikėdamas, kad

A.

BALFAS TARPTAUTINĖJ 
KONFERENCIJOJ

pradžioje Ja V prezidentas 
L. B. Johnsonas sukvietė per 
1,500 delegatų, dirbančių

kad ne tik mums, bet ir pa- tarptautinėse organizacijo- V. Jankevičius, Kl 
vergtai Lietuvai gal jie at- se. Di. Elena Armanienė, ir Pr. Barnatavičius.

Moterų Klubas surengė neš nors menką laimės ir kidP pirmoji Balfo vicepir-
malonų banketą. Jame kai- laisvės žiburį, 
bėjo pirm. N. Zeesienė, J.
Nevienė, J. Bukaveckienė.

{ Dailininkas Pranas Dom- Lietuvių klubo pinu. A. No- 
Susirinkimas buvo sklan- šai‘is. 8a amžiaus po I reika. F. Radžius.

dus, jis baigtas taip, kad na. 'j?05 mJrė IaPk"c’°
riai galėtų dalyvauti ūkinin- 14 į Johannesburge, Pietų 
ko bei ūkininkės pagerbimo Alkoje.
vakarienėje, kur J. Audėnas Gimęs Kropynų (Vilukie- 
pasakė pagrindinę kalbą. mio) kaime, Kuršių kopose,

Programai vadovavo 
vusi pirm. J. Styles.

Kitos žinios

JAUNUOLIUS
•r A. r.'.;

minmKienė. suvažiavime at
stovavo Balfui ir kalbėjo 
laisvųjų lietuvių vardu.

I Sveikinimo rašte

Birutės Dr-jo« banketas '„Naujienų“ redakcija, nors 
Gruodžio 12 d. savo veik-j ir vėlokai, dar duos plates- 

los 50 b. sukakčiai atžymėti niu paaiškinimų.
dentas dohnsonas
kad tarptautinis bendradar-

VI. Bakūnas

1880 m. rugsėjo 15 d., dailės

bu- Kazys Bagdonas. Water- biavimas nebėra prabanga, sveCll^, _Mano padėka ir linkėjimai
Šiais 1965 metais man ne-būrio mieste, Con.. 201 East o būtinybė. Mokslas, techni-

Main gatvėje turintis krau- ka. vpač pasaulio taikos iš- Būdamas 3tuvę, kiekvienam iš dešim- laikymas verste verčia pa- sekėsi. duu«u

ties studentų, kurie lapkričio sauuo tautas bendradarbiau- ia1a^1^1??e re ’lum- sa^° - darbą atlikau kaip sugebė
jau. parašiau nemažai ko-Lietuvių Moterų Sąjunga 13 d. nuėję Į Jungtinių Tau- ti. Dr. E- Armanienė turėjo1 g-v T V • • X O . -   rp _ Ji • • * J * * 1 *ivvks^uTtol dSU!2ri3o'™T stadijaf Pradė-io- apie 1910 >»pkri«o 13 d. žy^iuj-paau- tų Saugumo Taiybos posėdį ir išnaudojo puikią progą £±2^“ g7-

jvyks saUSlO Z . IZ.ou •mnfnc K araliaiirinns mpnn: Vnin ei n ir nuciUancži ValKn Rndpzi- nucicL-i-cf-i cnvmjiouimo risi CSpOllilenciJU 1. Vietos g.

Los Angeles, Calif.

1965 m. gruodžio mėn 6 d.

I
GRAŽI DOVANA 

MAŽIESIEMS
T. . , - . metus Karaliaučiaus menoikojo $10.
. namuose, e. a o iai akadernjįoje vėliau studi- i j°s reikalu, šaukė, kad Lie- Lietuvos okupacijos,
kviečiame nanus dalyvauti.,. Par^i,,^ tr Ratkai jau sugrjzo įs Bal-x„._. ,.2^ ,

ir. pasiklausę kalbų Rodezi- nusiskųsti suvažiavime dėl; .
Oku-

_ . . .. , ..... tuva turi būti laisva ir priim- pantai neleidžia laisvai susi-Po susirinkimo numatomas ____ tųjų kalnų. Jau mačiau įs - 1 i«
draugiškas pobūvis.

A.S.

i javo Berlyne, Paryžiu je ir 
Florencijoje. Po pirmojo pa
saulinio karo buvo vienas iš 
žinomu dailininkų Vokieti- v ~ . T
• • • kituose Europos kraš- K- Chapom. J.joje ir ,
tuose. Kelis kartus lankėsi 

DĖKOJA GERADARIAMS Lietuvoje, ypač savo gimti- 
T T. .^. v nėję ir motinos gimtinėje—
J. Karpavičius su žmona, Žemaitijoj. Yra sukūres tu 

gyvenant!^! senelių pne- Rra-tu vietovaizdžių pa.
glaudoje Vokietijoje (3012 Dalyvavo parodose
Langenhagen - Hannover.

šiaurės atvykusius svečius P. 13 !t Jungt‘T t \ S‘Ckt' SU Pmta0Ju(ltr^u>. 0 
F. Rubinską, Ch. Yumontą, ®,,’n*P0 *50’ “’B1 ęlso la’ pavergto krašto tremtiniai 

P. Versec- bo 5500

L. J. Stasiulis

venimo Keleiviui. Sandarai Tai Daumanto Cibo para. 
ir kartais Tėvynei, parda- šyta pasaka ŽAIŽARAS, 
viau nemažai bilietų, knyge-, kurią išleido Lietuvių Die- 
lių. kalendorių ir kt. Inos (4364 Sunset Blvd., Los

Vieniems mano darbas Angeles. Ca. 90029), kai-
kalėdHtori'nSdn^ *150

mų sveiKimnių. uar pasLeue- mos. bie pareisimai ouvu . “ . u x i
jo: šilui priimti ir užprotoko- ko?er ‘. Bet ™ £

"Džiaugiuosi, kad einate luoti Žmogaus Teisių sekei- hUvimą.^^agalbą6 darbe" nfs Piešiniais-

Savo laiške jis. be
Knygelė gražiai iliustruo

ta A. Korsakaitės-Sutkuvie-

keliu: Mūsų mokslas, mūsų jos posėdžiuose 
jėgos tau. tėvyne Lietuva“. Suvažiavime dalyvavo ir 

, K. Bagdonas tikrai pada- kalbėjo žymieji JAV vyriau- ,. , . ,. .
™ v - nr 1 j 04. Berlyne, Muenchene, Vie- Girdėsim apie Darių-Girėną rė gražų ir pavyzdingą mos- sybės nariai: vicepreziden- ;. .. 1 ' .... „ ...Pflegeheim Walsroder Str. noj/ dauąiausia vadinamo P U tą, tuo Įvertindamas mūsų H. Humphrey. Valstybės r Link,u ^v0 *er;ems na

?e,Ina”.y^ e °’Naujos Atskalos sąjūdžio žinome, kad jie, Atlantą jaunimo pastangas savo tė- seluetoriaus pavaduotojas Jiam.s’ v,sle™s e ^V1°-<S i^!" SaUQni1-Zr "v atl
ja uz Keleivio siuntimą, pi a- Naciu režimo laikais perskridę, žuvo prie Soldino vynes laisvei atkovoti. Už j. Sisco, prezidento asisten- ?yt^--anih'k?.s . 1 Pa?a -• imnniu Sa"kŪrVba huUV° ^^ (Vokietijoje), bet apie šią tai jį, priklauso misų visą tai D.’Ster, McGeorge, S 
tvarKin^esne, aeK ja i, rodvtj parodose. Tuo metu vietovę ir kt. mažai ką esa- padėka ir pagarba, o mūsų Bundy ir kiti.
Herbstienei ir Herbstaitei jig išvyko f AfHka ir me girdėję. jaunimo šiltas dėkingumas Jnr-----------
Bostone..Mass, M. e , gy- įen gyveno iki mirties. Dari . ............................................. . . tebus jam brangiausia šių

ven Racme. Wis. uz kaledi- h. pradžioje jo kū- ,. AP>ę tai isgirsime susinu- gveBg dovana
nesdovanas ir sveikinimus ir ba susjlaukg auk-t0 ivertj k ime, kuns saukiamas sau- primintįna kad stu.
P. Gudui Chicagoje, IIL. uz nimoP;etu Afrjkos valstybi- s|o ™ <>•'3 vai popiet Bruco dentų žygįs buvo p]ačiai pa. 
drabužių smntmĮ, spaua n nio masto konkurse. j”, Jamaica A\e., minėtas spaudoje ir ameri-

BROOKLYN, N. Y. Jeigu sveikata ir kitos gyve- žaižaras — vardas jauno 
nimo aplinkybės leis. dirbsiu kalvio, kuris išaugęs nepa

prastai stiprus, nebesitenki-

sveikinimus su pora žaliukų. • Lik() žmona Adelaida
Jie visiems linki malonių,Domšaitienė, buvusi koncer- 

švenčių ir laimingų 1966 tinė dainininkė, 
metų. 1 (ELTA)

Woodhavene.

Dariaus-Girėno Paminklo 

Komitetas

spaudoje 
kiečių televizijoje ir taip 
daugelio akis atkreipė Į pa
vergtos Lietuvos bylų.

O. I.

Skelbtis 
„Keleivyje“ 

yra naudinga!

IĮ, pavergėjus išvaiko, žmo
nes išlaisvina. Kai jau šalis 
gražiai tvarkosi ir žmonės 

JAV GELBSTI INDIJAI laimingai gyvena, žaižaras 
Indijoje siaučia didžiulis

badas. JAV jau pasiuntė ten J1 ^7! e •/T®
pusantro miliono tonų kvie- . , , įTJ laimingai
čių. Jos sutiktų ir daugiau U 
duoti, jei ir kitos valstybės,
kurios augina kviečius, atei- Pasaka parašyta labai 
tų pagalbon. gražia, gyva kalba.

Naujųjų Metų.
J. Krasinskas
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Paštas Lietuvoje
Paštas Vilniuje išnešioja

mas kasdien tris kartus, iš 
ryto, nuo 6:15 iki 9 vai., iš-

Sukalctuvininkų pagerbimą $

Šalia Kipro Petrausko 80 
..-v, m.etū amžiaus sukakties, Vil-

nešiojami laikraščiai: vieti-lapkričio gale buvo ir 
niai irlzviestija bei Pravda, augį?u., ^°® pagerbi-
kurių Lietuvai skirtasis tirą- Jį ^FŠkiauaas is jų buvo 
žas iš lėktuvais atsiunčiamų
matricų irgi spausdinamas 
Vilniuj. (Laikraščiai spaus
dinami naktį).

Antrosios kelionės metu, 
iki 3 vai. popiet, laiškanešiai 
keliauja su laiškais, pinigi
nėmis perlaidomis ir žurna
lais. Pavakariais išnešioja
mi Maskvoj tų dienų išėję 
laikraščiai, atsiųsti lėktu
vais.

Priemiesčiuose (ir kituose 
mažesniuose miesteliuose) 
paštas nešiojamas dukart 
per dienų, kasdien (ir sek
madieniais).

Kaimuose pašto išnešio
jimu turi rūpintis kolchozų 
vadovybės: jie privalo sam
dyti savo laiškanešius. Pa
prastai visam kolchozui 
laiškug ir laikraščius nešioja 
viena moteris- Išnešiojimo 
reguliarumas ten priklauso 
nuo laiškanešės uolumo ir 
nuo priežiūros: neretai nusi
skundžiama, kad laikraščiai 
ir laiškai kolchozuose pagu
li neišnešioti net savaitę ar 
daugiau.

Viena iš svarbiųjų visų 
laiškanešių pareigų yra pla
tinti laikraščius, rinkti pre
numeratų. Tas laiškanešis 
geriausiai vertinamas, kuris 
surenka daugiau prenume
ratų lail<raščiams. Laiška
nešiai stengiasi pasižymėti, 
bet už tas pareigas ir kenčia.
Juo daugiau surenka prem» 
meratų, juo sunkesni jų 
krepšiai ištisus metus ir dau
giau namų jiems tenka kas
dien lankyti, o atlyginimas 
dėl to nedidinamas.

Laikraščių prenumeratos 
rinkimas šįmet turėjo būti 
baigtas lapkričio 25 d. Nau
dodamies valdžios ar kol
chozų apmokamų platintojų šimtojo gimtadienio proga 
patarnavimu. laikraščiai I Partijos istorikai ryškino, 
tvarkosi biurokratiškai. Kas kad Domaševičius, būdamas•1*1 1 • P* 1 X •

politiniuose sluoksniuose — 
vietinėse partijos viršūnėse. 
Tai Alberto Barausko, tre
čiojo sekretoriaus (V. Niun
kos įpėdinio) 50 metų am
žiaus sukakties minėjimas. 
Barauskas, kaip ligšiol buvo 
Maskvoje ir šeliepinas, yra 
ne tik partijos CK sekreto
rius, bet ir neseniai įsteigto 
Partinės-Valstybinės Kont
rolės Komiteto pirmininkas. 
J. Paleckis sukakties proga 
parvežė iš Maskvos Baraus
kui Darbo Raudonosios Vė
liavos ordinų ir surengė sa
vo įstaigoje pagerbtuves su 
prakalbomis ir dovanomis- 
Tarp gerbėjų buvo ir šu- 
mauskas, Sniečkus ir antra
sis partijos sekretorius B. 
Popovas. Iškilmės iškėlė Ba
rauskų kylančių partijos 
žvaigždžių priešakin ir su
darė progos jį vadinti "Vil
niaus Šeliepinu“. Perspek
tyva kiek aptemo, kai Mask
vos šeliepinui staiga tapo 
smarkiai apkarpytos pozici
jos.

Ne taip žymiai — teatro 
sluoksniuose — kiek anks
čiau buvo pagerbtas Juozas 
Rudzinskas 60 m. amžiaus 
proga. J. Rudzinskas prieš- 
bolševikiniais laikais buvo 
aktorius Klaipėdos teatre. 
Po karo Vilniuje iškilo į A- 
kademinio Dramos Teatro 
direktorius, dabar — vyr. 
režisierius. Lygiagrečiai ta
po žinomas, kaip uolus "ko
munizmo statytojas“ teatre.

(Elta)

KELEIVIS, SO. BOSTON

Amžinai užmigęs Kipras Bielinis

L Bielinio netekus
Kipro Bielinio netikėta1 namų, kur kelis metus gyve- 

mirtis giliai sukrėtė taip pat no. Tada K. Bieliniui teko 
ir Anglijoje gyvenančius jo ne tik lankyti ligonį (kelias- 
bendraminčius.

Kipro Bielinio nuopelnai 
bus pilnai įvertinti gal tik 
tada, kai Lietuva bus vėl nu. 
aikračiusi svetimo jungo. Jis 
bus priskaito mas prie pirmų- Prof. S. Kairio sveikatos sto
ju plunksnos darbuotojų, i vūii blogėjant ir 1964 m. 
kurie ėmėsi atvaizduoti Lie- gruodžio mėnesį jau mirus, 
tuvos darbo žmonių laisvės K. Bieliniui užkrito visa dar- 
kovos praeitį. b° našta.

Jis buvo vienas iš pirmų-* Turėdamas didelį politi
ku, kurie patys kovojo prieš nl patyrimų, K. Bielinis ne- 
Rusijos imperializmų dar ca- palūžo po šia našta. Jis, kaip 
ro brikais irmokė kitus ko-£ anksčiau, nepaprastai 
voti prieš tų patį imperia- dąugdurbo, daly vaudavo po-

dešimt mylių nuo New Yor
ko), bet ir vadovauti parti
jos darbui bei atstovauti 
partijai Vyriausiame Lietu
vos Išlaisvinimo Komitete-

a . • *1 * IZ* __ !• • Iriai Tu viską atidavei, Ne- _ __  ___
AtSlSVElKinfl SU AlDni nielinlUP'^^^’^L^^'^^-^^iaLslaikail'skartyda-^™^- daug prisidėjo n valdi vinmu au BUĮft u VlVlUUUnėje Vilniuje bus pastatytas mas K. Bielinio knygas gali Pne Vhko apjungimo ir, be

u.-.vii--------♦------------------------to, ruošė spaudai sekantį
Fondo leidinį. Atrodė, kad

nėje Vilniuje
Tau antkapis, į kurį, būk Į lengvai pravesti lygiagrete 

VLIKO IR LIETUVOS LAISVĖS KOMITETO PIRM. tikras, neužžels dėkingos tarp anų laikų ir šių dienų.
VACLOVO SIDZIKAUSKO ATSISVEIKINIMAS Tautos sūnų takas.

. Tauta, kurioje gimsta Bie-
■ t • x t- liniai, nevergaus. Tik sunkunu. Vyriausiam Lietuvos Is- > Lietuvos laisvės

laisvinimo Komitetui atsikė- ?? -2 - ’ lae7vos laisves
vuuicvvu c sugaudus, neatsi

lieps Kipras Bielinis, kurį 
buvome pratę visuomet ma-

Spaudos draudimo laikotar- amžiaus našta nesumažino

iki lapkričio 25 d. neužsisa
kė laikraščio, jau nebegalės

Mini A. Domaševičių

Lapkričio 30 d. Vilniaus 
laikraščiuose buvo minimas 
Andrius Domaševičius, jo.

vienas iš Lietuvos socialde
mokratų partijos steigėjų ir

jo gauti nuo Naujųjų Metų. vadų, kurį laikų "ne visuo- 
Dienraščius dabar, gruodžio met užimdavo teisingas po- 
mėnesį. begalima užsisakyti zicijas“, tai yra, bendradar. 
tik nuo vasario pradžios, o biavo su socialdemokratais 
kitus laikraščius ar žurnalus "oportunistais“, tokiais, 
tik nuo balandžio ar net lie-kaip S. Kairys. A. Janulaitis, 
pos pradžios. (Užsienyje so- m. Biržiška... Tačiau 1918 
vietinius žurnalus reikia už- metų gale aiškiai pasviręs 
sisakyti bent du mėnesius prie Kapsuko ir Angariečio, 
prieš metų pradžių ir tik vi- įėjęs pastangas sujungti lie
siems metams. Pavėlavę be- tuvių komunistų partijų su
gali užsisakyti tik 1967 me
tams...).

(ELTA)

Gruodžio 19 d. Lietuvos 
gyventojai turės balsuoti už 
komunistų partijos išrink
tus kandidatus į teisėjus.

Gruodžio 24—Kūčių die
ną Vilniuje šaukiamas res
publikinis sovietas Maskvo
je jau nustatytam respubli
kos biudžetui priimti-

(ELTA)

pis, kai dar jo tėvą* slaptai J® darbingumo. Iki pat pa- 
gabeno knyga*, atvaizduo- skutimų dienų jis išsaugojo L knygoje"Diėnojant“. o ^rų atmintį ir šviesų protų, 
vėlesnis laikotarpis .ir 1905 Jls buvo nepamainomas niu
rnėtų sukilinuTmuvoje- veiksniuose ir partijos va- 
antroje knygoje "Penktieji dovybėje. Jam mirus, lietu- 
Metai“. vių politinė išeivija, o ypa-

Be minėto ijlonidjo dar- tingai Lietuvos Socialdemo- 
Tariu gilios užuojautos ir bo, K. Bieliniui per pasta- kratų Partija nustojo didelio 

nuoširdžios pagarbos žodį ruosius keleriu* metus teko darbininko ir pasišventusio 
velionio giminėms, artimie- nelengva našta lfceSti kitose kovotojo dėl Lietuvos lais- 
siems. bendraminčiams ir srityse. Nuo, 1952 m., kai v®s-
draugams. sunkiai susirgo prof. Stepo- Ta negailestingoji mirtis

nas Kairys, jo artimiausiam uždeda jaunesniosios kartos
J. PAKALKOS ŽODIS draugui Kiprui Bieliniui te-!žmonėms pareigų tęsti jo

V“
ir Lietuvos Soriald^okimų yžsie“°, Delegatūros veik- PS Apie drg. K. Bielinio 
Partiios Deleeatūros TTžsde- loje- Padet» dar labiau pa- mirti pranešiau Socialistų 
nyje vardu FrSh Pond kiT sunkėJ°> kai Prof- S- Kairiui Internacionalo generaliniam 
matoriume S apveiki-!buvo ampuhirta koja ir jis sekretoriui ir Europos Vidu- 
no Kiprų Bielinf- negalėjo pajudėti iš poilsio rio ir Rytų Socialistų Unijai-

lūs į Jungtines Amerikos 
Valstybes, Kipras Bielinis 
atstovavo jame Lietuvos So- cialdemokratų Partijos De- 2? Pirmose kovotojų greto-

9 legatūrai Užsienyje. Visoms** 1 • i * Vi* — .1 • •lietuvių politinėms partijos 
ir kovos organizacijoms ap
sijungus Vlike, jis išrenka
mas Vliko Valdybos nariu. 
Be to, jis buvo vienas Lietu
vos Tyrimo Instituto steigė
jų ir jo tikroji siela.

Lietuvių tautos istorijos 
pagarbiai atžymėto didžio
jo knygnešio sūnus, Kipras 
Bielinis ir pats buvo knyg
nešys, tik jau plačia to žo
džio prasme. Jis ir pats rašė
knygas ir lietuviškų knygų 

Mirė Kipras Bielinis. Mirė skleidė lietuviuose, 
didžių ir kilnių polėkių, tvir- Kipro Bielinio mirtis 
|ū principų lietutis, nuo mo. <jį^e|is nuostolis visai mūsų
5.05 lkl paskuttmojo tautaj. Ypač jo pasiges jo ar- .. ...

atsiausepmo neatlaidziai ko-amieji bendradarbiai Vlike pereitų metų gruodžio 19
yojęs uz savo tautos ,r visos LietuJvos uisvįs Komitete d: buvome šitoj vietoj susi-
zmnniinc iHcalnc n? į lotu- . . . . .. . ~ 1 nnke Dareiksti savo Dasku--------- ----  -------- 7“ .“77^!ir Lietuvos ueiegacijoje ra-' - “ 1
vos nepnkiausomybę ir lais- vergtųjų Europos Tautų

demokratijų ir sočia- gejme visi šie veiksniai, jų 
Imi teisingumų. Jo nepalau-

Ir vėl vienų Lietuvos lais
vės kovotojų palydime am
žinybėn...

Dar ir metai nepraėjo, kai

■MM
Lieturių Tįstas veteranui, nenuilstamam visuome

nės veikėjui, Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komite. 
to Valdybos, Lietuvos Laisvės Komiteto ir Lietuvių 
Socialdemokratų Sąjungos Centro Komiteto nariui

Kiprui bieliniui

n*iras, sa, ttslUfią visuomene liūdi ir drauge reiškia 
tt artimiesiems gilią užuojautą

Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos 
4-ta kuopa Chicagoje

Kairiui. Šiandien jau atlydė- 
jome palaikus Kipro Bieli
nio,, Stepono Kairio arti
miausio bendradarbio ir jo 
ilgos ir sunkios ligos metu 
didžiausio globėjo.

Velionis Kipras Bielinis 
buvo ir liks tikrai vertas sa
vo tėvo, to didžiojo lietuvio 
knygnešio, Jurgio Bielinio 
įpėdinio vardo. Bet jis dar 
toliau nuėjo: velionis nesi
tenkino tik knygų platinimu, 
jis jau proklamacijomis bei 
gyvu žodžiu skleidė politi- 
nės-socialinės Lietuvos san
tvarkos mintis, kurios, jo gi
liu įsitikinimu, būtų tinka
miausios pagal Lietuvos so-: 
cialdemokratų programą. 
Jei prof. S. Kairys galėtų bū
ti laikomas tokios Lietuvos 
planuotoju-architektu, tai 
Kipras Bielinis buvo tech
niškas tokių darbų vykdyto
jas.

nariai mano asmenyje pa- Velionis buvo vienas tų- 
garbiai lenkia savo galvas žmonių, kurie sau iš gyveni- j 
prie Kipro Bielinio karsto ir mo nieko neima, o tik kitiem : 
įsipareigoja vykdyti jo mū- duoda. Numatydamas, kad; 
sų tautai paliktų politinį tęs- galbūt netrukus jau reikės 
tamentų. Atiduoda paskuti- išeiti iš gyvenimo, savo pra- 
nę pagarbą mirusiajam ir eitais metais surašytame tes- 
Pavergtųjų Europos Tautų tamente Kipras Bielinis 95 
Seimas. % savo kuklių santaupų ski-

Brangus Kiprai, visiems ria Lietuvos laisvinimo rei- 
čia esantiems, o labiausiai kalo garsinimui
gal man. sunku su Tavimi Labai liūdna, kad su Kfp-

žė nei carų Rusijos katorga, 
nei ilgametis ištrėmimas į Si
birą.

Caru. valdžiai nuvirtus, i 
Kipras Bielinis 1917 metais Į 
iš Sibiro atvyksta į Maskvą 
ir ten įsijungia Į lietuvių vi- J 
suomeninę ir politinę veiklų, 
grįžta i Lietuvos Socialde- * 
mokratų partijos kovotojų 
gretas.

Lietuvos valstybei atsikū
rus, Kipras Bielinis yra Stei
giamojo ir visų demokrati
nių Nepriklausomos Lietu
vos seimų naiys. Vėliau jis 
dirba Kauno Miesto Savival
dybėje. Žemės Ūkio Rūmuo- Keleivio redaktorius Jackus 
se. rašo į laikraščius ir žur- Sonda atsisveikina su a. a. Kip- 
nalus, veikia savo partijoje. ra Bieliniu gruodžio 10 d. šalins-

Didziajam negandui Lie- Pienės laidotuvių įstaigoje, 
tuvą nusiaubus. Kipras Bie-; 
linis nė akimirkai nesusvy
ruoja: nusileidžia į pogrin
di, yra vienas Vyliausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto organizatorių ir narių, 
pogrindžio spaudos leidėjų.

Sovietų karinėms jėgoms 
antrą kaitų veržiantis į Lie
tuvą. Kipras Bielinis veža į 
Vakarus Įgaliojimus sudary
ti Vliko delegatūrai užsieny
je, tampa jos nariu. Jis yra 
ir Vakaruose atsikūrusio 

.Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto narys, Lie
tuvių Tautos Fondo organi

Hetuvių tautos sūnui, Lietuvos Socialde 
mokratų Parti jos Aului

KIPRUI BIELINIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo giminėms, artimie
siems ir visiems, kurie jo netekimą su dideliu liūdesiu 
išgyvena. Kartu liūdėdami —

LSS 116 kuopos nariai ir valdyba Detroite

gudų, uoliai dalyvavęs so
vietinės valdžios organizavi
me Vilniuje. Vėliau lenkų 
valdžios persekiojamas, 
1920 m. lapkričio mėnesį iš
leistas iš lenkų kalėjimo, 
tuojau persikėlęs į gimtąjį 
Panevėžį, kur vertėsi gydy
tojo praktika ir komunistų 
veiklos rėmimu. Partijon ne
įstojęs, dėl to galėjęs veikti 
legaliai. Komunistai pogrin
dininkai liudija, kad gyd. A. 
Domaševičius sudaręs jiems 
labai svarbių užuovėjų Pa
nevėžyje.

Iš A. Domaševičiaus šei
mos tik vyriausias sūnus 
Kęstutis, nepriklausomybės 

'laikais buvęs lojalus teisė
jas, įsijungė į bolševikinės 

o dabar

Mūsų geram bičiuliui

KIPRUI BIELINIUI

mirus, jo giminėms reiškiame gilią užuojautą.

Antanina ir Jonas Audick-Audickai

tuvos Socialdemokratų Par
tijos Delegatūros Užsieny 
vardu pagarbiai nusilenkiu

Ar jau užsakei "Keleivį 
kalėdinių dovanų savo drau
gui ar bičiuliui? Tai dar gali 
padaryti. Šita tik »5 tekat- valdžios viršūnes
tuo janti dovana Jūsų drau
gui bei bičiuliui primins Jus 
kiekvieną savaitę, nes "Ke
leivis“ ištikimai lankys jį 
ištisus metus.

ta*aa«aa**waa***«M*w*«*a*a#**«*» _____

dėsto bolševikinę teisę uni
versitete ir rinkimų progo
mis aiškina spaudoj, kad 
bolševikinė rinkimų tvarka 
demokratiškiausia ir teisin
giausia visam pasauly.

(Elta)

„ , . . . , ., prie velionio Kipro Bielinio
skirtis. Mudu siejo tikro ro Bielinio mirtimi beveik įuršto, įvertindamas jo di- 
draugiškumo ir kovų dėl baigiasi karta Lietuyos So- kovų už Lietuvos lais-

zatonus ir jo pirmasis valdy- Lietuvos laisvės ryšiai. Tau cialdemokratų Partijos na- darbus. Taip pat reiškiu 
tojas. po tiekos kitų išėjus negrįz- rių-kovotojų dėl Lietuvos j ygjjoniui pagarba visos savo

Persikėlęs gyventi į šį ti“, pasaulis pasidarė tuštes- laistės, kurie buvo nradėie .---------—
kraštą, kiek padirbėjęs Ke- nis. Savo darbais, visu savo 
leivio redakcijoje, tampa krištoliniai tyru gyvenimu 
1951 metais susikūrusio Lie- Tu palikai lietuvių tautos sū- 
tuvos Laisvės Komiteto na- nų širdyse paminklų, patva-• * T - Y n -- -riu, o 1954 metais susikūrus 
čia Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimui,—ir Lietuvos

Lietuvos laisvės valanda ir 
kai Tavo pelenai bus par- 

delegacijos tame seime na- vežti į laisvąją Lietuvą, ku-

laisvės, kurie buvo pradėję; 
tų kovų anais 1904-5 metais gįijausUą užuojautų, 
savaimingai kilusios revo-
liucijos laikais ir, su tam 
tikra pertrauka, tebesitę- 

resni už plieną. O kai išmuš siančių dabar prieš šių lai-i • — i j • i __

ADMINISTRACIJOS 

PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja prašo gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neui- 

šeimos vardu, o jo giminėms «n»r*ti n senan.

kų rusiškąjį okupantų. 
Amerikos Lietuvių Social

demokratų Sąjungos ir Lie-

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis

iMliiiliiBlll
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MA1K1O SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Keletas pastabų iš kelionės 
po Europi

DR. B. MATULIONIS

(Tęsinys)

Senieji mano bendradarbiai pektą, kurį ir dabar, jau po
Aplankęs tremtinių kapus, vėl patyriau, kai

dar nuėjau aplankyti savo izen#13^ 1 buvusią Alex-, 
buvusią sanatoriją Alexan- ander sanatoiiją. 
der- Dabar ją vėl valdo Vo- Savo įspūdžius iš kelionės 
kietijos Raudonasis Kryžius, i Europą baigsiu keletą at- 
ir sugrąžintas jai senasis jos siminimų iš to§ pačios Alex- 
vardas Bremer Heilstaette. an^er sanatorijos. Joje dir- 

Nemaniau, kad taip būsiu ^au beveik ketverius metus, 
vokiečių sutiktas. Čia atra- nuo 1945 iki 1949, kai išvy
dau veik visas buvusias ma- kau į Ameriką. Sanatorijoje 
no bedradarbes gaii. seseris visQ laiką būdavo 60 tuber- 
ir daugelį kitų tarnautojų iš kulioze sergančių ligonių; 
mano laikų. Visi jie man būdavo lietuvių, lenkų, jugo- 
parodė nepaprastą širdingu- slavų, ukrainiečių, rusų ir 
mą. Sutikimui buvo paruoš-; Litų tautybių. \ isą laiką dir
ia ir šampano, ir visokių ki- bau vienas. Anglai pasitikė-

Jacqueline Kennedy atvyksta i Broadway 
Yorke pažiūrėti muzikinio vaidinimo.

.....
teatra New

tokių gėrimų, o valgių — jo ir nesikišo i mano medici-
kaip anais senais laikais Lie- nišką darbą; jie tik nustaty 
tuvoje. Kvietė mane pavie- davo bendros tvarkos taisyk- 
šėti sanatorijoje ir pasakė, ^es Įr reikalaudavo tų tai- 
kad man jau esąs paruoštas syklių vykdymo, 
sanatorijoje geriausias per- Aprūpinimas sanatorijų 
sonalo skyriuje kambarys. buvo Britų Raud. Kryžiaus 

Net kai važiavau iš Bad žinioje- Jis nebuvo geras: 
Rehburgo, neleido manęs Į vos vos suduldavome skur- 
autobusą, o privačiu auto- džius galus. Kaip anglų Rau- 
mobiliu nuvežė į Niemburgo donasis Kryžius nesugebė- 
geležinkelio stotį už 30 ki- jo rūpintis sanatorijomis ir 
lometrų. ligoninėmis, parodė šaltoji

Kairėje buvęs Nevv Yorko valstybės respublikonu vadas 
Judson Morhouse detektyvo vedamas iš prokuroro įstai
gos. Jis suimtas ir kaltinamas kyšininkavimu.— Linksmų Kalėdų, tėve! — Nu, dėl katino, Maiki, Tikrai nelaukiau, kad vo- 1947 metų žiema. Tada va-

— Denkiu. Maikuti. už as ir nesigraudinu. man tik kiečiai net po 16 metų anuo- sario pradžioje prasidėjo di
gerus linkėjimus, ale šįmet liūdna, kad Kūčių nebus. —* «« j.i.- •
mano Kalėdos bus markat-
nos.

— Kodėl? tėve. ir dargi
— Matai, padariau Zacir- ji reiškia. Pas juos yra ki

met visai neprašytą šios sa- 
— Bet kitų tautų katali- natorijos šeimininką dabar 

kai tokios tradicijos neturi, su tiek respekto ir nuoširdu-

deli ir labai ilgi šalčiai; jie 
dažnai pasiekdavo 30 laips- Giminės teisinosi, kad tas Abudu buvo tikri mirtinin

Naujausios
KNYGOS

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

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

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

Abi knygos labai tinka
mos dovanoms.

įDOMIŲ atsiminimų 
KNYGOS

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

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

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

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

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

(Kas su ”Tau, Lietuva“ 
mi- 

Bielinio

•adiciios neturi su tiek respekto ir nuoširdų-nių Celsijaus ir daužiau ir v .i • v (Kas su ”fau, Lietuv
i nesupranta, ką mo priimtų. Tam randu tik be jokio atodrėkio truko a- Įfau^fo neeali”h5ti? Po po "tebuvo Hkę^'venritik kek- kaitu užsisako kitas 
ts juos yra kitcZ vienų paaiškinimų. J ši,_sa- pie du mėnesius. Ir pačių Tai buvo du Kal,‘° ■ Bielipačią rQg mėnesjų tas mano ligo- tas menesių

ini estukai, mokiai. g-a,-- . -
nė po 18 mėtų amžiaus. Abudu ’UE.

TUVĄ ATSTATANT, Ra-
deginti rąstą, bet Ūda neskriaudė tik tas kas j jsakė susteV ^“Sia^džio^ Skipičio. 440 puslapių,

kai slastus žiurkėms gaudy- kių papročių, kurių visiškai natoriją anglų buvau paskir- pirmą tų šalčių dieną anglų
. —- - * « -  _   va v, i z-1 i Dn TY 3 Iz   JI *Krismųpre- nėra pas mus. Daug jų jau tas 1945 m. rudenį-Po kapi- Raud. kryžiaus administra- Rį^lSurze "neealėiau 

i, kad jis su- išnyko, bet kiti dar laikosi, tuliacijos vokiečiai buvo be- cija mums pranešė, kad ji ? k apiankyti: jo jau:

■J lasiusiu Ilgo- tu.- mcncoių- uuvu u u u tas kiplcvipna <5ok»n
Dabar, būdamas jauni estukai, mokiniai, gal

ti; sakau, va tau
žentas. Tikėjausi, kad jis su- ^nyxo oet kiu aar laucosi. i—y— -- ci.a mums pranese. xaa ji j k aplankyti: jo jaunu- turėjo greit progresuojančia,sipras ir duos man kvortą Pavyzdžiui, seniau buvo pa. gurinti jokių kuro atsargų. £ Rūte^irGsįji tada nesulaikomą, visada m irti

rugines. Ale ne! Jis pakišo protys
______ ______ šiandien jau retai kur tas nemėgo tatai daryti. Skriau- dyti centrinį šildymą ir iš „ Uchtėie
— Ar tai dėl to reikia nu-Pakukuojama. Amerikoje ūžiamas vokietis tada nebe-vamzdžių išleisti vandenį P 

siminti? Juk vynas geresnė dabar yra mada pastatyti žinojo, kur užtarimo ieškoti.
dovana, negu žiurkių sląstai. miesto aikštėje didelę eglę Fačiarne rsacl nenburge du

Np vaiko vvna<? vra ir apšviesti ją elektrinėmis vo pilna
’ lempomis. Lietuvoje tokio viy ar darbams deportuotų

man bonką vyno.
Antras atsitikimas rebu-

_ - "lia mOH kl 1_Z VU tirtvionao, ugi mc*** w«-Per visu tu didžiųjų šalčiu_
.■'“““‘r,““' du mėnesius’anglai"nedavė ~ pilna buvusių karo belais- , . c..* . vo daug rūpesčių padaręs ir

, kaina ...............................$5.

bobų gėrimas.
Ir nepriėmei?

jokio kuro. Sanatorijos ir d baimės įva Bene 
Montgomery ligoninė stove- 1948 m. Bvitų Raud. Kryžius

rūšį. Vaistus pavedžiau vy 
resniajai gaii. seseriai ir pri 
grasinau, kad nei patiems TYS, Kazio Griniaus, I Iš
gydomiems ligoniams, nei mas,,300 psl., kaina ...... $2.
kitoms seserims neprasitar- ATSIMINIMAI IR MIN- 
tų, kurių vaistų injekcijos TYS, dr. Kazio Griniaus, 
daromos. Sesuo buvo labai II tomas, 336 psl., kaina $5.

ATSIMINIMAI IR M1N-

papročio nebuvo ir, turbūt, lenkų; pastarieji ypatingai . nekūrenamos

tau. .. . ciai vraS Sanatorijos-dyti, o tuos du ligonius aš įvyko stebuklas: jau po trijų <
pap tusi a gi ____ „_____-- kiu,, šalčio Celsijaus (21 F.). Ir t • nari-nkti n ka na- savaičių mano tie du mirti- dr.doti namuose ir gatvėse Ka- tarnautojas, ar jis būtų vo-

pats turįs parinkti. O ką pa- savaičių mano tie du mirti

vistik neatsimenu atsitikimo, dnk^j? £ja jr buvo man rū- ninkai visiškai pasikeitė— nės, 360 psl.. kaina ..$3.50.

GYVENIMO VINGIAIS, 
P. Kalvaitytės-Karvelie-

atidaviau 
Va
prezentą, ale atiduodu 
Ji apsigabino mane ir pabu
čiavo. Sako, gud boi, aš tau 'r'|w.tfa''ar'"k’itok^ vra i^iano 'įsuk neatsimenu aisuiKimo,už tei iškelsiu geras Kūčias. Iedl! ?V'nes’ kurios kiekvie- ^„darb s % k?ek™eno kad bent vienas “80?18.bū’ 

rp . , . noje saly yra kitokios. Lie- bendračiaibis, įs KieKvieno g lauči uždegimą.
kad šįmet tuiėsi ’Stnaš X'ge™ “k°dteusm1m .Pik« “f™ PašaiPa . . .
Kalėdas? kas negiedojo. V?enu žodžiu, gumo, bet jeigu kam nors aprtpinte ninkaL Yra IietUViU' knkU P° kel‘U meneS‘U J8U P3'" k8m8
npšė ant3 imdJinT 'SJLaS kiekviename krašte Kalėdų is bendradarbių kas atsitl.k-į kuru/geraį kūrenama ir šil- 

g S 1 apeigos yra vis kitokios. Vi- tų, rupmsiuos kiekvienu vie- u j. mūgų sanatorijų gaii.
net ir sakyt. sos ^og apejgos bei papročiai nodan Taip ir dariau.

— O ką čia katinas? yra užsilikę įvairiose tautose Nedelsdamas kreipc
— Katinas, Maiki. suga- dar iš mitologinių laikų, ka-1 anglų administraciją,

n ktJ i !P 11 tHa-U’zq one! seserys dažnai nubėgdavo 
Nedelsdamas kreipdavau tenafatsigautii pašilti.

jei
dino visą biznį. Matai, gas- da apie Kristų dar niekas tik mačiau, kad kuriam nors Bedirbdamas Bad Reh-

pestis ir nemažas man pavo- nustojo karščiuoti, išnyko 
jus. Pas mane sanatorijoje gerklės ir pilvo skausmai, 
60 ligonių, ir visi jie džiovi- pradėjo valgyti, stiprėti.

VIENIŠO ŽMOGAUS 
GYVENIMAS (apie Dėdę 

o Šerną), Antano Rūko, 206 
..$2. 

LEMEukrainiečių ir tt. Kokia aud- buvo jokios džiovos žymių 
ra pakiltų sanatorijoje, jei Jiedu kitais metais išemigra- (apie Salomėją Nėrį), Pet- 
dviem ligoniam duočiau vo į Ameriką, ir po poros ar jonėlės Orintaitės, 234 psl.,
Streptomycino, o 58 palik- trejų metų jie susirado ma- kaina .............................. $3^
čiau be to išganingo vaisto? ne Amerikoje ir prašė paliu-
Visą reikalą slėpti? O kas, dyti. kad jie esą sirgę džio-

KĄ LAUMĖS

SIAURUOJU TAKELIU, 
K. B. Kriaučiūno, 178- psl.,

padinė buvo jau pradėjus nežinojo, ir pritaikyti prie mano tem’autojui, nors ir burge. pergyvenau tą istori- jei nors po kelių mėnesių pa- va, nes esą šaukiami į armi- kajna ...................... ...............
_____ J . . J > P j P . . . ■,_______ __m loilnitorni at«irarln c-lonhe nauiclfoti, nplikptai9 ia ir ripkas nenoi'is iiems _ _ _____ ..._  . __________ruoštis Kūčioms ne juokais, naujų laikų, prie Kalėdų, vokiečiui, daroma skriauda.

Išpentino kičiną. sukabinę-Tai ne krikščioniški dalykai, Per trumpą laiką pajutau nuo ziovos 
jo ant langų naujas firankas tėve. Kristus to nedarydavo, man rodomą vokiečių res-: Streptomycino vaistai. Ta- nudobtų, 
ir net kelnes savo katinui Nedalydavo nei jo apašta- da du atsltlkimai mane su‘ "-H*
pasiuvo. Iškirpo vienoj vie- lai.
toj skylę ir iškišo per ją ka- — O gal ir darydavo, kas 
tino uodegą- Ale kai išleido dabar gali žinoti.

nį laikotarpį, kai atsirado slaptis paaiškėtų netikėtai?, ją. ir niekas nenorįs jiems 
stebuklingieji Ligoniai, ypač lenkai, mane tikėti, kad dar neseniai tu

rėję sunkią džiovą.
Reikia pasakyti, kad tais Daug daug visokių vaiz-

PALIK AŠARAS MASK. 
VOJE, Barboros Armonie-
nės, 253 psl., kaina ........$3.

ATSIMINIMAI APIE
- " ■ - įkrėtė ir visam amžiui liko jajkaįs tarp lenkų pasitaiky- dų iš praeities iškilo, kai po JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė-

'mano atminime kaip gyvi-; (jav0 vjsaį demoralizuotų, 16 metų vėl įėjau į tą sana- Liūdžiuvienė* 88 psl
________------------ -------------- - s„. _ ___ - Maiki. tu pertoli nue- ^ors Streptomycinas buvo nesuvaldomų asmenų. Man, tori ją. Pačią sanatoriją jau kaina ..............................$L
tokį čiūdną sutvėrimą ant —Tėve, Kristaus gyveni- jai nuo Kalėdų. Aš visgi no- men oje pagamintas pav., buvo žinoma, kad ir sunku buvo ir beatpažinti: fas knygas galite gauti
stryto, tai visi šunys ant jo mas yra aprašytas naujame rėčiau žinoti, ar tu nupirksi ™eb^is’ to vaisto mes ne- mano sanatorijoje yra tokių, tiek ji pagražėjo, pasipuošė! Keleivio administracijoje
supuolė. Nors išgelbėjo jį Biblijos testamente, bet nie. man kokį prezentą, ar ne? turėjome, lik i et ai ciais v,,™ „oL-fi išeina is šariato- fl tada. m ips 20 mptu. kokskurie naktį išeina iš sanato- O tada. prieš 20 metų, koks (535 Broadway, So. Boston,
dar gyvą. ale jau be vuode- kur nesimato, kad jis būtų Į — O kas tėvui būtų ge- < ,.s £auaav° ls giminių rjjos jr vokiečių ūkiuose da- šitose sienose buvo skurdas, Mass. 02127).
-  ____ _ _______. • 51 • 1 •_ J _ 1   ‘ • a Amerikoje* ! n rk H Iz o i c i forrl O _gos. O mano gaspadinė yra taip elgęsis, kaip dabar da- riau? ro ginkluotus užpuolimus, nepriteklius, kai čia sirgda-
labai minkštos širdies. Ji romą per Kalėdas. Jei tikėti, —Nu, žinai, man būtų ge. Štai pirmas įvykis. Pas plėšikauja. Jie vieną kartą ir vo. kankindavosi ir mirdavo

sutvar- savo tėvynės netekę tremti-
— Ne. tėve, ruginės iš ma- jaunas, dailus ir tvirtas vy- kyti“. tik sanatorijos vokie- niai. Ii kiek viskas gyvenime , . . trailkinv, ir

nęs negausi. ras B-nas, Kauno univ. stu- čiai tarnautojai mane išgel- per tą 16 metų pasikeitė, pa- howQfįnt ;,1V^ ;

glosto aplamdytą savo kati- ką Biblija rašo. tai visą savo riausia bonka ruginės. mane sanatorijoje gulėjo mane pati norėjo 
ną. žiūri į tą vietą, kur buvo gyvenimą Kristus vargo, ba- 
vuodega. ir verkia. Apie Kū- davo, vaikščiojo basas, nesi-
čias jau nenori nei girdėti; prausęs, nesiskutęs ir vos tik 
sako, per ašaras nieko ne- marškiniais savo kūną pri-
matanti. O kai ji verkia, tai dengęs. Tai netaip, kaip da- buku-

— Nu, tai nupirk man dentas. Jam plaučiuose greit 
naują pypkę su ilgesniu ei- plito tais laikais visai nepa-

gydoma džiovos lūšis, bet
ir man širdį skauda, nors bar tariamas jo vietininkas} — Negausi ir pypkės. Bet toji džiovos rūšis gerai ir valdomas lenkas ligonis pančiai, 
sarmata prisipažinti. Valuk popiežius gyvena. Kristus galiu nupirkti labai gerą greitai pagydoma Strepto- naktį prisėlinęs smogė peiliu 
to ir sakau, kad Kalėdos bus automobiliais
markatnos, ir tai vis per ka
tiną. Per jį nebus Kūčių.

Tik nepasikeitė bematant nuveze mane į 
Hamburgą. Ten vėl lipu į 

mi
nučių jau lipu į vokiečių 
lėktuvą Lufthansa, kuris 
mane nuneša i Londoną, o

bėjo. Kitoje britų zonos sa- gerėjo!
natorijoje. kuriai vadovavo tremtinių ilgesys Tėvynei, ir a TobZTk no^kefiolikos 
lietuvis gydytojas V., nesu- nenudilo Tėvynėje vergijos .. P° . , .

baigsiu savo kelio-

atostogos. Štai rugsėjo 23-ji

auksuotame soste 
ir savo rankų bučiuoti

— Nenusimink, tėve, nes kur nekaišiojo, kaip tai po- metams. Ar bus gerai? 
tai nedidelė nelaimė. Pasa- piežius daro. Taigi, minint
kyk ir savo šeimininkei, kad Kristaus gimimą, nereikia skaitau _______
neliūdėtų, nes katinas pa- išleisti iš akių ir to, kaip jau paseno. Ale vistiek nu- kos f VOg

, _ r , Ir štai kartą paštas atnešė ***<*? rvl^ . ..... * , a^ogus. i ^>-jj pag dukrą Halifakse.
-Kad aš jau druko pesu- mažą siuntinuką. Tai buvo skrostl- Gydytojas išliko gy- —lau paskutinė dieną. Bre- pusrvčiai Bremene, o pietūs
itau, Maiki. Akulioriai Streptomycinas iš Ameri- vas ir pasveiko (dabai jis A- mene atsikėliau 4 vai. ryto, Kanadoje! Na, ir sakyk da-

men °je). papusryčiavau, paėmiau į>ar žmogau, kad niekad gy-
Gera! viską apsvarstęs, taksi , geležinkelio stoti, o venjme nesd Rai Roje.

vistik išsirinkau du ligonius, ten sekundžių tikslumu pasi- (Galas)

trim dienoms, o

sveiks ir be uodegos bus šiandien gyvena jo vietinin- pirk. tai gaspadinė man pa- vaisto reikėjo keletai mene
I_ __ ±_ IZ Lr IrArt 'lengviau jį apvilkti kelnėm, kas iskaitys. Xl. T

i 1
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MOTERĄ SKYRIUS
Partizanai už geležinės 

uždangos
(Tęsinys)

KOČIOS SU PARTIZANAIS

Kūčių vakarą užklydo pas mus Kardas, Uosis ir Miš
kinis kartu sulaukti Dievulio gimimo mūsų "šeimos“ ra
telyje. Pas mus jie pasirodė, kai buvom bebaigia ruoštis 
vakarui. Jie buvo apšarmojusiais antakiais, nuo šalčio 
Įraudusiais skruostais. Visų apranga buvo pusiau karinė: 
ilgi auliniai batai, kariškos kelnės ir milinės, rankų darbo 
šilti megztukai ir specialios partizaniškos zuikinės ar lapi
nės kepurės. Prie visos aprangos nelabai derinosi vien ci
viliai švarkai- Jų atlapuose buvo Įsegti maži paveikslėliai, 
kurių vienoje pusėje buvo Sopulingoji Marija, o kitoje — 
šv. Jėzaus Širdies atvaizdas. Paveikslėliai buvo iš abiejų 
pusių padengti celiulioze, kurios kraštai apmėtyti tautinių 
spalvų rezginiu.

Viršum milinių visi juosėjo plačius diržus su perpe- 
čiais. Prie diržų kabojo šovininės ir šovinių atsarginiai 
krepšiai, granatos ir pistalietai. Kiekvienas turėjo po ka
setę ir žiūronus. Pagrindiniai ginklai buvo visų vienodi — 
rusiški automatiniai šautuvai — SSV (šamo zarežnaja vin- 
tofka).

Prie kuklaus Kūčių stalo nuotaika pritiko pergyve
namam momentui. Jau septinti metai, kai besikeičiančių 
okupantų naikinama tauta su vis labiau sukaustytomis 
skausmo širdimis meldė užgimstantĮ Išganytoją greičiau 
priartinti mūsų prarastą laisvę ir Nepriklausomybę.

Ši taikos ir ramybės šventė mums buvo dar tuo skau
desnė, kad joje dalyvavom išmesti už Įstatymo ribų, iš
braukti iš gyvenimo, ir Dievo pagalbos buvom labiau rei
kalingi, negu bet kada, nes buvom persekiojami pikčiau 
už laukinius žvėris. Ir vien dėl to, kad nebuvo nusilenkta 
prieš okupantą, neišduotas savo sąžinės balsas bei neišnie
kinti savo dvasios švenčiausieji jausmai; vien dėl to. kad 
norėjome būti laisvi ir matyti laisvą savo tautą.

Atsisveikindami su Kardu sutarėm, kad per Naujuo
sius Metus jau ir aš su Stepu išeisime partizanauti. Susiti
kimo vietą paskyrėme pas N. Kardas pastebėjo, kad šiame 
susitikime dalyvaus ir naujas apygardos vadas — Mykolas 
Jonas, kuris šias pareigas ėjo po Kovo suėmimo.

šitas 15 mėnesų kūdikis prarijo 18 miegamųjų žirnelių, 
kurių užtektų 12 vyrų užmigdyti ir porai jų numarinti. 
Bet jis gydytojų pagalba išliko gyvas. Linksmi tėvai 
Douglas iš Hillside. Md.. nešasi jj iš Washingtono ligo. 

ninės namo.

Teises patarimai Atsakymą* i.

PARTIZANŲ KALĖDOS

Kaip kiekviena diena Lietuvoje, taip ir Kalėdos ne
apsieidavo be kraujo. Per šventes bolševikai būdavo ypa
tingai aktyvūs. Jiems buvo aišku, kad kiekvienas partiza
nas švenčių proga, lietuviškų papročių vedinas, stengda
vosi aplankyti savo šeimą, pajusti tą šventišką šilimą jau
kioje artimųjų aplinkoje. Šitai ir paskatindavo bolševikus 
tokių švenčių metu stipriau selinėti prie iššifruotų parti
zanų tėviškių-

Ryšium su tuo partizanų vadovybės išleido Įsakymą, 
draudžiantį kovotojams lankyti savo šeimas didesnių 
švenčių progomis. Nežiūrint to. pasitaikydavo ir tokių 
atvejų, kada kovotojai prasilenkdavo su šio Įsakymo vyk
dymu ir, savo šeimų ilgėdamiesi. rizikuodavo net savo gy
vybe.

♦ * #

Viesulas su dauguma savo kuopos vyrų Kūčias pralei
do kartu. Kelios dienos prieš tai iš anksto numatyton vie
ton buvo pristatyta maisto, konfiskuoto iš komunistinių 
pareigūnų ar surinkto aukų būdu. Prie Kūčių stalo radosi 
svečių iš kaimyninių dalinių ir partizanų artimųjų.

Pirmosios Kalėdų dienos naktį Viesulas, Tigras ir 
Gaidys išvyko aplankyti švenčių proga kaimynini dalini. 
Pasiekę Pašvenčių kaimą ir toliau nebežinodami tiksliai 
kelio, užsuko pas ūkininką Z. pasiteirauti. Šis lietuvišku 
įpročiu partizanus pasisodino už kalėdinio stalo, pradė
damas juos vaišinti.

Juos einančius į šią sodybą pro gretimo kaimyno pra
skleistas langų užuolaidas kažkas stebėjęs. Tigrui atrodę, 
kad tai uniformuotas rusas, bet Viesulas su Gaidžiu tai 
nuginčinę. Už savo nepastabumą tą vakarą jie vos neap
mokėjo savo galvomis.

Laimei, pas šį ūkininką jie ilgai nesivaišino. Per 
dvidešimt minučių vaišės buvo baigtos. Partizanai jau ruo
šėsi eiti pro duris. Lauke prie durų kažkas susibaladojo. 
Šeimininkui pasiteiravus, kas beldžiasi, niekas į klausimą 
neatsakė, tik įsakančiu tonu liepė atidaryti duris- Kalbėjo 
lietuviškai, bet balsas buvo nepažįstamas.

(Bus daugiau).

1 pirmą klausimą: Tams
toms nereikia keisti testa-

kvti i Keleivio skaitvtoiu klausimus teisės ment°» >> aplinkybės nepa
kyli ,Keleivio skaity tojų klausimus Uum ,gikeit- įr Tam8tog norfte 
reikalais. Tie klausimai tur, būt, bendro turU kajp jig Tam_ 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir tt stų testamente yra paskirs- 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje, tytas. įstatymas pas mus yra 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio toks: jei testamentas yra su- 
skaitytojas. darytas pagal taisykles to
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo krašto arba valstijos, kuria

me tas testamentas buvo su
darytas, tai jis ir pas mus y- 
ra pripažįstamas. Taigi, jei 
Kanados įstatymai tereika
lauja dviejų liudininkų, o ne 
trijų, tada testamentas bus 
pripažintas ir keblumų ne- 

: bus.
Gal man patarsite šiuo rei- Mes čia turime namus 

kalu: $25,000 vertės. Skolos ant į antrą klausimą: Taip.
__ namų nėra. Jei mudu su Tamstoms mirus, sūnui pri-
Mes daug metų gy venome žmona numirtume, ar reikės sieis mokėti paveldėjimo 

Kanadoje ir turime Yien5 sūnui mokesčių mokėti nuo mokesčių (inheritance tax). 
sūnų. Sūnūs apsivedė ir iš- jam pankto turto? Visas Tų mokesčių dydis priklau- 
vaziavo su žmona j Jungti- mūSų turtas, t. y. pinigai, at- sy? nuo palikto turto dydžio, 
nes Amerikos \ alstybes. vežti iš Kanados. Tad malo- čia taip pat priimamas dė-

SUj z™ona Padai*eme nėkite ir šiuo klausimu pa- mesin giminingumo laips- 
"Wi! and Testament“. Kai tani. nis: juo artimesnė giminė
dirbtuve atleido mane pensi- (o sūnus, žinoma labai
jon, tai mudu su žmona ir j. vi. >
atvažiavome pas sūnų į A- Connecticut
meriką. Aš čia pat nuėjau __ __
pas advokatą, kuris čia dir
ba State (valstijai) ir nusi
nešiau savo ”Will“. Jis sako. 
kad testamentas yra taip su- 

5 darytas, kaip ir čia daroma, 
tik, sako, čia pasirašo trys 
{liudininkai, o jūs; "Wiil“, 
tik 2 liudininkai tepasirašė.
Kadangi aš dabar nedirbu ir 
man labai sunku su pinigais, 
tai nenorėčiau be reikalo iš
mesti pinigą. Ar reikia Wills 
perrašyti? į

Klausimas

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa-

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

Antras klausimas

Juozas Mikuckis

KŪČIŲ VAKARAS

Vakaras šventas, vakaras Kūčių,
Ką mums šiandieną išburs jis?
Mūsų negrįžtamų metų likučio 
Dienos užgesti kur bursis?
Daug artimųjų trūksta prie Kūčių, 
Staltiesės svetimo lino.
Šykštus likimas nebe rieškučiom 
Dovanas mums išdalino.
Mūsų Betlėjun — Tėviškėn Kūčių 
Grįžti ženklai nebežymūs.
Mirksinčios liepsnos vargo žvakučių 
Dar nenušvmta grįžimui.
Vakaras šventas, vakaras Kūčių,
Ką mums šiandiena išburs jis?
Mūsų negrįžtamų metų likučio
Dienos užgesti kur bursis?

: ’ '•» A

laipsnių karštyje, kol obuo-' 
liai suminkštės ir viršus pa
sidarys gražiai šviesiai ru
das. Duodant į stalą šį de
sertą. galima kiekvieną por
cija apipilti trupučiu klevo

•7 gyrupo ir saldžia grietinėle. I

LINKSMŲ KALĖDŲ!

Brangios draugės, šio sky
riaus skaitytojos, aš jaučiuo
si laiminga, kad dar kartą 
galiu Jus. mielosios, pasvei
kinti žiemos švenčių proga.
Man tai yra labai maloni 
tradicija. Metai po metų mū
sų senosios kartos veikėjų ir 
draugių skaičius vis retėja.
Viena po kitos, užbaigusios 
šio gyvenimo kelionę, išeina 
į amžinybę.

Rašydama šį pasveikini- j 
mą, prisimenu a. a. Mariutę 
Jurgelionienę. kuri pirm lai
ko tragiškai žuvo traukinio) 
su automobilium susidūrime.
Ji buvo šviesi inteligentė ir 
gabi visuomenininke. Ji bu
vo ta. kuri mane prikalbino 
įsteigti ir vesti Moterų sky
rių Keleivyje. šita gražuolė rodo Anway bend-

Gerai prisimenu ir Heleną rov«s naują dantų pastos tūtelę, yra Didž. Britanijos globo-
Ambrosienę. kuri švenčių — ■ ----- - - je.
proga niekad manęs nepa-;
miršdavo, prisiųsdavo gra-

MIRĖ AUKŠČIAUSIA 

KARALIENĖ

Tai Tonga salos (Pietų 
Pacifiko vandenyne) kara-l 
lienė Salote, 67 m. amžiaus. 
Ji buvo 6 pėdų ir 3 colių( 
aukščio ir svėrė 270 svarų.) 
Jos sostą paveldėjo jos47 m.) 
sūnus, kuris sveria 335 sva
rus.

Mirusi karalienė pasirūpi
no, kad jos karalystėje, ku
rioje gyvena 56.000 žmonių, 
nebūtų beraščių, kad moks
las būtų veltui, taip pat ir 
medicinos pagalba ir kad te
reikėtų dirbti per savaitę ke 
įturias dienas po 3 valandas.

Tontro sala nuo 1900 metu

Gi toms mūsų draugėms.'
žiu sveikinimu ir eilių. Prieš ^U1’os ^.alj!^Yra mumis, 
kelerius metu^ širdies smū-)^ nuoširdžiai linkiu links-’
gis išplėšė ją iš mūsų tarpo. T131 ir Iairnin^alAZE,ra ei,st! 
Aš netekau geros draugės, o šventes. Ir tegul 1966 metai 
Keleivis rėmėjos. būna Jums kupini geros

Taipgi prieš porą metų fnjrgųos tolrau
mirė ir geroji Anelė Liutku- veikti. Teissipildo visi Jūsų 
vienė, kuri, kiek galėjo ir nora’ ir troškimą1. 
kaip suprato, nuolat remda- M- Micheboniene
vo Moterų skyrių-

Dar kiek anksčiau mus 
apleido draugės Brazaitie- 
nė. Anestienė ir detroitietė sudėti į į 8-9 colių formą. A- 
Keblaitienė. Be abejo, mirė.pibarstyti šitokiu mišiniu: 
ir daugelis kitų Keleivio % puodelio miltų, 
skaitytojų ir rėmėjų. Man i/2 puodelio sviesto.
visų jų gaila. Kadangi mano 
sveikinimas Jų pasiekti jau

artima giminė), tuo mažes
nis mokesčių procentas-

Ką rašo „KELEIVIO“

Obuolinis desertas
Supiaustyti 6-8 obuolius ir

r~

3Z puodelio rudo cukraus. Susane Jane Wrelstad Ir jos vy-
Viską lengvai trinti pirš- ras rasti nušauti savo bute Bur- 

nebegali, tai tegul Jos jau tais, kol miltai suims į save bank« Cal- Manoma, kad tai pa- 
ilsis amžinybėje. Aš jų pasi- sviestą Taip paruoštais tru- darė gengsteriai. Susane vyras'

KALENDORIUS
1966 metams

Iš pat pradžios eina kalendorinės žinios, o toliau:

Vorkutos daina.

Ar bus pasiektas mėnulis?

Žinotinos datos.

Vasario 16 gimnazijos rūmai.

Tarptautinis 24 valandų laikas.

Ką mums duos "Medicare?“

Įdomi Vilniaus senovė.

Kaip rašyti Dievą?

Kaip buvo vagiamos merginos Lietuvoje?

Kaip rusai atrado Aliaską?

Kaip jie Aliaską prarado?

Kodėl vyrai pameta šeimas?

Amerikos moterų perteklius.
Kaip žmonės išmoko kalbėti?

Civilizacija su nuodai*.

Kur veda progresas?

Hitleris buvo nušautas saviškių.

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

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

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

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

Kalendorių galima užsisakyti prisiunčiant laikraščio 
prenumeratą, arba atskirai.

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

KELEIVIS
636 Broad way, So. Boston, Mas*. 02127

'4

gendu ir kol gyva nepamir
šiu.

pimais apibėrus obuoliūs, yra buvęs žymus lošėju tarpi-Į 
kepti juos krosnyje 350-375 ninkas (bookmaker).
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F **********************************#*♦***♦*♦♦**♦#*#♦♦♦♦♦##♦♦<#♦♦♦♦♦♦*♦#4 Komp. D. Lapinskas grįžo

Komp. Darius Lapinskas, 
kuris pastaruoju metu su so- 

U listu Stasiu Baru buvo išvy- 
kęs Vokietijon ten įrašyti S.

**********************************##*####***ee#«#«**##*<#####<##<#<*J 3aro dainos plokštelių, pir
madienį laivu grįžo į JAV.

Vietinės žinios
Ar skaitei 

šias knygas?

Nauji Metai Tautininkų Sveikina V. Anestą
Vincą Anestą iš Dorches- ruošdamasis savo di

Tradicini Nauiuiu Metu terio’ Mass., gruodžio 20 d. džia jam koncertui, kuris į- 
sutitejS“W 80 amžiaus, kovo 12 d. Jo,dan Hali.
gos Bostono skyrius savuose nuosirdziai sveikina šeima
namuose 484 F 4tb su artimaisiais ir bičiuliais Tautiečiai remia rengiamaBostone ’ Rodžio 31 d. ' " -eikam ir stipriam D koncert.

Programoje: tradiciniai tnsos s,mt,nės. i
lietuvisk, N. Metų sutikimo Aukotojų, komp Dariaus

Išėjo J. Gaidelio sonata Lapinsko koncerto stambių 
Smuikininko Izidoriaus išlaidų daliai apmokėti vėl

namuose

papročiai, dainuos solistas 
B. Povilavičius, akomponuos

ĮDOMIOS knygos

ROMANAI
Albinas Baranauskas, 

KARKLUPĖNUOSE, pre-
V1ENŲ VIENI dvidešimti mijuotas romanas, 224 p9l., 

penkerių metų rezistencijojeI kaina $2.50.
Kazvs Almenas, UPĖ J 

RYTUS, UPĖ Į ŠIAURĘ, 
romanas I dalis. 325 psl., II 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3-00.

Alė Rūta. KELIAS I 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos

Parašė N. E. Sūduvis, 424 
Tuo tarpu jis gyvens Bos- psl., aiškiai pavaizduojama, 
np t*iinčdoTr>Qcic cov^ a; kaip lietuviai priešinosi vo-

kiečių okupantams, kaip 
priešinosi ir tebesipriešina 
komunistų okupacijai, kai
na $4.
LIETUVIAIS ESAME MES . nto ,
GIMĘ, lietuvių dainynas,! lietuvių .gyvenimo, 248 psl., 

100 dainų su gaidom dai- | kaina $3.00-
navimui ir pianinui, suda- Vytautas Volertas, GY- 
rė Juozas Žilevičius, kai. VENIMAS YRA DAILUS,

■s V ’komo. Julius Gaidelis Vai-v na $4.50. romanas is lietuvių emigran-
- ’ v , - - • Vasyliūno koncertais su-gražias sumas paskyrė visa avvenimo 242 pskai-'šių stalus paruoš lietuves sei- kauptomis lėšomis šiomis eilė šio kultūrinio ivvkio rė- PLAUK, MANO LAIVELI. ’ P ’

e-S' - v • • • Z - ienomis išleista komp. Ju- mėjų. Petro Segato eilėraščiai
forma D* vaf^o" k.aus Gaidelio sonata- Anks- Po 50 dol. davė inž. Jonas kaina- • • * -^--O<
kare ' ‘ ‘ čiau tomis pačiomis lėšomis Mikalauskas, V. ir V. Kui- ŠVENTADIENIS Už MIES

Užsirašvti nas 4 Vi’ėniš. buV° išleista komP- K- V- bokai> 0 P° 20 dob — V- TO, Mariaus Katiliškio 1'. 
t-i av v Banaičio sonata. Vizgirda. G. ir dr. B. Micke.!
džio 27 d vietai. adv. Z. Šalmene. mz.

Nauji komp. J. Gaidelio A- Treinys, be to. dar aukojo
, . ..... P. Ausiejus ir kt.dainos kurmiai „ ... x ,Be rėmėjo toki koncertą 

Komp. Julius Gaidelis pa- būtų neįmanoma surengti, 
ašė muziką keturiems poeto ne^ iš parduodamų bilietų SIDABRINĖS KaMANOSl I m m ori^ AT o obniin zsi 1 A l i . • * i • i 1/_ • _ S >_ _ * 1 ~ ~

Narius ir jų svečius malo
niai kviečiame atsilankyti Į 
1966 metų sutikimą.

Valdyba

novelių, kaina $5.u0.
VYNUOGĖS IR KAKTU

SAI, Julijos Švabaitės ei 
lėraščių rinkinys, 9b psi. 
kaina $2.00.

Šachmatininku dovana Algimanto Mackaus eilėraš- gal pavyks tik pusę išlaidų 
čiams. padengti.

Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys. 94 emigrantų

Praeitą penktadieni So. Siuos modernios muzikos Aukas eaiima Įteikti inž psl.. kaina $2.Bostono Lietuvių Piliečių kūrinius užprašė ..Šviesoj. Miekūngui, , nž/Rasiui,' '^g jaURe

Draustos sachmat,ninkai Santaros Federacija, ir Jie j Kapočiui, A. Gustaičiui ar Santvaro 5-ii eilėrascil 
pateikė gražią kalėdinę do-bus atliekami vasario mene-/Det kuriam kitam rengėju aF° * '
vana mūsų šachmatų puošė- sį Chicagoje rengiamam di- komiteto nariui-
lėtojams. Lietuvių I, susiti- delio masto Algimanto Mac- *
kusi sv. MET lygos pirmūnu kaus mirties minėjime 
Boylston klubu, kuris eina 
be pralaimėjimo, garbingai 
atsilaikė, sužaidusi 2-2 su 
viena nebaigta partija tarp 
žvmiausio Worcesterio eks-

Pulk. Įeit. Audickas 
Vietname

Antaninos ir Jono Audic-
perto T. Barham, kuris žai- kų sūnus pulk. Įeit. Albertas 
džia už Boylstoną, ir Jono Audickas dabar yra Vietna- 
Starinsko. Ši partija grei- me
čiausia baigsis lygiomis. Ki
tą malonią staigmeną iškrė
tė Lietuviu B penketukas, 
sudorojęs Suffoik A koman
dą 5-0!

Šios kovos dalyviai: Al
girdas Leonavičius, adv.
Petras Šimonis. BVonius 
Skrabulis. Kęstutis Makai- gijos 3-jo aukšto salėje Li
tis ir Saulius Girnius. tuanistinės mokyklos eglutė.

Sunday Globė gruodžio 19 * ”
d. paskelbė Bostono lygos 
stovi, kuriame Lietuviai Į- .
vardinti tarp pirmūnų — .^'.asJ£Į? ® <L_So. Bostono
Chamniorship grupėj su ^iet. Piliečių Dr-jos 3-jo 
2i /,_91jr antroie grupėje aukšto salėje Lietuvių Kata- 
gy '9-į “ " 1 likių Moterų S-gos Bostono
' skyriaus vakaras.

PAIEŠKOJIMAI
Ieškau Barboros žiedetvtės . asario 13 d. So. Bostono 

Rražesniauskienės. kilusios iš Lietuvių Pil. Dr-jos III aukš-

Bostono

Gera dovana
Kai rengiatės duoti kokią 

dovaną angliškai kalban
tiems, nepamirškite, kad ge-

knyga, 150 puslapių, gra 
žiai įrišta, kaina... $2.-^

KATRYNA, Sally dalrai- 
nen, garsios švedų rašyta 
jos romanas, 291 psl., kai 
na $5.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie *ą "tfe^tą ir a 
pylinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

užtarnautą tikro importuoto

Lenkiško kumpio

Jonas Aistis. POEZIJA.
i oje yra šio žymaus poeti 
.isi eilėraščiai. 420 psl., kai
ta $6.

I <>.- Knygos raunamos ir

Ale Rūta, PRIESAIKA 
Didžioji meilė. 11 d., roma
nas. 309 psl.. kaina $3.25.

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO 
SPARNIU SOSTAS, premi 
luotas romanas iš politinių 

gyvenimo, 268 
•si. kaina $2.50.

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas 
332 psl.. kaina S3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL 
NŲJ GIESMĖ, premijuota* 
romanas, 201 psl.. kaina 
$2.50.

Juozas Kralikauskas, TU - 
NAGO UGMS, premijuota* 
> Omanas. 205 pusi., kaina 
$2.50.

Alovzas b«iifna? VIENI 
ŠI MEDŽIAI, 117 jisl. ka.
>a $ 1.50.riausia dovana yra knyga. RUDENS SAPNAI, Kotry jUOIIS s„ilta«.. 2IOB

štai čia kelios lietuviu rašv- nnc P.n rroifąrfSo oilnroinioi I a v ot a t TIX r a  __________

tojų parašytos
Štai čia kelios lietuvių rašy- nos Grigaitytės eilėraščiai riai PLAUKIA, romana.- 

iš kr.ver-nešio kun. M. Sida-
kaiba išverstos

ir į anglų premijuota knyga, 80 ps’
i_____ i_ : troino €9 ilOKTiygOS. KU- ravičiaus gyvenimu, 233 psl.

PARENGIMŲ KALENDORIUS rios k bai tinka dovanoms L RAŠTAI — STRAIPSNIAI < ^aina $2.50.
"Selected Lithunian Short ATSIMINIMAI, parašė Juo I -»*— S’---- 

Sausio 9 d. 3 vai. popiet stories“ (21 autoriaus). 280 zas. L««Įz>us, 246 pusią
So. Bostono Liet. Pil. Drau- p,| Į,ajna $5.00, "" "piai, kaina ... .-.. $3.00

_ „ , a VIENIŠI MEDŽIAI, romą
, . The "^,'Tv- v "as, parašė Aloyzas BaroL:\de" Jr”, [V.,nco I nas, 117 psl., kaina $J.5, 
ves), 128 psl., kaina $3.95.

”Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas. M. Katiliškis. A. 
Landsbergis ir I Šeinius). 
209 psl., kaina $4.95.

"House Upon the Sand“ 
(Jurgio Gliaudos), 168 psl.. 
kaina $3.95.

”The Ordeal of Assad Pa-

TŪZŲ KLUBAS, Antane 
Tulio 11 novelių. 196 psl. 
kaina .................... $3.00

ANGLŲ KALBOS GRA 
MATIKA, 215 psl., kieti vir 

šeliai, kaina...............$3.54
VEIDU PRIE ŽEMĖS, para-

JO SU
ŽADET1NĖ, premijų o t a $- 
romanas Iš Vinco Kudirkos- 
rvvenimo. 394 pusl kains 
<4.00

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre 
mijuota.® romanas, 279 dsL 
kaina $3.90.

Vytautas Alantas: TARP 
OV1EJV GYVENIMŲ. 462
’Us»l.. kaina $4.50.

Ale Rūta. MOTINO' 
RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir

Skaniausias
Atkreipkite dėmesį į visoje valstybėje pripažintą 

kokybės simbolį

Pageidaujamas visur dėl aukščiau
sios jo kokybės ir nepaprastai pui
kaus skonio. Įpakuotas lengvai ati
daromose nuo 2 iki 12 svarų skar. 
dinėse.

žinomas garsiais savo 
vardais

ATALANTA. KRAKUS ir POLO. 
Reikalaukite tikrojo importuoto 
lenkiško kumpio. — saugokitės 
pakaitalų.

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

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 jų pristatymas garantuojamas:

PODAROGIFTS, INC.
220 PARK AVENUE SOUTH (18~tos g-vė* kampas) 

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

DOVANOS

už naujus skaitytojus
"KELEIVIO“ 60 M. SUKAKTIES PROGA SURADUSIAM 

VIENĄ NAUJĄ METINĮ “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 GAUS 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 GAUTI VELTUI 

BRANGIĄ KNYGĄ IR KARTU SUSTIPRINTI “KELEIVI“. 
KAD JIS GALĖTŲ DRĄSIAI KELIAUTI IR I SEPTINTĄJĄ 
DEŠIMTI ĮŽENGĘS

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 rūpesti išauklėti savo vai 
P8!'* ka*na kus pilnais žmonėmis ir ti

krais lietuviais, 397 psl. 
<aina $4.00.

Medsėdžiu kaimo. Gararždu vals..

.apie ią ką nors žinančius prašau tų popiete ir N. Ang.ĮJOS gra-1 kaina $2.00.
rašyti; žuolės balius., , ! Maker of God>«J TUVOS PINIGAI, Jono K.

: Ten Lithuanian Stories, pa-; Kario. 225 psl., kaina $5. Pranas 
Vasario 20 d. So. Bostono Į Stepas Zoborskas. 131 crvnVvQ t tfttuvtu pt pel,ai NEGRĮŽTA J^.kšt mokyte (Thomas, p,,.. kaina $3.00. ^Al^nuo Si^laiky ‘^5. P™-, kain,

;Va^r'^te m1nf]teTi ™u.nU„ Fo.h T.U.-J iki 1795 m., Jono K. Ka- 

paruošė Stepas Zobarskas 
240 psl-, kaina $4.50.

to salėje Minku radijo talen- »ha“ (I. Šeiniaus), 61 psl-. $2.00
NEPRIKLAUSOMOS LIE-

Marta Tnž«»uė. 
c/o Oskar Išange. 
93 Johnson Street. 
Naugatuck. Conn.

(51)
FLORIDOJE PARDUODU

du medinius namus viename 
sklvne (nuomos nėr mėnesį 
$165) už $9.500: dviejų butu 
medini namą (nuomos per mė
nesi SI 10) už $6.500.

* * * rio, 396 psl.. kaina .... $10.

mo.
Naujokaitis: 
NEGRIŽ T A

U
SLA

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Kovo 12 d. Jordan H«ll Vvtallta, fhe c^, Grand
_ . , Dan,u* L*Plnsk°ku- Duke of Lithuania bv dr. Jo-
Tam pat nard»ndu munni na- rjniu koncertas, dalyvaujant __, n oi i

ma su garažu, sklynas 200 pėdu orkestrui so- 8eP" ™>nciy*» i
ilgio ir 2S0 pėdu ptoėio. prekv- simfon»n’am JM*e8tru\. . kaina minkštais viršeliai* 
hinėi C5 zonoi- galima statyti hstei Aldonai btempuzienei ųietais $4 
dirbtuve, sandėli: sklvpas aoso- jr pianistei Aldonai Kepa-
dintas vaismedžiais ir daržovė- jaįtei. Diriguoja pats komp. 
mis. prie gero kebo ir krantuvin. . . ,
45 blokai nuo jūros.—viskas už Danus Lapinskas.
$20.000. ♦ ♦ •

Tas knygas galima gaut 
Keleivio administraciiojp

636 E. Broadway.
So. Boston, Mas*. 02127

Vincas Ramonas: M1G
LOTAS RYTAS. 166pUsl

■imi g‘? OO
MINDAUGO NUŽUDY 
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuota? romanas. 24**
psl.. kaina $3.

Morgiėius duosiu kiekvienam 
namui. Aš esu vienas, sunku ap
sidirbti. Atvažiuokite vyras ari 
moteris anžiūrėti. Jei susitarsi
me. galėsite prie manęs pasilik
ti visam laikui.

Joe Pnndinas 
1643 N. W. 43 Avė. i 
Miami. Fla.

GREITA PAGALBA

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

* » «
Kovo 25 d. 8:30 vai. vak. 

Jordan Hali Pabaltiečių Dr- 
jos rengiamas estės mezzo-

Nennsimink. ganai pagalbą. Sopiano Irene Loosberg kon- 
..Vaistai, kūne buvo ilgai lau-
kiami. nno reumatizmo, ranku,
kojų nutirpimo ir skaudėjimo * * •
jan vra.

Tuojau siusk ši skelbimą ir Balandžio 1 d. 8:30 vai. 
savo vardą su antrašu, ir mes vaję Jor(]an Hali Pabaltiečių
atsiųsime vaistu išbandrmni 

ROYAL PRODUCTS 
Nort h Sta., P.O. Box 9112
N*wark 4, New Jersey

Dr-jos rengiamas latvio ba
ritono Janis Klavins kon
certas.

History of the Lithuanian 
Nation bv Constantine R. 
Jurgela, 543 p»l-, kaina $10.

Visos šios knygos yra gra
žiai irištos.
oooeeaosaoooooaoaeeaaMoae

STEPONO KAIRIO
PORTRETAS , 1

Keleivio administracijoje ■ J 
galima gauti dailininko A- ■ 
domo Varno pieštą Lietuvo* ! ’ 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto paprašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80 cnt.

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklansoi
LIETUVA

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

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

A d r esąs:
NEPRIKLAl’SOMA LIETUV A 

7722 George Street. USalle—Montreal, Canada.

SLA—jau 80 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 doleriu 
kapitalą, tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

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

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

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

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

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

1
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Vietines žinios
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DĖMESIO! Šviesus pavyzdys 

inžinierių susirinkime

Auka Balfui
Balfo centras praneša,

.tūriniam ar tautiniam tiks-' Mirė A Ty lnkienė 
lui išimti iš savo kišenės do-! p .
■į ’ui«i^š^„kti krantai14 S^tt-Zateskienė. Bos- kad dr. inž. Jurgis Gimbu
tu leisti ištraukt, kraminj Feliks0 tas vietoj kalėdinių sveikini-
aantl- Zalesko žmona. Velionė pa- mų atsiuntė $20 auką.

liko liūdinčius vyrą Feliksą,
sūnų Edvardą, 4 dukteris— Parėmė Darbininkų Balsą 
Ęleonoią Fisherienę, Mari- Lietuvos profesinių są-

SLA 328 kp. susirinkimas

Svarbus kuopos susirinki-
So. Rūkienę,So. Betono Lietuvių Pi- ™kė ‘ bl Sldų Sm^inŠų^

liečiu Draugija rengia Nau- ^^>0 lį d. DJko Lie paulpose 7 , Šležų (Slusze) ir dvi sese- sui kuris Londone> M.
jųjų Metų sutikimų tavo tre- . gį_aos Bostono sk na,.:u vak. Visi nariai kviečiami r MarijąO Bnen 11 Ele- Strazdienė. P. Brazaitis, O.
čiojo aukšto salėje gruodžio susįri nkimas, kuriame^S dalyvauti, nes jame bus ren- r-3 Šimaitę- Jiems reiškiame Gegužienė ir Jackus Sonda 
31 dieną nuo 8 vaL vakaro rinkta nauja valdyba. Ją su- valdyba 1966 ^autų.
iki 2 vaL ryto. Visi draugi- daro inžinieriai Romas Vei- metams ir nominuojami 
jo, nariai su bičiuliais kvie- tas, Konstantas Klabys ir kandidatai i centio \al(bbą. 
čiami dalyvautu Bronius Makaitis. Taigi, ne tik patys ateiki-!

_ . . .. . . ’ Šiame prieškalėdiniame te. bet atsiverkite ir bent po Karione ir anvbnki* 77 viuu«* ** oautvia. ^1..^
Bus skanių valgių, stiprių susirinkime taurus mūsų kul. vieną naują narį. Kas nors - vfe^in«,Sekimo Praleisti.>u išdūmė į Flori- 

gėrimų, net šampano, gros tūrinių ir visuomeninių rei- vienų naujų na,j auiyes, ™ dų ir iš . St Petersburgo
geras orkestras. kalų rėmėjas inž. Jonas gaus dovanų. Nepamirškite M R tsL nearta tinn miesto atsiuntė sveikinimų-

Miknlaiuk*. Lietuvių Prole- ir tavo mokesdt^unmkėd. "^orit^ T^n“
šoriu Šalpos fondu, paauko- Seki- J. M. Tumanoene ^P.

•Įj, kuris padalinamas tarp
Bilietus patartina įsigyti uui. u 2ygio apyskaita pasikeitė atskirų miestų.

.. . .. !?-, Juni lr sausumos skautams
u anksto, nes gali pritrūkti jg Praeitame numery paskel- Dabar paskelbta, kad per
vietos. Galima rezervuoti p . . bus Žygio j Jungtines Tautas praėjusius metus (nuo 1964
stalą 10 asmenų. Kreiptis į Keikia dar atsiminti, kad apyskaitą, gavome praneši- m. liepos 1 d. iki 1965 m. lie- 
vedėją Praną tel- tas ^ats inz* ^1*ca^aus^as mą, kad tam reikalui dar au- pos 1 d.) tų nuostolių Bosto-
AN 8-90S8- dar tik prieš komp. kojo O. ir A. Andriulioniai nui teks mokėti $$11,291. „,TT>TZT , .

Dariaus Lapinsko koncertui $20 ir IValter Germant $5. 110, Cambridge — $1.497, MURKLYS, A. Giedi iaus

Kaina vienam asmeniui Foodui
tik 6 doleriai. jo lįo doL, Bostono Litua-

nistinei mokyklai 20 dol. ir

Bostonui teks mokėti

tik $11 milionų

stono ir apylinkė 
miestų viešosios susisiekimo

pasiuntė $100.

Sveikina iš Floridos

Mūsų geri bičiuliai Vin
ciūnai ir Zabičiai žiemos

Knygos
jaunimui

Taigi,—sutikime visi Nau. paremti taip pat buvo paau- todėl Bostone vien aukų 353. Somerville —$861.370 
juosius Metus vienoje di- ko jęs 50 dolerių. gauta viso labo $2,133.25. ir tt.
džiulėje mūsų draugijos šei-

apysaka, 130 psl. kai-
ci . • .•*•••••«... 1.■

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai 

Iš BOSTONO Į 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 vai. p.p.

327 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street
VVORCESTER, MASS.

Tel. SW 8-2868
yra vienintelė oficiali įstai
ga Worcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš Worces-
terio į Lietuvą ir kitas Rusi- | TOL. AN 8-2124

Amelia E. Rodai
ir ^ining.u OPTo'meTrVsTM

Siuntiniai nueini greitai n- Valant;
tvarkingai. : nuo io ryto iki 6 vakaro

lu ir vietinės | 445 BR0ADWAY

šių importuotų ir vietines ,; SOUTH BOSTON. MASS.
gamybos medžiagų ir kitų(j
daiktų, tinkamų Lietuvoje,
labai žemomis kainomis. RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
I Programa Naujoj Anglijoj 
ia stoties WLYN, 1360 ki-

Peter Maksvytis
Carpcstsr A Builder 
925 E. Fourth SL,

Ss.
Atlieku visus pataisymo, 
to ir projektavimo darbus ii lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. Saukite visados iki S va
landų vakaro.

Telef* AN 8-3330

aooobaueoaeueeoeoaeaouor,

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
<*«»«♦ h Boston. Maso

Toki šviesų pavyzdį regė- 
moje! Įsitikinsite, kaip bus darni, čia pat su liūdesiu pri
valom ir įdomu. simename tuos, kuriems kul-

GINTARO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug ilius- 

j tracijų, 64 psL, kaina $1.80
; GINTARĖLĖ, J. Narūnės 

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

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

SYS, D. Bindokienės pa
rašytas labai Įdomus pa 
3akojimas. gera dovani, 
vaikams, bet ir senelia1 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

MĖLYNI KARVEUAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai
na ............................. $1-50.

visokių santaupų paskutinis trys sakalai ak. yam-
* * buto. 15 pasakų ir padavi

mų. 186 psl., kaina.. $2.

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

į Lietuvą.
Kartu yra

•Jii>2iAė»lA SIGAIIMV FLttsiL-VilMO pįlAlGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine. 

PODAROGIFTS SKYRIUS
390 West BR0ADWAY, So. Boston, Mass. 02127.

TeL AN 8-8764
Siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO. Iš tolimesnių vietų 
siuntinus siųskite paštu virs nurodytu mūsų adresu.
ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, odas, skarytes, megztinius ir 
KT. GALIMA PIRKTI SAVIKAINA MCSŲ ĮSTAIGOJE. 
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams — Podarogifts, 
Ine., pav., kaip automobiliams, motociklams, dviračiams, įvairiems 
radijo ir TV aparatams, skalbimo ir siuvimo mašinoms ir dauge
liui kitų daiktų. Be to, galite užsakyti kelialapius Į kurortus - 
sanatorijas su mineraliniais vandenimis ir kitas poilsio ir gydymo 
vietas. Podarogifts, Ine., užsakymus priimame paštu ir telefonu 
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainaraščių 
katalogų. . t

IŠTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI į 
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MISŲ ĮSTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA IR GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 
JŪSŲ SIUNTINIUS AR UŽSAKYMUS. PERSIUNTIMAS 
GARANTUOTAS.
Siuntiniai ir užsakymai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.,, j 
ketvirtadieniais nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais 8—12 vai. d.1

Vedėja ALDONA ADOMONIS

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

Vedėja B. Svikliene

Z

e****##***.

4%i Ketvirtis & Co.
—JEWELERS—

Laikrodžiai-]

iocikių ir iš stoties FM, 
101.7 mc., veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 

• Draudžiame nuo polio, viso- į Į pasaulinių žinių santrauka 
5 kių kitokių ligų ir nuo nelai- j - r komentarai, muzika, dai- 
{mių (ugnis, audra ir kt.) .. '
{Visais insurance reikalais 

kreiptis:

BRONIS KONTRIM
a af OePeaee—ConstaUe 
598 E. Broadway

Apsidrausk :
• NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ »

Mt.Washington Co-operabveBank

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

i

So. Boston 27,
Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 j

' nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

Elektras Prietaisai 
lingei taisome laikrodžio*

žiedui.
379 W. BROADVVAY 

SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649 

eeeeeeeeeeeeeeeeeeee*************
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Išrašykite 
KELEIVI 

savo draugam ?

j Dažau ir Taisau J
► Namus iš lauko ir viduje. ♦ 
$ Lipdau popierius ir taisau* 

! t viską, ką pataisyti reikia. J 
K r Naudoju tik geriausią « 

medžiagą. 4
JONAS STARINSKAS * 

220 Savin Hill Avė. * 
Dorchester, Mass. J
TeL CO 5-5854 *

TsL AV 2-4028

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal eueitarims 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester. Mam.

Taupyti $ $ $ padeda

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

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTĖS

FORDAS

MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU

Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimaa 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 
FORD TRVCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

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

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

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

j 1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

ceptus ir-turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiaą.

Ssv. Emanuei L. Rosengard, B. Beg. Pharm.

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

Tilifssas AN 8-6026

No© 9 vaL ryto iki 8 vaL v^ išskyras šventadienius ir

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)
Liet a vis Gydjtojaa ir Chirargss

X KAV
taipgi pritaiko akinius 

534 Broadvay,
So. Boston, Mass. 

VALANDOS nuo 2 iki 6 pp. 
TEL. AN 8-2712

Namai ir C'kis:
287 Concord Rd, Billeriea.

TEL. MO 3-2948

A. J. NAMAKSY
Benį Estate A Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mase. 

Offict TeL AN 8-0948

Flood Square. 
Uardtcare Co.

8sriainkaa N. J. ALEKNA
S» EAST BBOADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Moore Dažai 
Popieri*. Sienom*

Stiklas Langams 
ViaokU reikmenys narnami 

Reikmenys ptamberiama 
Visokie celetiee daiktai

i




