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Jungtinių Tautų Karo Jėgos 
Užkariauja Katangą

Jungtinių Tautų Kariuomenė Konge “Užkariavo” Visą
Katangos Provinciją, Bent Taip Giriasi; Katangos 

Karo Pajėgos Dar Priešinasi; Amerika Pritarė 
JT Žygiui; Konge Dar Bus Painiavos.

T . . _ . . Afrikos valstybe. Bet ta po-
Jungtinių Tautų °i£ani*j ytika turi galvoje Kongo in- 

zacijos kariuomenė Kongo |£resus jr užmiršta Katan- 
respublikoje prieš poią che- • gog gyVentojus, kurie neno
rių paskelbė, kad ji nugalė- j Įjungti Į Kongą. Su
jo Katangos žandai meiiją- RaĮangQs gyventojais JT 
ir užėmė Katangos sv aibes-. 01ganjzacija pasielgė, kaip 
niuosius miestus ir kariškas Europos valstybės seniau el- 
stovyklas. JT vadovai sako,,gėsi gu kolonijomis.

Katanga padaroma Kongokad Katangos pasipriešini
mas eina mažyn ir greitu 
laiku visai pasibaigs. New 
Yorke Jungtinių Tautų va
dai giriasi, kad Katangoje

dalimi prieš tos provincijos 
žmonių norą.

Jeigu Katanga tikrai ban-

JIE PAKORĖ KATANGOJE NAUJĄ KARO GAISRĄ

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius U Thant traukia cigaru ir su savo bend
radarbiais jau pakūrė karo gaisrą katangoje ir giriasi lengva pergale. Tikslas yra 
įjungti Katangos provinciją į Kong o respubliką. Kodėl Konge tautų apsis

prendimo principas neveikia, to nei U Th ant, nei niekas kitas neaiškina, bet jis ne
veikia ir tiek. Kairėj Amerikos generolas Louis W. Truman, kurs nuvyko j Kongą 
susipažinti su padėtimi ir gal parūpinti amunicijos JT karo pajėgoms. Kongo kri
zė eina prie kruvino galo. šiomis dienomis manysime kaip ten eis peštynės. . .
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Kubos Belaisvius Išpirko 
Privatūs Aukotojai

Pinigai Kubos Belaisviams Išpirkti Sudėti Privačių Biz
nierių, Bet Jų Aukos Nurašomos Nuo Mokesčių; Iž

dui Bus Gal $20,000,000 Nuostolių; Neįvardytas
Asmuo Aukojo Visą Milijoną Dolerių.

Prasidės Deryuos Kubos belaisviai buvo iš-
n-i • v •• • Pirkti privačių firmų ir
Uel Kazių Ispanijoje žmonių sudėtomis aukomis,

________ i daugiausiai biznierių, vaistų
1963 metais pasibaigs Is- ir maįst0 ?am!ntoW-| Vy- 

Amerikos susita- “ausybe uztlk,,n0 auk«“>-panijos n
’ rimas dėl kariškų bazių Is- 
į panijoj. Susitarimas dėl ba- 
į zių buvo padalytas 1953 
! metais. Nuo ti laiko Ameri
ka davė Franco Ispanijai

jus, kad jie galės aukotas 
sumas nurašyti nuo mokes
čių, tuo būdu sumažindami 
savo mokesčių naštą.

Vieni šaltiniai skelbia,

jie laimėjo ii' dabar vykdys d-s priešintis jos įjungimui 
savo planus, kaip tai JT ge- i Kongo respubliką, JT ka- 
neralinio sekertoriaus U riuomenė ten gal turės pasi- 
Thant buvę suplanuota. į Ūkti ilgesnį laiką ir pnžiū- 

, ... i rėti, kad ta provincija nepa.Katanga buvo užkariauta, bė nuo Kongo> JT ka_ 
tarptautinės armijos, kurią riuomenės išlaidas moka ne|
JT organizacija Amerikos 
pinigais sukėlė ir laiko Kon
go respublikoje. J Katangą 
savo kariuomenę JT organi. 
zacija Įvedė melagingais 
pažadais ir iškilmingai tvir
tindama, kad ji nesikiš Į 
Kongo atskirų provincijų 
reikalus ir nepanaudos gin
klo krašto vidaus kovose.,
Gai Hammarskjold laikais • te, kad jis pabėgęs, 
pažadai nesikišti Į Kongo 
vidujinius santykius ir buvo 
širdingi, bet Hammarskjol- 
dui žuvus nauji JT vadovai 
nusprendė kitaip. Dabar 
vykęs trumpas JT karas su 
Katanga buvo gerai paruoš
tas ir nedvejojant įvykintas.
Pirma JT karo lėktuvai iš-

Jungtinės Tautos, bet Ame-; Kinijoje Veikia 
rika. . .

Naujų Metų dieną JT or
ganizacija paskelbė naują 
pergalę Katangoje, nors ką 
tik buvo pasigyrę Katangos 
aikmiją jau nugalėję. Ka- 
tan vadas Čombė dar yra 
Katangoje, nors buvo skelb.

\Kaip Bus Su Kinijos Berlyno Klausimas
Partizanų Būriai Ir Rusijos Sienomis? i šiek Tiek Atslūgo i

pusantro bilijono dolerių kad už Kubos belaisvius su- 
i ūkiškos pagalbos, pusę bi- mokėta 62 milionai dolerių, 
į lijono dolerių kariškos pa- o kiti šaltiniai sako, kad su- 
galbos ir išleido Ispanijoje mokėta 53 milijonai prekė- 
statant kariškas bazes daug mis ir apie 3 milijonus gry- 
šimtų milijonų dolerių. Visi i ais pinigais. įvairūs skai
dė pinigai žymiai sustiprino čiai paeina iš to, kad aukos 

• Ispanijos susmukusį ūkį ir buvo duodamos prekėmis, o 
Į faktiškai išgelbėjo fašistinį prekių įkainavimas gali bū- 
Franco režimą nuo bankro- ti kiek skirtingas.

Tito Rusijoj Turėjo 
Vaisingų Pasitarimų

Jugoslavijos diktatorius 
Tito, kurį kiniečiai komuni
stai kitaip nevadina kaip

Komunistinė Kinija pas
kelbė, kad jos kariuomenė 
užmušė 172 kinų nacionalis
tų agentus, kurie iš Taiwan 
salos buvo atsiųsti į Kiniją
organizuoti pasipriešinimą i 
prieš komunistų valdžią ir Į Sutartį dėl sienų nustatymo

lT _
Komunistinė Kinija su ei-! Berlyno “klausimas,” ku 

le savo kaimynų sudarė su- r į Chruščiovas prieš 4 metus 
tartis dėl sienų nustatymo.
Su Indija kinai kariavo dėl 
sienų nustatymo ir sienų 
klausimas tebėra atviras.

menkai tris oro ir vieną ka
ro laivyno bazes.

Dabar kyla klausimas, ko
kią kainą užsiprašys Franco

kurie aukotojai jokių 
neturės dė! nura

šymo nuo mokesčių puauko. 
tų sumų. Kadangi prekės

niinstnliu

sugalvojo V akarams baidy- susitarimą atnaujinant. Ste- įkainuojamos didmenų 
i j bėtojai mano, kad Ispanija kainomis, tai į tas kainas

pakels savo kainą. « *eina ir Pe,nas’ 0 !)askui nu‘
__________________ rašant visą paaukotą sumą

sabotažui vykdyti.
Kinų nacionalistų vyriau

sybė Taivvane patvirtina tas 
žinias, bet sako, kad ji yra 
pasiuntusi daug daugiau 
savo karių Į komunistinę Ki. 
niją organizuoti partizanus

kirai pasirašė ir su Pakista
nu, kas buvo didelė staig-
mena Indijai, kuri derisi su i saikiai kalbėti.

ti, po Kubos krizės pasidarė 
nebe toks opus. Rusai ma 
žiau berėkauja apie tą rei- 
kai,, o lytines Vokietijos i £ į g —
rusų pastatytas vadas UI-į v,*****?
bricht išmoko ir visai nuo

18 ir sabotažą vykinti. Partiza-
lubombXgo°S °KabtXr i nai plačiai veiki, Kwantung

JT kariškų vadų pranešim,, ' ?sls ?u .Ch™“®™ vlsals L’"" 
viskas ėjo labai sklandžiai, klausimais, kūne mums 

Karas Katangoj ‘baigtas ’ ^IėJ° ant širdies- Pasita‘

kino eilę dirbtuvių, tiltų ir 
perkirtę svarbų geležinkelį. 

Kinų nacionalistų vadas
betar Katangos klausimo rimai buvo Privatūs ir ^nkaišekas sako, kad Ki- 
sprendimas bus lengvesnis, ’ jie sutarė ar nesutarė paaiš- ‘ P1JOS ls*alsv in 
ypač, kad po laimėjimo JT i kės tik vėliau. Dabar Tito į bus tęsiamos, 
vadai žada U Thant planą • sako, kad jo pasikalbėjimai
dėl Kongo suvienijimo pa-f su Nikita buvo “vaisingi.” 
keisti pagal pasikeitusias! Jugoslavija laukia, kad pre. 
aplinkybes. ' kybos santykiai su Rusija

Katangos vadas čombė, ! pagyvės ir kad Jugoslavija 
iš savo pusės skelbia, kadį*1* Rusija ves tą pačią taikos 
karas dėl Katangos autono-j siekiančią užsienio politiką, 
mijos bus tęsiamas toliau ir! Jugoslavija jau ne pirmą 
net bus tęsiamas kelis me-’kaitą bando susitaikinti su 
tus. Kiek tas grasinimas yra j Maskva, bet “prekyba” vis 
rimtas, sunku pasakyti. Bet-nežydi ir paskolų iš Rusijos 
nėra abejonės, kad JT ka.jkajp nėra, taip nėra. Gal šį 
riuomenė ginklais įjungia ka, la bus kitaip, 
į Kongo respubliką vieną iš

Pakistanu dėl jų sienų nu
statymo.

Kinijos sutartis dėl sienų 
su Pakistanu primena Mas
kvai ir visam pasauliui, kad 
Rusijos ir Kinijos sienos te
bėra nenustatytos. Rusija 
carų laikais iš kelių kaitų 
apiplėšė Kiniją, atėmė iš jos 
didelius žemės plotus tik to. 
dės, kad rusai buvo stipre-

Žinoma, padėtis gali pasi
keisti, bet Kuboje gauta pa. Į . 
moka rusus šio to pamokino.
Jie suprato, kad rėkauti ir

raketas v, a kvailas dalykas, i tU ®e 922
nes to gero Amer ika turi ir! Pm^icams rs
daugiau ir, jei jau toks rei- , J *
kalas būtu, galėtų paleisti dar ne.ra,vl?k^-. t 
• i i • ' pažadėjo, kad jis Įgis iš vi-į darba geriau uz msus. :1 o \ • - -- , . . . . so 3,.">00 belaisvių giminai-

Sovietų spauda betgi vlsJčiams išvykti iš Kubos. 922

nuo mokesčių, kai kurie bi
znieriai jokių nuostolių ga-

GrįžoiJ.A.V-bes kir JT ?a-'r * stolių, bet ne tiek, kiek jie
• prekių aukojo.

1113 Kubos belaisvių grį. 
žo į Ameriką. Kubos Castro 
juos pardavė už 62 milijo
nus dolerių maisto ir vais-

nijos išlaisvinimo pastangos ®nį.už .Ga! n.eb*‘°li d.al “ ,. • . i ,c t ii friminaiciu iau oasieke
laikas, kada kmai pareika- singai ir protingai apie A- (1S tų giminaičių jau pasieKe 
lauš rusus išspiauti tą, ką ca- ! metiką. Ji pilna visokių pra. j Floridą, o kiti dar laukia 
rų imperializmas iš jų išplė. j simanymų, melų ir tiesos iš-' leidimo. Jei ( astro

Prancūzų de Gaulle 
Lankysis Amerikoje

šė. Dabar, kai rusų ir kinų! kraipymų. Bet tai įprastas 
komunistinė draugystė su-1 dalykas ir dėl to mažai kas

tos respublikos provincijų, 
kuri norėjo gyventi autono
mišku gyvenimu ir kuri ge
riausiai tvarkėsi.

Amerikos vyriausybė rė
mė Kongos suvienijimo pla.

Speigas, Pūgos,

Prancūzijos prezidentas 
gen. de Gaulle gal jau grei
tu laiku atvyks Į Ameriką 
tartis su prezidentu Kenne
dy, dėl Amerikos pasiūlymo išlyginimo, 
anglams ir prancūzams ly
giomis teisėmis naudotis 
Amerikos “Polaris” raketa 
povandeniniuose laivuose 
ir apginkluoti tuos povande-

šlubavo, kinai gali iškelti 
rusiškų carų vagysčių klau
simą ir rusai turės apsispręs
ti, ar savo kaimynams gra
sinti ginklais už carų ruo- 
dėmes, ar taitis dėi sienų

CHICAGOJE MIRĖ 
ADV. KAZYS GUGIS

Šį trečiadienį, sausio 2 d. 
po ilgos ir sunkios ligos mi
rė žinomas advokatas ir lie
tuvių visuomenės darbuoto
jas Kazys Gugis. Laidoja
mas ši šeštadienį, sausio 5 d. 

prancūzai tokių ginklų įsi-' Apie velioni vėliau bus 
gys. parašyta daugiau.

DĖKOJAME SKAITYTOJAMS, BENDRADARBIAMS 
IR VISIEMS, KURIE MUS SVEIKINO KALĖDŲ IR 
NAUJŲJŲ METŲ PROGA

“KELEIVIO” Redakcija ir Leidėjai

ninius laivus atominėmis 
Aplankė Rytus bombomis.

Vokietijos vadas dr. K.
Adenauer, sako, reikalau
siąs, kad ir Vokietija irgiRytinėse Amerikos valsti-

ną ir padėjo Katangą įjung-jse prieš Naujus Metus oras ^Tė’tų 7Priginkluot'i'Jatom7 
tu bendrąją Kongo respub-! staga pasikeitė ir pikta zie- niafe ^nkIai jei , , j 
liką, bet tuo labai nesigar-. ma parode visą savo galybę.! - - - '
sina, nes krašte yra nema- Y pač skaudžiai buvo palies.
žai piliečių, kurie tokią po-; ta Maine valstija, kur snie- 
litiką skaito klaidinga ir net go audros privertė kiūvas 
kenksminga. Amerikos pa-: pusnynu ir kai kurias vieto- 
rama Kongo apvienijimui ves visai atskyrė nuo pasau- 
ginklais aiškinama tuo, kad lio. Kitos vietose sniego bu- 
Kongo be Katangos srities vo nedaug, bet speigai pri- 
turtų negali gyvuoti, bent darė žmonėms visokių ne
negali būti kiek žymesne malonumų.

jaudinasi.

Laivų Krovėjai Vis 
Dar Tęsia Streiką

Laivų krovėjų streikas 
rytiniuose Amerikos uostuo. 
se nuo Meksikos įlankos iki 
šiaurinės Maine valstijos, 
vis dar tęsiasi. Amerikos lai
vai ir kitų kraštų laivai, ku
rie lanko Amerikos Įuostus, 
stovi uostuose neiškrauti, 
prekyba ir prekių judėjimas 
sustojo.

Prezidentas ragino laivų

neapsi
galvos ir nepakeis savo žo
džio, jis už 62 milijonus do
lerių prekių duos keturius su 
puse tūkstančių kubiečių, 
kurie nėra jam prielankūs.

Ar toks biznis yra rau
dingas revoliucijai, gali ži- 

■! reti tik žmonių pirklys, ku
ris belaisvius pardavinėja.

A r Vengrija Paleis

Dal. išpirkimo sumos rei
kėjo sumokėti grynais pini
gais ir tuos pinigus pasku
bomis reikėjo surinkti. Vie
nas nežinomas aukotojas 
tam reikalui paklojo visą 
milijoną dolerių. . .

Atleidimas nuo mokesčių 
aukojamų geriems reika
lams pinigų yra įprastas da
lykas ir vyriausybė gali nu
statyti, ką ji skaito geru rei
kalu ir ką ne. Todėl dėl to 
reikalo jokių ginčų nekyla.

Visuomenės pritarimas 
Kubos belaisvių vadavimui 
yra tikras, tik kai kurie laik
raščiai nurodo, kad Kuboje 
yra kelios dešimtys ameri
kiečių, kurie ten laikomi ka
lėjimuose už įvairius politi
nius prasižengimus prieš 
Kubos diktatūrą. Neaišku, 
ar ir jie bus laisvi.

195'i Melu Kalinius?*?^™ įr išliejo daug ne-*" : kalto kraujo, betgi dedasi
--------- 1 liberališkesnė, kaip kitos

Po paleidimo Kubos be- komunistinės vyriausybės 
laisvių už riebu išpirkimą, Europos rytuose ir norėtų 
kalbama, kad ir Vengrija pagerinti savo santykius su 
gal susipras paleisti iš kalė- Vakarais, bet amnestuoti 
jirr.ų 1956 metų sukilimo nuteistųjų sukilėlių vis dar 

krovėjus tęsti darbą ir ie£! dalyvius, kurie buvo nutei- neprisirengia, ar gal neturi
sti ilgiams metams kalėti, tam rusų leidimo.

___ _____r___ Vengrija nori isipiršti i pa- Kalbos apie vengrų suki-
' kauti. Bet laivų krovėjai ne- doria kompanija ir net kai- lėlių laisvę betgi plinta ir 
i paklausė prezidento prašy-i barna, kad ji sutiktų išleisti gal išsipildys.
mo. Vienas svarbiausių lai-į išvažiuoti iš krašto kardino. Tikras skaičius 1956 me- 
vų krovėjų reikalavimų yrailą Mindscerty, kuris jau virš tų sukilimo kalinių Vengi i- 
apsaugoti jų darbus nuo au-; šešių metų gyvena Amerikos joje nėra žinomas, bet jis 
tomacijos, ar mašinų naudo- ( ambasadoje Budapešte. Pa. yra gana žymus, nes bolše- 
jimo laivus pakraunant ir iš. ti Vengrijos valdžia, nors vikų teismai tenai be atodai- 
kraunant. prie valdžios prisibriovė ru. ros darbavosi.

koti susitarimo derybomis, 
i vyriausybė žadėjo tarpiniu
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L KUBA BUS LAISVA
Sovietų Rusijos valdovas Chiuščiovas giriasi, kad jis 

spalio mėnesi Kuboje ne tiktai pasaulio taiką, bet ir Ku
bos komunistinę diktatūrą “išgelbėjo.” Kaip ten yra su ta 
pasaulio taika, mes nesiginčysime. Kai Chiuščiovas nu
sprendė, kad dėl Kubos neverta kariauti, jis taiką tik- j 
i ai išgelbėjo, bet čia jo “gelbėjimo” žygis ir baigiasi. Kas j 
kita jo pasigyrimas, kad jis laimėjo Kubos komunisti
nės diktatūros neliečiamybę. Jei jis giriasi, tai ir pats ži
no, kad giriasi dėl svieto akių, kad nepasirodytų visai 
bejėgiu prieš Amerikos karišką galią. Ir tegu giriasi.

Tuo tarpu Kubos revoliucijos likimas dar nėra ga
lutinai išspręstas. Dėl įdubos ateities dar turės tarti savo 
žodį pati Kubos liaudis^ kuriai Castro bolševikiška dikta
tūra davė daug pažadų, bet nedavė visos eilės pagrindinių 
dalykų, dėl kurių Kubos žmonės dar turės pasisakyti ir 
savo nuomonę pareikšti. Kuboje valdo žmonių nel inkta, 
durtuvais į valdžią įkopusi Castro ir jo bolševikų grupė, 
kuri nors ir giriasi turinti liaudies pasitikėjimą, bet to pa
sitikėjimo neleidžia patikrinti laisvu Kubos žmonių bal
savimu. Kol Castro bijo ląisvo Kubos piliečių balsavimo, 
tol visos jo kalbos apie Klibos liaudies pasitikėjimą jo va
dovaujama diktatūra yra tik vėju pagrįstos kalbos.

Žinoma, komunistinė diktatūra gali laikytis ginklais 
ir propaganda, kaip ji laikosi Sovietų Rusijoj jau 48 me
tus, arba kaip Dominikonų respublikoje kruvina Trujillo 
diktatūra laikėsi virš 30 metų. Bet Kubos kastrinė dikta-

PO SUSITARIMO GALIMA IR MAUDYTIS
.....

Hrezidentas J. E. .Kennedy ir Amerikos ambasadorius 
Indijai John K. Galbraith (dešinėj) po Nassau derybų 
su Anglija, vaikšto paplūdymyje po maudymosi. Pa
sitarimai su Anglija lietė svarbius klausimus ir vi
sais klausimais buvo susitarta.

ije ir "deimančiukų“, ku
lnuos taip mėgdavo rašyto- 
į jas Vaižgantas. Štai vienas 
iš tokių:

"Žinomas vienas faktas, kad 
Sofija Chodokauskaitė - Smeto
nienė, labai gabi ir ambicinga 
moteris, dažnai darydavo įtakos 
į vyro galvoseną“.

Nr 1, Sausio 2, 1965

Ivan Denisovič
Šiame “Keleivyje” mote-

Už šitą žemčiūgą A. Bud-Irų skyriuje skaitytojai ras 
_l.r___ _ lie Lomnnictll “rl ioo/'i'i’’reckis yra veitas pagyrimo 

Kam ieškoti atsakymų "tau. 
tos vado“ galvoje ir galvose
noje, jei Sofija galvojo už 
vyrą ir sakė jam, kad tik jis,

pasalų ir garsių komunika
tų, iš kurių dvelkia išdidu
mas ir savo neturimos ga- 

1 lios afišavimas. Amerikakomunistų “liesos’’ Vii j ėm h. laimėjimas, „
niuje pasiskolintą ištrauką J “ei, Afi-ikvtc tantn-
iŠ vieno ruso aprašymo, kaip 
jis, pasivadinęs Ivanu Deni-

Sofijos vyras, turi iš aukšty, ną Sovietų Rusijos koncen

Amerika “su Afrikos tauto
mis," nors dėl to reiktų ir 

i -j kai kurių Afrikos giminių ar
tautelių teises mindžioti ko.

Nei Amerikai iš to 
nei Jungtinėms Tau

toms nauda!
O gal Kongo maišačiai

(racijos stovykloje. “Viena 
diena” yra pirmas atsitiki- i ** ’
mas Sovietijoje, kada vai 

kodėl niekas dar nesugalvo- dzia leido aprašyti žmonių j daf ne Jag? Ras ta(la? 
jo parašyti "moterišką isto- gy venimą koncentracijos j
rijos supratimą“, kur istori- stovykloje Stalino laikais, j ................

• jos eiga būtų išdėstyta pagal Firmas atsitikimas! Sako,, Kubos belaisviai grįžo
kad pats Chruščiovas davė. Kubos belaisviai> virs
Įsakymą Ivano Denisovi- tūkstančio ir vieno šimto 
čiaus “dieną” spausdinti iu

bių įgaliojimus valdyti Lie
tuvą ir laužyti priesaikas ir 
garbės žodžius tuzinais? Ir

žmonų ambicijas ir fantazi- 
į jos polėkius? IJėkinga tema 
kandidatams į daktarus. jaunų vyrų, grįžo iš nelais-

Beje, A. Budreckis Joną sekame Novy M ii žurna-jv-g Ruboje į Ameriką ir čia
Aleksą vadina liaudininku, 

kas yra klaida. Jis buvo Ūki. 
ninku partijos žmogus, bet 
jis arčiau tiesos, kai sako:

. , , , • i- “Iš tikrųjų dauguma karinin-
tura tiek nesilaikys. Tokį pranašavimą galima daryti be Į būti žmonių, kurie zmo, kad kiais, net skustuvais arkliam prie perversmo nebuvo pri- 
baimės apsirikti. Castro diktatūra sugrius daug greičiau, i jie meluoja. Meluoja be jo- kojas piaustyti, ir, žinoma, siĮjė- „

rr> -------- -- ,----- . ----- m - i----- I b-Iz, -vULralz, nno 0,1 mnloic hllVO iŠskl»ld Vtl. Ta de-
Tikra teisanegu Trujillo ar panašių despotų diktatūros. Taip bus to- kio reikalo, nes su melais

dėl, kad Kubos diktatūra neturi ir neturės Amerikos para
mos, o tos diktatūros priešai Amerikoje visada ras prie
lankumą ir net visokeriopą pagalbą. Todėl Kubos Castro 
nuvertimas yra tik patogesnio laiko klausimas. Chruščio
vo plepalinga parama Kubos diktatūros neišgelbės ir tą 
žino pats Chiuščiovas, kaip turėtų žinoti ir Castro, ypač 
po to, kai rusai išgabeno savo raketas ir bombanešius iš 
Kubos visai neatsižvelgdami į “suverenius” Castro pro
testus Nesvarbu, kiek Chruščiovas kaštysis, palaikydamas 
bankrutavusią komunistų diktatūrą Kuboje, jo visi kaš
tai nueis niekais.. Taip pat nesvarbu, kiek paslėptų gink
lų jis paliko Kuboje bolševikams laikyti Kubos liaudį pa
jungtą. Jo parama neišgelbės Kubos diktatorių.

Kubą ir .Jungtines Amerikos Valstybes riša visa eilė
sairų, Rurie yi<x sviprvsni, negu iajzs pavivrs nubus ryšiai SU 
komunistiniu pasauliu. J. A. V-bėse jau yra per porą šim
tų tūkstančių Kubos politinių emigrantų, kurie čia randa 
širdingą prieglaudą ir visokeriopą paramą savo politinė
je ir net kariškoje veikloje. Kubos politinių emigrantų 
jaunimas lavinasi Amerikos armijos eilėse ir ruošiasi sąs
kaitų suvedimui. Pačioje Ęuboje veikia stipri Amerikos 
karo laivyno bazė, kuri, tiesa, į Kubos vidaus reikalus ne
sikiša, bet kurios buvimas Kuboje yra jaučiamas. Pirma 
patogi proga, ir Kubos diktatoriai pajus, kad jie ore ka
bo, ir džiaugsis, kad kabo ore, o ne ant medžių šakų.

Visose Pietų ir Centralinės Amerikos respublikose 
yra daug degamos medžiagos, bet Kubos revoliucija ir 
jos ambicingas vadas Castro praleido visas progas būti 
Pietų ir Centralinės Amerikų respublikų darbo liaudies

dabar nei ordinų, nei pakė-
buvo išsklaidyti. Ta de
monstracija buvo sąmonin-

limo laipsnyje pelnyti nebe- gai daroma perversmo nuo-
1 • m _ _ . .Y. X 1 * J . - . « 1 r « » C «1 r ■» 1 r <1 L 1galima. Turbūt, tai daro iš 

įpratimo?.
Štai keletas pavyzdžių, 

kaip A. Budreckis istoriją 
rašo ir Karys ją skelbia:

“Iš liberalinio demokratinio 
taško, politinės laisvės atėmi
mas ar suvaržymas yra didesnė 
nelaimė, kaip valstybės nepri
klausomybės netekimas... Kai

taikai sukelti, o ne kam ki
tam.

Tikrųjų perversmo prie
žasčių A. Budreckis lyg ir j *3 faktą 
nepastebėjo. Jis tik užsime
na kariuomenės mažinimą, 
kuris buvo aptariamas, bet 
dar nevykdomas. Tai buvo 
viena iš "rimtų“ priežasčių, 
nes eilė karininkų, kaip Pie

_ .. . . i chavičius, Skorupskas ir kt.v,sol“e pne.vabtyb.nm, gaiva-1 n(j , kad

apleisti kariuomenės eiles 
ir todėl perversme matė sa- 

: vo algų užtikrinimą. Jiem 
tai labai svarbi priežastis, 

i bet Lietuvai?

lai triukšmavo visose pakampė
se, kai įsidrąsinę komunistėlių 
būriai net užpuldavo jų gieda
mam Internacionalui nešaiiu- 
tuojančius karininkus, tai vai 
džia ir policija nereagavo prieš I 
komunistus... 1926 m. pabaigoje 
vidaus anarchija ir I>enkijos i 
Pilsudskio diktatūra grasino Lie
tuvos nepriklausomybei...

....tautiškosios
kantrybė išseko, kai lapkričio 
21 d. Karo Muzėjaus sodnelyje ‘ partinis fanatizmas ir fašis. 
buvo įžūliai sutramdyta tautiš- tinės nuotaikos, plintančios 

iš Italijos ir dalimi iš Lenki-

le. Be Nikitos {sakymo to I juog pasitiko prezidentas J 
žurnalo redaktoriai bijojo >F Kennedy ir pasveikino 
nusidėti cenzūrai ir apra- k - kovotojus už savo ša- 
šymo nenorėjo dėti.

Tas nereiškia, kad Sovie
tijoj dabar spauda bus lais
vesnė, kad ji dės aprašymų

yra, kad tik' kitų panašių ir daug šlykš- 
dalelė karininkų perversmą! tesnių baisenybių, kurios 
planavo ir padarė, o ka- Sovietų Rusijoj vyko Stalino
nuomenė ir visas kraštas 
buvo pastatyti prieš įvykin-

30 MILIONŲ EINA GULTI 
NEVALGę

laikais. Visai ne. Tokių vii 
čių nereikia turėti. Chruš- 

Į čiovas nori nuvainikuoti bu
vusį diktatorių Staliną ir 
nedidelėmis dozomis rodo 
koks biaurus buvo tas Sta-

lies laisvę. Ta proga prezi
dentas užtikrino belaisvius 
ir visus Kubos pabėgėlius, 
kad Kuba bus apvalyta nuo 
komunistinės diktatūros, ir 
galės laisvai gyventi be ne
prašytos svetimų “globos.”

Kubos belaisviai buvo iš
pirkti už 62 milijonu dole
rių. Didelė dalis tų pi
nigų, vienu ar kitu būdu, su
mokama iš mokesčių mokė
tojų kišenės ir vargu kas dėl

linas, kiek jis nekaltų komu-! to darys bet kokius išmeti- 
Kame yra toks nelaimin-1. nistų nužudė ir kankino, ir nėjimus vyriausybei. Lž

gas kraštas? Tai sužinome, j kiek jis kitokių baisenybių klaidas reikia mokėti ir ge- 
paskaitę Vilniuje leidžia- yra padaręs. Bet Chrušcio- rai, kad užteko šį kartą pini.

vas perdaug tų baisenybių ginio mokėjimo—vaistais ir 
paveldėjo ir pats pasisavino, maistu, o už valdžios klai-

mos ”Tiesos“ giuodžio 15 d. 
numerį. Jame apie "Ferme- 
rius, duoną ir doleri 
Albertas Laurinčiukas. Jis 
yra atsiųstas infoimuoti Lie
tuvos laikraščius apie JAV i

rašo kad jis galėtų visą tiesą pa
sakyti. Jis tik mažais šauk-

das visada piliečiai moka.

SciukaiS peni 
nedorybėmis

Kubos belaisviai savo pa
reiškimuose sakė, kad jų 

ir, tikisi tuo. tįksias jr dabai- yra savo ša
lies išlaisvinimas iš bolševi
kiškos diktatūros. Jų viltį 
grįžti į tėvynę sustiprino ir 
prezidento Kennedy aiškus 
ir nedviprasmis pasisaky
mas už demokratinę Kubą, 
kurioje patys Kubos gyven
tojai spręs savo likimą ir

rusus __CiaiIIlV

A. Budreckis nepastebėjo gyvenimą. Kaip jis tą savo Į pelnyti rasų dėkingumą ir
*. _ * _ • _ _ xl! i l ‘‘loictniv7 nolirinl/n i*nvrl o

visuomenės' simošę

y- kito dalyko. Krikščionys 
demokratai, rinkimuose pa
šalinti iš valdžios, jautė toki 
valdžios ilgesį, kad buvo pa- 

griebtis bet kokių 
priemonių drumstui kelti.

pareigą atlieka, aiškiai sako 
šios ištraukos iš minėtojo 
straipsnio:

”Tiesa, kad JAV vyriau
sybė laiko supylusi milionus 
bušelių grūdų, bet taip pat 
neginčijama tiesa, kad 30

laisvių” šalininko vardą.
Tikros laisvės Rusijoj ir 

rusų valdomoj Lietuvoj dar
gi Stalino žiaurumams apsa
kyti nėra ir tol nebus, kol 
“pats’ Stalino bendradarbis

kosios studentijos eisena. Tuo
met v. r. ministeris Požėla pa
sirūpino kad tautiškai nusista
tęs jaunimas, Lietuvos univer-

jos, buvo vienas iš veiksnių, 
bet A. Budreckis tą dalyką 
pramiegojo

ir Įpėdinis turės pakugždėti 
milionų amerikiečių kasdien redaktoriams, ką jie gali ir! pasirinks sau tokią tvarką, 
“— gulti nevalgę. (Visur ko negali spausdinti. ■ kokios jie norės.

Bes visgi šis tas pasikeitė, •
Sovietijoj. Pažiūrėsime, arjln<lija ir Pakistana,

eina
mūsų pabraukta, Kei. red.). 
Kad pereitą savaitę Brukline

į viena motina, nužudžiusi sa. tas pasikeitimas nors šiek l
siteto neolituanai ir ateitinin- i a. Budreckis dar jaunas Įv0 kūdikius ir pati nusinuo- 

būtų daužomi šautuvų buo-' žmogus, dar turi laiko pasi-1 dijusi, paliko rašteli: ”Pri- 
įake-1 b-nvzioio „s Važi! —-w . i—lei —»—Lt — j trūkome duonos“, tai kita

to paties žodžio "perteklius“ 
amerikoniška prasmė“.

Laurinčiukas negali ne
matyti JAV žemės ūkio 
aukšto darbo našumo, bet 

1 štai kaip jis aiškina, kokiu 
būdu tas pasiekiama: 

"Duona niekur neauga,

masių kalbėtojas ir įkvėpėjas. Jo avantiūra su rusų rakė- į žfmi9 ir tardais vien už ui , mok ne

tomis r grasimmais paversti Amerikos miestus į pelenus,! jie nortjo protestu„ti prieš Lie-! pasimokius? frkam Mm- 
jo salininkams visur užpylė salto vandens ir privertė nm- j tuvos bolševikinima ir lenkini- į džiaga iš tokio pleperio, 
čiau pagalvoti, apie Kubos revoliucijos pasirinktą kelią. mą... Sleževičiaus vyriausybė kajp petras Jurgėla, ar No^

tiek palietė ir tokius dvasios j Amerika ir Anglija dėjo 
vergus kaip Bimba ir pana-' daug pastangų, kad Indija 
šios stalinizmo išperos. Pakistanas susėstų prie

bendro stalo ir aptartų savo 
seno ginčo (dėl Kašmiro) 
taikų išsprendimą.

Kubos komunistų draugai yra toli ir, kaip Chruščio
vas parodė, jie neryžtingi. Jo priešai yra arti ir užtenka
mai ryžtingi, kad Chruščiovą paklupdytų ant kelių. O 
todėl ir Kubos bolševikiškas eksperimentas yra pasmerk
tas nebuičiai. Kada ir kaip bolševikiškas šašas bus paša
lintas, kokiomis jėgomis, su kokia Amerios parama arba 
ir be jos, nėra reikalo spėlioti, nes nėra ir davinių tokius 
spėliojimus daryti, bet dėl bolševizmo galo Kubos gražio
je saloje, abejonių nėra.

pradėjo mažinti kariuomenės ; rimai, arba valdininko Kli- 
skaičių... kairieji kėsinosi panai-' mo parašvta ŠapokinėS istO- 
kinti Šiaulių Sąjungą ir jos vie-! rijos dalis ir pan. šaltiniai, 
toje apginkluoti profesines są-. Tuos "šaltinius“ reikia pa- 
jungas, kurios net pradėjo da- žinti. bet reikia mokėti skir. 
ryti rikiuotės pratimus su gink- tj šaltinius ir "šaltinius“. Jei 
lais Radviliškyje, Šiauliuose ir kas remiasi Plechavičium

Katanga “kaput?”
Jungtinių Tautų perga

lingi karo komunikatai pra
neša, kad Katanga Konge 
jau yra ’sumušta, jos vadas 
Čombė pabėgęs, jos žandar-

APŽVALGA
PAVYZDYS KAIP 

NERAŠYTI ISTORIJOS

Jau minėjome Keleivyje, 
kad giuodžio 17 d. pervers
mas Lietuvoje 1926 metais 
tebėra "karšta istorija“, be
šališkai to Įvykio aptarti dar 
negalima, nes pats įvykis, 
padaręs tiek žalos kraštui, 
tebekelia aistras. Perversmo 
dalyviai, jų šalininkai ir po 
perveismo fašistinėj dva
sioj auklėti ir dažnai nuauk, 
lėti fašizmo šalininkai, o 
lai n pat buvusio diktatūrinio 
režimo prisiplakėliai ir j pa
viršiu iškilusios lengvos pu
tos, uz peiversmą vis dai’ te- 
fieguldo galvą ir šaltai įvy
kiu aptarti nemato reikalo.

Jdomu, kad ir iš jaunųjų 
žmonių yra tokių, kurie apie 
gruodžio perversmą semia 
žinias tik iš perversmo šali
ninkų šaltinių. Tokį viena
šališkumo ir bereikalingai 
iškraipyto istorijos rašymo 
pavyzdį duoda Algirdas 
Budreckis Karyje gruodžio 
mėn. laidoje. Kario redakci
ja galėjo nurodyti jaunam 
žmogui jo faktiškas klaidas, 
bet, matyti, to laikraščio re
daktoriai mano, kad dar ir 
dabar yra naudinga meluoti 
ir savo skaitytojus suvedžio
ti dėl gruodžio 17 d. per
versmo. Koks reikalas ver
čia juos tai daryti, mes neži
nome, bet esame tikri, kad 
to laikraščio redakcijoj turi

Kaune... Lietuvos komunistai 
rimtai galvojo apie ginkluotą su
kilimą ir tam tikslui organizavo 
'savanorius'...“

Viskas, kas čia aukščiau 
pacituota, yra netiesa. Ypač 
šlykštus melas yra tariamas 
profesinių sąjungų ginklavi. 
mas, "nesaliutuojančių“ ka-j 
rininkų užpuldinėjimai (vis 
ta gen. Bulotos kepurė.... ku
ri buvo nudaužta krikščio
nių demokratu ministeriui 
Endziulaičiui dar sėdint vi
daus reikalų ministerijoj). 
Kalbėti apie pavojų Lietuvai 
iš Lenkijos 1926 m. gali tik 
žmogus, kuris anie tuometi
nę Lenkijos politiką neturi 
mažiausio supratimo. Apla
mai, 1926 m. buvo taikūs rv- 
tinėj Europoj ir net visoje 
Europoje. Melas yra ir stu
dentų daužymas Karo mu- 
aėjaus sodelyje. Studentai, 
nepasirūpinę leidimu, suruo
šė demonstraciją, policija 
juos norėjo išsklaidyti, bet 
jie atėjo pasiruošę priešin
tis, ginkluoti visokiais įran-

remiasi 
kaip šaltiniu, tas teisybės 
niekad nesuras, nes tas nak
ties didvyris ir dabar dedasi 
Lietuva išgelbėjęs, nors ir 
tupi Chicagoje. Ir kodėl nu
tylėti, kad tas ponas i per
versmą atėjo iš kalėjimo,

Indija, kinų komunistų 
puolama, sutiko tartis su 
Pakistanu. Amerikos ir An
glijos raginamas Pakista.

ncpalaistyte prakaitu, ta-!^"ja. ™klai^ ^į^o^pinnS^'Stari^

čiau JAV š) prakaitą isspau. Jį, mas tarp indų ir pakistame.

JT Katangai neskelbė, o iš 
pasalų ją užpuolė ir prieš 
porą dienų gyrėsi, kad JT 
karo lėktuvai išdaužė iš pa
salų užpultą Katangos karo

džia ne darbo patosas, o
baisi grėsmė netekti žemės 
sklypo, duonos kąsnio ir pa
galiau gyvenimo. Štai kokią 
dar prasmę JAV turi žo
džiai "darbo našumas“

kur sėdėjo už chuliganiz- vos laikraščių skaitytojus ir 
ma? '•' visais kitais JAV liečian-

Yra A. Budreckio rašiny- čiais klausimais.

Panašiai jis šviečia Lietu. aviac>j°s bazę!
* ‘ ‘ Kariauti iš pasalų, mušti

miegantį priešą visada leng
viau, o išdaužius karo avia-

1963 METŲ KELEIVIO

KALENDORIUS
Jau baigiamas spausdinti. Laikas jį užsisakyti.
Kaip kasmet, Kalendoriuje yra svarbių ir Įdomių 

skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų.
Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre

numerata, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip 

buvusi — 75 centai.
Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 

šiuo adresu:
"KELEIVIS“

636 E. Broadway------ : Sooth Boston 27, Mas*.

cijos bazes drąsiau galima 
veikti su tankais ir pėstinin- 

; kais. Viskas tas yra tiesa. 
! Bet ar Jungtinių Tautų or- 
I ganizacijos tikslas yra lau
pyti nachališkai tautų apsi
sprendimo teisę? Ar jos 

i reikalas yra išlaikyti “vie-

tarp indų ir pakistanie
čių ir tam pirmam pasitari
mui Pakistanas parūpino 
siurpryzą—savo susitarimą 
su komunistine Kinija dėl 
Kinijos-Pakistano sienų nu
statymo. Indijai tai buvo 
tikra staigmena. Ne kaip 
jaučiasi ir tarpininkai. Da
bar abejojama, kas beišeis 
iš indų-pakistaniečių derybų 
dėl jų sienų nustatymo?

Yra žinoma, kad “mano 
priešo priešas yra mano 
draugas.” Jei taip, tai ki
nų priešai indai vargu bus 
linkę žiūrėti į Pakistaną 
kaip i sau draugiška kaimy.

nvbę” tokios Kongo respu-j"*’ ,Pakl^>nas' uztiknnęs 
blikos, kurią junįa tiktai!?3? k>nu draugyste, gal. k.- 
belgti karaliaus kažkada su. talp kalbetl su Ind,,a’ neeu 
gebėiimas išsižioti ir apžio
ti dideli Afrikos gabalą, ne
atsižvelgiant kas tame ga
bale gyvena ir kokią kalbą 
kalba?

Keista, kad JT organiza- Pakalbinkime draugus, kal
ci ja, patekusi į Afrikos-Azi-imynu* ir pažįstamu* užsisa- 
jos jaunų valstybių globą, i kyti “Keleivį." Kaina 
nusirito iki melo, puolimo iš tam* penki doleriai.

turint galvoje, kad Kinija 
kada nors bus ir Pakistano 
priešas.

J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO RAŠO,

TAS DUONOS NEPRAŠO.

KAS GERO BROOKLYNE
LDD 7 kuopos Kūčių 

puikiai pavyko
dalydavo.

Jonas Žaltys, mariampo- 
lietis, priminė, kad Kalėdos

turėjo būti ženklas, kad tą 
krūvelę papylusi mergaitė 
pirmoji isteKes. Ir kokj juo
ką gaidys iškirto, kai jis! 
piadėjo lesti iš penktosios, į 
tetos krūvelės!Gruodžio 22 d. Spūdžių

namuos ivvkn T nn 7 kno buvo susletos ir su samdinių, Zanavykas Galinis dar
Jis PagJ-ė.kad * ge,€s„j nuotykj papasakojo.

ko per 20 kuopos narių ir “T T8* t®-, jis sakė: "Tegul galas tų k.-
pašaliečių, jdimaudamiesi kiasKucias. Daugelis: pavie. . ^elių ! Per Kūčias dažnai
kaip socialdemokratai ir bu-i ”11*. t?kl’^ka!1) » U°' ' būdav0. šalta’

1 tun kur dėtis. Šitokioje su-, mes vaikai turėjome basi!
eigoje jie jaučiasi kaip vie-'bėgti aplink trobą, kad ki-jbę “sklokininkai” minės 

Kūčias.
Minėjimas pradėtas be

plotkų, bet su keptom ir ža-, pyiįnkių Kūčių vykusi iš Lietuvos jauna, to-!
liom su pomidorų košelesiLjstalas kisieliaus, aguonų <fėl nieko neatsimena apie' 

Kūčias.

nos seimos nariai.
Barlovienė iš Krosnos a-

kėmis; buvo rūgščių kopus-) ieno b. akučių bei plot-
tjl. s? a liejuai, vai skiečių, kų tai kaip bernelis be pen.
džiovintų kleckehų su aguo. i jj

Antoinette Vasiukonytė-nų pienu ir 1.1. Aišku, kad 
buvo išlenktas ir vienas ki
tas stipresnis stiklelis.

Bet ne tie šeimininkių la
bai gardžiai pagaminti val-

- i

sielius nebūtų skystas.’ 
Pranė Leonavičienė,

Jonas Vilkaitis, 
kas, papasakoųo,

IS-

zanavy-, 
kad jam

TRYS ŽUVO, 40 SUŽEISTŲ

Traukinio lokomotyvas ir pirmas vagonas sudužo ir 
.suaižėja, kad traukinys įvažiavo į prikabinamą prie 
automobilio vežimą prie Okeechokee, Fla, Nelaimėje 
trys žmonės žuvo ir 49 žmonių buvo sužeisti.

ypatingai prisimena vienos 
-Buivydienė iš pačios Dzū- Į Kūčios su Raidės spaustu- 
kijos širdies — Laibagalių,’ vėsdarbininkais Kaune. Bu-

NAUJŲ METŲ ŽODIS
LAISVĖ IR TAIKA LEMS RYTOJŲ 

Iš VLIKo Pirmininko dr. A. Trimako žodžio Lietuvai

Broliai ir sesės! nimo ir iniciatyvos laisvės.
T, . . . ...... . Tai aiškiai parodo, kad neBaigiasi didžiojo musų. komunj bet laisvės ir

tautos atgimimo n laisves i |aisvo akio ateitis. 
dainiaus Maironio metai.
Šis mūsų tautinės dvasios Į Neišgelbės rusų komunis- 
galiūnas, tebegyvendamas! tų vergijos sistemos nė jų 
rusų, kaip ir jūs dabar, prie-' pastangos vis daugiau atga- 

! spaudos laikus, išpranašavo1 nišų ir primesti rusų 
Lietuvai laisvę. Jis ja tikėjo, “jlką, kultūrą ir papročius, 
jos viziją matė ir laisvės su-į Visais laikais rusa oandė 
laukė, nepaisant, kad tuo- š“Obūd,u veržtis į svetimus 
met, kaip ir dabar, rusams krastus' betriekur jie nepri.
kraštą valdant, buvo tamsu mekur nesutapo su

- • vietinių gyventojų tautme-
! mis nuotaikomis, siekiais ir

kaimo, Veisėjų parapijos, 
pasakojo, kad ir jie laukda.

giai sudarė šio Kūčių vakaro v0 Kūčių, mama pagražin- 
pragramos svarbiąją dalį. (javo gryčią, išplaudavo 
Įdomiausia buvo dalyvių grindis, patėvis parūpinda- 
prisiminimai, kaip Lietu
voje anais senais laikais Kū. 
čios buvo minimos.

LDD 7 kuopos pirm.

vo ciso (? Red.), kuris pa
našus į eglę, bet jo spygliai 
švelnūs. Tuo čisu iškaišyda
vo gryčią, seklyčią. Kisie-

Bronė Spūdienė visų pirma'liūs, prėskučiai (šližikai),
pakvietė tai papasakoti 
dzūką St. Petrašką-Petrash. 
Jis į JAV atvyko 1910 m., 
daug ką jau pamiršęs, bet 
atsimena, kad Kūčių vakare 
stalas būdavo apkrautas 
skanumynais: kisieliaus, a- 
guonu pieno su šližikais 
(prėskučiais), pyrago, plot- 
kelių. Tėvas šeimyną pak- 
kviesdavo sukalbėti maldą, 
ir tada pradėdavo valgyti 
Mariampolietis Petras Ma

cys papasakojo, kad jiems 
prieš Kalėdas vargoninin
kas atveždavo plotkų. Tėvas 
už tai jam duodavo grūdų, 
linų ir kitu gėrybių, o kar
tais ir pinigų. Per dieną ir 
jie nieko nevalgydavo.

Žemaitė Emilija Styrienė 
sakė, kad jos augusios pen
kios mergaitės. Advento me
tu pasninkaudavo 2-3 die-

aguonų pienas, vilios bul
vės, balta duona 
patiekalai.

Žemaitis telšietis Vincas 
Kalvelis sakė, kad ju Kū
čios panašios i dzūkų ir dė
kojo sumanytijams už malo
nų vakarą.

Čia gimęs ir augęs adv. 
Steponas Briedis taip pat 
reiškė pasitenkinimo šio
mis Kūčiomis.

vo vaisęs, o joms įpusėjusį 
spaustuvės savininkas pasi
skundė, kad jam nesiseka, 
ir todėl jis bankrutuosiąs. 
Spaustuvės tolimesnis liki
mas pradėta gyvai svarsty
ti ir nutaila sukurti koope
ratinę bendrovę, ir spaustu-j 
vė išgelbėta — ji puikiai! 
veikė nepriklausomos Lie. 

j tuvos laikais, veikia ir da
tai Kūčių i bar, tik, aišku, ne koopera

tiniais pagrindais.
Bronė Spūdienė sakė, kad 

jos tėviškėj, Patašinės kai
me, Mariampolės vais., Ra-1 
manauskų šeimoje augo 7 
merginos. Tėvelis nebuvo 
prietaringas, bet mamytė la. 
bai religinga. Ji visada Kū
čių stalą užklodavo šienu, o 

i ant jo UŽtiešdavO Staltiesę.
1 .',sa f Daunonene is Za. Kalbėdavo, kad vidurnakty 

viloms aiškino. kad nas šuHny vandu0 pavirsta j vy.navikijos aiškino, kad pas 
juos po Kūčių vakarienės 

vidurnakti eidavo
ną, liet tėvelis to stebuklo

apie \iciurnaktj eidavo į neįaukdavo ir iš anksto pa
tvarius ir klausydavo, kada j-ūpindavo vyno bonką ir 

mums po stiklelį vyno apda_gyvuliai pradės vidurnakty 
kalbėtis. Nora daug kartų 
klausėsi, bet gyvulių kalbos 
neišgirdo.

Galinienė priminė, kad 
žmonės tikėjo buliais. Jos 
teta turėjusi 4 dukteris. Po

nas savaitėje, o Kūčių dieną: Kūčių vakarienės kambary, 
iki vakaro net vandens ne- J je papildavo 5 krūvutes 
gerdavo. Vakare gerai pa- • miežių ir nuo laktu nukėlę 
valgydavo ir alučio išgerda-! gaidį ir žiūrėdavo iš kurios 
vo, nes ten šventėms jo pasi. krūvytės jis pradės lesti. Tai

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Tokios knygos pas mus dar nebuvo. Ji turi 512 pus
lapių, gausiai iliustruota ir apima mūsų išeiviją visoj 
Amerikoj—nuo Kanados iki Argentinos. Ji parodo, kad 
išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos 
banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje 
mūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusį Ne v 
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku.

Taip pat sužinome, kad pirmieji lietuviai plaukė jū 
romis 3 mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne aukso kai 
nus, bet sunkų vargą. Kai kurie jų iš New Yorko pėsti ėjo 
Pennsylvanijon anglių kasti. Tenai prasidėjo pirmosios 
kolonijos ir draugijos, ėmė kurtis socialistų kuopos, ku 
rios vėliau sudarė Sąjungą. Jie pirmieji pradėjo leisti 
laikraščius ir kurti mokyklėles. Lygiagrečiai veikė laisva
maniai ir kūrėsi parapijos. Bet kai vyskupai ėmė savintis 
mūsiškių katalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo muš
tynės; dėlto sumanyta kurti nepriklausomas arba tautiš
kas parapijas. Tarp vienų ir kitų ėjo smarkios rungtynės

Bet išeivija rūpinosi ir Lietuvos likimu. Ji gausiai 
aukojo pinigus caro valdžiai nuversti ir sudėjo milionus 
nepriklausomai Lietuvai.

Knygoje parodyta, kaip atsirado mūsų didžiosios or
ganizacijos, kaip gimė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir 
kodėl Amerikoje jai nesiseka. Bet tai tik maža knygos tu
rinio dalelė. Medžiaga jai buvo renkama 40 metų. Patar
tina kiekvienam ją Įsigyti. Puiki knyga dovanoms.

Parduodama be pelno. Gražiais kietais apdarais kai
na $5.00; minkitais apdarais—$4.00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

fM E. Broadway So. Boston 27, Maaa.

lindavo.
Mama, aišku, rūpindavo

si, kad dukrelės ištekėtų, 
todėl liepdavo mums atneš
ti po glėbelį malku ir skai
čiuodavome pagalius. Jei 
kurios pagaliai buvo poro
mis, tai buvo ženklas, kad 
ji neliks senmerge.

B. Spūdienę papildė jos 
sesutė Marija Akelienė.

Ona Blažienė iš Zanavi- 
kijos pasidžiaugė, kad šis 
pobūvis surengtas, nes iš
girdo pasakojant apie įvai
rius Kūčių papročius, kurių 
ji neatsimena.

J. Buivydas buvo pakvie
stas papasakoti Kūčių pap
ročius serediškiuose, veliuo
niškiuose, ypač jo gimtaja
me Armeniškių kaime, bet 
iis, matyt, prisiminęs praei

tais susijaudino, kad ir 
kalba nutrūko.

Amerikoje gimusi ir au
gusi Mačienė sakė, kad jos 
motina ir čia Kūčias taip 
pat rengė, kaip daugumas 
oapasakojo. Jai atrodo, kad 
Kūčių šventė lietuviams yra 
ypatinga.

Petraškienė gimusi ir au
gusi Amerikoj, priminė, kad 
ir jos motina rengdavo to
kias Kūčias, kaip čia kiti 
Dasakojo, tą daranti ir ji 
pati.

Pianas Spūdis, šilavotiš- 
kis, sakė, kad jo tėvas ir kai
mynai Kūčių dieną elgetoms 
veždavo duonos, mėsos ir 
Dinigu. Kai pirmojo karo 
metu Kūčių dieną elgetos, 
tarbas prisikrovę lašinių, 
duonos ir kt., traukė iš Laz
dijų, tai vokiečiai kariai 
iuos sustabdė ir tarbas iš
kraustė, Stambesnieji ūki
ninkai nuveždavo paršelį 
ar avinuką ir Į kleboniją.

ti,

io

ir juoda.
Daug ką rusiškieji komu- į reikalais, 

nistai pernai žadėjo, įvairius 
planus siūlė. Nemaža laiko 
buvo sugaišta planams ruoš
ti ir administracijai kaitelio-

Antanas žv ingilas-Sv.ingle skaita ir renkama nauja vai. i reikalavimas daugiau
pasakojo, kad pas juos pir- dyba. ! i dirbti už tą patį varganą at-
ma išgerdavo degtinės ir 
tik tada plotkus valgydavo,

Praeitais metais netekom 
darbštaus valdybos nario 

bet jam niekas nenorėjo ti- Į Antano Biretos. Šia proga 
kėti, kad tie dalykai taip' Bendrovės vadovybė velio

nio žmonai Julijai reiškia gi
lią užuojautą.

Bruno Lemežis,

būtų buvę maišomi.
Jonas Rima vičius nuo 

Krosnos savo atsiminimus 

buvo susirašęs, jie atitiko 

kitų pasakojimams.

Tokia buvo LDD 7-os kp. 

vakariene.

Vienas iš Dalyviu

NEW YORK, N.Y.

Kalbės Stasy3 Santvaras

Alto skyriaus rengiamam 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime vasario 17 d. 4 
vai. popiet Webster Hali

sekretorius

LAVVRENCE, MASS.

Daugel metų neturėjome 
savo žodžio ir spaudos lais
vės carų laikais, bet netapo. 
me rusais, nei stačiatikiais. 
Tolygiai dabartinė rusų ko
munistinė sistema nesuru
sins lietuvių tautos, nei ne- 
sukomunistins jos. Tik iš
tvermingai turime puoselėti 
savo laisvės lūkesčius, tebe
tikėti Kalėdine dvasia ir ja 
gyventi. Sovietų vergijos 

’ laikas ribotas. Su ja šiandie 
visi kovoja. Laisvės, taikos

lyginimą liko nepakeistas.
Priešingai, kasdieninių pre
kių kainos buvo dargi pakel
tos. Išpūstomis kainomis 
buvo norima nuslėpti prekių 
trūkumą.

Su išnaudojimu žmonės 
yra kovoję nuo pat istorinių 
laikų. Toji kova tebetęsia- ir geros valios žvaigždė, o 
ma ir vyks, kol kolonialinis! ne kūjis ir piautuvas lems 
išraudojimas bus panaikin-: pasaulio ir Lietuvos rytojų.
tas ne tiktai tolimuose že-į Linkiu šviesesniu ir Jais- 
mynuose, bet ir Lietuvoje, vesnių Naujųjų M

Susirinks SLA 41 kuopa
Kuopos mėnesinis susirin

kimas bus šeštadienį, sausio Šia prasme neseniai pasisa- jų ir savosios kaltos i 
*5 d. 2 vai. popiet, Lietuvių į kė beveik visų laisvų kraštų tūros meilės ir giedresnių 
Piliečių klube. į atstovai Jungtinėse Tauto-, vilčių! Laisvė ir ateitis bus

Visi nariai kviečiami da-1^* Pasmerkė sovietini j musų i 
lyvauti, nes bus svarstomi 
svarbūs klausimai.

Susirenka ir Altas

1 kolonializmą, kur jis tiktai 
palaikomas.

Šio tarptautinės politikos
posūkio akivaizdoje Mask-j NAUJAUSIOS KNYGOS 
va atsidūrė kaltinamųjų

Dr. A. Trimakas, 
VLIKo Pirmininką;

kalbės iš Bostono atvykęs
Lietuvos kariuomenės sava-* Amerikos Lietuvių Tary- 
noris, poetas Stasys Santva- i bos skyriaus posėdis bus sek-. SUole ir yra pasaulio opini- 

1 madienj, sausio J.3 d. 4 vai. Į jos spaudžiama leisti jos pa
vergtiems kraštams tvarky
tis, kaip jie nori. Siekdami 
tačiau išlaikyti okupuotuo
sius kraštus savo kortrolėje, 
sovietai visaip manevravo 
Kuboje ir kitur. Jų betgi pa
krika santykiai su Raudoną
ja Kiniia. Maskvos reikalų 
nepagerino.

Bandymas komunistinę 
sistemą gelbėti, pritaikant 
kai kuriuos kapitalistinius 
metodus ii’ būdus, nieko ne- 
padėio. nes žmonės liko pa
vergti, be reikiamo paskati-

ras

Minėjimo meninę progra
mą atliks Operetės choras, 
tautinių šokių grupė ir solis
tė Stankūnaitė.

MANCHESTER, CONN.

popiet Lietuvių Piliečių klu
be.

Visi atstovai 
dalyvauti.

kviečiami

M. Stonie

' Lietuvių Bendrovės 
susirinkimas

MIAMI, FLA.

Klubas išrinko naują 
valdybą

Lietuvių Klubo narių susL 
kimas bus šį šeštadieni, sau- • rjnkimas buvo gruodžio 10 
šio 5 d., 7 vai. vak., Lietuvių: kuriame buvo išrinkta
salėje (Golwy St.). Visi na-Į nauja valdyba.
nai prašomi dalyvauti, nes j klubo vad b
bus duodama valdybos apy-, sudaro _ie a?menys; pirm

V’. Kraus, vicepirm. J. Nevis, 
sekr. dr. J. Surbis, fin. sekr. 
E. Virbelienė, ižd. J. Good- 
vvill, marš. J. Virbela, direk
toriai—L Bartušis. P. Bu- 
kis, A. Medelis, V. Lipnic- 
kas, J. Nevis, A. Rozansky, 
A. Sobal, V. Valaitis. 

Moterų Klubo banketas

Į jį susirinko apie 200 
svečių. Be gerų vaišių, buvo 
ir meninė programa. Banke
tui vadovavo E. Virbelienė.

Choro koncertas

Lietuvių choras, kuriam 
vadovauja A. Karns, suren
gė gražų koncertą. Publikos 
buvo nemažai, bet galėjo 
būti ir daugiau.

Pagyrimo ir pagarbos ver
ti choro vedėja ir visi choro 
dalyviai už tokį uolų lietu
viškos dainos puoselėjimą.

L. J. Stasiulis

Lietuvių Kooperatinės 
Bendrovės metinis susirin-.

atlas raketa

Galingiausia Amerikos ra
keta Atlas rodoma laikraš
tininkams prie Plattsburg, 
N. Y- kur ji naujai pasta
tyta.

AŠAROS ir VEDYBOS

Jauna porelė, 17 metų Gk>- 
ria Kassoff ir jos busimasis 

19 metų marinas, Richard
son negali apsivesti, nes 

marinas neturi iš tėvo pa
velijimo, o prašyti nenori. 

Iš to visa ašaringa trage
dija. Turint galvoje jaunų
jų metus, vedybos nuo jų 
nepabėgs.

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keieivį.” Kaina me
tami penki doleriai.

AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai Įrišta, kaina... $2.50.

MURKLYS, A. Giedriaus graži 
apysaka jaunimui, 130 psl., 
kaina ............................S 1.80,

PLAUK, MANO LAIVELI, 
Petro Segato eilėraščiai, 
111 psl., kaina.......... $2.00

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St. Michelso

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais S4.09, o
kietais $5.00.

RAŠTAI — STRA ĮPINTAI, 
ATSIMINIMAI, par:-? Juo

zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina..........$3.00.

ATSIMTNLMAI APIE JUO
ZĄ LIŪDŽIU, narašė Pet

ronėlė Liūdžiuvienė, 88 
psl. kaina............ .. $1.00

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ STATANT. Rapolo

Skipičio atsiminimai. 440 
psl., kaina. . . . $5.00

VEIDU PRIE ŽEMĖS, para
šė Kotryn aGrigaitvtė. 13 
novelių, 204 psl., kaina

'$2.00.
TŪZŲ KLUBAS, Antano 

Tūlio 11 novelių, 196 psl., 
kaina .................... $3.00.

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl., kaina $1.50

ANGLŲ KATROS 
'<ATTKA.2iK m1 ’

sėliai, kaina
Tas knygas galima jauti

Keleivio administracijoje:
So. Boston 27, Mass. 

636 E. Broadway,



Nr 1, Sausio 2, 1963
Puslapis ketvirtas

Prekes prastos, derlius 
mažas

(Elta) Gruodžio 6-7 d.d.

dija Sniečkaus žodžiai, kad 
siais metais siek tiek padi. 
uejo jų piniginis apmokėji-

Yiiniuje įvykusiame Lietu- mas uz aaibadienius.“ Jiem 
vos kom. partijos ek pienu-į avansuoti per 9nis 1962 m. 
mo posėdyje kalbėjęs pir-! mėnesius buvę išmokėta 25 
masis sekr. A. bnečkus į mil. įublių, tai sudarą 251 < 
(’ Tiesa“ 287 nr.), kaip ir
reikėjo laukti, visiškai pri-

lapkricio

1 daugiau, negu pereitais me
tais. Girdi, vis dar esu tiū
kumų atlyginant kolchozi-tarė Maskvoje 

mėn. ivvkusio plenumo nu-ininkams, jiems mokant a- 
tarimams. Jis palietė ir Lie-j vansus. Sniečkus nurodė: 
tuvos ūkio, buities, partijos, didelė dalis lėšų, skirtų kol- 
organizacijos bei kontrolės chozininkų darbui apmokėti, 
klausimus. A. Sniečkus pa- panaudojama . . . išpūstam 
skelbė, kad toliau vystoma! valdymo aparatui išlaikyti.

kad galutiniais; Žinoma, Chruščiovą nusi.
ir Sniečkus aiškina 

kukurūzų naudą ūkiams,; 
girdi, Lietuvoje dar nesąs

pramonė,
duomenimis per ketverius žiūrėjęs, 
septynmečio metus (1959- 
1962) pramonės gamybos 
apimtis padidėsianti 1,6 
karto palyginti su 1,3 kar
to, numatytais anksčiau.

KELEIVIS, SO. BOSTON

BANDITAI APIPLĖŠĖ PAŠTO VEŽIMĄ

Pašto inspektorių (policininku) viršininkas Bostone 
\\itli.*ni F. U’hite (dešinėj) aiškina laikraštininkams, 
kaip trys banditai. \ ienas iš jų persirengęs paštininku, 
ap.plėšė pašto vėžintą ir pavogė maždaug 2300 doleriu. 
Tas atsitiko 4 mėnesiai po to. kai kiti banditai pase
gė pusantro milijono doleriu iš pašto vežimo netoli nuo 
riymouth, Massachusetts. Banditai seniau sengdaso 
pašto pi n. gus. bet dabar apsidrąsino...

Konstituciją ir įstatymus, sąži- 
| ningai eiti savo pareigas ir būti I
visiems lygiai teisingas. T aip į 

i man. Dieve, padėk, Amen.“

vėl kas žodis, tai me.

Saldus, betverta nelenda
(Sovietinis gyvenimas sovietinėje šviesoje)

O jau tas sovietinis gyve- kažkokios dirbtuvės virši- 
t ei :u kam dar ir buvo ko- njj^ag gyvenimėlis! Visaip įlinkas, Moldavianski, ang

lių abejonių dėl krikdemų jjg mįnkomas, įvairiai raugti lies sandėlių prižiūrėtojas, 
aįkysenos perversmo atžvil. j namag įf ^epant vis prisvy-j inžinierius Pečerski ir kiti
. iu, tai tas abejones išsklai
dė i u bloko visų atstovų da- 
h \ avimas Smetonos rinki
mu komedijoj, kun. šmulkš-

ia—murzinoji pusė pavir- {miklių pirštų sumanūs vy- 
šiun iškyla. 1 tai, raujos sovietski čelo-

Ar taip seniai Sovietijoj viek” formacijos asmenybės, 
komunizmo ugdytojai kalk 'lokių išradėjų-racionali- 

. bėjo, kad Sovietų Sąjungoje zatorių į teismo suolą sės dar 
kun. Krupavičiaus sveikini- vaojų ir plėšikų nesama. Ži-jne siena dešimtis, 
tio ka) a. atseit, lyg ir d\a- noma, niekas tuo netikėjo.' I vadžioje jie padirbinėjo 

Netikėjo ir tie, kurie taip J smulkius metalinio pinigo 
skelbė. O spauda sučiaupus A įentius. Presą spaudimui 
lūpas tylėjo, tų visų negero-j nusipirko is valdžios sandė- 
vių neminėjo. į lio už 16 tūkstančių. O iš

Ar taip seniai toji pati i kur kitur įsigysi tokio dar- 
spauda gyrėsi, kad naujai į- bo įranki? salyje, kur sočia, 

ir linkini jam Dievo pagal- į vestas sovietinis rublis esąs lizmas jau Įgyvendintas ir 
U>s, stiprybės, ištvermės ir. iš- tvirčiausia pasaulio valiuta/ žengiama i komunizmo sta-

io kalba prieš rinkimus ir

iskas palaiminimas po tin
imu l ei ių spaudos laiky- 

• ra. i ylas 1926 m. gruo- 
Ižio 26 d. Nr. 286 taip rašė:

' Atsi. Al. Krupavičiui sveiki
au; na.jai iš. ūktąjį preziden-

jais prarastas pasitikėjimas.;
Iki gruodžio 1 d. kolcho

zai ir sovehozai išskyrę ku-'
Lietuvoje sparčiau vystoma {kurūzų pasėliams 132 tukst. 
staklių ir Įrankių gamyba,' hektarų.
elektrotechnikos ir radio-j Partinis vadovavimas Lie-! 
technikos piamonė. Vis dėl- tuvoje stiprinamas, nes juk 
to dar esama blogų, atsilie- Į taip nutaita Maskvoj. Snieč.. 
kančių įmonių. Per dešimts kus paaiškino, kad Lietuvo-1 
1962 metų menesių 96 įmo- je naujai sukuriami zoniniai 
nės, arba 1C < visų įmonių, pramoniniai gamybiniai par., 
neįvykdė bendrosios pro- tin iai komitetai. Dabar su-, 
dukcijos išleidimo plano.1 daromi gamybinių valdybų!
Našumo didinimo tempai partiniai komitetai partijos: 
tiek pramonėje, tiek ir staty- rajonų komitetų teisėmis, i 
boję esą vis dar maži. Pa- Tų gamybinių valdybų ligi parašė raštą generaliniam 
gal Sniečkų, o jis rėmėsi šiol buvo 34, ir dabar jų skai- štabe atseit sveikinimą, kurį 
Maskvos plenumu, tik tech- čius pakeliamas ligi 41. Biu-! perskaitė Plechavičius ir ku- 
nikos pažanga būsiąs tas rokratinis aparatas plečia- riame Smetona buvo pa\a- 
veiksnys, kuris Įgalins pa-i mas — taigi gam. valdybos dintas Tautos \ adų. Dr. K.Į 
siekt didžiausią darbo našu. partinio komiteto aparate 
mą ir sėkmingai išspręsti būsią 10-12 inspektorių or

1926 metų perversmas
ANDRIUS VALUCKAS

(Tęsinys)
Tariamas Smetonos 

išrinkimas
Jau matėme, kad šilingas

Grinius tvirtina, kad Smeto
na jam parašė laišką per 

„materialinės-techninės ko-j ganizatorių, jiems vadovau-’generolą Nagevičių, kuria- 
munizmo bazės sukūlimo i^iąs partinio kom. sekreto- , me prašė, kad prezidentas 
uždavinius“. i ’ius. O iš viso tokio partinio , Grinius jj paskirtu Tautos.

donojo Kryžiaus ligoninę, imliai 
įgulos bažnyčią, ir apsinakvo
jo gimdyvių atskirame kamba
ryje... Tada tautininkų šulai 
gen. dr. VI. Nagius-Nagevičius 
su grafu Zubovu atbėgo 
sergantį ir lovoje gulinti
Sleževičių, ir vienas iš jų "puo
lęs į sąnarius“, tariant i>agai Še- 
reiskio 1933 m. lietuviu-rusu žo

,iesus jam ranką, ministeris pir
mininkas prof. A. Voldemaras 
iuodvieių draugiškai suglaustas i vįenetaį paleisti apyvarton, tie nauji pinigų padirliėjai 
tankas suspaudė savąja ranka, j ar nebūta visų įsitiki- ne privatūs vertelgos iš bur.
lyg simboliškai jungdamas di-• nimo, kad naują rublį į gy-1 žuazijos laikų užsilikusieji. 
džiam tėvynės darbui jų asme-1 venimą įvesdinus, jis bus Komunizmo šalis jau susi- 
nyse tautininkų ir krikščionių i ^ūtas, bet panašiai kalbėta, laukė 45 metų amžiaus, tai- 
demokratų visuomenes, lyg su- jtikinėta, kar dabar Sovie- F i seno.-ios buržuazijos ne
kurdamas tas dvi tautiškąsias tų Sąjungoje svetima valiu- :a nė likučių, jos ir sušaudy- 
1 rašto jėgas viename pasiryži- spekuliacija nėra įmano- ti kaulai jau seniai subyrėjo, 
tne, kas taip gražiai jau įvyko ma, nes kas gi panorės pajė. () jeigu kokiu nors stebuklu 
ir esame tikri—truks ir toliau 1 gesnį į-ubli keisti į neveltui- dar kuris tos buržuazijos at.

gerovei ir1^ svetimą pinigą. Oficia- stovas is’iko iki šiol gyvas,

Girdi, štai net variniai, si- biją, visa yra nacionalizuota 
dabriniai smulkieji pinigo kartu su gyvu žmogumi. Juk

iidžiausei 1 ietuvos 
josios laisvei.”

Ipas;
M.

Nors toje kalboje kun. M. 
Krupavičius ir džiaugėsi, 
kad „šią istorinę valandą, 
kai padėti naujos tautinės 
santvarkos pamatau..“, nol'S 
saleje kilo triukšmingos ova
cijos, kada tos trys pervers-

dyną, melste meldė, kad pasaky- mininkų vyl iausių vadų ran 
tų, kur yra dr. J. Staugaitis.
Bet M. Sleževičius fiatsai nežino
jo, kad dr. J. Staugaitis buvo

SS - -- ..... . .
liai net rublio kursas pa- lal Jls >'•a ^augiai užtvertas 
skelbtas dešimčia kapeikų vergų stovykloje, 
brangesnis už dolerį! Pama. Vėliau tie naujieji „išra- 
nykit, kokia tvirtovė! dėjai ", pinigų padirbėjai,

Deja, su to naujo rublio apsf.a.'vojO, kad smulkių 
įvedimu spekuliacija sveti- monetų pacn biinas reikalin- 
ma valiuta, ypač doleriu, gas (lat: : darbo, o naudos 
da labiau padidėjo. Reikėjo maža.
įvesti net mirties bausmę Sovietų Sąjungoje yra di-

tar 
gė 
jant
goms (suprantama—Mask 
vos,—E) būsią Įmanoma 
sparčiau naudotis mokslo, 
technikos pasiekimais.

Sniečkus savo kalboje 
Vilniuje pripažino, kad dalis

* ' lI TVtXXlX7OV<XiuasKvuje n kuli 
kelios partijos tokių 

spekuliantų sušaudytos. At- 
kad jau tai spekulia-

dutiniškai priklausvs 50 kol- stovėjo už fašistini pervers- i simiegojęs, nuvyko į seimo j byrėjo, kaip nebuvusi, o tie i cUa^ atėjo galas. Deja, su 
chozų. sovehozų. RTS (re-; mą ir 2. Smetona nebuvo tik-, posėdi, jį atidarė ir atsista-j n^menySf vyriausi kon-j sovietintas žmogus, kaip ne-Į įplakti jau nebeturi jokios 
monto, traktorių stotys), M tas seimo rinkimų duomeni.: tydino. Seimo posėdy daly-: pįratol.įaj * sUSįpi0Vė tarp1 pasitikėjo, taip ii- nepasitiki! vinįes gyventi, šiaip gi suk- 
MS (mašinų, melioracijos) mis, todėl norėjo iš karto ei.! vavo visas krikdemų blokas; nenLadalindami (r, ’ sovietine santvarka ir jos tybė ten yra visur isigalėju-
st.) ir kt. pirminių partinių į ti prie diktatūros. Reikia tik, pilname sąstate, 30 atstovų,: į.‘ taomet Lįetu- ramsčiu —rubliu. Ir net mir.

rijų. Kaip nurodė; stebėtis to žmogaus politiniu trys tautininkai, 2 Ūkininkų ,)n-vpl^ta viPnvhp ities grasinamas jis ieško pa-
un,u, kad tokį su demo- t a,tijos, vienas kla.pedtšte,! stovesnių vertybių.

k.i ir ginkluoti karirinkaL «> n^.^'P sk.^ N.uji išradėja,
Sovietiški rinkimai' pn^^.“sX{k A21 * Ki>°

Nauju seimo pirmininku! ir radijas. komunistų diemastis juodu

ir kt.
organizacijų

... . . . i Maskvos plenumas, ir Lietu-Lietuvos PgmonesjmomųĮvoje keiciama LKP CK 
struktūra, sudaromi: ck

nai
kratijos dvasia nesuderina
mą reikalavimą jis statė de. 
moki ati io k'ašto preziden-

išleidžia žemos kokybes pro
-? i?iet *^Ias^vos' prezidiumas, du biurai—vie 

įav a <ei t ogob a\aly-,nas pramongS įr vienas že-!tui dr. K. Griniui, kuriam 
mės ūkio gamyboms vado- demokratinė konstitucijanės griežtai kritikavo Kau-! 

no ''Raudonojo spalio” fab-' 
riką (36/ avalynės su de
fektais...), Kauno „Nevė
žio” fabrikas gaminąs vai
kiškus vežimėlius, kurių nie
kas nerori pirkti. Bėda ir
su siuvimo gaminių kokybe, gmodžio lo d. šį įvyki ko-

■

spausdinti auksines penk- 
tubles... Sovietų Sąjungoje 
retai kas nesiverčia melu. 
Gal tik tie, kuiie vergijoje

išrinktas Aleksandras Stul- • Smetona, iš seimo rūmų 
jginskis, pii muoju vicepirmi. lydimas min. pirmininko A.vauti. J buvo šventa

Jau siunta, JAV keliant kada šitas, perversmLi ninku kun. Mykolas Kruna
bylą komunistams įninku manymu, užtiki intaoi vičius, antiuoju vicepiimi- j šilingo, krašto aps. mm.

(t) Washinetone JAV 1 - ,e^as kelias J/ūktato- ninku Kazys A mbi ožaitis.! ;vJerkio, perėjo kariuomenės (rj »»asmngtone, ja v, nus bei tautos va(Įus nepa - « • -» - J
iškėlus bylą komunistams, sisekė( Smetona buvo

\ oldemaro, teisingumo min.

ant baito pranešė, kad su
sektos jau dvi šutvės pinigų 
padirbėjų. O kas tie „didieji 
naujo pinigo išradėjai"? 
Nagi visi jauni vyrai ir ne

pil
fe* «; si ivyK, verstas tartis dei jo išrinki- tys, visu lietuviškų partijų,

kuris, į mentuou pavyta Vilniaus mo seime, kitaip tarus, Gri-į ,»aly vau jančiu seimo i>osė-

Paskel ,us prezidento rinki- spaleriais apstatvtą Seimo Į komPai na"
mus, kun. Antanas smulkš- gatvę ir nuėj0 įrezidentū-^ar'

Naujas dalykas, kuiis,;—— - mo seime, kitaip tarus, Gri-{-uaiyvaujančiu seimo posė-}
Sneckaus nuomone, prisidės! ia(,1jo bendiaoaibiui Leu- nįaus užsispyrimas privertė vy,an ,‘114Au1p kmdi
prie pramonės darbo pageri-į 1,U1- piktai puolė JAV į-; jį pasirinkti vieninteli kelią * ’
nimo, tai sudaryti "pataria-,Ame- kuri numato Konstitnenu 
mieji” gamybiniai pasitari- ‘ikoje apibūdino kaip do
mai, komisijos, per kurias 
darbininkai, tarnautojai, 
girdi, dalyvauja gamybos 
valdyme. ( Kaip galima „pa
tariamuoju“ darbu dalyvauti 
valdyme?-E.)

Sniečkus teigė: neretai į 
atsakingas vietas iškeliami 
darbuotojai, gerai nesusipa. 
žinus su jų dalykinėmis ii 
politinėmis savybėmis. Tai 
būtų užuomina, kad tie dar
buotojai ir menki specialis
tai ir esą nepatikimi režimui 
žmonės.

Žemės ūkio srityje Snieč
kus pripažino dideli vaidine, 
nį gamybinėms valdyboms, 
esą jų dėka organizuota sė
ja, nuimtas derlius. Tačiau,

įsigalėju- 
-i, nes be sukčiavimo, be 
'kombinacijos” negyvensi. 
Tuo šūkiu pasinaudojo ir pi
nigų padirbėjai. Jie pradėjo 
gaminti penkrublines tik pa
auksuotas. Na, ir susilaukta 
negirdėto pasisekimo. To. 
šiuose miestuose, kaip Le- 
lingradas. Maskva. Odesa, 

Lvovas, Černovicai, Grozny, 
jau nekalbant apie Kijevą, 
atsirado savanorių to pinigo 
platintojų, išdygo pogrindy 
visa organizacija. Pradžioje 
tų monetų buvo pagaminta 
tik 200, o jiaskui jau pasie- 
xė 2,000 n t.t. Vadinasi, pa- 

'Nukelta į 7-ą psl.)

tu naujosios klasės atsakin
gi varovai—Grigorius Frai- 

, , . i berg, „Točnoje mechanika”
toną n , perduodamas parei- dirbtuvės viršininkas, Tand- 
gas, pasakė tokią sveik.m- Ier> >-gestaja piatiietka

ron.
Dr. K. Grinius sutiko Sme.į

mje,
datą Antaną Smetoną, uz 
kurį buvo paduoti 38 balsai, mo kalba:je u n 

6 Kai
ar-numato 

dėl įo
Konstitucija.
kandidatūros telės brigadyrius, Riapalov,2 susilaikė ir 2 balsai tušti, i 

tad jis ir paskelbtas išrink-Į „•. . . .. . , , z ;i>ttu, aisčiai nusižengiant Kon. 
stitucijai, kuri reikalauja, 
kad seimo posėdyje prezi-

d*aii irViiktinosi" kad knmtT! Selm°,nanai gaV° nePaslra- dentui rinkti dalyvautų ab- 
. ,?S1’ a.OmV_ sytus kvietimus dalyvauti 12 goliutinė visu ab-lovu dau<m- nistams gird, norima pn- ;ai scim„ „sėf|vje naujam „a taiei ^nMJ odal^

kergti etiketę „svetimo kras-; iIt - • .-i Tn, < ..io agentai“. Levinas piktino-11 ezwlentul 1 ,' kt'- vo tik 4>. kada Smetona ls
si ir dėl to, kad maždaug) Seimo posėdi turėjo atida-
tuo pačiu metu iš Įvairių pyti seimo pirmininkas dr. 
miestų į Washingtoną buvo j Jonas Staugaitis, kuris, per- 
pakviesti liudyti i antiame-: versmininkų verčiamas, kar- 
! ikinės veiklos posėdžius as-į bi su vicepirmininku S. Kai.
menys, dalyvaują judėjimel r’u iš tų pareigų nepasitiau- mininku teisėto prezidento
'kovojant už taiką” ir pan.: kė, o prezidentui atsistatydi.

Girdi, visi mėginimai JAV- j nus, kartu ėjo irtas parei- 
e pasmerkti komunistus tu. ’ Fas- Kada seimas susirinko 

posėdžio, tai seimo pirmi
ninkas nepasirodė ir teko jo 
gerokai palaukti. Apie tai 
rašo Grinius:

jus žmones, karštus patrio
tus ir liaudies interesų gynė 
jus”. Tariamą 
persekiojimą Levinas suly 
gino net su Hitlerio mėto

komunistų rnas.

krikdemai sutiko, tai patys 
rinkimai buvo tik formalu-

Gruodžio 19 d. kai kurie

iš
stūmė Voldemarą, tai šis ra. 
šinėjo, jog Smetona buvęs 
neteisėtai išrinktas, o tuo 
tarpu jis, Voldemaras, bu-

šitie rūmai neturi rakto, 
čia saugomas nematomas 

raktas — raktas i Lietuvos at
eit}. Aš laimingas, galėdamas 
perduoti ši raktą įžymiam mūsų 
valstybės veikėjui, tiek daug nu
sipelniusiam mūsų tautai. Leis
kite Jums palinkėti, ponas Pre
zidente, laimingai vairuoti ne
priklausomos Lietuvos vairą, 
įvirtai laikytis 1922 m. Konsti
tucijos, vesti mūsų kraštą pa-

. . .... . žangus keliu ir užtikrinti šviesiavęs paskirtas ministerių pir. . - -ij/_x į ateitį musų tautai, kurios sūnūs 
mes visi esame.“

rėsią sužlugti, o pasaulis įsi
tikinsiąs, kad Į kaltinamųjų 
suolą pasodinta Amerikos

sąlygų žemės ūkyje nepa-į (Gniodžio 17
sieku “numatytų iadyklių,” telsm, sprendimu JAV 
,-i . , , * • a’ i komunistai iau nubaustidėl to buvęs gautas mažę*- . , . . ......• - - • stambiomis piniginėmis baunis negu pernai žemes ūkio: j__ , 1 *s*“^*"*i3
kultūrų derlius. Be to, Lietu
voje neįvykdytas grūdų ir

girdi, dėl nepalankių oro

i domis.-E.).

kitų augalininkystės pro
duktų pardavimo valstybei
planas. Kad kolchozininkų kyti “Keleivį.” Kaina 
būklė ir toliau sunki, tai liu. tams penki doleriai.

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa-

”Savanoriai ir kiloki detek
tyvai ėmė ieškoti pirmininko. 
Niekur nesurado. O tada sava- 
noriai-karin inkai, daugiausia la
kūnai, lakstė po gyventojų butus 
ir areštuodavo, ką Įsižiūrėję. Dr. 
J. Staugaitis, nenorėdamas su 
tokiais svečiais nakčia savo bute 
susitikti, nudūlino vakare Į Rau

di'. K. Griniaus... Užtenka 
prisiminti, kad tas pats sei
mas už Grinių, renkant ji 
prezidentu, padavė 50 balsų.
Taigi Smetona buvo išrink
tas ir neteisėtai ir prieš di
džiumos gyventojų valią.

Smetonos priesaiką prie- j
mė . Kauno metropolitas valandą. Pavojuje buvo atsidū- 
Skvireckas.. Smetona iškil- ręs pats mūsų valstybės gyvavi- 
mmgai prisiekė. mas £>ejat ankstesni krašto va-

”Aš, Antanas Smetona, pri- Į dovai ne tik nematė prarajos, 
siekiu Visagaliu Dievui, Trejy- i kurią mes ritamės, bet patys 
bėję Vienam esančiam, visoms j prisidėjo prie minios demorali- 
savo pajėgomis rūpintis respub- žavimo. Patriotinės krašto jėgos 
likos ir tautos gerove, saugoti buvo priverstos pašalinti juos iš

Smetona i labai mandagų 
Griniaus palinkėjimą atsakė 
karingai piktai, melagingais 
kaltinimais spiovė jam i vei. 
dą:

Man tenka perimti valsty- 
vairą sunkią mūsų tautai

savo kelio. Mano. kaip ir kiek- • 
vieno lietuvio, šventa pareiga 
ginti Lietuvos valstybę ir tauta 
šiuo tragiškiausiu jos gyvenimo 
momentu. Tik vykdydamas šią 
pareigą, pasiryžau priimti užde
damą man sunkią naštą.“

Kas Smetoną taip supyk
dė? Ar Griniaus atsisaky
mas paskirti jį iš karto tau
tos vadu, ar seimo rinkimų 
blogi rezultatai, ar Griniaus 
įsakmus priminimas laikytis 
tos Konstitucijos, kuriai jis, 
Smetona, ką tik iškilmingai 
prisiekė ir buvo pasiryžęs 
tuoj pat, prie pirmos progos, 
ją sulaužyti, kopdamas į iš
svajotą tautos vado sostą?.. 
Jis žadėjo ginti Lietuvą nuo 
pavojų, o kada tikras pavo
jus užklupo, tai nesiėmė jos

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke- 

egzempliorius. Tai di-lis
tižiausia ir visiems supran- 
amai j arašyta knyga, 947 
psl., su trimis žemėlapiais 
ir daug paveikslų. Kaina 12 
dolerių.

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar 
draugui, tai atsiminkite, 
kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stasio Micheisono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje,’* 
kaina minkštas vršeliais $4, 
kietais $5.00.

ginti... Gal būt, vargšelis, ti. Stepono Kairio “Lietuva
kėjosi tuo noi-s kiek patei
sinti savo įžūlų veržimąsi į 
valdžią, nes juk niekas netL 
kėjo, kad jisai prieš savo no_ 
rą apiėmė tas pareigas... 

(Rus daugiau)

budo’*, kaina $5.50

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

Kipro Bielinio ‘'Penktieji 
metai”, kaina $6.00.

y
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MŪSŲ KNYGŲ MOTINA
J. Vlk*

Mūsų išeivijos spauda be. kadangi, ji 
veik nepasteoejo, kad 1962 knyga 
metais suėjo 41o metų nuo rašyta
pirmosios lietuvių Kalba yra brangiausias mūsų lite- 
spausdintos knygos ”Cate- ratūrinis palikimas, kuliam 
chismu&a
Makalas skaitima

aliomis temomis, žiūrint į j Be politinės reikšmės, pri. 
pamečiui išrikiuotų knygų skirtinos naujiems pakeiti- 
lentynas, visų pirma, džiu- mams, dar Chruščiovas nu- 

j gina ir stebina tai, kad ne- rodė kitą argumentą — kai 
i paliaujamai didėja lietuvis, auga Sovietijos pramonė

ANGLIJA

Londono Liet. Namų B-vės 
veikla

(E) Pasibaigus finansi
niams metams, Lietuvių Na. 
mų Akc. B-vė Londone pa
skelbė savo apyskaitą. Iš jos 
matyti, kad per pastaruosius 
metus bendrovė padarė di
delę pažangą. 1961-62 me
tai baigti su 2670 svarų ster
lingų gryno pelno.

Bendrovės steigėjais buvo

tojų skaičius, stiprėja kultu. 'klausimai. O dabar vietas 
riniai liaudies poreikiai.“ įtariamai užimsią žmonės— 

kurių 
žo- 

specia-
0 jau 1960 m. — 2,206. Ži- vaisiyoe ...
noma, gražu, kad knygų lei
dimas nors ir pavergtoje Lie-

yr giesmes
tęs bei dėl bernelių iaunu į pradėjo ilgą ir istoriškai su- 
nauiey suguldytas Karaliau-! dėtingą lietuviškos knygos
czui VIII dena Meneses Sau 
šia, Metu uszgimima Dievą 
M. D. XLVII.“

'1 ai liuteronų kunigo Mar
tyno Mažvydo parašyta ir 
išleista knyga. Nedaug kas 
iš ano meto kultūringesnių 
tautų anksčiau už lietuvius 
pasirodė su savo pirmomis 
spausdintomis knygomis 
taip pat religinio turinio.

kelią, kuris dažnai keitė sa
vo krypti, knygos turini iri

i Gal tai reiškia naują va- naujieji ateiviai, daugumoje 
lymą pareigūnų, kurie bus DBLS nariai, sudėję smul- 
atsiiikę nuo gyvenimo reika.) kiomis sumomis 10 tūkstan

čių svarų sterlingų akcinio 
kapitalo. Dabar bendrovė 
valdo 5-kių aukštų namus 
Londone ir 24 hektarų ūkį- 
vasarvietę prie Londono. 
Londono namuos yra Įsteig
ta sava spaustuvė -— ji 
spausdina "Europos Lietu
vį“ ir leidžia "Nidos“ klu
bo prieinamomis kainomis 
lietuviškas knygas. Nekilno
jamojo turto vertė siekia 40 
tūkstančių svanj.

Bendrovės metinė apy
varta buvo 30 tūkst. svarų. 
Bendrovė tun 10 nuolatinių 
tarnautojų, visi lietuviai. 
Reikalus tvarko b-vės sekre-

Tiesa, įs- 
beverčių, 

kurios vėliau naikintinos, 
kaip štai ivairūs Staliro raš-

tuvoje nemažėja.
lavimų? Bus daug pertvar
kymų, ir, aišku, sudvigubi
nus paninį aparatą, visas 

tai, kompartijos ir susovie- darbas bus dar labiau komp*
„__ , - _________tintos Rusijos istorija ir pa- Ūkuojamas, nors Chruščio-
tarp kitų tautų literatūrinių i našiai. Mat. kai kurios jų jau vas kalbėjo apie reikalą su- 
lobių. Tasai lietuviškos kny-i neatitinka Maskvos politi- prastinti partijos darbą. Tai
gos istorinis kelias tai bene kos kuisą. O aplamai ir gir- S1’ kalbama vieną, o veiks-

apdarą, kol iš religinio turi-1 leidžiama dau
nio knygų išaugo i pasaulie 
tiškas, pasekė mūsų laikų 
lietuviškos knygos neginči
jamą vertę, pagarbią vietą

vaizdžiausias matomas mū-
Įdomu, kad iki šiol nėra, Sų respublikos valstybinėje

nustatyti M. Mažvydo gimi
mo metai, o taip pat ir gi
mimo vieta. Dėl to ginčija
masi: vieni teigia ir prilei
džia, kad jis gimė kur nors 
Žemaitijoje — Kražiuose ar

knygų saugykloje, kuri yra 
T. Lietuvos Knygų rūmuose. 
Čia sąlyginiam amžinam 
saugojimui surinktos visos 
lietuviškos knygos, nuo pir-

aplamai ir gir . , ... . ,
tis veik nėra kuo. 1938 m. i™“ ™do P'?esln^ vaizdą. 
Lietuvoje buvo išleista 1299 A* . Chruščiovas numano, 
knygos. Karo sūkuriams su.; kad pradėtoji operacija par- 
simetus. 1939 m. išėjo jau!“™.* galt sukrėsti visą so-
tik 1,197 knygos. Bolševi- į vletln« s‘^_mV*' net J° 
kams 1940 m. vasarą Lietu-: paties \ a dzią.
vą okupavus, knygų spėjo į 
išeiti tik 1,069. Tai susovie-; 
tinta Lietuva knygų leidimo i

(mosios — Mažvydo katekiz 
v idukiėje, kiti spėja jį gi- m0, pastarosiomis dieno, 
mus Pi ūsų Lietuvoje, ai ku.1 mis išėjusiu spaudos leidi- 
Kitur. Kai kas linkęs manyti,'
Kad ir Mažvydo būta prū- je knygų saugykloje knygos’tik 1950 metais.
so, tai yra lietuvių tautai gL su(jėtos pagrečiui, t. y. taip, Neabejotina, jei 
miningo, kilusio is tų prūsų J J

skaičiumi Lietuvos

Einama prie griežtesnių 
priemonių

Štai dar viena maskvinio
•**>:«« Knygų .'ūmu valstybinė- klausomybės laikus pasijo į Plel?™°. torius A. Pranckūras. Meti-

{sistemą... sudalyti vieningą J rie kartu yra DBLS CentroLietuva— Apynių yr, Maik! j tą lašinių biznį nieko negir . t nilu-iu ui _____ -________- _____ —
— Sakyk: laimingų N’au-'ueti. Auodo, kad nuskendo. kad lengviausia būtų matyti, iki šiol būtų išlikusi nepri-j partįnės įr valstybinės kon-

■ ' ■*' KUlle K0\ ose ~U y u L.a:n „„oa n„ skaičius klausoma.būtu išleista dauff .__ ------------------- tcvdiaigi aš norėčiau savo pini-
Olrait, Maiki, dėl tokių'atsdm^* .. .

ha Nau-’ ~ As’ teve’ Iasinill kom- 
neatsimenu. Gal

jųjų Metų, o ne "apynių yr.“

niekų nesibąrsime, 
jus Metus reikia pradėti gra. 
žiai. Aš jau turiu sugalvojęs 
ir naują skymą šiems me
tams.

— Ir vėl "skymas“. O ko
dėl ne planas?

— Tai tu vistiek nori su 
manim bartis?

— Bartis aš nenoriu; aš 
tik noriu, kad tėvas geriau 
kalbėtum lietuviškai.

— Bet aš noriu, kad tu 
leistum man pasakyti apie 
mano planą.

— Gerai, gerai, tėve, sa
kyk.

— Nu, tai tylėk ir klau-

, panijos neatsimenu. Gal ji
Kitaip vadinosi?

— Turėtm atsiminti, Mai
ki,ba tie lašiniai bus pridarę 
daug bėdos ir Lietuvos 

I krikščioniškiems demokra-I
j tam.
; — Kodėl?

— Todėl, Maiki, kad ant 
kožnos lašinių palties buvo

j įspaustos litaros U.S.A., o 
Į krikščionys norėjo juos par- 
, davinėti Lietuvos kariuome. 
' nei kaip Lietuvos lašinius, 
taigi • reikėjo tas litaras iš
skusti. Niekas nebūtų to ži
nojęs, ale kai Lietuvos val- 

' džią paėmė liaudininkai su

.. . , , , ,. kaip auea ne tik skaičius, i klausoma, būtų išleista daug

.iais suny o ir ga op ga u i- . keičiasi ne tik išvaizda,, daugiau knygų, negu dabar

nų lietuvių, vokiečių, ir gal 
kai kurių slavų giminių.

Taip pat nėra tiksliai nu
statyta ir jo pavardė. Įvai
riuose raštuose aptikta vis 
kitaip jo pavardę lašant:
Masvid, Masvydas, Mossuid, į (Elta) Komunistų parti- tiniai komitetai. Gamybinių 
Magcuvidius, Možvid ir dar, jos plenume lapkričio 23 d.'valdybų skaičius numatytas
kitaip. ! priimtas nutarimas, pagal pakelti iš ligi šiol buvusio

1

bet ir turinys, nuolat įvairo- 
damas svarbiomis ir aktu-

ten išleidžiama. Na, ir nea
bejotinai vertingesnių.

0 NIKITA VIS 'REFORMUOJA4

Nėra aisKU, Kuriai UkybaljKun Komunistų partija 
jaunose dienose jis pl ikiau, skirstoma Į 2 dalis. Dabar

5U- v vr i in ioUVV fCVlJVJV w A.

sė. Vienų spėjama, kad jo; bus:
būta kataliko, bet vėliau jis; 
palinko į tais metais Lietu
voje plintančią evangelikų 
tikybą. Kadangi tais metais

a) krašto, srities 
organizacija, jungianti ko
munistus. kurie dirba pra
monėje, statyboje, transpor-

syk. Kai dabar J^adedam {gccialdemokrataiS) taį pra
naujus metus, tai turim už
simoti geriems darbams. Tu. 
rime sudaryti gerą komitetą 
ir ieškoti nuskendusių skar. 
bų.

— Gal norėtum iškelti nu
skendusį "Titaniką“?

— Ne pro šalį būtų ir tai 
pamislyti, ba su tuo šipu 
taipgi daug Dievo dovanos 
velnias nunešė į marių dug
ną. Ale dabar, Maiki, būtų 
negeras laikas tuo užsiimti, 
ba prasidėjo žiema, tai nie
kas nenorės sušlapti to ši- 
po ieškant. Žiemos metu, 
-Maiki, geriausia būtų pa
ieškoti tų skarbų, ką nusken.

dėjo tuos lašinių skutikus 
imti už kalnierių ir traukti į 
teismą. Jų advokatai aiški
no, kad literos U. S. A. reiš
kia Ūkininkų Sąjungą Alek. 
sote, vadinasi, lašiniai buvo 
lietuviški; ale nieko nema
no. Todėl daugelis tų la
šinių skutikų turėjo bėgti 
let Brazilijon. Tai matai, ką 
iems padarė Saubostono la. 

šinių klumpanija.

Lietuvoje būta didelių nesu. j te, mokslo įstaigose ir moks- 
sipratimų tarp įvairiai tikin. linio tyrimo institutuose bei 
čiųjų, tai kai kas prileidžia,! kitose įstaigose, aptamau- 
kad Mažvydui teko iš Lietu- jančiose pramonės gamybą 
vos pasišalinti. Tuo atveju, ir statybą, il
gai jis ir buvo pirmasis išei
vis, savotiškas DP.

Yra nepatikrintų žinių, 
kad 1539 m. M. Mažvydas

Valdybos nariai. Tuo būdu 
yia užtikrintas abiejų orga
nizacijų veiklos darnumas. 
Bendrovės vyr. direktorium 
yra S. Nenortas, o DBLS pir
mininku J. Vilčinskas.

trolės organą — TSKP CK 
ir TSRS Ministi-ų Taiybos 
Partinės-valstybinės kontro
lės komitetą ir atitinkamus 
komitetus vietose...
Kodėl griežtinama kontrolė

Ogi, pagal Chruščiovą, 
nesilaikoma partijos nuro- j 
dymų, prasižengiama parti-i 
jai, valstybės disciplinai. 1 
Čia ir pavyzdžiai: "mulki-’ 
nimas, prirašinėjimai, pra
nešimų klastojimai, vietinis 
patriotizmas, kompcija, ky
šininkavimas, materialinių 
valstybės vertybių eikvoji-

VOKIETIJA

Lietuvaitės dekoracijos 
teatruose

(E) 1962 m. gruodžio 
mėn. pradžioje Muenche.no 
Jaunimo Teatre Įvyko prem
jera prancūzų dramaturgo 
Henri Gheon veikalo "Ka
lėdos turgaus aikštėje“, kū

mas bei grobstymas ir pan“. į dam dekoracijas paruošė 
Jis pranešė,'kad tik šiais I daįĮ-Giedra Migl.na.te <zur-

metais teismai sprendę by-i n3,s bailį,ši
las dėl 56 mil. rb. pasisavi- • S? , •nimo r | cheno Meno Akademiją,

1,500. Partijos vietos orga
ne dabar visur stebėsime 

partinė1 dvi atskirai veikiančias par
tines organizacijas — pra
monei ir ūkiui.

Pagal nutarimą šių metų 
gruody ir 1963 m. sausy 
teks rinkti naujus vadovau
jančius partinius organus— 
juos rinks (žinoma, ir Lie
tuvoje -E.) gamybinių vai 
dybų konferencijos, taip 
pat miesto,, rajonų konfe-| 
rencijos, miestuose, pramo
nės ir žemės ūkio partinių 
organizacijų sričių ir kraštų 
konferencijos.

Sąjunginėse respublikose 
toliau pasilieka centro ko
mitetai, tačiau įvedami CK 
Prezidiumai — vienas vado
vauti pramonei ir kitas—že. 
mės ūkiui.

Sovietinio gyvenimo ste 
Lenino 

re
formų partijos struktūroje.

Visur —
Miglinaitė iki šiol paruošė

b) krašto, srities partinė 
organizacija, jungianti ko
munistus, kuiie dirba kol- 

, chozuose, sovchozuose, ban. 
mokėsi Y ilniuje Įkurtoje į dymų stotvse, žemės ūkio 

| Kulviečio mokykloje. į mokyklose ir kitur, kur vyk-
Bet nekyla jokių abejo- dcma žemės ūkio gamyba, 

nių, kad 1546 m. rugpiūčio • Krašto, srities partinėje or- 
1 d.. Martynas Mažvydas įsi- Į ganizacijoje atitinkamai su
rašė į Karaliaučiaus univer.; daiyti komitetai vadovauti

A v tol inc lažiniai T ip ! feitet3 studijoms. Karaliau- pramonės ir žemės ūkio ga- .! tai jos lajiniai Lie ^jaus universitetas buvo 
.uvoje buvo skutami? į gteigUs 1544 m am_
.—^*u, kam tu mane klau.į žius spinduliavo visai Lietu- miškus rajonus—o Lietuvai bėtojai teigia: nuo Lenir 

si? Juk tu turėtum geriau zi.: vaj Dabar jis maskolių už- nustatyta 41 rajonas—šių dienų nebūta tiek gilių n

vagys, žulikystės, j dekoiacijas šešiuose 
kyšiai

noti.
Ar

mybai.
Sustambinus esamus kai-

, , — daug pinigų buvai
do visokių kasteriu kisenese. •
Ve, gazietos rašo, kad Čika- J *

darytas uždavinius toliau atliks šių

Girdi, kyšininkavimas 
siveisęs net ir centrinėse { 
staigose ir partinių vadovau. 
jančių narių tarpe. Už ky-i 
šius, pagal Chruščiovų, "iš-| 
švaistomi valstybės fondai, 
neteisėtai išduodami orde
riai butams, išskiriami že
mės sklypai, skiriamos pen
sijos, • priimami mokytis į 
aukštąsias mokyklas ir net 
išduodami diplomai44 (Tie
sa, N. Chruščiovo praneši
mas, 272 nr.).

Tuo būdu pažeidžiamas

Vak.
! Vokietijos teatruose. Deko- 

j' racijas vokiečių spauda įver. 
_ J tino teigiamai.

VAKARŲ IR RYTU 
KARO JĖGOS

gos žurnalistų iždas nusken. 
do. Sako, buvo kasierius, o 
dabar nėra. Buvo iždas, o 
dabar nėra. Ižde buvę du 
tūkstančiai dolerių, o dabar 
ir tų nėra. Buvo paskirta re
vizijos komisija, kad to 
skarbo paieškotų, ale nega
lėjo nieko surasti. Rokuoja- 
si, viskas nuskendo, kaip 
"Titanikas“.

— Bet tai Chicagos žur
nalistų reikalas, tėve. Jeigu 
jų revizijos komisija negalė
jo nieko surasti, tai ką mudu 
galėtume padaryti? Be to 
niekas mus ir neprašė kištis 
į jų reikalus.

— Nu, tai yra kitokių 
skarbų, kurių reikėtų paieš
koti, Maiki. Ve mūsų Sau- 
bostone ant Brodvės buvo 
garsi lašinių klumpanija, ką

Jau nebeatsimenu,
.Maiki.

— Jeigu nebeatsimeni, tai 
nė neieškok — Ale buvo ir

Martynas Mažvydas gal metų kovo mėn. pradėjusios Kokie partijos ir __ , •
buvo vienas piimųjų lietu- veikti gamybinės kolchozų čiovo tikslai, ko jis siekia; vq valdovas. Dėl
vių studentų Karaliaučiaus ii- sovehozų valdybos. O vie.
universitete. Ten

darbą ir lyg partiją suskal- 
šiuo metu sunkumokslus toje kaimiškų partijos rajo-; dydamas, 

baigęs, M. Mažvydas prade- nų komitetų dabar įsteigia-į įžiūrėti. Gal ūkiniai sumeti-
jo kunigo darbą. Jis įvairio-

(E) Kaip atrodo abiejų 
galiūnų karinis pajėgumas 
1963 metams prasidedant? 
Pagal neseniai Londono 
"Institut for Strategic Stu- 
dies“ paskelbtus duomenis, 
tas pajėgumas toks:

Vakarai — tarpkontinen- 
tinių raketų turi 450-500, vi
dutinio nuotolio raketų 250, 
tolimo skridimo bombone
šių 630, vid. nuotolio bom
bonešių 1630.

Rytai — tarpkontinenti- 
nių raketų 75, vidutinio nuo
tolio raketų 700, tol. skridi-t
mo bombonešių 200, vid. 
nuotolio bombonešių 1400.

PABRANGS PAŠTAS

to jis ir įsakė ir, aišku, vie
ningai lapkričio 23 d. priim
tas nutarimas sudalyti tą 
"vieningą kontrolės orga
ną“ (svarbiausia—su orga
nais vietose...).

Taigi, naujas kontrolės a- 
paratas pirmiausia prižiū
rės partijos pareigūnus, tie
sioginiai vadovaujančius ū 
kiui. Chniščiovas čia remia
si ir Leninu (jo "Darbinin
kų ir valstiečių inspekcija“) 
ir teigia, kad tai — demo
kratiškiausia kontrolės sis
tema. žinoma, jis nutylėjo, 
ad toji Lenino "inspekcija“ 

buvo tik pradžia Stalino 
pradėtajai teroro sistemai.
Y isi tie kontrolės organai
su jų uždaviniais daugiau vėl tas reformas nereikės 
primena slaptosios policijos pakeisti... naujais pertvar-

mi gamybinių valdybų par- mai? Vargiai.
daugiau tokių biznių, ką nu- J se Mažosios Lietuvos vieto- 
skendo su Amerikos lietu- i se klebonavo, 
vių doleriais, Maiki. Tu, tur. Į jįs parašė dar keletą kny- 
būt, atsimeni Lietuvos At-ioučių, skirtų tikybos reika- 
statymo bendrovę. Ji žadėjo
sugriautą Lietuvą atstatyti.
Mes sudėjome jai apie mili
oną dolerių. Bet ir ji 
skendo.

—Kalti buvo jos kapito
nai, tėve.

— Nu, tai pasakyk, kur 
čia teisybė? Juk sudėti mū
sų pinigai negalėjo kaip 
kumparas išgai-uoti. Jeigu 
dabar jų nėra, tai turi būti 
rankos, kuriose jie buvo su
dėti. Kodėl negalima būtų 
tų rankų surasti? Gal tada

KAS GI YRA TAS MURKLYS?
lams. Jos visos buvo spaus-; 
dintos Karaliaučiuje ir jau' 
žymiai vėlesniais metais Ka

nu-į raliaučiaus universiteto kny
gyne aptiktos.

Čia tenka pastebėti, kad 
gmodžio 8 d. per Vilniaus

pardavirėjo šė.us ir už gau. mūsl! Pini«ai ^irastų’ 
tus pinigus siuntė Lietuvon 
lašinius.Jeigu gerai 
nu, tai ir aš jos Šerą buvau 
nusipirkęs. Dabar jau apie

Tu, Maiki, turi gerą galvą, 
atsimi tai Pamislyk, gal ką nors iš- 

figeriuosi, o aš tuo tarpu už.
trauksiu šviežia d ūma.

?4urklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna
mis—apsukrus katinas. Daugienė turi ir daugiau visokių 
įnamių—žvirblių, pelių, žiurkių. Ji turi šunį, jos kiemą 
kasdien lanko ir varna. Našlės Daugienės kieme ir jos ma
žame ūkelyje vyksta karas, sudaromos kariškos sąjungos, 
silpni jungiasi prieš stiprų, diplomatai ieško talkininkų, 

radiją susovietintų Lietuvos’ kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
knygų rūmų direktorius An. įir jam tenka priešų dantų ir aštrių snapų paragauti. 
tana$ Buividas tarp kitko! Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 

at?nnnPe Mi: P*3?' Į skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy- 
spaudai • 1)6 RUS 16 į sa^os- J°s kalba giaži, pasakojimas sklandus, ir visa apy-

"Pirmoįi lietuviška krV saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo- 
ga, Mažvydo 1547 metais iš-' Tai Sera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams 
leistas katekizmas, yra visų ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu, 
lietuvišku spausdintų raštu Užsakvmus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu: 
motina Nors ji buvo skur-i ' «.KELEIVIS”
daus religinio turinio, ne- ivclcivio

636 E. Broadvvay--------:-------- So. Boston 27, Mass.
r

puošni
Ilginio turinio, 
savo išvaizda,

ne
bot

Primenam, kad nuo sau
sio 7 d. už paprastą laišką 
reikės mokėti 5 centus, atvi
ruką 4 centus, oro pašto 8 
centus ir t.t.

Jei savo bičiuliui iirašv$j 
Keleivį, ji* tau bus dėkingas 
ištisus metus.

terorą. ! kymais. Jis nori, dinamišku
j Dabar teks palaukti, kaip būdu, vienu ypu susidoroti 
J Chruščiovui seksis vykdyti su vidiniais Sovietijos sun- 
jo paskelbtąsias reformas ir kūmais ir gelbėti smunkantį 

•ar kuriam laikui praslinkus partijos autoritetą.

Muenche.no


Puslapis §e§tas

MOTERŲ SKYRIUS

Viena Ivano Denisovičiaus diena
(IŠTRAUKA IŠ APYSAKOS)

Spausdinamoji ištrauka paimta iš Vilniuje leidžiamos<
' l iesos *. Apysaka buvo išspausdinta “Novyj mir“ žurnalo 
Nr. 11. Tas žurnalo numeris tuoj buvo išpirktas, nes ta apy
saka tai pirmasis kūrinys, kuriame pavaizduojamas gyve
nimas Stalino katorgoje, šitoj apysakoj aprašomas kalinio 
šuchovo gyvenimas minėtoje vergijoje. Ji, net “Tiesos** žo
džiais tariant, “rodo tą žmogaus paniekinimą ir pasityčio
jimą asmenybės kulto metais, pažeidžiant socialistinį tei- 
sėtumą ir paminant žmogiškumo principus“.

Autorius yra fizikos-matematikos mokytojas. 1941 m. į 
buvo pašauktas Į Tarybinę armiją eiliniu, karo metais ko- ' 
vėsi kaip artilerijos karininkas, už drąsą ir pasižymėjimą 
apdovanotas ordinais. 1945 m. jis buvo neteisingai apkal
tintas ir nuteistas 8 metams katorgos. Dabar jis reabilituo
tas ir dirba mokytojo darbą. Savo apysakoje jis nieko neiš- 
galvoja, tik aprašo, ką pats išgyveno, tik asmenų vardai pa
keisti

Tuos, kurie skaitė Tautvaišienės “Tautų kapinynas Sibiro 
tundroje“ ar kitų buvusių Stalino katorgoje atsiminimus. 
Solženycino apysaka nenustebins, bet Sovietijoje ji sukėlė 
didelį susidomėjimą, nes ten apie Stalino katorgą niekas 
nedrįso rašyti, o jei ir rašė, tai niekam nerodė.

Nėra abejonės, kad Chruščiovas tą apysaką leido spaus
dinti. norėdamas nukreipti žmonių dėmesį nuo dabarties 
gyvenimo didelių sunkumų, bet reikia manyti, kad ją skai
tantiems kils mintis, kad ir Chruščiovas su savo padėjėjais 
yra kaltas dėl to nereikalingo žmonių kankinimo ir naikini
mo, nes jie buvo Stalino baisių sumanymų vykdytojai.

Red.

Penktą valandą ryto, kaip visada, davė ženklą kel
tis — prie štabo barako plaktuku daužė i bėgi. Trūkčio
jantis gausmas vos prasiskverbė pro stoi*ai apšalusis stik
lus ir greitai nutilo: buvo šalta, ir prižiūrėtojui nesinorėjo 
ilgai vargintis.

Gausmas nutilo, o už lango, kaip ir vidurnaktį, kai 
Suehovas buvo nusileidęs nuo gulto savo reikalu, ta pati 
tamsa ir tamsa, tiktai į langą žvilgčiojo trys gelsvi žibin- j 
tai: du — už užtvaro ir vienas — vidur lagerio.

Ir barako kažkodėl niekas neskubėjo atrakinti, ir nesi
girdėjo, kad budintieji būtų brazdinę rėčką ant lazdų, 
ruošdamiesi išnešti.

Šuchovas niekada nepamigdavo, keldavo visada lai
ku — iki išsiskirstymo buvo pusantros valandos savo, o ne 
valdiško laiko, ir, žinantis lagerio gyvenimą, visada per 
tą laiką galėjo kai ką užsidirbti: kam nors iš seno pamu
šalo suraukti užvalkalą kumštinėms; turtingam brigadi-1 
ninkui tiesiog i lovą panėšėti sausus veltinius, kad jam ne. j 
reiktų basom trypčioti aplink krūvą avalynės ir ieškotis 
pačiam; arba perbėgti per asmeninių daiktų saugojimo 
kameią, kai kam patarnaujant, pašluojant ar panešėjant 
ką nors; arba eiti į valgyklą rinkti nuo stalų bliūdelius ir 
krūvom gabenti juos į plovyklą — ten pavalgydins, bet 
tokių mėgėjų čia užtenka, net perdaug, o svarbiausia — 
jeigu bliūdely kas nors užsiliko, nesusilaikysi, imsi laižyti. 
O šuchovas tvirtai įsiminė savo pirmojo brigadininko Ka- 
ziomino žodžius: Kaziominov buvo senas lagerio vilkas, 
iki keturiasdešimt trečiųjų prasėdėjęs jau dvyliką metų, ir 
pamainai, atvežtai iš fronto, plikoje proskynoje prie laužo 
kažkaip pasakė: ...............

— Čia, vaikinai, taigos įstatymai. Bet žmonės ir čia 
gyvena. Lageryje štai kurie žūsta: kas atliekas laižo, kas 
pasitiki sanitarine dalimi ir kas pas vyresnybę įjungsią 
landžioti.

Kai dėl tų, kurie pas vyresnybę landžioja, tai, žino
ma, jis perdėjo. Tokie save išsaugos. Tiktai jų gyvenimas 
kito krauju apmokamas...

Zvarbė šaltis. Jis dygiom adatom skaudžiai durstė 
Šuchovą ir vertė jį užsikosėti. Šaltyje buvo dvidešimt sep
tyni, šuchovas turėjo trisdešimt aštuonis. Dabar kas ką 
priveiks.

Ristele Šuchovas nubėgo į baraką. Liniuotė buvo tuš
čia, ir lageris visas tuščias. Buto tai trumpas, tylus ato
kvėpis, kada jau viskam pasirengta, bet dar viliamasi, kad 
gal šį sykį ir nebebus išskirstymo. Sargyba tūno šiltose 
kareivinėse, mieguistas galvas priglaudę prie šautuvų — 
jiems irgi ne pyragai tokiame šaltyje bokšteliuose tryp
čioti. Budintieji pagrindinėje būstinėje krosnelėn užmeta 
anglį. Prižiūrėtojai baigia traukti paskutinį dūmą,, reng
damiesi kratai. O kaliniai, jau visai susisiaustę visus savo 
draikalus, pasijuosę visokiais virvagaliais, apsitūloję nuo 
smakro iki akių visokiais skudurais nuo šalčio, — guli vir
šum antklodžių ant gultų su veltiniais ir, užmerkę akis, il
sisi. Kol brigadininkas riktels: ”Kelt!“

Snūduriavo kartu su visais ir 104-ji brigada. Tiktai 
brigadininko pavaduotojas Pavlo, krutindamas lūpas, kaž
ką pieštuku skaičiavo, tiktai ant viršutinių narų baptistas 
Alioška, šuchovo kaimynas, švarutėlis, nusiprausęs, skaitė

KELEIVIS, SO. BCtSTOH

PER ANKSTI KALBĖT APIE VEDYBAS?

Aktorė Jayne Mansfield su šuniuku ir italų filmų ga
mintojas Enrico Bomba susitiko New Yorke. Aktorė 
sako. kad dar per anksti kalbėti apie jųdviejų vedybas, 
nes ir ji dar nėra gavusi skirybų nuo savo vyro ir 
E. Bomba dar tik matė ad\okatą dėl skirybų. Bet ank
sti ar ne. aktorė apie tai kalbėjo ir visi suprato, kame 
vedybinis šuniukas pakastas.

Stasys Santvara* 

ATS1GRJ2IMAS METUOSNA

Kas esat jūs, atskridę metai:
Ar ašaros našlės,
Ar pumpurai, kurie pražysti negalė*,
Ar tik atodūsis gležnos gėlės,

Lyg upei tekančiai, žmogaus gyvatai?
Kas esat jūs, atlėkę metai:
Ar brėkštanti diena,
Ar meilės ilgesiu apsvaigusi daina,

Ar laimės troškulio svajonė kupina,
Ar niekieno nesustabdyti ratai?

Lyg vortinkliai, skrenda pagaire,
Lyg vilnys vandenų —

Mes bėgam iš savo* būties trumpų dienų. 
Pavargę nešam naštą skausmo akmenų, 
Pradingsim net savy neapsidairę.
Kas esat jūs, atbėgę metai?

Tik dūmų kamuoliai,
Į laiko vandenis nukritę aukso obuoliai, 
Našlės širdis, pravirkusi gailiai,
Trumputė saulės šypsena gyvatai...

(Iš ką tik išėjusios knygos ”Aukos taurė“, kuri 
gaunama ir Keleivio administracijoje. Knygos 
kaina $2.50.).

savo užrašų knygutę, kurioje buvo perrašyta pusė evan
gelijos...

Ir štai brigadininkas pi akai kė. atsistojo ir paskelbė: 
— Šimtas ketvirtoji! Kelk! Išeik!

dėlto jis nėra prie žmogaus 
ir jo namų taip prisirišęs, 
kaip, sakysime, šuo, kuris 
taip pat įš laukinių paimtas. 
Kad ir pčrai maitinamas, ka
tinas dažnai namus pameta

Ir staiga visa brigada, snaudusi ar nesnaudusi, pakilo ir išeina sau medžioti. Kar-____ 1_____ a l - -  ’ ._ r-, - 1 • ' t  J__  foio C'nrmštn r. Voi-tnio rtcci'
renka laukinį gyvenimą. To
kia iau jo prigimtis. Jis

ir žiovaudama patraukė prie išėjimo. Brigadininkas devy. 
niolika metų sėdi, jis į liniuotę nė minutės anksčiau neiš
gins. Pasakė— ”išeik!“, vadinasi, daugiau nepratempsi... i _ , ....................i mėgsta medžioti ir žudyti. 

— Apatinius baltinius atiminėja!.. Į Ir knygoje "Murklys“ ap-
Tokia jau lagerio dalia, ir Šuchovas įprato: tiktai irjra^taf ,^a?P žudikas. .\ors

žiūrėk, kad už gerklės tavęs nepagriebtų. ! P.e . a^ai ^sargios ir V1^-
į nos, vistiek jis moka jų pasi.

Kodėl — baltinius? Baltinius patsai viršininkas išda. į gauti. Jis pavojingas ir
vė?! Ne, kažkaip ne taip...

T11 * - . - j j- -- . . -nematyti, bet niekad neži-Juk kratai stovėjo rtar dvi neisrengtos brigados, u-v,- naį tai laukia.
sa 104-ji mate: iš stabo barako pasirodė režimo virsinm- ! Kartais iššoka iš krūmo kar
kas leitenantas YTolkovojus ir kažką riktelėjo prižiūrėto- tais nuo tvoros, o kai kada
jams. Ii- prižiūrėtojai, kol nebuvo Y oi kovo jaus, šiaip taip jr nuo stogo. Tik strakt_ ir
slinkinėję-kratinėję, suerzėjo, puolėsi kaip žvėrys, o jų’jau turi žvirblį savo naguos!
viršila riktelėjo:

— Marš... kinius atsi... sagstyt!

Ne tik kad lageriniai, ne tik prižiūrėtojai, sako, Vol- 
kovojaus bijojo net pats lagerio viršininkas. Pats dievas 
išgamą paženklino — tokią pavardėlę'davęs — kitaip,
kaip vilkas, YTolkovojus nežvelgia. Tamsus ir ištįsęs, ir I nusikratyti. Kilo sumany- 
spitras — greitai šmižinėja. Išners iš už barako: ”O čia j mas jį pakaiti Pritaisyti kil. 
kas susirinko?“ Neišsisuksi. pų, kur jis slampinėia — gal

. , .... , . , . pasismaugs. Bet atsirado ge-
Pirmiau jis dar rimbą nešiojosi, storą, kaip. ranka iki resnė mintis Atiduoti ji šu- 

alkūnės, odinį, susuktą. Pasakoja, kad BUR-e (BUR — niui. Bet ir vėl kliūtis: kaip 
sustiprinto režimo barakas) juo raižydavo. Arba per va- jį šuriui atiduosi? Juk šuo 
karinį patikrinimą susiburs lageriai prie barako, o jis taip pat ne draugas. Jis pats
slapčiom užslinks už nugaros, ir kad kirs rimbu per spran
dą: “Kodėl rikiuotėn nestoji, dvėseliena?” Kaip banga 
nuo jo žmonės nuplaukdavo. Nusvilintas už sprando stver. kiša nosi uosto. Jei tik už 
sis, nusišluostys kraują, tyli: kad ko gero, dar karcerio , uo^žia pelę. tuoj ir kasa. Ne, 
užtaisys. 180 Juo ne8Tali būti jokių de-

Dabar kažkodėl jis rimbo nebenešioja. apvilk,S

(Bus daugiau). kaip su jais susitarti.

mėgsta peles medžioti. Už
tinka kur žemėj u>va. tuoj
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KNYGA APIE KATINĄ
šiomis dienomis ”Kelei- Žvirblių sąskrydyje kilo 

vis“ išleido knygą, kuriai pa- sumanymas pakviesti vana
našios iki šiol mūsų raštijoj 
rodos nebuvo. Tai knyga a- 
pie katiną, kuris pavadin
tas murklio vardu—"Murk
ly*“. Taip pavadinta ir pati i su varnomis, ir tos užklupo 
knyga. į katiną, kai tas prie urvo lūu-

Kai kas gali paklausti,, kė pelės. Prasidėjo baisi ko- 
’ kam tokios knygos reikia? ■ va. Iš pradžios trys, paskui 

septyrios varnos pradėjo jį 
atakuoti, norėdamos iškapo.

gą katinui sudoroti. Bet at
siminta, kad ir vanagas’ ” 
žvirblius gaudo. Bus blogai. 
Galų gale padarvta sutartis

kurią, be abejo, pasistengs 
įsigyti. Ją parašė A. Gied
rius. Svarbesnieji nuotykiai 
tinkamai pavaizduoti daili
ninko Y7. Simankevičiaus 
iliustracijomis. Ji gaunama 

Keleivyje“. Kaina $1.80.
S. M.

| Juk katiną visi matom ir ge_
: rai jį pažįstam.

Bet kaip tik dėl to, kad ti jam akis. Bet katinas mo- » 
! dažnai jį matom,-tai niekad ka gintis: apsiverčia aukš- 
j jo nestudijuojam ir dėl to tielninkas ir ginasi nagais,
• labai mažai apie jį žinome, lygiai taip, kaip jo laukinis 
■ O jo gyvenimas ir papročiai brolis leopardas. Ir išliko 
.labai įdomūs. Anglų litera-į gyvas, 
j tūl oje jam yra skirta nemari Tada pelės padarė sutaili 
į žai vietos. Apie jį rašo The, su žiurkėmis ir, kai jis atėjo 
Practical Encyklopedia, En- klojiman pelinėti, žiurkės jį
cyclopaedia Britanica, The 
Book of Knouledge ir kiti 
informacijų šaltiniai.

Katinas priklauso ketur
kojų pasauliui, bet tame pa
saulyje jis netuii draugų. 
Kai kiti keturkojai būriuo-

užklupo iš visų pusių. Prasi-i 
dėjo žiauri kova. Katinas! 
klojo žiurkes vieną po kitos, 
bet jų vis nesimatė galo, i 
puolė viena jų banga po ki-j 
tos.

Kaip ta kova pasibaigė,

OPOSL’M ANT GALVO3

Berniukas Kieky Brautig- 
am užaugino gyvulėlį, vadi
namų opposum. kuris mėg
sta vaikui ant galvos tupė
ti ir į platų pasaulį iš auk
ščiau žiūrėti.

jas. ir mėgsta savo draugi- !ės‘ sužin0“tiI
jose būt., ta. kaimas
pmeja patvoriais ir pakru-l * '
miais vienas pats, visada ty-1 7-7777777,7. .. . 7._.-. 7J77^~ 7,77
kodamas ką nors iš pasalų, ĮDOMIOS IT NAUDINGOS KNYGOS
užklupti ir papiauti. Jis į * . t e

mėgsta žudyti paukščius, pe-. Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti
les, kiškelius ir kitus gyvūri _______ ___________
nėlius. Žudo juos ne tik dėl I EAVE YOUR TEARS IN : Lietuva budo, Stepono Kairio 
to, kad dažnai būna alka-* ' 1 ——
nas, bet ir dėl malonumo.
Sučiumpa savo auką palam-į 
do ją savo naguose, paskui: 
papiauna ir palieka. Jis gau-'
na malonaus pasitenkinimo THE RED STAR, rašoma apie 
iš to, kad gali sunaikinti ki
tą—tartum būtų Stalino gi
minės.

Dėl to jis ir draugų neturi.
Laukinių jo giminių yra ne-

MOSCOW, Barboros Armonie- 
nės “Kryžiaus kelių“ Sibire 
aprašymas, surašė A. L. Nas
vytis, 222 pusk, kaina ....$3.95.

, maža—leopardai 
j mos, jaguarai ir daug kitų— 
į bet ir tie tokie pat žudikai 
ir vieni su kitais nesibičiu- 
liauja: jie greičiau drasko 
vieni kitus, gal išskyrus tik 
vilkus, kurie dažnai telkiasi 
rujomis. Bet vilkų ir neten- 

! ka su katinu gretinti, nes jie 
negiminingi.

Nors žmogus jau seniai i. 19O5 METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslapiai. 
Kaina ......................................  $6.00

1 - - • •1 učiai i učiai. nu

komunigtų įvykdytas žudynes 
Rainiuose ir kitur, daug nuo
traukų, kaina ............$0.75.

lietuvių išeivija Amerikoje
vaizdi šio krašto lietuvių istorija, 
gausiai iliustruota, parašė St. Mi- 
eūdsąass, virš 5Ofi paslapju. Kai
na kietais viršais $5.00, minkštais
viršais ............................................ $4.00
kaina ....................................... $1.25

ŽVILGSNIS Į PRAEITI. K. Žuko į 
domūs atsiminimai, 477 psl., kai
na ....................................... $5.00

VAIKO SVEIKATA, parašė dr. V. 
Tumėnienė. 430? svarbių patarimu 
vaikų sveikatos klausimais, 136 psl.

DIENOJANT, “knygnešių karaliaus“ 
sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi. 
minimai, 464 psl., kaina.... $6.00

į katina prisijaukino — pir
miausia, rodos Egipte—vis pasaulio LIETUVIŲ ŽINYNAS 

paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasauly, 

464 psl. Kaina ....................... $6.50

LIETUVTU DAINOS AMERIKOJE, 
surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys. 472 dainos su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
S26 pusi. kaina ......................$5.00tais sugrįžta, o kartais naši- socializmas ir 'reugma.' p.

žvirbliams. Rodos, jo niekur

Palamdo jį, pakamuoja, pa. 
skui sumaumoja, apsilaižo 
ir džiaugriasi:

— Ai, koks gardus!
Pelės pirmutinės pradėjo 

galvoti, kaip to galvažudžio

rašė E. Vandervelde, vertė Vardo, 
nas. Kaina ........................... 25 Cnt

MARLBOROUGH'S LITHŪANIAN 
SELF-TAUGIIT. M. Inkienė. ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psL, kaina ........................... $1-25

ATLAIDŲ PAVĖSYJ, P. Abelkio ro 
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra 
eities, 467 psl. Kaina .......... $4.0f

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dali? 380 
pal. Kaina...............................$3.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ...........................$4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina ..................$8.50

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. 
Labai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina................... ............... 50 Cnt.

SFNOVES LIETUVIŲ PINIGAI nnc 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1796 metais 
Parašė Joria« Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierine 
kaina............................ $10.00

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ...................... $5.00

ALTORIŲ SE5ELY. V. Putino-My- 
kolaičin romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystėn dėl moterystė* 
Visos trys dalys įrištos J vieną 
knygą, kieti viršai, 031 puslapis. 
Kaina ................................... $6.00.

labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir

šeliais, iliustruota, 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina .... $5.60

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
istorinis romanas iš žemaičių krik
što laikų, kieti apdarai .... $3.50

ŽEME DEGA, J. Savicko karo metų 
(1939-1945, užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ................$450

ŽEME DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis. 414 psl. kaina ....$4.50

KODĖL AS NETIKIU I DIEVĄ? 
Atvira Tino monė, ydofnu? 
tai. Kaina ........................... 20 Cnt.

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ....................... 25 Ct.

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI, St. Michelsonas, 
95 pusi., kaina...................... $0.75

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................ 50c.

MILŽINO PAUNKSNE, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl., didebo formato, gera popie
ra, kaina......................................$2.50

ISEJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karai einant prie galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš I ietu- 
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimu. 180 psl. Kaina .. $2.00

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė, J. Gimbutas. J. Lingis, J. 
Balys 2r J. Žilevičius, 326 psl., 
' ' $5.00.

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas 
trijose dalyse, kiekviena dalis po 
$2, ara visos 3 dalys........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 puslapiai, kaina...............$1.25

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būt: ir ką apie tai sa
ko mokslas? Kaina........... 25 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams, 144 pusla
pių. Kaina ................................ $1.00

TAVO KELTAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kain^ 25 c.

JUOZAS STALINAS, arba kaip 
Kaukazo išpouis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina........................... 25 Cnt.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINES GAI. 
RES, 32 psl., kaina......... 25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
ra vienybės, 80 psl., kaina .. $1.06

ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo meto 
Amerikoje parašyti vaizdeliai so 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
......... ...................................... 50 Ct

Užsakymus ir pinigus praiome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

63f E. Broadiray------ :-------So. Boston 27, Mas*.
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LAIŠKAS REDAKCIJAI VIETINES ŽINIOS
Dirvai atsisakius šį laišką 

spausdinti, prašau Keleivio re
dakciją jį išspausdinti.

Dirvos Redakcijai 
Prašau neatsisakyti patalpinti 
šį laišką Dirvos skiltyse.

1962 m. gruedžio 5 d.. Dirvos 
140 N r p. J. V. atviru laišku 
klausia, ką veikia Lietuvių Ben
druomenė Bostone ir kaltina jos 
pirmininką S. Griežę-Jurgelevi- 
čių. kad. . . "taip patvarkei ben
druomenę, kad. . . griežti (visur 
mano pabraukta, S. G.-J.) jau 
nebėra kam ir su kuo”. ..

Atsakau kaltinimų eilės tvar
ka:

1. Lituanistinės mokyklos rei
kalai LB valdybai labai gerai ži
nomi. tik ji neturi priemonių 
priversti tėvus leisti vaikus į 
ją; jų ten neleidžia keli ir su- 
batvakarius lankantieji tėvai.

Buvo labai gera proga p. Ma-; 
Žiulio paskaitos metu sudaryti ' 
tokias “visuomenines nuotai
kas,” kad leistų,—gal būtų pa
sekę ir kiti.

LB žino ir mokytojų komplek
tavimo sunkumus. Mokyklos ve
dėjas šįmet daug vargo padėjo, 
kol prisiprašė. Kitąmet bus dar 
sunkiau, nes ir pats vedėjas ža
da pasitraukti.

bai palengvinai mūsų darbą."
Jie gi ten platina po viso pa

saulio žymesnes bibliotekas dr. 
A. Šapokos Vilnius in the Life 
of Lithuania. Reikėjo padėti ir 
padėjau.

6. Prie St. Santvaro 60 m. mi
nėjimo neprisidėjau ir atstovo 
nepasiunčiau (neturėjau ką ir 
bepasiųsti). Priežastis nuro
džiau organizacijų atstovų susi
rinkime sudarant minėjimo ko
mitetą ir čia jų nekartosiu,— 
užimtų daug vietos.

6. Dėl mano pavėluoto “prą- 
sikišimo” LE kritikuojančių 
straipsnių yra ir kitokios nuo
monės pareiškimų.

7. Kad LB valdyboje esame 
tik dviese.—ne aš “patvarkiau.” 
Bet kad visiem būtų aiškiau, 
pavartykim ir paskaitykim pro- J 
tokolus:

Į 1962 m. kovo 3 d. visuotinį 
metinį susirinkimą atėjo valdy
bos pirm., iždininkas, revizijos 
komisijos vienas narys ir du ei
liniai, viso 5 žmonės. Pratęsus 
laiką atėjo dar trys, bet anie du 
išėjo nesulaukę posėdžio pra
džios. Ir vėl likome tik 6. Susi
rinkimas neįvyko ir teko šaukti 
kitą. ,

Kovo 31 d. dalyvavo 35 žmo-

GEN. PROKURORAS

EDKARD V. BROOKEJ

• delphijos gydytojų draugija 
Į buvo A. Oželį paskelbusi 
Į sveiko gyvenimo pavyzdžiu.
Linkėtina Adomui sumušti 
visus ilgo gy venimo rekor
dus ir dar ilgai stebinti žmo
nes savo sveikata ir “seno 
krajaus” stiprumu.

Musų Kalendorių 
Baigiame Spausdinti

_ . . ... . , ,.nės, bet, priėjus prie valdybos
. , mokinjy stoka tik pu- rinkimų, prasidėjo vėjo malū-

sė bėdos, o mokytojų netekus 
viskas šustos!

Užtatai LB valdyba, tik per
ėmus pareigas, susirūpino įs
teigti kursus lituanistinių da
lykų dėstytojams parengti iš 
mūsų studijuojančio jaunimo 
tarpo. Tam reikalui išrūpino ne
mokamas patalpas, gavo iš Li
tuanistinio Instituto Chicagoje 
programas, sudarė pirminį no
rinčių studijuoti sąrašą, bet. . . 
įklimpo beieškodama patyrusių 
dėstytojų ir visas darbas sustok 
jo.

ši LB valdyba pradžią padarė, 
bet jos dienos greitai baigiasi.
Naujai—linkime būti laiminge
snei ir pradėtą darbą sėkmingai
užbaigti. i siuntė jį universitetan vakarais

2. Bostono Lietuvių Kultūros pasitobulinti, ir organizaciniam į

Naujas Massachusetts ge
neralinis prokuroras Ed- 
ward W. Brooke, 43 m. amž. 
advokatas, respublikonas, 
buvęs Bostono Finansų Ko
misijos pirmininkas, iškė
lęs didelius sukčiavimus į- 
vairiose įstaigose, pirmas 
negras, kuris šioj valstijoj 
išrinktas į tokią aukštą vie
tą.

Adomas Oželis Jau
nas: vieni kandidatus siūlo, o 
pasiūlytieji braukos ir taip ke
liom eilėm apeina visą ratą.

Tada atsistojęs pareiškiau;—
Pašvenčiau LB 3 metus, pridė
siu 4-us. Jauskite pareigą ir kiti.

Palieka kandidatūrą ir inž. A.
Skudžinskas sakydamas:—Nors 
mano sveikata ir silpna, bet jei- 

‘ gu kiti jaučiasi dar silpnesni, 
padirbėsiu metus, gal ir tesė
siu. . .

Atsiranda ir trečias ir tokiu 
būdu išrenkama 3 asmenų val
dyba. Tada kiti 5 leidžiasi išren
kami kandidatais. .

Pasiskirsčius pareigomis, tre-j .. ...
čiasis valdybos narys netrukus • tarnybą jis atliko Petiapily- 
pasitraukia, nes darbdavys pa- j je, kur jam tekdavo ir caro 

‘ Mikalojaus i-ūmus saugoti.

Mūsų kalendorius 1963 
metams jau visai baigia- 

j mas spausdinti ir šią savai- 
• te bus išvežtas i rišyklą. Vi- 
; si užsisakiusie ji kalendorių 
; greitu laiku gaus. Prašome 
siųsti užsakymus.

Turėjo geriausių norų ka-1 
lendorių dar prieš Kalėdas 

i pasiųsti užsisakiusiems, bet • 
: žmogus šaudo, o ragočius' 
i kulkas gaudo. Pasipainiojo 
viena kita kliūtis ir teko 
truputį pavėluoti. Bet nebe
ilgai teks laukti!

Kalendoriaus red.

IŠPŪSTA. PERGNYBTA

Tai naujausia mada, išpūs
ta. pergnybta, daro iš leidės 

darbščią skruzdėlaitę.

BITAS WORCESTERY

110 Metų Susilaukė i Mirė ^enal°r^us
Robert S. Kerr

Philadelphijoj gyvena iš 
Lietuvos atvykęs Adomas 
Oželis, kuris šiomis dieno
mis minėjo savo 110 gimta
dienį. Adomas atvyko į A- 
meriką 1904 metais atitar

Klubas, “kalbant apie astrono
miją.” buvo sausakimšai prisi
kimšęs žmonių iš Pietų Bostono, 
Dorchesterio, Jamaicos, W. 
Roxburv, Cambridge, Somervil- 
lės, Quincy. Arlingtono, Lexing- 
tono, Dedhamo, Walthamo, 
Norwoodo. Brocktono ir 
vietovių.

Gaila, kad p. J. V. per 10 me
tų ten kelio nesurado. O jis la
bai trumpas—nuo jo durų iki 
K K tik apie 15-20 minučių lai
ko!

darbui neliko laiko.
Kviečiami kandidatai vienas

po kito atsisakė. Norėjau šaukti 
visuotini susirinkimą ir atsista
tydinti, bet mano nuoširdus 
bendradarbis sudraudė, sakyda
mas:—Kuo tu tikras, kad vėl

Iš A. Oželio 19 vaikų tik 
5 dar yra gyvi. Jo žmona 
mirė 1945 metais. Jis pats 
1940 metais nustojo dirbti 
siuvėjų dirbtuvėje, bet iki 
paskutinio laiko vis dar bu-

Rnų į nepasikartos ta pati istorija. . . I vo judrus ir sveikas, tik aa-
i u šauksi, o niekas neateis. Tik I Lai* v,*a kiek silnnesnis ir 
į laiką gaišinsim. Kiek padary- ’ 031 >ra Silpnesnis ll
i sim. tiek bus gana.

Taip ir “griežiam” dviese, 
mielas pone J. V., laukdami di
desnio tamstos orkestro, tik la-

mažai bevaikščioja.
Prieš kelis metus Phila-

Naujų Metų dieną mirė 
senatorius Robert Keir, bu
vęs Oklahoma valstijos gu
bernatorius ir senatorius iš 

Karo itos valstijos nuo 1948 metų. 
Senatorius R. Kerr buvo vie. 
nas iš įtakingiausių senato 
narių ir ypač jo nuomonė 
daug reiškė svarstant su fe
deralinio iždo išlaidomis su. 
sietus klausimus.

Šen. Kerr mirė sulaukęs 
66 metų amžiaus. Jis gimė 
farmerių š
savo 
mą 
nienu
senato narvs.

3. ši LB valdyba surengė vie-1 gaila — pasigendame susi- 
nintelį “bankietą”—apylinkės rinkimuose tamstos paties.

S. Griežė-Jurgele vičius

TIKRA TEISYBĖ Ieškau savo sūnų: Antano, Ber- 
_______ , nardo ir Juozo Balčiūnų. Jie gy-

. , . . . i veno Nevarke, N. J., vėliau
Apie komunistus ją rasite , New yorke (Bronx’e). Duosiu 

Keleivio išleistoje knygutėj $10 tam, kuris pirmas praneš
'Tikra teisybė apie Sovietų Pranešti "Ke-
_ . „ leivis ’ (Juozas Balčiūnas),i Sąjungą. -

Joje rasite bendrų žinių
i apie Sovietiją, apie jos pa
dėtį, kaip bolševikai paėmė 
valdžią, tvarko ūkį, kokia 
yra darbininkų padėtis, apie 
koncentracijos stovyklas, są
žinės laisvę ir t.t. ir Lt.

Ypač šiuo metu ji naudin
ga ir įdomi paskaityti. Jos 
kaina tik 50 centų.

636 Broadvvay, 
Mass.

So. Boston, 27.
(50

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Gražų Lietuvos žemėlapį 
galite gauti Keleivio įstaigoj 

i už 50 centų.

Ar turi šitas 
knygas?SKAITYK STASIO MI- 

Į CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija' DIDYSIS SAPNININKAS, 185
Amerikoje,” DAUG PA- LIET( VOS3 RESPUBLIKOS 
VEIKSLŲ. KAINA MINK-' *STORUA su spalvotu žemė-

STAIS V1RSA1S 
KIETAIS—$5.00.

Aš Elzbieta Varnaite po vyru 
Dabažinskienė paieškau savo

lapių, 96 psl., kaina . . $0.75 
$4.00. i LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, kai- 

na ................................. $0.50
NIHILISTAI, 3 veiksmų trage- 

kaina ............................. $0.20
DĖL PINIGŲ, 3 veiksmų dra

ma, L. Tolstojus, 62 psl., kai
na ..................................... $0.35

6 kambarių geras butas antrame 
aukšte, puikus šilimos įtaisymas. Pra
šome kreiptis asmeniškai:

41 VVindhan: St. VVorcester, Mass.
(2)

KAMBARI AI FLORIDOJE

Floridos lankytojams kambarys 
vienam žmogui $ 10, dviem $15 per 
savaitę. Galima valgį pasigaminti. 
Netoli nuo Lietuvių Klubo. Bet kas 
gaii važiuoti mano adresu. Jei nebus 
vietos pas mane, tai suieškosiu kam
barį pas lietuvius.

J. Stankus
1275 N. W. 40th St.
Miami 42, Fla.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

pusbrolio sūnaus Bronio Varnos į LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma- 
(Warnos), girdėjau, kad gyve- tulaitis, 24 psl., kaina $0.25 
na Massachusetts valstijoj. Jis , STABMELDIŠKA LIETUVA,
paeina iš Krušių kaimo, Ramy-1 32 psl., kaina ............... $0.10
galos rajono. Jis pats ar kas jį I LIETUVOS SOCIALDEMO-

-----x--------------- x..-: KRATŲžmo prašom parašyti adresu: ( 
Mrs. Elzbieta Dabažinskienė ' 
>81 Union St. (2
Manchester, Conn.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJŲ
SKELBIMAS

TEISMO DIENA ARTI
Biblijos studentai pataria: su- toras, 

į raskit sau vienintelį kelią išsi- NEPRI! 
gelbėjimui, ateikit prie šv. raš
to, ten rasite Viešpaties patari
mus, ką reikia daryti; peržiūrė
kite faktus, šiandien pasaulis

Įeina prie sunaikinimo.
Brangūs draugai, matote pa- 

I tys savo akimis, šiandien ant že- 
I mės nėra teisingos valdžios, tai 
galima nuspręsti iš Visagalinčio 
Dievo žodžio, iš to mes žinome,

PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS, 32 psl., 
kaina 25 centai.

JAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 
35 centai

SIELOS BALSAI, J. Smelsto- 
riaus eilėraščiai, 221 psl.. kai
na ..................................... $0.75

LSDP FOR LITHUANIA’S 
FREEDOM. parašė S. A. Vik- 

32 psl., kaina 50 centų 
ĮKLAUSOMOS LIETU

VOS PINIGAI, Jonas K. Ka
rys. 225 dsL, kaitra .. $5.00

ANARCHIZMAS. 29 psl., kai
na ..................................... $0.15

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELES. K. 
Kraučiūno eilėraščiai. 124 
psl.. kaina .................... $1.00

DELKO ŽMOGUI REIKIA 
GERT IR VALGYT, dr. A 
Garmus. 40 psl.. kaina $0.15

KAIP SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU‘Keleivio’’ admini.tracir | kas atsitiks pasauliui netolimo- 

; je ateityje. Kame gi galima su-

mokyti teisybės kelio. (2 Tomo. 'MATERIALISTIŠKAS ISTORI- 
3:16 e.). 6 kur galima gauti J JOS SUPRATIMAS. 80 p?U
Bibliją? Pas Biblijos studentus, j *aina -••••••••••.••• 5

IPAPARČIO ŽIEDAS ir kitos a- 
pvsakos, A. Antar.ov, 45 pšl.,

ĮDOMIOS KNYGOS 
ROMANAI

Visagalis Dievas davė savo 
pažadėjimo žodį. kad savo Mesi- 

Į ją Kristų Jis padarys savo tei
singos valdžios galva ir kad jis 
valdys pasaulį teisybėje ir su
teiks amžiną gyvenimą visiems 
paklusniems žmonėms.

Brangūs draugai, nemanykit, 
kad mirtino žmogaus galybė tai 
galės padaryti. Žmogus turi mir
ti, o Dievas amžinai gyvas. Ieš
kokite tiesos. Dievo žodžio, kad 
galite surasti. Nustatytas laikas 
jau pasibaigė. Dievo karalystė 
yra čia pat, ir Armageddonos y- 
ra arti. Visos religijos yra prie
šingos Dievo karalystei. Aš pra
šau visų, eikite į Viešpatie?, pu
sę ir priimkit tiesą ir savo Vieš
patį Jėzų Kristų.

(Bus daugiau).
Skelbia:

William Shimkus. 330s l.r.:roln Avė. 
Cleveland 34. Ohio 

Mes turime pasiskaitymui te

SALDUS, BET GERKLĖN NELENDA
Ir dar iš anų svilėsių

kaina 10 centų
GYVULIŲ PROTAS. 212 psl., 

kaina 75 centai.
ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ, 1 veiks

mo komedija. 29 psl., kai- 
kaina ............................ $0.25

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI, 
kaina ............................. $0.25

DAINOS APIE LAISVE. A. 
Giedraitis, 32 psl., kai
na .....................................  $0.75

į.IAUDIES DAINOS, gaidos 
mišriam chorui. V. Banaitis, 
kaina ............................. $1.50

VARPAS NR 3-4 (Vinco Kudir
kos šimtmetis. Nepriklauso
ma ir pavergta Lietuva ir kt. 
59 psl.. kaina ..................$2.00

MONOLOGAI IR DEKLAMA
CIJOS. 96 psl.. kaina . . $0.25

KAS YRA SOCIAUZACIJA. 
K. Kautsky, 31 psl., kai
na ..................................... $0.30
Užsakymus su pinigais prašo

ma siusti:
KELEIVIS 

636 Broad wav 
Tto«<nn 27. Ma««

(Atkelta iš 4-o psl.)
gal planą! Aišku, už auksi
nius rublius mokėta daug 
daugiau negu už popierinius,

veiklos dešimtmečio paminėji
mą. kai tuo tarpu kitos organi
zacijos juos rengia kas mėnuo.

4. Maironis šįmet Pietų Bos
tone viešai paminėtas du kar- Į ___ ___ _____
tus-balandžio i d. Lietuviu Pi- j NEPILIEČ1AM ŽINOTINA i valdžios išteistus., 
liečiu Draugijos, o lapkričio 4 Į 
—Miesto Savivaldybės salėje ir' 
abejuose buvau.

Pirmojo komitetan nieks ne
kvietė, antrojo—nėjau ir pasa
kiau dėlko. Tas priežastis pa
kartoju: Esu 4 organizacijų val-

LB Bostono apylinkės vald. 
pirmininkas.

Įstatymas reikalauja, kad • • — • .
Pas tuos nusikaltėlius kra

tos metu rasta ir geros ”ža-

, , Alė Rūta, PRIESAIKA,
Spalio 20 d. Komsomols., Didžioji meilė, II d., romą-

I

nntieji JAV pilietybės, vy
______ _______~__________ resni kaip 14 metų, turi re-
dvbose. dviem jų vadovauju, ei-' gistruotis. Tos pareigos ne

iki sausio mėnesio galo netu-»liavos“: 6 kilogramai aukso, 
330 įvairių brangenybių, 48 
auksiniai laikrodžiai, 10

liniu nariu priguliu dar kitatiek. | atlikusieji vra baudžiami
j k,Tabm.rei^“i registracijos

šįmet du kartus Chicagon skrai-1 blankai (Adress Report 
džiau ir viena karta Nevv Yor-iCard 1-53) gaunami pašte 
kan, bet p. J. V. niekur nesuti-j ar Imigracijos įstaigoje.

kaja Pravda" aprašo, kas y 
ra tie ”futbolistai“, kurte 
nieko nedirba, bet sočiai gy
vena.

Pasirodo, kad futbolų ko-

_ nas, 309 psl., kaina. . $2.50.
Alė Rūta, MOTINOS 

RANKOS, romanas apie 
motinos meilę, jos tikslą ir 

i rūpestį išauklėti savo vai
mandų dalyviai gauna pej'įjęus pilnais žmonėmis ir ti- 
mėnesį 120 rublių algos. Tai- ikrais lietuviais, 397 psL, 
gi jie kojomis uždirba dau-,kaina S4 00
giau, negu inžinierius savo | pranas Naujokaitis: U- 
smegenimis, nes inžinieriaus' PELIAI NEGRĮŽ T A Į 
alga mažesnė. Ji svyruoja KALNUS, 509 pusi., kaina 

$5.00.
Vincas Ramonas: MIG

LOTAS RYTAS, 166pusL,

brangių rankinukų, apie pu
sė miliono dolerių, 6 auto
mobiliai. Visas tas turtas 
prašoka 10 milionų rublių 'tarp 80-120 rublių. Pasirodo, 
vertę. ;kad kai kurios pramonės į-

Visa tai ne koks išmislas, monės savo futbolo koman-
Užpildytą blanką reikia i bet komunistinės spaudos dų išlaikymui išleidžia po'kaina $9 00LB Bostono apylinkės valdy-. .. . .. . . _ , . r--------- , . . .

boję esame dviese, o darbo— • pačiam įteikti pašto pareigū- į jau nebenutyleta ir viešai penkis ir daugiau tūkstan- 
marios! Visur nespėju, visko ne- į nui. Paštu nesiųsti. Ligoniai, t paskelbta tiesa. čių dolerių kas mėnuo.
aprėpiu.—Apsieisite ir be ma-‘ kurie negali patvs blanko

.............. .............................. užpildyti ir jo įteikti paštui,
tai gali atlikti per savo šei-

atlikau kita labai nuobodų dar
bą. kurio kiti nesiėmė ir turė
jau atlikti labai ribotu laiku.

Komitete būčiau buvęs šapelis 
tarp šulų. o čia pats jei ne šulu. 
tai bent geru tuinu darbą rė
miau.

Už tai torontiškiai vilniečiai 
(tikriau — Jeronimas Cicėnas) 
pilną glėbį AČIŪ atsiuntė—“la-

Juozas Kraiikauskas, TrT-iPel,ū. ir knvgučiu įvairaus turi- 
NAGO UGNIS, premijuotas
romanas. 20o pusi., kaina ;r gausite nemokamai 
$2.50.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gvvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

Alovzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre
mijuota? romanas, 279 psl., 
kaina $3,00.

Alovzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.

Juozas švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, nremiįu o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
?wenimo, 394 pusi. kaina 
$4.00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJU GYVENIMŲ, 462
pusi., kaina $4.50.

Juraris Gliaudą. ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
psl.. kaina $2.50.

To? knygos gaunamos ir 
Keleivio administracijoj.

Komsomolskaja Pravda“ 
tuos futbolininkus vadina 
veltėdžiais, tinginiais, ne
naudėliais.

O kas yra tų futbolo ko-'; 
mandų dalyviai? Nagi, be
veik visi komsomolijos nario 
gnygelių savininkai — nau
josios klasės tėvelių sūneliai.

Sovietų Sąjungoje nėra 
sporto mėgėjų, kokių esama 
Vakarų demokratijos šaly
se. Sovietų Sąjungoje visi 
sportininkai yra profesiona. 
lai, valdžios lėšomis išlaiko
mi. Tai į tas sporto koman
das ir skverbiasi visi, kurie 
tik sporte kuo nors pasireiš
kia ir turi stiprų užnugari. 
Kai kurie jų net privengia 
žaidimuose dalyvauti ar juos 
susabotuoja, kad nereikėtų 
vargti. Taigi, ir čia kombi
nuoja, nes ten, jei nekombi. 
nuosi, tai negyvensi.

Vadinasi, saldus ir gardus 
tas susovietintas gyvenimė
lis, tiktai... i gerklę nelenda.

J. Vlks.

Kaip matome, tiems pa
auksuoto rublio išradėjams 
pradžioj nepaprastai sekėsi, 

mos narius ar kitų pagalba.. Į Bet įvyko mažas nesusipra- 
itimas. Vienas Kaukazo gy
ventojas nusipirko tų penk- 
į-ublių savo dukros kraičiui. 
Iki jos vestuvių tuos bran
gius pinigėlius žemėn užka
sė. Vestuvių dieną juos išsi
kasė. Nagi žiūri persigan
dęs— tos penkrublės su
rūdijusios ! O buržuazinis 
auksas nerūdydavo! Ir jis 
sumetė, kad tai apgavystė Pradėjo ieškoti tų tikrųjų 
kaltininkų per jų pačių a- 
gentus. Surado, įdūko. Pa
reikalavo grąžinti, kas jo 
buvo sumokėta. Apgautojo 
būta plepio. Visą tą istoriją 
nugirdo čekistų ausys, ir štai 
nauja spekuliacijos byla, 
kuri tiek savo uždarbiais 
tiek įrodymais, koks šešė^ 
Iiuotas tas sovietinis gyveni
mas, nustelbia ir visas iki 
šiol buvusias panašios rūšies 
bylas.

Pakalbinkime draugus, kai
mynus ir pažįstamus užsisa
kyti “Keleivį.” Kaina 
tams penki doleriai.

MES ATLIEKAME...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei Jums reikia —

• Biznio kortelių
• Spausdintų vokų
9 Laukams antgalvių 
9 Programų ar plakatų 
9 Bet kokiai pramogai biletų 
9 Draugijoms įstatų ar blankų

“Keleivio” spaustuvė padarys Tamstoms viską 
ir prisius. Praiome kreiptis iiuo adresu: 

“KELEIVIS”
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mase.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė savo DEIMANTINĮ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuvių tarpe turi daugiausia narių ir valdo didžiausi ka
pitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS. bet 
stoja nariu į SLA. nes žino: 1) kad SLA apdrauda gera. ge
resnės nėra. 2) SLA apdrauda pigi. nes savitarpinės pagal
bos pagrindu veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, 
o stengiasi savo nariams teikti visokeriopą pagalbą ir fra- 
temalinę globą. 3) SLA apdrauda yra saugi, nes paremta di
deliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo $100.00 iki 
$10.000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jaunimui ir šeimos 
apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalinė apdrauda reikalinga šiais laikais kiek
vienam.
SLA ligoje pašalpa tuo svarbi, kad ligos atveju narys ją 
gauna pats.
SLA galima gauti apdraudą nuo gimimo dienos iki gilios se
natvės.
SLA kuopos yra žymesnėse lietuvių kolonijose, jos teikia 
žinias apie apdraudas ir įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 301h Street New York 1. N. Y.
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Leopoldas Šveikauskas PARENGIMŲ KALENDORIUS

Vietines žinios
GI BERNATORIUS

Endicott Peabody, naudus 
Mass. valstijos tvarkytojas 
perima valdžią.

zas Lekys, Antanas Andriu
lionis, premijų sumanytojai 
Jadvyga Tumavičienė, Sta
sys Griežė Jurgele vičius.

Kuopos pirmininko anū
kė Nijolė Ivaškaitė ir Subat- 

• kevičiūtė gražiai padekla
mavo. Be to, buvo parodytas 

: filmas iš kuopos gyvenimo.
Deklamatorės ir trečioji 

taširio varžybų dalyvėj 
apdovarotos kukliom dova
nom, visi dalyviai pavaišinti, j

Susirgo Firevičiai

VIC EGI BERN ATOKIUS

Naujas Massachusetts vice- 
gubernatorius Francis X. 
Bellotti. 39 m. amž.. advo
katas. demokratas, gyvena 
Quincy.

Susirgo K. Pratapas

Vasario 17 d. Bostono Aukš
tosios mokyklos salėje (Thum-

Aukos Balfui

Tomas Firevičius iš So. 
Bostono paguldytas Mass. 
General ligoninėje, kur jam

1962 metams baigiantis 
Balio Bostono skyriui dar 
aukojo:
Ant. Andriulionis 
Eug. Manomaitis .
Košt. Dusevičius .
Antanas Bričkus .
A. Baltušienė ....
Grūzdai ...................... 5.00!'

Leopoldas Arvydas Švei
kauskas, kuris dėsto ekono
miją Yale Uuniversitete,į as Park) Vasario lti-Losios mi- 
Nevv Haven, Conn., buvo at-Į įėjimas. Rengia ALT o skyrius, 
vykęs aplankyti tėvų West’
Ro.vtury. Mass., bet pirmą 
Kalėdų dieną jau išvyko i 

J Pittsburehą, Pa., dalyvauti 
' Amerikos ekonomistų suva- 
• žiavime. Kadangi suvažiavi. 
me dalyvauja daug ekono
mijos profesorių, tai laikas 
tokiems suvažiavimams pa
renkamas toks, kada stu
dentai yra atostogose ir 

i universitetuose neskaitomos 
! paskaitos.

i KNYGOS JAUNIMUI

Auka Vasario 16 Gimnazijai
Prof. Ignas Končius, gyv.I 

VYaterbury, Conn., kalėdinių1 
sveikinimų vietoje Vasario I 
16 Gimnazijai paaukojo $5.'

.---------
! MURKLYS, A. Giedriaus apy

saka. 130 psl., kaina . . $1.80

„ . . : TRYS SAKALAI, Alf. Vambutostaiga susirgo Kazys Pra.; 15 jr m
padaryta sunkoka operacija, tapas, seniausias Bostono j , kaina * $->oo
Ligonis sveiksta ir po savai- 1lietuvis, rodos, 95 metų am-
tės tikisi ligoninę apleisti. žiaus. Paguldytas miesto Ii-’ GINTARĖLĖ, J. Narūnės pasa- 

goninėn. Linkime jam iršii ka, gražios iliustracijos. 24 
kaitą ligą Įveikti.

Ieva Firevičienė namuose 
pavirto ir susižeidė koją.

$61.50; Gydosi namuose.
10.00; Taigi Kalėdos Firevičiam

. 5.00 nebuvo linksmos, bet N. Me. 
• 5-d0 tai bus linksmesni. Linkiu 
. 5.00 jiems greičiau pasveikti.

Firevičiai Keleivi skaito

Apiplėšė S. irV. Minkų 
krautuvę

psl., kaina ................ $1.00
Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina ........................ $1.00

Kovo 8 d. Jordan llall salėje 
dainininkės Danos Stankaitytės 
Koncertas. Rengia Pabaltiečių 
Draugija.

• ♦ ♦
Balandžio 21 d. So. Bostono 

L. Piliečių Dr-jos salėje l.ietu- 
ių radijo korp. talentų popietė.

« • •
Balandžio 26 d. Jordan Hali 

alėje smuikininko Voldemaro 
tushevics koncertas. Rengia 
Pabaltiečių Draugija.

» » *
Gegužės 12 d. Laisvės Varpo 

anketas L. Piliečių Dr-jos salėj.
Birželio 23 d. Laisvės Varpo 

jegužinė Romuvos parke Brock
tone.

♦ » «
Spalio 6 d. Balfo metinis ban

ketas So. Bostono L. Piliečių 
Dr-jos salėje.

Skaityk Stasio Michelso
no parašytą knygą “LIETU
VIŲ IŠEIVIJA AMERIKO
JE," 500 puslapių, daug pa
veikslų, gal ten ir save pa
matysi. Kaina minkštais vir
šeliais $4.00, kietais $5.00.

PRANEŠIMAS

Dėmesiui ir Žiniai,
kad krautuvės ir siuntiniu«£
išsiuntimo įstaigos 359 W. 
BROADWAY, SO. BOS- 
I ON 27, Mass., yra pakeis
tas telefonas.

Prašom skambinti dabar: 
AN 8-0068

Gauta naujų prekių: įvai
rių moteriškų ir vyriškų odi
nių paltų ir žaketų.

Krautuvė atidara kasdien 
nuo 9 ryto iki 6 vai. vak., 
šeštadieniais nuo 8 ryto iki 4 
vai. vak. Kartoju telefoną:

AN 8-0068 
Vedėjas J. Vaičaitis

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ
Valandos:

nuo lt) ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

115 BROADVVAY 
SOI i H BOSTON, M ASS.

NEtUU SICVA.M.t MAŠINA 
1960 Modeli*

.tebuvo (lai naudota. Siuva zigzagu, 
ado, įš.'iuvinėja, dirba monograma.', 
dirba iirtavvnvs ir t t., ir t. U 
Ori;{inait su penkių metų garantija 
•>2j uz viską—gailina mokėti po <1.25

per savaitę.
HA 6-3W0

RayVieiv Realty Co
Real Estate - Insurance 

Notary Public
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIkONIS 
LICENSED BROKERS

Sąžiningas patarnavimas perkan- 
ien:s, j arduodantiems, ir drau- 
įziaiiutins namus, ūkius, ir vers

lus Bostone ir apylinkėse.

1672 DORCHESTER AVĖ. 
ĮMIKCHESTEK 22, MASS.

Office A V 8-4144 
tęs. A V 8-4144 ir CO 5-8841

v: ... eoi ca nuo pat jo pasirodymo, vadi-
Kiti aukojo po mažiau. | nasi’ 57 metus- 
Visiems aukojusiems ta

ria Širdingą padėka
Keleivio skaitytojas

Valdyba V. Dilba susižiedavo

Prieš šventes plėšikai Įsi
laužė i '’Baltic Florist“ krau
tuvę ir pavogė odos dirbi
nių, laikrodžių ir kt.

Lituanistinės Mokyklos 
Kalėdų eglutė

) ĖLYS’l KARVEUAI. Aloyzo Ba
rono apv'a. r. ės vaikams, 69 psl.. f p 
ttaina ................... ..................... $1.50 J

Spalio 13 d. Laisvės Varpo 
banketas So. Bostono L. Piliečiu

Kalėdinė eglutė

Teko matyti So. Bostono 
L. Piliečių Dr-jos gruodžio 
23 d. surengtą Kalėdų eglu
tę draugijos narių vaikams.

Ji man padarė nekokį į- 
spūdi. Tai buvo ne gražus 
šventinis dvasią pakeliąs 
parengimas bet paprasčiau
sia-; cirkas, kurio programą 
sudarė 3 menki klounai ir 
menkas filmas.

Draugija galėjo surengti

Praeitą sekmadieni, gruo. f 
džio 30 d., Šv. Petro parapi- 

i jos salėje buvo surengta
Bostono universiteto stu

dentas Vytautas Dilba,
skautų Senųjų lapinų bū- j Bostono" LitUMiištinfe "Sol 
.eito. vadovas, per Kalėdas ,kvk,os Kalėdu , ė .
oivc-l m zv/M O O’t 4-z~k a * Z <-z

ŠĮ kartą L. mokyklos vai-' į
susižiedavo su to paties uni. į 
versiteto studente Dana 
Liaugaudaite. Jungtuvės 
numatomos rudeni

Lit. Mokykloj vėl prasideda 
mokslas

kams eglutės iškilmes su
ruošė Lietuvių Moterų Dr-ja, ■ 
oendradarbiaudama su

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUV 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA

Sekmadieniais 8-9 vai. ry-te 
AM Bangomis 1190 kilociklų 

FM Bangomis 105.7 megaciklu 
iŠ WKOX, Framingham, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROCKTON 18. MASS. 
TeL JUniper 6-7209

kvklos tėvų komitetu. Šios * 
draugijos uolios narės pa- i *

Eostono Lituanistinėj Mo
kykloj po Kalėdų ir N. Me- 

vaikams gražesnę šventę. atostogų mokslas vėl pra.
Tikėsime, kad ateityje tai išdeda ši šeštadieni, sausio 
bus padaryta. į 5 d. ,9 vai. ryto.

J. V-gas Į ---------------------------------
Dosnumo pavyzdys

SLA 328 kp. įteikė premijas

Gruodžio 29 d. Sandaros 
salėje SLA 328 kuopa Įteikė 
premijas už rasini “Kodėl 
verta priklausyti SLA“ Onai 
Verbickaitei ($35) ir Ginta
rui Karosui ($15).

Progiamą pradėjo ir vi
są laiką jai vadovavo kuo
pos pirm. inž. Antanas Šku- 
dzinskas.

Sprendėjų komisijos pro
tokolą perskaitė pirm. adv. 
Zuzara Šalnienė. Ta 
kalbėjo komisijos

DOVANOS J LIETUVĄ 
Siųskite dovanų siunti

nius giminėms į Lietuvą per 
mūsų įstaigą. Siuntiniai nu
eina tvarkingai ir be trukdy

je mosi. Neužmirškime gimi- 
iXJ?Įir draugų Lietuvoje, 

tt! COSMOS PARCELS 
fe EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
ir komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

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

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

ĮPĖDINIS

1-r ) i v o i ei. a ▼ a-svzio

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—8 
Sekmadieniais ir šventadieniai*

pagal susitarimą
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner
Dorchester, Mass.

ii

»**»»»**
»*»»*
**
»»»»»»

YANKEE DODGE, INC.
2262 DORCHESTER AVĖ.

L0WER MILLS, DORC HESTER. MASS.
. Telefonas: 296 - 2900

NEPAPRASTA GARANTIJA! Penkiems metams arba 
50,000 myliu garantija 1963 metų Dodge automobiliams ir 
visokių rūšių sunkvežimiams!
Didelis pasirinkimas padėvėtų mašinų gerame stvyje, viso- 

* kių modelių.
vaidinimėli, kuriame daly- į * Parduodame išmokėtinai, norintiems parūpiname iš bankų 
vavo jaunesnieji mokyklos į 5 paskolą.
mokiniai. Tai žiemos paša- * Kreipkitės į lietuvį pardavėją VACLOVĄ GERVINĄ tele 
kaitė aipe miške paklydu-.t 
sius vaikučius, kuriuos čia

puošė sceną, papuošė daugu. * 
moj rankų darbo lietuviško * 
stiliaus papuošalėliais eg- : * 
lutę, rūpinosi vaišių stalu * 
ir kita tvarka. Moterų Dr-jos J 
pirmininkė ir Lit. Mokyklos «
mokytoja Paulina Kalvai- * 
tienė programai surežisavo *

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

447 BR0ADWAY 
South Boston, Mass

Inž. Joras Mikalauskas 
dažnai Įvairiems visuomeni
niams reikalams aukoja 
stambias sumas. Taip jis pa. 
darė ir praėjusių švenčių 
proga: sveikinimų vietoje 
per ALIAS Bostono skyrių į mės, žiemos karalaitė ir ka- 
paaukojo Lietuvių Profeso-balius, Įvairūs žvėreliai, pa-

tonu ar asmeniškai. Telefonas 296 - 2900.
Malonus Patarnavimas! — Prieinama Kaina!

sutinka geroji ir blogoji lau-'• Xr******a****eae*****r*********************** ****>**»*»

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth St,

So. Boston
Atlieku visus pataisymo, remon- 

| to ir projektavimo darbus iš lau-
• ko ir viduje, gyvenamų namų ir I
• biznio pastatų, pagal Jūsų reika- Į J lavimą. šaukite visados iki 9 va- ■
• landų vakaro.

Telefonas AN 8-3630

rių Dr-jos Savišalpos Fon
dui $100, Bostono lituanisti
nei mokyklai $20 ir jūrų 
skautams $ 15.

Kad daugiau tokių tauriu 
proga i tautiečių būtų, tikrai daug 
narvs I kultūriniu reikalu lengviau

prof. Juozas Rauktys, Juo- išspręstume.

rodydami savo meną, ir,
tinoma, Kalėdų senis, kuris 
jaklydusius vaikučius pri- 
^loboja, pažada parvesti tė. 
veliams ir išvyksta visiem 
vaikam parnešti dovanų.

Kaip paprastai, labiausiai 
raikų laukiamas momentas 
ra dovanų dalijimas, suke

liąs visiems daug džiaugs
mo. Tas duosnusis Kalėdų 
senelis šiemet buvo Tėvų 
Komiteto narys p. Kleinas.

Šiemet Į parengimą atsi
lankė gal kiek mažiau tėvų 
ir vaikų, nes kaip tik tą die
ną Bostoną užklupo didžiu
lis šaltis ir nepaprastai stip. 
rus žiemos vėjas, verčiantis 

tik vaikus, bet ir tėvus

NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 
ALIEJAUS KROSNIS 

SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

I PILNĄ ĮRENGIMĄ 
ĮEINA: NACIONALINIAI GAR
SI J. M. KROSNIS SU TERMO

STATU • MASTER RELAY
• HIUMIT CONTROL 

•COMBUSTION CHAMBER 
•ELEKTROS SUJUNGIMAI 
• 275 GALIONŲ ALIEJAUS 
TANKAS IR • DARBAS Už Ankšto Spaudimo

$269.

Apsidrausk
} NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ j
J Draudžiame nuo polio, viso-» 
{kių kitokių ligų ir nuo nelai- • 
{ mių (ugnis, audra ir kt.) . . J 
t Visais insurance reikalais • 
5 kreiptis: Į

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Lietuvis Gydv tojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

V ALANUOS nuo 2 iki 4 ir 6 iki 7
TEL. AN 8-2712 

Namai ir f’kb>:
287 Cniienrd Rd. Billeriea. Maus.

TEL. MO .7-2918

Trans-Atlantic TraveI Service
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus Į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 We<t BROADWAY. So. Boston 27. Mass.. Tel. AN 8 - 8764 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rusi .ios valdomas sritis.
Siunčiama nauji įvairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Visi dokumentai 
paruošiami rusų kalba ir siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO per 4? 
valandas nuo jų priėmimo.—Oro paštu—tą pačią dieną. Persiuntimo išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mūsų įstaigoje. Taip pat pigiai persiunčiame akordijonus. 
siuvamas ‘•‘Singer“ mašinas ir kitas prekes. Prašykite mūsų kata
logu.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsą viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tą sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę. j
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas. ! - , - » j-

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku. {zangos maldą, pasakė ŽOdj,
Gali na siusti iki 44 svarų pakirtus, jei siunčiami daiktai telpa dėžėje, ku- ' TįVii Ičnmitotn nirmininkas 
rios dvdis vra 14” x 13” x 20” coliu. Oro paštu galima siusti iki 22 svaru. 1 n.uiiutetv pu imiuimao

ISTVIGV I.IFTUVlšh \. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MUSŲ IŠTAIGA SĄŽININ
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su TNTURISTO įsralioiimais

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nuo 
Ovai. ryto ii i 7 vai. vak. ir šeštadieninis nuo s vai. rvt«> iki 2 vai. ]««|>ict.

VEDĖJAS: JONAS AOU.MONIS

ne
iš kojų, gnaibantis ausis ir 
pakinkius, nutraukęs ir nu
nešęs ne vienam skriblių.

Ši kukli šventė pavyko. 
Eglutės pradžioje prel. 

Pr. Virmauskio atstovas 
kun. A. Klimas pakalbėjo Į-

p. Paliulis ir Mokyklos ve
dėjas A. Gustaitis susirinku
sius trumpai pasveikino, lin
kėdami geresnių lietuviškų 
metu.

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

21 Valandų aptarnavimas

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset St^ Dorchester, Mass.

GEneva 6-1204
BooooooeeeeecMąoeeeooooeoseoooeoeisioeoeac

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

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

382 a W. Broadway, tarp E lr F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v^ išskyrus šventadienius ir sekm.
■MMaMMDMOOoeooooaflficaeoraooocac^Giocoaoociooaam

« t *
t Justice of thePeaee—Constable J 
; 598 E. Broadway j
• So. Boston 27, Mass. '

BRONIS KONTRIM

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston,

Office Tel. AN
Mass.
8-0948

} Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 
i_____________________ „t

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. 4
Lipdau popierius ir taisau^ 

£ viską, ką pataisyti reikia. }
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 

TeL CO 5-5854

Ketvirtis & Co.
JEWELEĖS—

T laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiu*, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Charles J. Kay ;
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil
License No. 48.79 »

I Gazo šilimą permainyti 8263 »

Telefonas: CO 5-5839

««
I
5 12 MT. VERNON STREET 
« DORCHESTER 25, MASS.
l«ąąaaaaa*fr*» * ****** o

J

Flood Sąuare 
Hardivare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas I-angama 
Visokie reikmenys narnami 

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai




