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Atskiro Numerio Kaina 12 Centų

Prezidentas Siūlo Mažinti 
Mokesčius 13,500,000,000

Mokesčiai Būtų Sumažinti Dar Šiais Metais 6 Bilionai* 
Dolerių, O Iki 1965 Metų Jie Būtų Sumažinti 13 Su 

Puse Bilionų Dolerių; Privatūs Žmonės Sutaupy
tų 11 Bilionų, O Korporacijos 2 Su Puse Bi

lionų; Pateikė .Reformų Programą;
Užsiminė Šaltąjį Karą.

----------- Į pasiūlys. Dabar pasiūlymas
Šį pii madienį preziden- jau padarytas, 

tas savo pianesime kongre- j;ar šį ketvirtadienį pre
sui apie "Unijos padėtį“ pa- zįdenta* pasiūlys kongresui 
siūle kongresui žymiai su-! naują 19b3/ G4 metų biu. 
mažinti mokesčius. Sumaži- džetą, kuris, pagal kai kurių 
.amas mokesčių butų įvyk- |aiklaįži pranešimus, siek. 
dytas bėgyje trijų metų, nuo sį bilionų dolerių,
dabar iki 19b5 metų Dar Rai nepapiastai paQi-
siais metais prezidentas siu- 1 * .
lo sumažinti mokesčius 6 bi- de«s biudžetas der.nsB su 
lionais daleliu. Daugiausia mokesčių mažinimu. pas.ro- 
pinigų sutaupytų atskiri mo. d>s slomls <l>enom.s. 
kesčių mokėtojai. Dabar pa
jamų mokesčiai siekia nuo 
20' < iki 91nuo pajamų, o 
pagal prezidento siūlymą 
mokesčiai būtų mokami nuo
14% iki 65■/< nuo pajamų. Ceilono ministerių pirmi-. 
Dalį pinigų (ketvirtadali) j njnhė Sirimavo BandararaL 
vyriausybe atsigriebtų >vai- ke ,ankėsi Fekine h itos 
nom mokesčių reformom. . , N

koruoraciios dabar mo-! ... .. T. .
kanuo savo"įetmj-Hd 52-,d‘“J05 .so.su,neJe-.J1. veze 
mokesčių, o pagal preziden. nams ir indams sesių neutra- 
to siūlvmą aukščiausias mo
kestis nuo pelnų siektų tik

TAIP RUOŠĖSI PASKUTINIAM SMOGIUI

Indy generolas Prem Chan, Jungtinių Tau tų kariuomenės Kongo vadas, stebi, kaip 
jo kariai keliasi per upę, kad vėliau gale tų duoti paskutinį smūgį čombė.s karo 
jėgoms.

Ar Komunistų Vienybe 
Subyrės ! Šipulius ?

Santykiai Tarp Kinijos ir Rusijos Jau Atvirai Aptariami 
Komunistų Spaudoje ir Suvažiavimuose; Albanų ir 

lito Nebereikia Skirtumams Aiškinti; Bet Ar
Prieis Prie Komunistinio Bloko Suaižėjimo, 

Klausimas Dar Tebėra Neaiškus.

Berlyne Renkasi 
Bolševizmo Tūzai

Ceilono Vadove
Rūpinasi Taika Katangos Vadas 

Pabėgo Iš JT Globos

Katangos provincijos pre
zidentas M. čombe pereitos 
savaitės gale pabėgo iš E- 
lizabethville ir, sakoma, at
sidūręs Kolwezi mieste, ku
ris dar yra laikomas Katan-

tai 47/7, kaip tai buvo prieš 
Korėjos karą.

Sumažintus mokesčius pi
liečiai pradėtų mokėti 1964 
metais. Žinoma, viskas pa
reis nuo to, ar kongresas pri. 
tars tokiam mokesčių maži
nimui. Kongrese, be abejo
nės, bus aptariamas klausi-

• Rytiniam Berlyne šį ant- 
- radienį prasideda lytinės 
| Vokietijos komunistų parti- 
i jos suvažiavimas, į kuij at-
• vyksta daug komunistų va
dų iš kitų kraštų. Svarbiau-

> sias svečias yra rusų komu- 
1 nistų partijos gen. sekreto- 
j rius N. Chruščiovas, kuris 
pakeliui buvo sustojęs Var-

Visai neseniai, kai nišai 
komunistai norėdavo išbar
ti kinus komunistus, jie bar
davo albanus komunistus, 
kurie ”serga“ kiniečių erezi
ja, o kiniečiai komunistai, 
kada norėdavo išpravar- 
džiuoti rusus komunistus, 
bardavo Jugoslavijos Titcv 
Dabar toks kalbėjimas ”pro 
šalį“ jau išeina iš mados ir 
komunistai vieni kitiems 
drebia “tiesą” stačiai į akis.

Dėl polemikos komunistų 
spaudoje ir suvažiavimuose 
Vakaruose jau pradedamašuvoje ir kartu su lenku W

Tikyba Sovietijoje
_ ... . komunistų kelių išsiskyri-

FfS Persekiojama “ Unijos, bet jie vi- mas neišvengiamas. To-
| js* laa#° ,k.?mu- dėl su ypatingu susidomėji-

„ T7T. r” i "1S^.‘lr todel »u Ch,'usclovu- mu bus sekamas rytinės Vo.
Perversmininkai nakčia Sovietų Rusijoje nors pa- turbut, nesipes. kietiios komunistu nartiins

iš šeštadienio į sekmadienį jvadmiikiekk Komunistų suvažiavimas suvažiavimas, kuris praside-
nušovė Togsu respublikos 1 00s perseKiojimas vis aar rytiniame Berlyne kelio ne- ši antradieni ir i kuri »t.
prezidentą Olympio ^įva-] tęsiamas. Atsitikimas su 3Z i mažaj dėmesio todėl, kad vyko N. Chruščiovas ir daug 
nus. Jis buvo nušautas prie vaktieciais’kune buvo atbe;I jame dalyvauja N. Chruščio. kitlI komunistu vadu Kinu 
Amerikos ambasados vartų. I • Amerikos ambasadą iš > vas. V ra spėliojimų,

Nušovė Prezidentą
f

Olympio Sy Ivanus

liųjų valstybių pasiūlymą,
kaip užbaigti kinų ir indų , . . , . . ,.. . ... . • .. . ,. . ; gos kanų ir baltųjų samdi-gine, dėl sienų, Neutraliųjų *. g £ kad Kat»ngos
pasiulvmas viešai dar nepa- vki i------------ -----------------°—
skelbtas. y ytls ? ‘ i d^iai jį bebėgantį nušovė.

v^ezi mieste, bet kadangi at. Perversmininkai areštavo 
silaikyti maža vilties, tai gal

___ „_____ „_______ r..~. kitų komunistų vadų. Kinų
Amerikos ambasados vartų. | g?,1 Amerikos ambasadą įs vas. Yra spėliojimų, kad komunistai tam ' suvažia vi- 

i- Matyti, jis bandė pasislėpti ?lbiro tolybes (Čiornogors-Į Chruščiovas išsibars su kinų mui nepriduoda betgi dide- 
)S ambasadoje, bet žmogžu- k°> Viasytį prieglaudos tei- • komunistais dėl to kad ki- jės reikšmės ir į jį pasiuntė 
l-L......... , , . ,. . _ sės, ir ių bamimmasis, kad, nai kntikuoja jo politiką. fjv tris nežymius valdinin-

Tuo tarpu Ceilonas gali ne.
tekti Amerikos paramos .. • . , __  • •__. ... . J jis įvykdys savo grasinimą(apie 15 milionų dolerių per į j t . . * . ,
metus), jei iki sausio mėne
sio galo nesusitars su Ameri. 
ka, kaip bus atlyginta Ame-

mas. kaip mokesčių mažini- rikos piliečiams už Ceilone
mas atsilieps į federalinės nusavintas aliejaus kasyk-
vyriausybės biudžetą, kurs las. Ceilonas žada atsiteisti,

palikti Jungtinių Tautų oku
pantams "nusvilintą žemę“. 
Kohvezi yra labai svarbios 
kasyklos ir elektros stotis. 
Jei Kolwezi kasyklos, dirb
tuvės ir elektrinė būtų suar-

ministerius ir dabar skelbia, 
kad perversmas visiškai 
pavyko. Prie valdžios vairo 
stos iš politinės emigracijos 
grįžęs vadas, kurio vardas 
dar neskelbiamas.

Togo respublika turėjo
neišlygintas ir'bet kaip tas bus padaryta^ dytos, reikėtų ilgesnio laiko nemažai ginčų su kaimyni- 

Katangos pramonei atstaty- ne Ghana respublika. Nema
ri. M. Čombe pabėgo todėl, žai politinių emigrantų ieš- 
kad jam grėsė areštas iš■ kojo prieglaudos Ghanoje,1 
Kongo korių pusės, o JT or. o politiniai emigrantai iš 

Pietinėje Siri joj paskelb-' ganizacija jį irgi porą kartų Ghanos rasdavo prieglaudą

dabar via
duos šiais metais nemažą: r iekas dar nežino.
deficitą. į-------------------

Savo pranešime kongre-1
sui prezidentas J. F. Kenne
dy užsiminė ir užsienio poli- . .... .
tiką ir sakė, kad šaltasis ka- tas karo stovis, nes ten kilo į buJ° sulaikiusi 
ras pradeda svirti Vakaių riaušės. Egipto Nasserio ša-1 ’
raudai. Sovietų Rusija ga- linirkai kelia triukšmą ir
lėtų pasukti savo politiką į norėtų Siriją vėl sujungti su 
taiką, kam Amerika širdin- į Egiptu, kaip seniau buvo. 
gai pritartų, bet jeigu nišai i
ir toliau tęs ginklavimosi 
lenktynes, Amerika neatsi
liks. Komunistų pasaulyje 
jau prasideda trynimasis ir 
rietenos, todėl rusams da
bar būtų geriausias laikas 
pasukti į taikią politiką, iš 
ko Rusijos gyventojai ir vi
sas pasaulis turėtų naudos.

Prezidentas užsiminė ir 
apie leidimą kitų įstatymų 
ir tarp kitko sakė, kad senų 
žmonių draudimas nuo ligos 
bus vėl siūlomas kongresui 
ir jis tiki, kad šis kongresas 
įstatymą priims. Tarp kitko 
prezidentas siūlo priimti į- 
statymą apie sudarymą vi
daus tarnybai "taikos kor
puso“, koks dabar veikia už
sieniuose, padėdamas įvai
riems kraštams vykinti jų 
pasimojimus kelti savo kraš-! 
to ūkį ir žmonių gerbūvį. !

Seniai jau kalbama apie 
mokesčių mažinimą, bet iki 
šio pirmadienio buvo- tik 
spėliojama, ką prezidentas

RIAUŠĖS SIRIJOJE

JI LAISVĖJE

Christel Mielke. 28 m., pa
bėgo iš komunistų valdo
mos Berlyno dalies į Vaka
rus. Bėgant jai teko Spree 
upėje šalti, todėl dabar 
sveiksta ligoninėje. Ji pabė
go pas savo sužadėtinį, ku
ris iš komunistų pabėgo 
prieš 3 savaites.

Nuleisti Dar Du 
Polaris Submarinai

juos sušaudys, labai vaiz-Į 
džiai rodo. kad tikybos lais
vė sovietų konstitucijoje yra 
įrašyta tik dėl svieto akių. j 
Gyvenime tos laisvės visai 
nėra. Jauni žmonės iki 16 
metų negali būti kunigų, po. 
pų ai labinu mokomi tiky
bos, tas yra griežčiausiai

tik tris nežymius valdinin- 
j kus, jų tarpe buvusį Kinijos 
' ambasadorių Jugoslavijoj, 

„ . , j kuris yra gerai painformuo.
Komunistų Vadas tas apie “revizionizmą” ir 

______ ! panašius dalykus.
Komunistai ir Rusijoje ir

Kinijoje supranta, kad per
kėlimas komunistinių ginčų 
į komunistinių valstybių 
santykius sudarytų didelį 
pavojų visam komunisti
niam blokui, todėl jie steng
sis hepadaryti Vakarams to 
malonumo, bet ar jie begali 
eiti prie savitarpinės taikos, 
tai tebėra neatsakytas klau
simas ir patiems komunis
tams.

Visi Euiopos komunistai 
pasisakė už Chruščiovą iš
skyrus Albaniją. Amerikęs 
komunistai irgi remia Niki
tą, nors šie turi ir “čainių.”

Tūkstančiai banko 
Mona Liza Paveikslą

Peršautas Kubos

Amerikos spaudoje skel
biama AP spaudos agentū
ros pranešimas, kad Kuboje

uždiausta. bet užtat valsty- priej. kelias. diena\ bu^s 
bė stengiasi iš jauniklių pt sunk,ai suzeJstas Kudo%°- 
daivti ateizmo" j

ir valdžios palaikomas ate-, k , kulkos jfjį pataikė 
izmas visiems biukamas per . JunOs. .,os.jam pataike
orievarta i > kojas ir slaun?-

“ 1 C. Rodriguez yra "agrari.
Komunistų spauda apie i nio instituto“ viršininkas irnamų arės- Togo respublikoje. Spėjama, ....

’ kad tie kivirčai paskatino & valstiečius, kurie prašė Į jo žinioje yra žemės ūkio 
koichozų ir valstvbinių dva
rų tvarkymas, o taip pat ir 
žemės reformos vykdymas.. 
Žinia betgi paduota iš kelin. 
tų rankų, todėl gali būti ir 
”spaudos antis“.

perversmą.

Praeitos savaitės gale nu- • 
leisti į vandenį dar du ato-! 
miniai ”Polaris“ submari- • 
nai, vienas Portsmouth, N. j
H. , kitas Groton, Conn. Abu 
submarinai yra ginkluoti a-į 
tominėmis "Polaris“ raketo
mis, kurios skrenda nuo
I, 000 iki 1,500 mylių.

Tokie submarinai dabar 
plaukioja netoli Rusijos pa
kraščių ir yra visada pasi
ruošę, pagal įsakymą iš karo' 
vadovybės, laidyti atomines' 
bombas į priešo šalį. Kiek- 

j vienas submarinas turi po 16 
[ atominių bombų. Submari-' 
nų statyba skubiai tęsiama.’

Jemeno valstybėlė, kuri 
neseniai pasiskelbė respub-į 
lika, jau turi maršalą, kuris į 
išdygo po perversmo. Tas į 
žmogus grasina sumušti S. 
Arabija ir Jordaniją (su E- 
gipto pagalba)! 1

RALPH BUNCHE

Jungtinių Tautų gen. sek
retoriaus pavaduotojas po
litiniams reikalams kalba
si su laikraštininkais prieš 
išskrisdamas į Kongo, kad 
vietoj galėtų derinti Jung
tinių Tautų organizacijos 
duotus nurodymus ten ka
rui baigti.

prieglaudos teisės Amerikos 
ambasadoje, rašo, kad jie 
yra "valstybės priešai“.

Derybos Dėl Atomų 
Ginklų A t nau jintos

Derybos dėl uždraudimo 
atominių ginklų bandymų 
bus atnaujintos Ženevoje 
vasario 12 d., o šį pirmadie
nį rusų ir amerikiečių eks
pertai privačiai pradeda tar. 

į tis dėl tokios sutarties sura
šymo. Privačiuose pasitari
muose dalyvauja svarbiau
sieji rusų ir amerikiečių eks. 
pertai. Amerikos vyriausybė 
sutinka derybas tęsti, nes visi 
dar yra vilties, kad ir rusai I 
galų gale pritars atominių 
ginklų bandymų uždraudi
mui. Jei tokios vilties nebū
tų, derybos būtų visai be-! 
prasmės.

Ligšiolinės derybos Žene. 
voje tiek dėl a-ginklų ban
dymų uždraudimo, tiek ir 

! dėl nusiginklavimo klausi
mų jokių vaisių dar nedavė.

LORDAS ŠLUOS GATVĘ

šis vyras paveldėjo grafo 
tjtulą ir tuo būdu tapo Lor
dų Rūmų nariu. Bet ir lor
du tapęs, jis nežada atsisa
kyti dabar turimo gatvių 
šlavėjo darbo.

Garsusis Leonardo da 
! Vinci paveikslas "Mona Li- 
! za“ dabar rodomas Wa- 
j shingtone, racionaliniame 
1 meno muzėjuje. Paveikslas 
ten buvo išstatytas sausio 8 
d. dalyvaujant prezidentui 
ir dviem tūkstančiam aukš
tų pareigūnų, kongreso na
rių ir pan. žmonių.

Paveikslą dabar lanko 
tūkstančiai žmonių, atvyku
sių iš įvairių vietų. lankyto
jų yra tiek daug, kad į pa
veikslą leidžiama tik trum
pą laiką pažiūrėti.

Po mėnesio laiko paveiks
las dar bus rodomas New 
Yorke ir tada grąžinamas 
namo į Paryžiaus Luvrą.

J
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Kongo v ie m jm as
1960 m. biržielio 30 d. belgų kolonija Afrikoj—Kon

go gavo nepriklausomybę, o Jungtinių Tautų organizacija 
New Yorke gavo “auginti pamestinuką,’ nes naujai girnų-, 
si valstybė pasirodė visai nepasiruošusi savarankiškam j 
gyvenimui ir JT organizacija pasiėmė naują respubliką Į 
tvarkyti, ar “tvarką joje atstatyti.” Tą darbą JT organi
zacija ir dabar tebedirba, tik tvarkos ir vieningumo Kon
ge vis dar nėra. Iš pat pirmųjų jaunos respublikos dienų, 
joje susikirto centralizuotos valstybės šalininkai su fe
deralinio tvarkymosi šalininkais, nors pirmiausias nepri- 
klusomo Kongo rūpestis buvo kareivių maištas, plėšimai, 
prievartavimai ir panašūs reiškiniai.

Dalį problemų Konge išsprendė žmogžudystės ir ka
lėjimai. Vienas iš pirmųjų Kongo vadų — Lumumba buvo 
užmuštas ir su juos išnyko dalis problemų. Kitas vadas—
Gizenga pateko į kalėjimą ir tuo būdu buvo išimtas iš apy
vartos, o su juo ir vienos provincijos separatizmas. Bet 
daugiausiai rūpesnių Jungtinėms Tautoms ir vieningo 
Kongo šalininkams kėlė ir dar dabar kelia Katangos pro
vincija, kuri nei kariuomenės maišto, nei netvarkos ne
pergyveno, bet į bendrąją valstybę nerodė jokio noro dė
tis. Su ta provincija JT tvarkdariai trys kartus kariavo ir mūsų planetoje, mūsų konstitu- žiams išsivadavusieji iš ponų 
tretysis karas dar nėra baigtas, nors jau ir eina prie galo. cijoje įkūnyta visa tai, ką ilgai, jungo, skurdo, vargo, ašarų ir

-m ... ... šimtmečiais svajojo darbo žmo-, tamsos. Partija, kurios vadovau-JT organizacija pasiėmė sulpdyti vieningą Kongo L* ,arvbinės tautos
valstybę, nors vietinio cemento tokiai valstybei nėra. Ne-, neregėto didingumo pergalės vi-

KARINIAI SAMDINIAI NELAISVĖJE

Juagt. Tautų kariai saugo du Katangos karius belais
vius. Abu jie yra samdiniai. Vienas jų yra iš Belgijos, 
antras — buvęs Vengrijos pilietis.

likimo šeimininku tarybiniam bo žmogus

Ir štai kaip nuskambėjo 
Z paskutinieji žodžiai per Vil
niaus radiją apie tą Stalino 
saulę:

“Partija, kuriai liaudies lai
mė yra yra jos tikslo ir veiklos

į įstatymas, įaukštino tarybinį stirti* UŽ ereziją! 
žmogų, suteikė jam tokią galią, j 
kad jis, tarybinis žmogus, savo

;gu ir patys komunistai žino,
, . , . _ I ką jau bekalbėti apie tuos

Maioke teismas nuteisė pbm.pi-tys kurie visada yra ^'■7^ Up^ dKivyl kelis eretikus, nuklydusius faktųy
ris; suteikė jam tokius sparnus, nuo pranašo Magometotei- ( •
kurie įgalina skristi augščiau ir dingojo mokslo, kalėti ilgus įr jq milijonų. . .
augščiau. Visapusiškas socialia- metus, O tris, daugiausiai j _ . . _ u •
tinės demokratijos vystymas,:prasikaltusius žmones pas-’ Jungtinių Tautų kanuo-
...____ ,____ r rapi’lfž npt mirti! Mirtis užįmene užkariavo be didesnių

aukų Katangos sostinę Kon-
visų piliečių dalyvavi- merkė net mirti.

eretikiškas pažiūras!
aktyvus
mas valstybės valdyme, vado- 

' vau jant ūkinei ir kultūrinei sta-, w 
Į tybai, valstybinio aparato dar- f°s Žmonės, JUOS nuteisė

bo gerinimas ir liaudies ūkio Maroko valstybinis teismas

žmogui suteikė tarybinė konsti- nėse šalyse. Mūsų konstitucijo- 
tucija. pati šviesiausioji, pati de- je įrašyta tai, kuo vertai di- 
mok ra tinkinusioji konstitucija džiuojasi tarybiniai žmonės, am-

Nuteistieji yra Bahai sek-

kontrolės jo veiklai stiprini
mas — tokia yra svarbiausia so
cialistinio valstybingumo vys
tymo kryptis komunizmo staty-

Vakarų kapitalisti-' 608 laikotarpiu, nurodyta naujo
je partijos programoje. Apie 
liaudies masių aktyvų dalyva-

Nador mieste. Bylą jiem iš-

Tai tos dienos kasmetinė 
maldelė. Šiais metais tiek 
naujo,
dies vietoje pa\ artoti zo-. įmonėms kelius į šviesą, jau ne- 
džiai ”tarybinės tautos“, su_ * 
prask,— pavergtos tautos.

ra vienos tautos, nėra vienos kalbos, nėra vienos tikybos, 
nėra nė visiems Kongo gyventojams bendrų ekonominių 
interesų. Kongo yra apgyventa penkiomis skirtingomis 
kalbomis ir keliomis dešimtimis skirtingų tarmių kalban
čiais žmonėmis. Jie gyvena dar giminių gyvenimu, tau
tybės sąvoka jiems svetima, žmogus turi būti lojalus sa
vo giminei, o valdant svetimiems reikėjo ir su jais skai
tytis. Bet nepriklausoma Kongo valstybė ir kongoliečių 
tauta, tai retai kam suprantamas dalykas. Jei prie to pri
dėti, kad išmokslintų žmonių Kongo mažai teturi, nors 
raštingų, skaitančių prancūziškai ir daug yra, tai galima 
įsivaizduoti tuos sunkumus, su kuriais turi grumtis nauja 
valstybė. Tuos sunkumus negali pašalinti nė JT organi
zacija, dargi jei ji ir kažkaip stengtųsi. Todėl lieka jėga 
sujungti atskiras kalbines grupes į vieną valstybę ir jėga 
ias laikyti toje valstybėje. Jei jėga bus užtenkamai stipra,
Kongo bus vieninga valstybė, be jungiančios jėgos ji tu
rės subyrėti. Per ilgesnį laiką ir takia daugiakalbė valsty
bė gali suaugti į vieną kūną, tokių pavyzdžių jau ir yra—
Indija, Indonezija, Filipinųrespublika, o baltajame pa- 2uotos _ nušluotos i komu. j il?tų, j neprimintų tiems, 

BelCTa’ kU" keI‘aS' I ™lų šiukšlyną. | ku!įe į konstituciją popie-

sur, visose srityse, kurios nau- 
_ įjoji programa, priimtoji parti-

kad taiybinės liau- j jos 22-aae suvažiavime, atvėrė
žmonėms 1
tolimą ateitį — komunizmą“.

vimą savo valstybės valdyme 
ryškiai kalbama ir KP-jos CK- 
to lapkričio plenumo nutarimuo
se. Tarybinė konstitucija mūsų
pagrindinis įstatymas, kuris į- pranašo

i kėlė Maroko ministeris "is
lamo reikalams“.

Bahai sektos žmonių yra 
visame pasaulyje. Net ir Bo
stone jų priskaitoma kelios 
dešimtys žmonių. Niekur tos 

i sektos žmonės nėia perse-

go respublikoje ir užkariau
tojai pirmiausiai paskubėjo 
užimti Katangos centralinį 
banką. Užėmę banką, JT 
tvarkytojai tuoj patvarkė 
išimti iš apyvartos Katangos 
pinigus ir pakeisti juos ben
draisiais Kongo pinigais. 
Esą to reikalauja Kongo 
vienijimo darbas. Skaitant 
užkariautus pinigus pasiro-

kiojami, Maroko karalystėje betgi, kad daug milionų 
yra pirmoji, kuri mirties i pinigų trūksta, esą apie lo 
bausmėmis nori apsaugoti!milionų dolerių vertės Kon- 

tikybą nuo konku- go pinigų kur tai dingo. Kas 
juos nukniaukė, niekas ne
žino, dar nežino, bet JT ka-

rencijos.
Jungtinių Tautų organi-

kodėl šiandie kiekvienas tarybi- zacija jau gavo skundų dėl ro strategai jau paskelbė pi- 
- nis žmogus, minėdamas konsti-į Maroko barbariško teismo 1 nigų trūkumą kartu su Com. 

tucijos dieną, švenčia džiugią• sprendimo, bet, žinoma,įbes pabėgimu iš Elizabeth- 
savąją šventę. Tai visos liaudies, Maroke pranašo Magometo ivillės.. Žinia paskelbta to-

galina mus drąsiai teigti — mu
sų valstybė tai mes patys, štai

JAV ir kitų šalių konsti
tucijose visos žmogaus pilie
tinės teisės yra garantuotos

Kai Vakaruose, o ypač 
lietuvių išeivijos spaudoje, 
pradėta daug ir pagrįstai . 
rašyti apie Lietuvos žmonių lįr parlamentų, teismų ir kitų 
rusinimą, lietuvių tautos! Įstaigų jos yra prižiūrimos, 
naikinimą, tai, Maskvos pa-| dabojamos, kad gyvenime 
vedimu, prisiminta, kad dar į būtų praktikuojamos ir nie. 
esama tarybinių tautų, kad ‘ kas nebūtų skriaudžiamas, 
dar jos galutinai nenutautin-’ kas tas visas laisves prakti- 
tos, nepaverstos bespalviu , kuoja. Sovietų konstitucija 

i ”sovietski čeloviek“. I yra padėta komunistų žan-
Tarvbinis žmogus nebuvo darų stalčiuje, ir jie budi 

ir nėra šalies pilnateisis šei- į dieną naktį, daboja, seka 
mininkas. Jo visos teisės ko- kad Sovietijos pavergtas 
munistų partijos ”nacionali_ : žmogus anų laisvių nepasi-

visų tarybinių tautų 
i šventė“.

tikybos gynėjai gali dėl to-laimėjimų
i kių skundų perdaug

. įgąstauti.
Čia, kaip jau sakoma, nu. •

sišnekėta nuo koto: išeina,|Togo 
kad komunistų partija ”yra

“progresuoja”

neis-
kiu būdu, kad kiekvienas tu
ri manyti, jog čoml)ė pini
gus nukniaukė ir išsivežė 
bėgdamas nuo Jungtinių 
Tautų maloningos globos.

___ Iš Togo respublikos Afri- Ar Čombė pinigus vogė ar
Tai konstitucija po velnių !ik.°je Prąneša, kad ten maiš- ne, kas gali žinoti, bet jei 
Jos vietoje, kaip veiksnys,itininkai ( kariuomenės pus-;vagis ar vagys dar nežino- 
stovi partija. O kadangi ko- karininkiai) padarė perver- mi, tai kodėl piršti mintį, 
munistų partija vi a panaši sm4» nušovė respublikos kad čombė yra vagis. O gal 
į drausmės batalioną, kurio Prezidentą Sylvanus Olym- pinigus pagavo kas nors iš 
priešakyje seniau stovėjo P*° j1 iasi Įsitvirtinę visa- pačių Kongo vienytojų, ku-

tikslo ir veiklos įstatymas“.

dešimt metų valdė Kongo koloniją.
Jungtinių Tautų organizacija šoko “tvarką palaikyti” 

Kngo džunglėse, bet tvarkos palaikymas virto krašto su
vienijimu, valstybės organizavimu ir uždaviniams galo 
nesimato. Kol Amerika moka, Kongo tvarkymas gali tęs
tis, bet kada nors Kongo pati turės pradėti gyventi sava
rankiškai ir pati surasti savo kelią be U Thant, Bunche, 
Gardiner ir panašių patarėjų ir “valdovų.” Valstybinio 
gyvenimo egzaminus teks išlaikyti, ar subyrėti. Dabar JT

organizacija skelbia, kad
____ w_________ vagystės kaltininkas ar kal-

...... . , , j . -. . . ją ir taip ją pavaduoja, kain! Kas už juodųjų Plechavi- tininkai dar nėra žinomi?
Kokią sviesą ir demokra- ) įuje paskelbė ir kurie j°s j moka ir šoka. ; čių slepiasi ir kokios per-1

atžvilgiais atstoja aną popie, !. liejimą. rerversmas pa- 
__ • i___ lfWP>riuje užsilikusią konstituci- si^kė 190'

tiją bei žmoniškumą šutei- autorius iki vieno išžudė, 
kia sovietinė gyvenimo tik- nors jų būta visų komunistų, 
rovė, apie tai galime sužino. kaip Kamenevo, Radeko, 
ti dokumentuotoje knvgelė-, Bucharino ir kįtų. Ir tada,

mainos įvyks Togo ir Ghana
Ir dar tik veda i svie- santykiuose, greit pasiro- j T, . . . . ,

siąją ateitį4, taigi dabartis dys. Kaimyninė Ghana turi . ai JungtiniM Tautų ka
dar tamsi. O ji tamsi, nes^adą, kurj Ghanos spauda jnuomenė užkanavo Katan- 

šalies Špimi-.- ___ ..„j:_______ Ii

O ko Čombė bėgo?

je H. Tautvaišienės ’ Tautų kada šie buvo sunaikinti, tai n? liaudis yra šalies šeimi- ;įr valdančioji partija vadina! P,(ninciM Elizabeth- 
kapinynas Sibiro tundroje“,1 chraščiovas Maskvos miesto Pmk.^’vbet komunistų parti- “Išganytoju.” Tarp Ghanos iVllle’ tos ProvinciJos vadina
mos, jau išparduotoje. Į da,bininkų taiyboje pasiūlė J?’ .Ukshau — anas kukuru-!ir Togo ėjo ginčai dėl gjenų>iroas prezidentas čombė pa- 

Toliau taip buvo per \ ii- ta konstituciją pavadinti zmis po\as, žmogaus pavi-;o Ghana reiškė pretenzijas e^°* . ūgly u belgų konsu- 
niaus radiją pranešta: į StaHno konstitucija. O ko- dale konstitucijos skambiais j ir j visą iOgo. Ar ui “Išga. lų raginamas ir JT vadams

.Tnstes Pa- zodžiais pasidabinęs. Įnytojo”pastangomis kaimy- pažadėjus, kad jis nebus su-valdininkai “baigia” Kongo sujungimoo darbą baigdami I A........................ i .Tz , 6 . .. J . , . ... . Musu konstituci įoje jrasvtos munistų skolinys Justas Pa
uzkanauti Katangos provinciją, o po to ateis laikas ir na- žmogaus tei- i Ieekis, kai Lietuva buvo vi
nto važiuoti, o Kongo su savo vargais ir sunkumais tvar-! s&; darbas duona švie. | siJkai Maskvog okupuota,

sa, draugystė, poilsis. Joje įra- pasisakė vykstąs SU delega- 
šyta tai. ko niekad neturėjo ir cija į Maskvą parsivežti tos 1 

i neturi kapitalistų užguitas dar-Stalino saulės. j

kys pati save, kaip nepriklausomai valstybei ir pridera.

Puošiasi povo plunksnomis
J. Vlks

Maskvos okupantai Lie- skirtuose vadovėliuose, kur 
tuvoje pagal savo kurpalį pritariama konstitucija, ji 
primetė jos gyventojams vi- rėra ištisai atspausdinta, 
sokeriopų ”švenčių“, cari- Mat, ii taip nesiderina su 
nės Rusijos okupacijos me- sovietinio gyvenimo tikrove, 
tais ’ galiufkomis“ vadintu. kad jos prisibijoma, nes kas 
Žinoma, dabar tos ”galiuf- atsidėjęs ta konstituciją per. 
kos“ ne anos carinės — turi- į skaitys, gali paklausti, o ku-

NEVV HIGHER D1VIDEND

■ 4
anmtnt

YOUR SAVINOS 
NOW EARN 
HIGHER RATE

Esame tikri, kad dėl tos njnėš respublikos vadas nu- irntas> Jei sugnš, jis sugrįžo 
šventės pavergtoje Lietuvo. žudytas7 ii Elizabethvillę ir kai prasi-
je niekas, oi niekas nedžiū-į šjai ar kitai T m0_!tarė apie priešinimąsi JT

idemėja, iš Pakistano, Ira- kar0 PaJėg°ras. buvo padė 
iko, Egipto, Jemeno, Bur
iuos mokosi perversmų me
no ir ko gero Afrika paro-į
dys, kad ji ir su Pietų Ame- ,tas. Bet jam vėl prasižiojus, 
rika gali susilyginti. kad priešinimasis nėra baig_

Po Togo kas? Toks klau

gauja.

URUGVAJUS

Rinkimai ir komunistai

tas ”namų arešte... Vė
liau, kai jis pakalbėjo už 
taiką, areštas buvo atšauk-

nys kitas, bet forma ta pati.
Viena tokių ”švenčių“ y- 

ra konstituci jos diena, gruo. 
džio 5 d. minima. Ta šven
tė pavergtai Lietuvai ir vi
sai Sovietų Sąjungai tinka, 
kaip anos pušnios povo 
plunksnos, kurios povo ne
padaro nei gudresniu, nei 
geriau čiulbančiu, o tik įky
riai stūgaujančiu.

Panašiai ir toii nevei
kianti Sovietų Sąjungos 
konstitucija via tik tiek ver- 
tinga. kiek anas blizgantis 
popieriukas nuo prastučio 
ra’dainio. Sovietu Sąjungo
je toii konstitucija tiek nu
vertinta. kad jos teisingumo 
jctpi<ro«e ar aukščiausiuose 
sovietuose visai neprisime
nama, ar leidžiamieji įvai
rūs Matymai įsakai ar po- 
♦vorkiai vra suderinti su

rioje šaly tokia konstitucija 
veikia ir kodėl ji yra pa
miršta Sovietų Sąjungoje. 
Bet konstitucijai skirtą die
ną ta konstitucija garbina
ma.

štai per Vilniaus radiją 
tą dieną apie tą konstituciją 
pažodžiui taip buvo pasaky
ta:
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1963 METŲ KELEIVIO

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

"Šiandieną tarybinės tautos 
švenčia brangią savo laimėjimų 
šventę, konstitucijos dieną. Ta
rybų valstybė ir visa valdžia ir . ...... . .
viskas, kas joje yra priklauso j skaitymų, informacijų, eilių, juokų ir patarimų, 
tiems, kas dirba, kas nesigaili 
jėfų, kad mūsų didžioji tėvynė 
klestėtų ir stiprėtų, kad būtų 
turtingos ir laimingos visos jos
tautos. Nuo to paties tarybinio 
žmogaus, savo likimo šeiminin
ko, priklauso jo laimė, o viskas, 
ką mes turime ir turėsime, nuo i

konstitucija. Mokykloms ®as¥ Šitą teisę būti savo

Nė viena stambiųjų parti
jų tiek pinigų neleido rinki- Po Togo kas? Toks klau- tas, U Thant jį vėl sulaikė 
minei propagandai, kaip ko-'simas savaime kyla. naminiu areštu, o kai jis
munistai. Kremlius tam rei.! • j paragino savo žandarmeriją
kalui yra dosnus, proDagan.'Susitikimas Berlyne ! nesipriešinti JT kariams
dai jis nesigaili lėšų Jis pa-! gj antradienį _ini -iareštas vėl buvo nuimtas. Po
deda vtetos komunistams ts-j ^i^vįkų valdomame Ber-|t(> Jis davė valią kojoms ir 

ggįMU TK, „

_A* •
moka radiio valandėles ir;... 1 , 7”
t.t. Nesigailėjo iis ir rinki.: m-Um^
minjam vaiui. Kalbama, kad ' k (SĖD) suvažiavi.
ta"’.lJlkalui Sovietų atsto- teke’|tų jei jam^nedalyvau°ira jokio Pagrindo. 6 namų 
vvbe davusi 3 mil. pezu To- ( „ „ Chruščiovas > Ko areštas Kon«e kartais reiš-
del pnes nnkimus ir buvo n? at ksta . , °jkia palysti po velėna, ką pa-
devymos galybes komunistų ti triukyšmą dfėl Be^0 mie įrodė Lumumbos likimas.

jis pasielgė visai protingai, 
nes pasitikėti .JT tikrai ne

plakatų..
Deja, visa ta didelė pro

paganda baigėsi liūdnai, nes 
komunistų į parlamentą teis- 
rinkta 3, o i senatą 1 atsto
vas. Tas rodo, kad Uragva- 
jaus žmonės vra susipratę ir 
nepasiduoda komunistų sal
diems monams.

M. Krasinskas

Kalendorių galima užsisakyti kartu su Keleivio pre
numerata, arba atskirai. Kalendoriaus kaina palieka kaip j 

buvusi — 75 centai.
Kalendoriaus užsakymus ir pinigus prašome siųsti 

šiuo adresu:
"KELEIVIS"

636 E. Broadvray------ :-------South Boston 27, Mass.

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

sto, ar bartis su Kinijos ko-
Tysliava gTĮZOmunistais ir su “kiniečiais” 

rusų kompartijoje ir kitose 
komunistų partijose. Spėlio. 
jimų spaudoje daug, kiek
vienas “ekspertas” ar rusųlvusi paties tysliavos valia, 
bolševizmo žinovas turi sa-l Su ta pomirtine kelionę i 
vo aiškinimą, kodėl Nikita‘ Lietuvą išsiaiškina ir p-lės 
pakilo į kelionę aplankyti! S. Narkeliūnaitės kelionės 

•imi11- *r mylimą kai kurie neaiškumai ir ypač
jLlbiichtą. . . aiškėja jos kreivas raportas

Visus žinovus ir nežino, p tos kelionės. Su tokia mi- 
vus lygiai įdomauja klausi-'sija važiuojant į Lietuvą, ra

Juozo Tysliavos pelenai 
parvežti ir palaidoti Vilniu
je Rasos kapinėse. Toki bu-

mas, ar rusų ir kiniečių ko
munistų nesutikimas jau yra

paruošė Vilius Pete- nu®J?s’ kad taika . „ . ......lyra nebeatstatoma? įdomu kybių teks kada nors dar pa 
Taitis, puslapiai, kaina būtų žinoti atsakymas į tą kalbėti.
7 doleriai. ““ klausimą, bet atsakymą var-________ J. D.

Lietuviika* angliškas žo-
porto reikėjo, bet tas rapor
tas turėjo būti kreivas.

Dėl kitų “grįžimo” aplin-
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KASO. 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

WORCESTERIO NAUJIENOS
Baikime statyti naują klubą

Gerb. Klubo nary!
1962 m. lapkričio 4 d. bu

vo sušauktas specialus Lie
tuvių Piliečių Klubo narių 
susirinkimas painformuoti 
narius apie Klubo finansinę 
padėti ir surasti būdų lėšoms 
naujo klubo statybai surink
tu

Iš pranešimų ir diskusijų 
paaiškėjo, kad tik dalis na
rių pirko bonus, o kiti atsi
sako ir tik žiūri gauti ligos 
ar pomirtinę pašalpą. Disku
sijose dauguma pasisakė, 
kad visi klubo nariai turėtų 
lygiai nešti atsakomybę tiek 
už naujo klubo statybą, tiek 
rūpinantis klubo gerove. 
Klubas yra visu narių, ir vi
si turi prie jo finansinių rei
kalų išsprendimo prisidėti. 
Dėl to buvo siūloma visus 
abiejų skyrių (Pašai pinės

Į talką kviečiami ne tik 
nariai, bet visi geros valios 
lietuviai, nes klubo nauja- 

vo mėn. pradžią), dauguma sis pastatas tarnaus visiems 
susirinkime dalyvavusių na- į lietuviams.
rių nubalsavo apdėti kiek
vieną klubo narį dvidešimt 
penkiais doleriais (25) vien
kartiniu mokesčiu. Pinigai 
turi būti sumokėti finansų 
sekretoriui visa suma iš kar
to ar dalimis ne vėliau, kaip 
iki 1963 m. balandžio 1 d.

Tie nariai, kūne yra pir
kę bonus ar davę daugiau 
kaip $25 auką, gali, jei nori, 
privalomąjį mokestį nurašy
ti nuo bono ar aukos.

Klubo valdyba

Ir toliau vykdomas 
bonų pardavimo vajus

Užuojauta N. Gugienei
Visuomenės veikėjui adv. 

Kazimierui Gugiui mirus, jo 
žmonai SLA Centro iždinin
kei Norai Gugienei aš ir ma
no žmona reiškiame gilią už
uojautą.

Klubo rūmai auga
Lietuvių Piliečių Klubo 

naujas pastatas auga su 
kiekviena diena, jau ir skry- 

’ bele užsidėjo — virš stogo

KARTU VAIDINO, KARTI MIRĖ

Diek Fouel ir Jack Carson viename iš vaidinimų tele
vizijoj, kol jie buvo sveiki. Vėliau jie beveik tuo pačiu 
metu susirgo vėžiu ir be\eik tuo pačiu metu mirė.

I Prie tauraus žemaičio karsto
SLA prezidento Povilo Dargio kalba, pasakyta š. m. 
sausio 5 d. Ridiko koplyčioje Chicagoje, atsisveikinant su 

a. a. adv. Kazimieru Gugiu

Naujųjų Metų pradžioje, ninkas.
mus apgaubė gilus liūdesys 
Mirtis iš mūsų išplėšė dar 
vieną žymų ii- taurų lietuvį 

Į —Kazimierą Petrą Gugį... 
į Kai šiandien atsisveikin- 
I darni stovime nuliūdę prie jo 
‘ kapo, turime kartu ramin-

Nepamiršo jis visuomenės 
ir savo gyvu žodžiu,—ją pa
skaitomis švietė ir mokė.

Vertindami Kazimiero 
veiklą, suglaustai galime pa
sakyti, kad jis buvo lyg koks 
sėjėjas. Jo pasėtas grūdas

tis: juk, anot graikų didžio- gražiai dygo, augo ir davė

i pakilo dūmtraukis ir dairosi
>U y^.užtraJdiril» Vemon Hill apy-

$75 000 morgieią-paskolą , |inkę K)’bo namas bus viso
su turto įkeitimu, n Staty-' mjesto papuošalas. Klubas 
bos Komitetas mano, kad di-1 tuos porą metų buv0 be 
desnė paskola būtų Klubui vo namų kajp žmogus be 
per sunki. Kaip matysite iš I rankų.
tolimesnės apyskaitos, nini-

DETROITO NAUJIENOS

gai, surinkti iš privalomo
draugijos ir Socialinio klu- mokesčio ir bonu uardavi-
bo) narius apdėti vienkar
tiniu mokesčiu.

Po ilgesnių diskusijų pa
aiškėjus, kad nė iš bonų par
davimo, nė iš gaunamų aukų 
nesusidaro reikiamos lėšos

mo bus naudojami barui ir 
virtuvei įrengti, automobi
liams pastatyti vietai sutvar
kyti.

Daugelis narių klausia, 
kur sunaudojami klubo pi-

Organizacijos stipriai re
mia namo statybą. Sandaros 
16 kuopa parėmė $500, lie
tuviai karo veteranai taip 
pat $500, Lietuvių Moterų 
Piliečių Klubas—$1,000, net

naujam klubo pastatui už- Į nigai ir kaip. čia paduoda- 
baigti (nauias klubo namas ma lentelė, iš kurios jūs ga- 
turėtų būti baigtas apie ko- lėsite gauti atsakvma.

Kiek ir kam Jau sumokėta 
reikia mokėt.

Naujo klubo pastatas $280,000.00

ir Vyčių 116 kuopa prisidėjo 
keliomis dešimtimis dolerių. I jimus vienas kitam reikšda 

Moterų Klubas žada ne- mi-

Smagiai sutikti N. Metai Miškinytė ir niekur lietuviš-
rr -• •• . • _ koje scenoje Detroite darKą šie 1963-j. meta, mum jįuna smuiko

atneš, tai is anksto niekas J, į
negalime pasakyti. Tačiau .. s
pasitinkame juos iš tradici- rz , . x ...
jos džiaugsmingai triukš- Kadangi numatoma labai 
maudami, geriausius linkę- i daug vietinio jaunimo, o

Sklypas, 48,956 ketv. pėdos
Architektas
Baras ir virtuvė
Autom. past. vieta (numat.)
Pastatų nugriovimas (senų)
Advokatui
Žemės paviršiaus išmatavimas 
Žemės gręžimai 
Namui statyti leidimas 
Iš viso 
Lieka mokėti

63,100.00 
23,863.00 
20,580.00 
10,000.00 

4,100.00 
2,563.00 
1,112.00 

250.00 
300.00

$406,618.00

$43,789.00
63,100.00

nurimti, kol nesurinks — 
$10,000.

Sandaros susirinkimas

Sandaros 16 kuopos susi
rinkimas bus šį sekmadienį, 
sausio 20 d. 3 vai. popiet

taipgi jaunimo atvažiuos ir 

iš Clevelando bei Toronto, 

vakaras prasidės kiek kito
Tūkstančiai Detroito lie

tuvių N. Metus sutiko mažo- 
mis ir didesnėmis grupėmis išokama kui_
šen ir ten. Bet didžiausias ____..,5
masinis sutikimas buvo Ele
nos ir Konstantino salėje, 
prie to paties vardo graikų 

‘ ‘ Čia17 nn 1 Lietuvių Piliečių Klubo sa-1 ortodoksų bažnyčios1 I ,051 < .Uv »i-n,____ ru. v l
5,000.00 iėje (4b Miiibury St.). Viši 

nariai kviečiami į susirinki
mą ateiti, nes darbotvarkėj 
yra daug svarbių klausimų.

Lankėsi dr. B. Matulionis

Dr. Balys Matulionis sau- 
300.00 ' šio 6 d. buvo atvykęs į Wor- 

$138,111.00 cesterį Aldonos ir Adolfo

4,100.00 
2,563.00 į 
1,112.00 

250.00

$268,507.00

susirinko iaa‘tVV viršum

Klubo turimi pinigai ir 
morgičius yra $$220,000.00 
trūksta $48,507. Taigi apie 
50,000 dol. reikia surinkti 
iš privalomo mokesčio ir bo
nų pardavimo.

Lietuvi, parodyk savo pa
siryžimą ir padėk pastatyti Į 
gražiausią klubą visoj Nau
jojoj Anglijoj. Sumokėk 
vienkartini mokestį ir pirk 
bonų!

Venclauskų aplankyti. Al
dona Venclauskienė profe
soriauja Clark universitete.

Mirė

Po N. Metų jau mirė šie 
lietuviai: Juozas Žakas, An
tanas Baškis, Pranas Gra
bauskas, Jurgis Kazlauskas 
ir Stasys Bulonas.

Lietuviai lankų šaudymo 
čempionai

Vietos amerikiečių spau
da plačiai rašė apie Aldoną 
Mačionienę ir jos sūnų Ken. 
neth, kurie laimėjo lanku

JAU IŠĖJO NEPAPRASTAI ĮDOMI KNYGA> -J

Lietuvių Išeivija Amerikoje
Paraše 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 į šaudymo varžybas. Jose da- 
išeivija prasidėjo 17-ame šimtmetyje, bet pirmutinė jos! lyvavo 1,000 varžovų, 
banga dingo; yra tik legenda, kad išsikėlę Amerikoje Aldona yra Vinco ir Ie- 
mūsiškiai pastatę “Aušros” miestą, vėliau virtusį New vos Pačesų duktė. 
Amsterdamu ir dar vėliau New Yorku. Dau? kas minėjo

Taip pat sužinome, kad pirmieji lietuviai plaukė jū
romis 3 mėnesius, ir išlipę Amerikoje rado ne aukso kal
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. _ . .
mOaiškiųkatalikų nuosavybes, bažnyčiose prasidėjo muš-! wSerJ" buv? *žiX£

gimtadienius

Sausio mėnesį jau ne vie
nas Keleivio skaiytojų mi
nėjo savo gimtadienį. Jų tar_ 
pe buvo Bernardas Varaš- 
ka, Leonas Jablonskas ir kt. 

Teisinasi šalčiais

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- gram fotografus ir nufoto- 
ganizacijos, kaip gimė Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir grafavo tuos šiukšlynus. Tas 
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. Gražiai* kietai* apdarai* kai
na $5.00: minkštai* apdarais—$4.00.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu;
KELEIVIS

OM E. Broadway So. Boston 27, Mas*.

Tris savaites dėl to nebeve
žė šiukšlių, todėl jų kalnai 
prisirinko. Mass. seimelio 
atstovas Vytautas Pigaga 
sausio 7 d. pasikvietė Tele-

į kojas sukėlė visą miesto 
administracija. Ji teisinosi, 
kad sunkvežimių motorai 
buvo užšąlę.

Sėkmingi verslininkai

Lietuviai verslininkai ne
blogai verčiasi, ypatingai 
duonkepiai Antanas ir Sta-

jo poeto Homero,— nėra 
galima mirtingą žmonių gi
minę išgelbėti nuo mirties. 
Kas kartą yra gimęs, tas tuo 
pačiu jau yra pasmerktas 
mirti...

Gyvenimą baigė ir mūsų 
mielas ir atmintinas Kazi
mieras, kuris ateinantį pava
sarį, giesmininko vyturio 
šventėje, kovo 4 dieną, būtų 
minėjęs savo 84-jį gimta
dienį.

Netrukus priglaus jį ka
pai, tačiau jis liks gyvas mu
myse, kaip pavyzdingas lie
tuvis, atlikęs pareigą šei
mai, visuomenei ii' tautai.

Kilęs iš žemaičių žemės 
(Pagyvenu, Betygalos vals
čiaus, Raseinių apskrities), 
Kazimieras savo žemaitiškukia tvarka, negu įprasta. Bū

tent, nuo 8 vai. vakaro bus atkaklumu pasiekė aukštąjį

derlių. Tuo derliumi naudo
jasi ne jis, bet mes patys, 
mūsų lietuviškoji visuome
nė. Todėl ir liūdime šiandie, 
netekę žymaus veikėjo, ati
davusio didelę dalį jėgų mū
sų visuomenei.

Skaudžioje valandoje sa
vo ir visos Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje Pildo
mosios Tarybos vardu gilią 
užuojautą reiškiu jo gyvent 
mo draugei Norai Gugienei.

Tikra to žodžio prasme 
Nora buvo jo gyvenimo 
draugė, nes juodu abudu 
ranka rankon dalyvavo mū
sų organizaciniame judėji
me, vienas kitam padėdami, 
vienas kitą papildydami. 
Daugeliui mūsų tenka su No
ra dirbti nevienoje lietuviš
koje organizacijoje, ypač1 1 • v • • | Iv Vi fLUlllZjCt vii V ’ MOV

mokslą .r nemažesniu pasi- Susivienijime, km-Nora yra 
ryzimu nesuklupdamas zęn. iždinjnkėJ mūsųbeįd. 
ye per gyvenimą Tik pasku- radarbci'Norai reižkiu

scenoje, o po to vėl šokiai i 
ki vėlumos. Kad visiems, 
jauniems ir seniems, būtų 
erdvu, vakaro rengėjai iš
nuomavo visas tris sales 
(trečioji pirmame aukšte, 
kur bus bufetas suaugu-

su
žmonių, gražiai pasipuošę
gerai nusiteike. Buvo pa- i . . _ „ . .r i- ..siems) o šokiams yra pa

samdytas labai originalus
Buvo

ruošta gera vakarienė, geri 
importuoti gėrimai. Muzika 
iš karto buvo perdaug 
triukšminga, bet prieš vi
durnaktį susitvarkė.

Balių rengė LB Detroito

vokiečių orkestras.
Lietuviai gubernatoriau* 

įvesdinime
George Romney, pirmas

apylinkės valdyba. ^au5 Į respublikonas Michigano 
sunkaus darbo rengėjai j si j p„ 14 metU)
parengimą įdėjo, bet užtat buvo inauguruotas 1962 m. 
ir pelno geiokai liko, kuns sausj0 j d., ir nuo tos dienos 
bus panaudotas htuamsti-1 jjs pra<Jėjo eiti pareigas. Bu- 
nėms mokykloms šelpti. Jau; Vęg American Motors prezi- 
vien todėl sąmoninsi tautie_| lentas Michiganui žada 
čiai nesigaili aukštokos kai-i daugiau darbu, žada artimą 
nos (9 dol. asmeniui). kontaktą su kiekvienu pilie. 

Reikia pastebėti, kad nors čiu ir
didesnė N. Metų sutikimo kad respublikonai bandys 
programėlė yra neįmanoma Michiganą ilgiau negudve- 
del triukšmingai šventiškos jus metus savo rankose išlai- 
nuotaikos, bet minimumą kyti.
rengėjai atliko.^ Lygiai vi-; Naujojo gubernatoriaus 
dumaktį i susirinkusius pra-; jnaUgUracjjog iškilmėse ir 
bilo LB Detroito anvlinkės po ba]juje dalyvavo ir ke- 
v-bos pinu- \ -adas Pauža ir iefa? lietuviu respublikonu: 
skardžiu žodžiu visus Pa; i Vladas Pauža (pastarasis 
sveikino. Po to jis pakvietė į atstovavo apskritai Detroito 
sugiedoti Tautos Himną, ku-', lietuviams, kaip LB galva), 
ris publikos ir buvo labai jonas Gaižutis, Stasvs Gar- 

liauskas, Vincas Dapkus ir 
gal dar vienas kitas. Malo-

galingai atliktas.
Jūrų skautai rengia vakarą

Detroito jūių skautai ruo
šia šaunų, jaunatvišką vaka
rą Lietuvių namuose šį šeš
tadieni. sausio 19 d. Prosra-

tinieji keleri metai ir sunki 
liga buvo atėmusi jo fizines 
jėgas, bet savo dvasia jis bu
vo stipins ir tvirtas — prin
cipuose, savo nusistat.vmuo. 
se, visame gyvenime visada ^,3, 
vadavosi liberalinėmis ir de
mokratinėmis pažiūromis, ir 
tokiu jis išliko iki savo am
žiaus pabaigos.

Trumpam žody nėra įma
noma nušviesti visų jo dar
bu lietuviškoje visuomenėje.
Noriu tik priminti, kad jis 
našiai dirbo visur, vpač eko
nominėje ir teisinėie srityje.
Jis yra kelių stambiu finan
sinių įstaigų organizatorius 
ir buvęs vienos iš jų pirmi
ninkas. Jis būva taip pat ir

uojautą ne tik Susivienijimo 
Lietuviu Amerikoje Pildo
mosios Tarybos, bet įr mū
sų organizacijos veikėjų ir

į &u nienvienu pine. vienas j- §ernQ rėmėjŲ< Jįs 
t.t. Is visko atrodo, atjautė besimokanti jauni

mą ir nevienam skvrė sti- 
pendiias mokslui siekti. Vie
nas iš jo stipendininku buvo 
Balys Sruoga, kuris Lietu
vos literatūroje paliko di
džias vertybes. Tačiau svar
biausia io veikla reiškėsi Su. 
sivieniiime Lietuviu Ameri- 
koie. kur jis nuo 1929 metų

Gvvenime Kazimieras 
dažniausiai būdavo giedrios 
nuotaikos ir, sakyčiau. į vis
ką žiūrėjo optimistiškomis 
akimis.

Todėl, atsisveikindami su 
juo, gal daugiau atitiksim 
jo dvasią, jei pasiryšime 
dirbti mūsų tautai, kaip jis 
dirbo.

Kada vienas po kito mūsų 
senieji veikėjai apleidžia 
gretas, mes turime jas glau
dinti ir, anot mūsų poeto;
”Nors mūsų, broliai, nedau

gei yra,
Tačiau mes tvirti, jei riš 

vienybė;
I darbą stokim vyrs į vyrą: 
Sujungtos rankos suteiks 

stiprybę.“
Taip atsisveikindami su

Tavimi. Mielas Kazimierai, 
mes sudėjome ne vien mei
lės gėles, tarp kuriu Tu ilsie-

niausia mums visiems, kad 
i iškilmes buvo pakviesta G. 
Gobienės vedama taut. šo
kiu grupė „Šilainė“, kuri at-

n t r* v liko pora šokių ir susilaukė m, atliks Galinos Gob,eres „,o1imu.ų Taioei solo
vadovauiama tautiniu šokių - k „ Miškinytė. Vi- 
grupe Žilame . tautinio ba.! lietuvius sOkėius orkta-
leto šokėja solistė Danutė!+J jt”nfirna. rainam gunemato-
----------------------------------- ! riui iuos dedikavo Birutė Ši.

iki 1958 metų. tai vra per Į si, bet taip pat niekada ne- 
29 metus, ėjo iždininko pa-' vystančius brangius idėjos 
reigas. Jis nesiribojo tik
SLA kasos tvarkomu, o bu
vo vienas iš tu Pildomosios 
Tarvbos nariu, kuriam rūpė
jo mūsų organizacijos augi
mas. ios stinrėiimas ir atei
tis. Tokm krvpti Kazimieras 
buvo užėmęs ir jos laikėsi

ir atsiminimų žiedus.

ST. PETERSBURG, FLA.

Turėsime banketą
Sausio 19 d. Lietuvių Klu

bas rengia banketą, kuris 
bus 314 15 Avė. So. Pradžia 

net pasitraukęs iš Pildomo-Į12 vai.. Meninėje dalyje da.
sios Tarvbos. Jis nepamiršo lyvauia lietuviu choras. Visi
organizacijos, ateidamas į 
pagalba geru patarimu, o

kviečiami atsilankyti. 
Dailės choras jau veikia

leikaitA žinoma, visas šitas 
lietuviškas iaurimėlis buvo 
tautiniuose kostiumuose. Vi
sos iškilmės buvę filmuoja
mos televiziiai. nors man jų

svs Marcinkevičiai, maisto 
dalykii krautuvės savininkai 
Matulevičiai ir J. Dvareckas, 
siuntinių Įstaigos savininkai 
Bronė ir Julius Sviklai. kir
pėjas D. Mažeika, J. Chunio; ir neteko matyti.
ir sūnų, Air P. Kudurausku j Alfonsas Nakas
ir buvusio miesto viršininko -____________
Juozo Grigaičio gėrimų už- . .
eigos, K. Jakimaičio skal- Pakalbinkime draugiu, kai 
bykla, Vidūno automobilių mynus ir pažįstamų* užsisa 
taisymo dirbtuvė. ..KeleW- Kain,

J. Krasinskas tams penki doleriai.

kartu nevengdamas ir didės- 5 metus, turi gera dirigentą,
nės talkos.

Labai artimas buvo lietu
viškai spaudai. Suprato jos 
sunkumus, žinojo, jog mū
sų lietuviškoji spauda be 
nuolatinės medžiarinės pa
ramos nevali išsilaikyti, to-

todėl iau yra pasiekus gana 
patenkinamo lvgio. Jis daž
nai dalyvauja ir kitų organi
zacijų parengimų programa, 
je-

Lietuvių Klubas pradėjo 
veikti prieš 2 metus, iau til

dei iis pats ią rėmė medžią- ri per 160 nariu. Jis stengia, 
giškai. o taip pat organiza- Į si apiunvti visus lietuvius, 
vo kolektvvine pagalba.. Jis I jau įsigijo žemės sklvpa. ku- 
buvo Naujienų dienraščio I riame numatoma pastatyti 
bendrovės vienas organiza-* salę.
torių ir jos ilgametis pirmi- Klubietis
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Mirė M. Augustinavičius dovanotas Sovietų S-gos 
dailės akademijos sidabro 
medaliu.

Mažoji Lietuva tebelaukia
1963 metų sausio 1S dienos p.o^a

• mat, vokiečiai atsisakė Bal- 
, fo gėrybes veltui laivais per
vežti, Vokietijoje veltui iš-

• skirstyti, kaip buvo iki šiol.i
Nauja šalpos tvarka 

V. Vokietijoje
Pasikeitus šalpos sąly- 

! gotus \. \ okietijoje, Centro 
| \aldyba nutarė balto Įstai- 
! gą Muenchene susiaurinti i- 
» ki minimumo. Ten lieka tik 
vienas kambarys Įstaigai ir 
vienas tarnautojas — Baifo 
reprezentantas. Kadangi vi
sa šalpa vyks daugiau pini
gais, bus galima betarpiai is 
Centro nusiųsti. Žinia, pra
šantiems bus siunčiami ir 
rūbai, šie paskutiniai parei
kalaus daugiau pinigų, kurie 
bandoma ne tik rinkti, bet 
ir taupyti mažinant, kur ga
lima, administracines išlai
das. Jei iki šiol V. Vokieti
jon šalia maisto ir rūbų bu
vo išleidžiama apie 12,000 
dolerių, Lai 1963 in. teks iš
leisti grynais pinigais dvigu
bai daugiau, nes dar yra 

j tūkstančiai mūsų brolių 
tremtinių ir jie laukia Baifo 
paramos. Ta parama bus tei- 

Praeitais metais Balfas kįįin>a, tačiau šalpos norin- 
padėjo daugeliui tvarkyti tieji turės patvs į Baifo Cent.

NUSIMINĘS SKRYBĖLIŲ FABRIKANTAS

Morris Singer, vįeaas skrybėlių fabriko savininkų, mė
gina ant savo galvos skrybėlę. Jo ir kitų apie 350 skr\ - 
helių dirbtus iu darbininkai reikalauja geresnių sąlygų 
ir. jų negaudami, streikuoja.

mo susitarimu padare nau
ją laikini sprendimą Mažo-'

Prieš keturiasdešimt metų 
Mažosios Lietuvos šiaurinė
dalis—Klaipėdos kraštas— sios Lietuvos sąskaita: Ma-j 
Įsijungė Lietuvos valstybės žosios Lietuvos, gy ve* tojų 
sudėtim [valios ir gyvybinių interesų1

_ T ____ Lietuviškas valstybingu- nepaisydamas, jes jų tėvis-
vena Toronte, antras Juozas kuj gVUOCižio 16 d. sukako mas, kai žygiškumas ir pat- kės perleido "admmistruo- 
Clevelande, trecias oailimn- melų amžiaus. Jo sukak- riotizmas jsikūr ijo ir Įsiam. ti“ rusams, kūne, nors ne 
kas I aulius Augius piies po- minėdami, ir Lietuvos ko. žino istoriniame žygyje, ku- kartą praeityje buvo įsibio- 

munistai pripažino, kad T. ris nulėmė tos Mažosios Lie.
lvanauskas — gilus moksli- tuvos dalies politinę ateitį 
ninkas, talentingas pedago- ir apsaugojo Lietuvos ne- 

c r-t - a • - Puikus gamtininkas ir priklausomybę nuo svetimų-
AnZ’’^Xe’ moksl° populiarizatorius. jų kėslų lietuviškame pajū- 

Už jo veiklą Lietuvoje jis ryje. Tuo žygiu lietuvių tau- 
buvo apdovanotas Aukšč. ta, ilgai kentėjusi po vokie-

Prieš Kalėdas mirė Myko
las Augustinavičius, buvęs 
didžiausio tekstilės fabriko 
Masčio Telšiuos savininkas. 
Jo vienas sūnus Petras gy-

Prof. T. Ivanauskui—80 m. j

(E) Lietuvoje gyvenan
čiam prof. Tadui lvanaus-

rą metų mirė Chicagoje. Be 
jų, Chicagoje dar gyvena 
velionio 4 seserys ir brolis 
Kostas, Naujienų redakto
rius, o Sun Citv, 
na brolis Jonas.

A. Sniečkui 60 m.
7 d Maskvos w Sovieto garbės raštu. Prof. čiais ir rusais, laimingai Įgy- 

riausiam klapčiukui Antanui Ivanauskas laikytinas pačiu vendino senų seniausias vii- 
Sniečkui sukako 60 m. Ta didžiuoju lietuvių zoologu- Us apsijungti vienoje valsty. 
proga ji į padanges kėlė sa- moks įninku. Jis aukštuosius bejeir parode savo sugeoejn 
vo spaudoje ir JAV ntaskvi- mokius ėjo Petrapilyje ir mą sėkmingai apsiginu nuo 
niai klapčiukai. Paryžiuje (Sorbonoje). Li- priešų iš vakarų bei sutvir-

Šitos sukakties proga
Maskva Sniečkų apdovano-, x , . .. .
jo Lenino ordinu. j tu\ę. Lietu\on grizo 1918 m. \ jimu. .
J Šiai sukakčiai Darvškinti Xuo 1922 m* LietuvO5 (ve‘ 1923 5311510 lo die

. ! liau Vytauto D.) un-to gam- ros Įvykiai buvo nepapras-

gi 1917 m. jis Petrapilyje ve. tinti savo valstybės pagrin
dė mokslo priemonių dirb- dus laisvo išėjimo jūron at- 

91
0

tas tarpsnis ilgos islonjos

jo bėgti 1 Vakarus, gelbėda-
mosi nuo savo sunaus negai
lestingos rankos, ir čia mirė 
jį prakeikusi. Nuo jo pabėgo 
ir artimiausi giminės, ku
riuos jau buvo užplanavęs į 
Sibiro tautų kapinyną. Taigi 
tokį žymų ”žmogų“ tikrai 
verta paminėti.

Lietuvai atstovavo dauge- vojais iš pajūiyje įsitvirtinu- 
lyje užsienio konferencijų, šių nedraugingų galių ir ku. 
atliko kelias mokslines eks-, noje lietuviškasis pajūris 
pedicijas užsieniuose i ne kaitą skaudžiai pade-

Ivanausko iniciatyva Lie- monstravo savo didelę reikš
mę lietuvių tautos buičiai.

vę karų eigoje, niekad ten 
nėra gyvenę ir jokių teisių 
ten netui i ir tegali turėti. 
Pietine Mažosios 1 ietuvos 
dalis rusų pavadinta Kali- 
ningradskaja oblast“ ir pa
versta—lyg kokia koloni
ja—tolimosios Rusijos So

li- vietų Respublikos dalimi. 
Jokie karai, marai ir sve

timųjų galių patvarkymai 
nėra nuvedę Mažąją Lietu
vą tokion žiaurion nelai 
mėn, kaip šioji rusiškoji 
“administracija“. Nėra kitos 

i Rytų Europos srities, kuri 
taip sunkiai nukentėjo nuo 
rusiškojo tautžudvstės nusi
kaltimo. Žudymais, marini
mais ir išvarymais stengtasi 
krašto gyventojus—ar lietu
vius, ar vokiečius, ar kitos 
tautybės—išrauti iš tėvų že
mės, kad krašto griuvėsiuo
se galėtų Įsikurti nauji, varo 
atgabenti slaviški kolonis-

Dosnios rankos nepavargo
(Baifo veiklos metai)

Bendroji Amerikos Lietu- bų dalis 1962 metais, 
vių šalpa (Ralfas) kasmet 
vis labiau pereina Į globali
nę apimti. dokumentus giminėms iš

1962 darbo metų knygas1 ^ie^ux 05 atrikvie»ti, pat upi-. 
uždarant, yra šis tas Įdo

rą kreiptis ir prie prašymo 

pridėti atitinkamus pažymė-

. tai.tuvoje buvo pradėtas paukš
čių žiedavimas, kailinių žvė
rių auginimas, daugiausia jo

Lietuvoje minėjo Sovietų | iniciatyva 1938 m. Kaune; doje pastatė pili prieš anų 
S-gos Įkūrimo sukakti : Įkurtas zoologijos sodas. Su- laikų Lietuvą, lietuviai kaip 
tFt an-ndžin ^uikaktuvininkas parašė visą tik pajūryje turėjo sunkiai

d cfnLneilę mokslo veikalų, straips- ir ilgai kovoti už savo laisvę
40-ją Įkūrimo sukakti ii spaudoje. Jis labiausiai ir tautinę gyvybę. 1422 me- kinis. Rusiškasis plėšrumas,

Nuo pat 1252 metų, kada 
vokiečių kryžiuočiai Klaipė-

plačiu aidu turėjo atsiliepti pajosi ornitologija ir di-i tų. Melno sutarties kompro- 
ir Lietuvoje. Ją minėjo radi- . . . "
jas, "Tiesa“ skelbė atitinka- 535 tai 3 tomų _ ”nrū«ii vra tain nat
ma medžiaga liauDsinančia tuvos Pauksciai (1938-oo). jos, kad prusai yra taip pat mą medžiagą, iiaup.inancią _ _ . mano protėvių žemė“—tu-
paskiras sovietines respuo- Naujas Put.no raštų tomas rėj0 sutikti su vokiečių Įsiga-

..t,?1?18 (E) 1962 m. pabaigoje • Įėjimu lietuviškame pajūry,
oo- T tUr. i je. didelė lietuvių tautos da-radiją kalbėjęs Aukse, ou- Lietuvoje išleistas aštuntasis 

vieto prezid. pirm. J. Palec- y Mykolaičio-Putino raštų 
kis, žinoma, džiūgavo dėl tomas (696 pusi.). Jame pa. 
nepaprastų laimėjimų^, skelbti rinktiniai rašytojo 
pasiekimų ir nepamiršo Į- literatūros mokslo, kritikos 
prastimo teiginio, kad ir į jr publicistikos darbai. Jū 
Lietuva po 1940 m., girdi, tarpe: studijos ir straipsniai
F ^"1 1 C* T T r t 1 r š. 1 1 ZT , ’ T T « X, . - - * - — « -

no formas, davė nurodymus, jjmUs, kad šalpos reikalingi, 
persiuntė dokumentus Į1
Maskvą diplomatiniu keliu Keičiasi Baifo tarnautojai
irpan. Centro Įstaigoje tai- vi. Kulpavičius paskuti- 
kinta ir nukentėjusiems nuo nįu laiku susižeidė, bekrau- 
nacių. Kai kurie, Balfui tai- damas Baifo siuntas, ir turi

................ _______ pininkaujant, jau gavo iš operuotis. Jis ištarnavo Bai.
susibūrusių 62-se^skyriuose. Jungtinių Tautų, tiesa, ma- fe 12 metų ir sulaukė pensi- 
jvisi per metus suaukoja riukes, bet vis šiokias tokias jos amžiaus. 1963 metais 

80,000 pašah135- .Kulpavičius dirbs Balfe tik
Šeši siuntiniai kasdien 'kelias dienas pei mėnesį.

; Muenchene iš dviejų tar-
Per metus Balfas išsiuntė nautojų liks tik vienas. Su

virs 1,500 individualių siun-1 Supytas išlaidas bus galima 
tinių, kurie beveik visi lipo;skilti tiesioginei šalpai.

maus platesnei Ralfo narių 
ir rėmėjų šeimai pranešti. 
Baifo šeima nėra didelė — 
ne milioninė, o tik keletasl. I T .

Tokia padėtis šaukte šau. tūkstančių rėmėjų ir per
kiasi istorinio atpildo ir nau
jų sprendimų. Dabartinis 

likimas!

1.6H0 Baifo tikiųjų narių,

Mažosios Lietuvos ______ .
tiek neteisingas ii nežmoniš- EaPo daibams arti
kas, kiek nepatvarus ir iai-; d.° e,1« P>»‘«ais ir dvigubai 

tiek vartotais rūbais; iš jų 
beveik trečdalis yra skiria-besiekdamas Mažosios Lie-

tuvos sunaikinimo, tik su- • mas asar^° gimnazijai.
romoni suimaIVUIVJVJ tTVUUT* , lr lindo per geležinę uzdaii-ivmina amžinąsias jus smių

jų gyventojų tėviškės teises. Į nedidelė, ji dosni ir, paly-igą Dauguma ėjo Lenkijon:
Negali būti abejojimo, ginti, veikli. 1962 metais 3^9 siuntiniai su vartotais 

kad ateis laikas, kada lietu- Balio šalpa buvo vykdoma rųbais, 219 — su vaistais, 
vių tauta pati ir vėl galės Įvairiais būdais: pinigais, Lietuvon išsiųsta 393 naujų 
spręsti savo likimo klausi- siuntiniais, gerybėmis, teisi- medžiagų siuntiniai. Visų

lis buvo palikta po vokiečių mus. Tikėkime, kad ji tada niais patarimais. Vien pini- Bajf0 
galia penkiems šimtams me.Įir vėl—kaip anais reikšmin- gaiš buvo šelpiami JAV, 
tų. Tik pirmasis pasaulinis: gaiš 1923 metais—susilauks Afrikos, Azijos ir dalinai

Baifo sandėliai pilni

Šiuo metu Balfe nebėra 
vietos vartotiems rūbams 
priimti. Turimos gausios do
vanos atrenkamos ir pakuo-

siuntinių vertė sieke Jamos, atlaikai gana sunku 
75,000 dolerių. Metų pabai-i parduoti. Turime užtikrini- 
goje galima Baifo rėmėjus! mą, kad JAV vyriausybė 

prašy-1 duos Balfui 18,547 vienetų 
pagrįsti, j naujų kariškų kelnių ir

karas atnešė galimybę se- didvyrių, kurie drąsiai ir su. Europos lietuviai. Siuntiniai užtikrinti, kad visi 
ną. neišspręstą Mažosios maniai apsaugos jos laisvę buvo siunčiami lietuviams maį, jeį tik rimtai pi 
Lietuvos klausimą pateikti ir Įgyvendins jos teises šian- Į Lenkiją ir esantiems sovie- buVo patenkinti. Ačiū’Die- marškinių, kurių vertė virst

tapusi iš tikrųjų laisva irapie pirmąją iįetuvįšką kny-; naujam patvarkymui — ši dien rusų engiamoj Mažojoj tų okupacijoje. 1962 m. dar vui užteko ir lėšų 
npnnkbngnma “ Ponrol Po ta__ i „tt ,__ Tr.i-.ii-_ _____ i__ i__  i » . . . _____ i. . ... _ •«»nepriklausoma...“ Pagal Pa
leckį, Lietuva esanti tikra 
dėl Vilniaus ir Klaipėdos 1L 
kimo ir dar daugiau — lie
tuvių tauta esanti... šeimi-

gą, Donelaičio "Metus“, A.įkartą Vokietiją nukariavu-Į Lietuvoj.
109,000 dolerių. Tai bus

sioms pasaulinėms jėgoms. Mes, nuo rusiškoje
Nebuvo tobulas nė jų spien. užjūryje prieglobstį is rjemujob, rase Įvauiaid au.' nan į.ieiuvon negalima pa-
dimas, surašytas Versales Mažosios Lietuvos lietuviai, benti tremtiniams Į Vokieti- res<iis, Įvairiais vardais, to- siųsti vartotų drabužių o

. . ,................... Mykolaičio kalbos, recenzi- taikos sutartyje: lietuvių šia proga: [ją. dėl Baifo valdyba apsispren-! reikia pirkti naujas medžią
ninkas savo krašte ir, jis pn. j jos apie rusų, kitų kraštų j tauta pati turėjo imti likimi- išreiškiame gilu jau žuvu-, Bę ša,lK,5 gerybėmis, Bai- dė siųsti tik po vieną siunti-! gas, kurios daug' kainuoja ir

klasikus. J nį spiendimą Į savo rankas šių senų p»-ū»ų genčių pali- fas atJįko gana daug kitų nį metams tam pačiam ad-5 ju pasiuntimas labai bran-
1962 m. Lietuvoj gimė ir jėga išsikovoti teises Į sa- kimo naštos ir atsakomybes sa|paj aitimų darbų: pade- resatui, nebent buvo svar- gus.

kėSl- įausma : i otmrlrti i 1A Kiic rr»r»fvvai rivv laLui mui r» ir
Baifo Centras globos 

parodos koncertą

dūrė — pilnateisis visos So
vietijos valstybinio gyveni
mo dalyvis (pridurtir.a: pil
nateisis Sovietijos, Krem.

Strazdą, A. Baranauską, 
Žemaitę, Maironį, L. Girą. 

Sudėtos ir svarbesnės V,

vo pajūri, kurias kiti 
nosi jai nuginčyti.

liaus išnaudojimo objek-1gįantįg, Vilniaus radijas pa. Deja. nei 1923 metų suki- jame prieš Mažojoj Lietuvoj, grazįjįjos, Australijos, Itali. jų nelaimė: gaisras, kalėji-[ 
tas ~E). j skelbė kiek statistinių duo-i ^mo bei atvadavimo žygiai, rusų Įvykdytą ir tebevykdo- jos, Vokietijos ir Įvairių kitų mas, duondavio mirtis.
Lietuvos istorikai Maskvoje Į menų. Pagal gruodžio 31 d. jnei metų tarptautinis mą tautžudystę ir teises la”-( ė , aštų. Tų imigrantų doku- 1963

T 1 žymą: ; mentacija, afidavitai, darbo dar pagausės, nes teks paš- masto meninis pasirodymas:
skelbiame tvirtą Įsit'kim-■ j,, butų suradimas buvo taip tu siųsti individualias siun- koncertai, chorai, vaidini-

_______„______ ____ ____ pat didelė Baifo Centro dar- tas ir Vokietijos lietuviams, mai. Visa si parodos prograįsasąjungmiame ° ............................................ .. .................. ■«

(Ei
60,009

1962 metams bai-

1924 metų
pranešimą apie 1962 metų: Įteisinimas
faktus ir skaičius, tais me-! kraštui neleido

jausmą; į jo daugeliui atvykti Į JAV. būs motyvai, pvz., labai gau.
visu griežtumu protestuo- j JAV atvyko lietuvių iš si šeima, ypatinga šelpiamų-1

Pasaulinės parodos metu 
m. Baifo siuntiniai (1961-65) vyks ir pasaulinio

(E) Gruodžio antroje pu
sėje Maskvoje Įvykusiame taig Lietuvoje gimė daugiau | ?am-15 naujo, kaip anksčiau mą. kad ateities Europos ga 
visasąjunginiame istorikų 60,000 kūdikiu, o šei-; lstorij°je’ iškilo mirtini pa- lios. praeities klaidų pamo-

vime dalyvavo ir 25;mag sukūrė apie 27,000 po-!voJai — pirma iš vakarų, vė. kytos, suras išmintingus ir 
c 4.. *.----- Pagal radiją, praėjusieji Hiau 15 1939 metais teisingus būdus Mažajai Lie-

suvaziav
Lietuvos istorikai, jų tarpe,
žinoma, ne vienas ir agita- metai buvo laimingi 8.000 Klaipėdon Įžygiavo hitleri- tuvai padarytoms skriau 
torius, tariamas istorikas, Lietuvos šeimų, nes jos turė. • ninkai, o 1945 metais visą doms atitaisyti ir 
kaip Lietuvos Mokslų Aka- jo laimės patekti Į naujus: Mažąją Lietuvą užgrobė lietuvių tautos aspiracijoms 

butus (o kiek tūkstančių dar j S^įno armija. Antrąjį pa- Įgyvendinti kūrybingai besi. 
trūksta naujų butų? -E).isaukni karą laimėjusios di- jungiančios laisvos Europos 
Dar pasigirta, kad 1962 m. • džiosies valstybės Podsda- santvarkos rėmuose. 
Lietuvoje buvo primelžta' Mažosios Lietu vos Rezistencinio Sąjūdžio

Centro Komiteto Prezidiumas:

demijos vicepirmininkas J. 
Žiugžda. Iš kitų istorikų, 
kandidatų, aukšt. mokyklų 
dėstytojų, kurie dalyvavo 
Maskvoje, paminėtini: J. 
Jurginis, Aid. Gaigalaitė, 
Angelė Vyšniauskaitė ir kt.

Lietuvis kandidatas 
Lenino premijai

(E) Maskvos spaudos pa
skelbtame literatūros ir me-

beveik 1,800,000 t. pieno 
(metinio primelžimo iš kar
vės vidurkis išeitų apie. 
2,300, kg, tačiau tai vargiai!

LIETUVA SU SAVO PAJŪRIU VĖL BUS LAISVA

Mūsų, Lietuvos pajūrio 
senoms > bfOjjaj mažlietuviai ilgai bu stangas sujungti i vieną n 

vę atskirti nuo savo tautos. nedalomą vienetą abi tau- 
kamieno, prieš keturiasde- tos dalis, kurios per daug 
šimt metų (1923 m. sausio j šimtmečių svetimųjų jėgų 

i 15 d.) sukilo, sėkmingai nu.į buvo viena nuo kitos atskir

ma bus ne parodos rajone, 
i bet pačiame New Yorke, 
Lincoln Center. J ten patek- 

pratimą ir jų nuoširdžias pa. reikia aukštų kvalifikaci-

Martyr-as Brakas, Ramūnas Brakas, Albertas Kynastas, 
Jonas Stikliorius, Jonas Vilgalys.

patikima, -E), buvę paga-1 Ne\v Yorkas, 1963 metų sausio 15 dieną, 
minta 215,000 t. mėsos; čia'
agitatoriai priminė, kad
1939

Skaityk Stasio Michelso-
. • m* ^a^5VOJe Lietuvoje i no parašyta knyga “LIETU-

no veikėjų, pristatytų lėni- buvo primelžta 1,240,000 t.IVIU IŠEIVIJA AMERIKO-
tamatva t -4.“ • • |

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖ

sikratė svetimųjų varžtus ir 
bendromis pastangomis su 
visa tauta Mažosios Lietu
vos dali Įjungė Į laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos 
valstybės sudėtį.

tos, o taip pat, kai Lietuva 
vėl pavergta, jų aktyvu da
lyvavimą bendroje laisvės 
kovoje.

Ši reikšminga sukaktis te
primena mums visiems ano

jų, įimtos programos. Baifo 
Centro Vaidyba, Liet. Ko
mitetui Pasaulinei Parodai 
prašant, sutiko globoti lietu
vių chorų pasirodymą Lin
coln Center 1964 m. rugsėjo 
6 d.
Paskutinis 1952 m. Baflo

"derliius

nmėms premijoms gauti, są
raše Įtraukta ir jauno lietu
vio skulptoriaus — Gedimi
no Jakubonio pavardė. Lie
tuvos ir komunistinių kraštų 
spauda yra garsinusi, labai 
teigiamai Įvertinusi skupto- 
riaus paminklą nacių aukom 
Pirčiupyje. Už šį paminklą 
Jakubonis 1961 m. buvo ap.

pieno ir pagaminta 180,000 {JE,” 500 puslapiu, daug pa- 
t. mėsos (tikrumoje pieno į veikslų, gal ten ir save pa- 
1939 m. buvo gauta 1,369.:matysi. Kaina minkštais vir- 
300 t.—be Klaipėdos kraš- j sėliais $4.00, kietais $5.00. 
to ir skaitant primelžimo iš
karvės vidurkį 1,700 kg.-E)

Paskutinę metų dieną Vil
niuje buvo sutuokta 200 jau
nų porų, Kaune—130. 
radiją pasidžiaugta,

Vilniuje gruodžio 31 d. su
situokusi pedagoginio insti
tuto stud. L. Naudžiūnaitė 

Per su ukrainiečiu Ivanu Govar. 
kad niuku.

ties praga, VLIKAS reiškia 
gilią pagarbą to didelio Įvy- 

. .. , . ,, , kio — sukilimo — sumany.
Antroji JAV n Kanados. ^ojams^ vykdytojams ir su- 

Lietuvių Tautinių Šokių Skilimo kovose žuvusiems.
Šventė bus liepos 7 d. Chi-I Mažosios Lietuvos žmonių

j-j-. t x x- 'sukilimo šauksmą išgirdo cagoje, didžiulėj Intematio-i Ljetuva ir suprato’jo reikš. 
nai Amphitheatre salėje, j mę. Kova buvo laimėta.
Jau užsiregistravo 518 šoke. • VLIKAS labai aukštai 
jų ir keli šimtai mokyklinio' vertina savo brolių mažlie- 
amžiaus vaikų šokėjų. tuvių aukštą valstybinį su-

Šios reikšmingos sukak- "^to ir kovos dvasią,
kad, sekdami tais pavyz
džiais, visi būtume ištver
mingi ir vieningi atkaklioje 
kovoje su dabartiniu Lietu
vos pavergėju — Sovietine 
Rusija. Pusiaukelyje nesu

stosime, kol Lietuva su savo 
pajūriu vei bus laisva! 

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

Niujorkas,
1963 m. sausio 4 d.

Lapkričio-gruodžio mėne
siais i Ba’fo Centrą atsiuntė 
bendrai šalpai aukų: Chica
gos 57 sk. — $250, Stamfor- 
das — $454, Chicagos 95 
sk. — $300, Chicagos Baifo 
Apskritis — $450, Sudbury, 
Ont., Canada — $40, Cleve. 
landas — l,0C0, Los Ange
les — $1,300, Dayton, Ohio 
—$385, Elizabeth, N. J. — 
$503, Akron, Ohio — $320, 
Bayone, N. J., (klebonas dr. 
Starkus) — $75, E. St. Louis

(Nukelta Į 7-t, psl.)
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LIETUVIŲ IŠEIVIJA 
AMERIKOJ

Štai ką Juozas Gintautas j 
rašo apie Keleivio išleistą 
knygą "Lietuvių išeivija A- 
merikoj“:
^"Reta tokių knygų, kaip 
S. Michelsono, buvusio "Ke-, 
leivio“ redaktoriaus, para-į 
šytoji "Lietuvių išeivija A-. 
merikoje“. Išleido "Kelei
vis“. Tai, be abejo, Įdomi 
knyga ir savo apimtimi. Čia 
juk labai išmaningai per- 
žvelgiama lietuviškos išei-! 

.vijos Amerikoje istorija, be
veik 100 metų laikotarpyje.

"Autorius surinko ir pa
teikia ryškesnius Amerikos 
lietuvių gyvenimo Įvykius ir 
nurodo tų Įvykių svarbiuo-| 
sius dalyvius. Autorius pa
sakoja apie lietuvišką gyve
nimą pradedant 1868 m. 
Taip pat paliečiama Kana
dos ir Pietų Amerikos lietu
viai. •

"S. Michelsonas išleido 
stambų veikalą, lygiai 500 
pusi. Parašyta patyrusio 
laikraštininko plunksna. 
Knyga skaitoma lengvai, su

j godumu. Iš tikro autoriaus 
surinkta ir pateikta medžia
ga visokeriopai Įdomi.

"Tačiau, rašant atsimini-'

1926 metų perversmas
ANDRIUS VALUCKAS

(Tęsinys)
MYKOLAS SLEŽEVIČU S

Gimė 1882 m. vasario 21 d. Dramblių vienkiemy, 
Viduklės valse., mirė 1939 m. lapkričio 11 d. 
Kaune.

šauktų frontų kovon, kovon 
už Vilnių ir Vilniaus kraš
tą...

Lietuvos kariuomenės 
frontų kova* M. Sleževi
čius stipriai parėmė savo 
diplomatine veikla. Jo notas 
Vokietijai dėl vokiečių oku
pacinės kariuomenės elge
sio, jo reikalavimai sulaikyti 
bolševikų frontą, kol susior. 
garizuos didesni Lietuvos 
kariuomenės vienetai, jo rei- 

f kalavimas ginklų yra pui- 
’ kiausi sugebėjimai panau 
doti tarptautinę situaciją i; 
kartu lemiantieji veiksriai 
valstybės nepriklausomybę 
iškovojant. Tas pat galima 
matyti ir iš jo diplomatinių 
kovų su Lenkija, iš jo suda
rytos taikos (1920 m.) ii 
draugingumo bei nepuolimo 
sutarties (1926 m.) su SSSR 
Jam buvo nesvarbu, ar tos 
sutartys bus visų užsienio 
valstybių karinių misijų už- 
girtos: jam tebuvo svarbu, 
kad jos buvo Lietuvai nau
dingos. Gaila, kad šitas ne
palyginamo darbštumo ir 
tarptautinio masto politikas 
turėjo išeiti prievartos dimi- 
sijon su milžinišku nuosto-

tarpe, kuriais jo partija dau
giausia ir rėmėsi. Jis buvo ne 
kartą iškilęs j tikrus tautos va
dus ne dėl to, kad jis būtu turė
jęs tokią ambiciją, bet vien to
dėl, kad buvo prigimties apdova
notas visomis tomis asmens sa
vybėmis ir sugebėjimai, kuriuos 
tikrasis tautos vadas turi turė
ti.“

Balutis, rašydamas apie 
M. Sleževičių, psl. 88, iške
lia naujų ir Įdomių Sleževi
čiaus bmožų:

"Ministeris pirmininkas My
kolas Sleževičius asmens santy
kiuose buvo vienas maloniausiu 
<monių. Tai buvo gerai išauklė
tas, gilus inteligentas, linksnio 
>ūdo, nuoširdus patriotas, pui- 
.us kalbėtojas ir energingas vi
suomenės veikėjas. Įsitikinimais 
ouvo liberalas. Jis vadovavo 
valstiečių liaudininkų partijai. 
Man rodėsi, kad kai kuriais at
vejais jo liberališkieji Įsitikini
mai viršijo, nustelbdami parti
jos lyderio privalumus. Anglas 
Carlyle kartą tarė: ”Aš jų va
das, todėl turiu juos sekti.“ Pa
našia prasme savo laiku ir Pre
zidentas Wilsonas ir Franklin 
D. Roosevelt kalbėdavo, kad

— Alou, Maik... Oi... oi... sprendi apvertė aukštyn ko.
— Ko taip uždusęs, tėve? jom ir pasakė, kad teismas
— Greitai begau... Ar tu- pripažino jiems teisybę. Ir 

ri čemodaną man paskolin- teismas negali nieko jiems
__O kam? j padaryti. Valuk to dabar
— Čikagon važiuoju... jau Į mane šaukiasi. Sako,

Reikia greitai...
— O ko tenai?
— Tievoga, Maiki. 
— O ką reiškia

ga
— Tai reiškia, kad Lietu.■

į be tavęs čia parėtko nebus. 
Taigi turiu raidavei važiuo- 

i ti, ir noriu, kad pažičytum
"trevo- man čemodaną.

; — O ką Į čemodaną dėsi?

mus «unku išveneti subiek ' JeigU dr- K' Grinius buvo lankosi fronto linijose, kad 
tvvumo nes ne visi ta pati ^lt0 b5įdo žmo^us’ linkęs į į ten vietoje sužinotų, ko Lie- 

i • 1 , viską žiūrėti iš tam tikro fi-' tuvos kareivėliams, jo sie-
tina: Todėl ne kiekvienas į losofisko ramybes taško taiJos broliams, trūksta. Jis pa- ~ ------
bus tos pačios nuomonės, ko- visai priešingas buvo M. Sle. i žada kareiviams žemes ir nu blogiausių pasekmių atei 
ki, autorius reiškia, paįies/zevic.us. Gyvas, greitas jud., p-nast, kad jie ne tik čiai...

’ 1 ' rus, drąsus, stebėtinai ga-1 žadėtą žemę, bet ir galėtų '

liu Lietuvai. Bet ji kaip tik I k»ito vyriausybė (lyderiai) „e-
daugiausia ir jaudino tai, į!gali Ž5'giuo,i «««“>■. P‘-
kokia sunkia tarptautinę pa.1 llečiaI- Suprask, vadas neveda, 
dėtį pastatė Lietuvą pervers-

damas viena ar kitą faktą. I U1.T’US’.”Bet nėra'abejojimo, kad'^; «*».«« kantai, «>-
šis veikalas via labai rimtas: plastiškai, is Širdies gel- 
inašas i Amerikos lietuvių _todcl u'Penimo pa-
istorija. Šiuo veikalu ateity- sekme? l>allKo Jam,e Jau

. „ . .. , . i — Nu, teisybę pasakius,
vių Bendruomenej velniava Maiki, tai važiuojant į Cika- 
pasūlarė. Gav au pav įestka, g. neturiu ka įsidėti, bet gal

.........------ -- -------— , turesiu gnzaamas. juk eina.
G ką tenai nuvažiavęs giliai nais žmonės: žino 

daiysi? • kaip svečią reikia priimti ir
Reikia daryt paiėdką. Rajp išleisti. Be dovanų ne- 

— Bet aš skaičiau, tėve, išleis. Gal ir gerų prezentų
kad bendruomenininkai su- parsivesiu

istoriją, šiuo veikalu ateity 
je, be abejo, naudosis ne 
vienas Amerikos lietuvių is. 
toiijos tyrinėtojas.

daug žymesnių pėdsakų.

rvirvi;<x r » i

bet seka paskui žmones.
"Politikoj tokia, pirmu |x»žiū-

riu, nesąmonė ne retenybė. Lie
tuvoje tas tiko Sleževičiui. Jis 

ir jis pagrįstai bijojo pačiųį nežygiavo pertoli nuo savo pase- 
' kėjų priešakye, bet dažniausia 
eidavo jų eilėse. Tokią taktiką, 
rodos, diktuoja dvi priežastys. 
Viena, tai gilus ir platus vado 
liberalizmas, tikis, kad žmonių 
balsas, tai Dievo balsas. Antra,

mas, kad jos likimas suriša
mas su pasmerktomis neiš
vengiamai žūti diktatūromis,

Pats taurus ii- teisingas, 
niekad nepasidavęs politi- 

riuomenės pusės jį taip stip-; nei madai, jisai buvo linkęs 
riai sukrėtė. Jis tikėjosi iš manyti, kad ir jo politiniai < taj išmintingas politinis išroka 
karininkų didesnės politinės konkurentai laikysis pačių vimas, kad aukščiau savo diržo

žmoniškai Įsikurti. Dėl to 
perversmas kaip tik iš ka

puikus kalbėtojas, bet , orientacijos, drausmės ir at-' pagrindinių žmoniškumo ir Į neiššoksi. Sleževičius buvo dide
lio nuoširdumo žmogus, be vin
gių ir gudravimų. Todėl, manau, 

savanaudžių šmeižtus ir po-jis politiko reikalaujama, JO lydery stę vairavo gilus jsiti- 
litines provokacijas, bet, de. • kad jis būtų aukščiau savo kinimas, kad žmonių baisas, tai 

j asmeninių ir partinių ambi- Dievo balsas.“
Kada Smetona kalbėjo {cijų, kada klausimas liečia į £įa Balutis paliečia labai 

Generaliniame štabe, dėko-! visos valstybės gerovę ir li- svarbų klausimą, kuris gali 
damas perversmininkams,: kimą. Politikai-sąmokslinin.

""j kalbėtojas ne tuščiais žo-Įsparumo tiek prieš užsienio padorumo dėsnių, bet. deja, 
. Įdžiais svaidytis, kad jie1 priešus, tiek prieš vidaus Įvykiai jį skaudžiai apvylė.£ — J * 7 W • _ _ 11 1 2 _ ___ _

. , LU?1 skambėtu ir sparnuotus savaizdų, spauda aiški, jdeti • kinjus • 0
paveikslai ryskus. I,__ ________________m- , _ . . : kuris ideda visą savo sielą,Tiems kuriems rupi _ A-; kurfe ’kelbja Ram jis

u gerų prezemų menkos gyvenimo į, į atsidavęs uč ka pas,
ypač jeigu pasi I raida, si S. Michelsono kny- kovolj al. net žūti.

sipeše ne Chicagoje, o Cice. taip jų ugadas padary-Įga labai pravers. Rekomen-i jr nįekad ųs nemainikavo tai jis verčiau būtų neminė- 
J savo kailiu, nekeitė politinių jęs apie 1918-1919 metus, 
! įsitikinimų, nes jie buvo ne

roję
—_ Dac rait, Maik, bet iš lingas. 

Bostono į Cicerą reikia va-i 
žiuoti per Čikagą. Čikagoje 
komitetas mane pasitiks ir 
savo armobiliu nuveš i Ci-

ti. Taigi cemodanas reika-' duotina kiekvienam“.I

— Bet gali būti, tėve, kad 
gausi tokį ’prezentą“, kurio 
į čemodaną negalėsi įsidėti.

c , .. . — O kaip tu rokuoji, kasccrų. Sako, negalima mani- taį ga,ėtų pef pJre2en. 
.. .Į tas?

atsitikt?Jle sak°’ kaS tena‘ į.. - Galėtų būti juoda akk’

Jes, sako, fi ontininkai j — q ^as gajėtų man juo- 
suorgamzavo savo bičiulius, dą aR- uždėti?

— Frontininkai 
bičiuliais.

— Ar tu juos pažįsti?
— Nepažįstu, tėve, bet ži

nau, kaip jie elgiasi. Vieni 
jų apardė Vliką, kiti padarė • 
perversmą Amerikos Lietu-' 
vių Taryboje, o dar kiti da 
bar kelia suiiutę Lietuvių! 
Bendi-uomenės skyriuose.

galėtų

N. ZELANDIJA 1 pakeičiami už jokią kainą:

įsilaužė Į bendruomenės sky
rių, nuvertė prezidentą Juš
kevičių, kaip anais metais i 
Lietuvos tautininkai prezi-1 
dentą Grinių, ir apgarsino,! 
kad Juškevičius pats rezig
navo. Jo vieton jie pastate 
savo kamarotą ir paėmė 
skyriaus iždą. Taigi visas 
skarbas gali kažinkur nu
skęsti. Dabar Bendruome
nės skyriuje esąs toks ler
mas, kad visa Bend memeno 
gali subyrėti, kaip kitąsyk 
subyrėjo Jerichono krepas- 
ties sienos nuo žydų trimitų 
garso.

— Vistiek aš nemanau, 
kad tėvas būtum tenai rei
kalingas.

— Nu, tai kas padarys 
parėtką, jeigu jie patys ne
prieina prie tolko?

— Tegu tuos nesusiprati
mus riša jų pačių teismas, 
tėve. Juk Bendruomenė turi 
savo Garbės teismą ginčams 
spręsti.

— Jes, Maiki, turėti tai 
turi, ale kas iš tokio teismo?
Juk tai ne okružnas sūdąs, 
katras galėtų kaltininkus 
nuteisti ir į lakupą uždary
ti. Nuverstasis prezidentas . . ..... z •
jau buvo tuos triukšmada- Lietuvo* vaizdeliai (viso
rius Garbės teismui apskun.' ]ąbo 22), parašė Žem. Ant., 
dęs, ir teismas juos apkalti- išleido Knygos Mėgėjai, 100 
no, bet jie tokį teismo nuo- Psb» kaina $1.00.

paaiškinti daugelį Sleževi
čiaus poelgių, kurie kilo iŠ 
jo gilaus liberalizmo.

(Bus daugiau)

NAUJA KNYGŲ 
LENTYNA

kai pasielgė visiškai priešin
gai ir tuo parodė, kad ne 
iiaudi*, o tik jie patys nebu
vo pribrendę kultūringai de- į 
mokratiškai tvarkytis ir vaL • 
dytis. Jis teisingai numatė,l
kad tas apgailėtinas ir visais______
atžvilgiais smerktinas įvykis! lšėj0 Vytauto Sauliaus 
paliks neišdildomą įspūdįį leidžiama Knygų lentyna 
Lietuvos visuomenėje bei> 1962 m. Nr 3. Jame surašyta 
užsienyje ir kad, žuvus de-jj9g2 m. liepos-rugsėjo mėn.

nes kaip tik tuo laiku visą 
krašto vadavimo darbą nešė 
ant savo pečių M. Sleževi
čius. Pačiu pavojingiausiu

koks buvo kaištas lietuvis 
( demokratas - liaudininkas,
toks pasiliko iki mirties. Ne.1 kraštui metu, kaip jau žino- 

Aucklando L. Bendruome- miegotas naktis jis praleido me, Smetona važinėjosi pa- 
nėsApylinkės valdyba yra apie Lietuvos laisvę ir savo bėgęs užsieniuose ir iš nepa- 
šitokios sudėties: pirm. Č. idėjas galvodamas ir vienoj vojingai saugaus atstumo se- 
Liutikas, sekr. N. Liutikaitė, kalboj pabrėžė:
ižd. M. Pečiulaitienė. i ”...sakau. ka manau, iš srilu-

Apyhnke pernai surengė mos širdies ir iš t(>s idė
jos, kuri man yra vienintelis 
kelrodis.“

Aucklando lietuvių 
naujienos

kė Įvykius Lietuvoje. Ir nors 
jis grižo 1919 m. balandžio 
mėn., bet tuoj vėl grasino iš-

mokratinei santvarkai, į pa
vojų pateks ir jos ateitis, net

su savo du minėjimus: dr. .Jono Ba
sanavičiaus ir Jono Mairo- 

I nio. Juose paskaitas skaitė 
Česlovas Liutikas. Bet šis puikus kalbėtojas

važiuosiąs, jau išrinktas pre. ir kovos dėl jos ateities.
zidentu, jeigu nebus paten
kinti jo ir Voldemaro kap
rizai... Taigi, toks Smetonos

Jam pagaliau, kaip teisi
ninkui, buvo žinoma, kad 
iustitia ėst fundamentum

Apylinkė surengė ekskur-: ir pasišventęs demokratas kreivas istorijos faktų sumi- > regnorum — teisė yra valsty
siją į planetariumą. buvo ir nemažesnis kovoto- rėjimas galima pateisinti. bes pagrindas, o kada pa-

jas. Jau Odesoje ginklu ran- tik tuo, kad diktatoriai žeidžiamos tos teisės šaknys,
koje jis kovoja su juodašim. mėgsta rašyti istoriją pagal sulaužoma jos konstitucija,

— Tai sakai, jie 
ir man duoti į akį?

— Galėtų būti ir blogiau, Kryžiui 
tėve. į svarų

— Nu, tai kas jie per vie- Į____ 1
ni, tie frontininkai? Ar jie' 
ne bolševikai?

Universitetą baigė A. Ci
bulskis (chemiją) ir R. Tar
vydas (geologiją).

N. Zelandijos L.B. Krašto į 
Valdyba neseniai pasiuntė

— Ne, tėve, jie katalikų; 
plauko žmonės. Jie eina baž- j 
nyčion, atlieka išpažintį, o, 
išėję iš bažnyčios stengiasi' 
vadovauti organizacijoms. 
Nesivaržo ir Į aki kai kam 
duoti.

— Na, tai denkiu, Maik, 
kad tu man tą bizni taip ge
rai išvirozijai. Dabar aš jau 
noriu pamislyt, ar verta man 
Čicagon važiuoti.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

čiais, o grįžęs- Lietuvon tuoj savo nuožiūrą, arba kad ji- 
organizuoja kariuomenę, sai buvo tikras tų karininkų

išleistos knygos — 54 lietu
vių kalba ir 16 kitomis kal
bomis apie Lietuvą: be to, 
surašyta apie 700 svarbes
niųjų straipsnių, šitame nu
meryje yra ir už Lietuvos ri
bų 1962 m. leistų lietuvių 
periodinių leidinių sąrašas, 
iš viso 89.

Knygų lentynos kaina — 
$2.50. Leidėjo V. Sauliaus 
adresas: 110 W. Oak St., 
Chicago 10, Ilk, redakto
riaus Aleksandrb Ružanco- 
vo: 1132 Walnut St., Dan- 
ville, Ilk

DĖKOJA

pagrindinis krašto įstaty
mas, tai kartu paminamos 
po kojų visų piliečių teisės, 
ir tai yra aiški galo pradžia.

Plačiau apie Sleževičių 
galima rasti puikioje ir išsa
mioje knygoje ”M. Sleževi 
čius“, bet čia norėtųsi iš tos 
knygos pacituoti, psl. 191 
192, šiuos K. Škirpos žo
džius :

“Nors jis ir bavo vienos par
tijos lyderis, sunkiais kraštui 
momentais visuomet mokėdavo 
atsistoti aukščiau partinių inte
resų, sugebėdavo ta prasme pa
veikti savo idėjinius draugus 
dažnai netgi politinius priešus 
kitas sroves ir nustatyti aiškias 
gaires kovai dėl bendrų tautos 
idealų. Liberalizmas, nuoširdus 
demokratiškumas ir gilus tikė
jimas savo tautos valios reikš
me valstybiniame gyvenime, ly
giai kaip ir pasitikėjimas savo 
tautos sveiku instinktu padarė

istorijos nežinojimu, ar tie
siog neišmanymu. O gal tie

nes kova buvo neatskiriama 
jo gyvybės dalis. Jis visą lai.

Gimnazijai, Lietuvos R. j ką sielojasi kariuomenės ap. karininkai pabūgo, kad M.
daugiau kaip 40 ginklavimu, aprūpinimu, ir Sleževičius juos vėl nepa-
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KAS GI YRA TAS MURKLYS?
Murklys yra neturtingos ūkininkės Daugienės įna

mis—apsukins 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, 
kai kurie gyviai laikosi neutraliai, o stipresnis laimi, nors 
ir jam tenka priešų dantų ir aštrių srapų paragauti.

Murklys yra rašytojo A. Giedriaus apysaka jauniems 
) skaitytojams. Bet ir suaugę neapsiriks pasiskaitę tos apy- 
’ sakos. Jos kalba graži, pasakojimas sklandus, ir visa apy- 

Stepono Kairio “Lietuva I saka dailininko Viktoro Simankevičiaus gausiai iliustruo- 
budo", kaina $5.50 i ta. Tai gera dovana Kalėdų proga jauniems giminaičiams

GERIAUSIA DOVANA

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

Stasio Michelsono “Lie
tuvių Išeivija Amerikoje," 
kaina minkštas vršeliais $4, • 
kietais $5.00.

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

Kipro Bielinio “Penktieji! 
metai", kaina $6.00.

I ir pažįstamiems. Apysakos kaina $1.80 su persiuntimu.
Užsakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 E. Broadway---- :---- So. Boston 27, Mass.

J. ir M. Karpa vičiai (3257 
Springe, D.R.K. Altersheim, 
I S.Z. 19, Germany) dėkoja 
P. Gudui iš Chicagos, kuris 
jiems atsiuntė Kalėdų proga 
dovanų ir visą laiką siunčia 
lietuviškų laikraščių ir kny
gų, ir Herbsto šeimai Bosto. 
ne už kalėdinę dovaną.

Springe prieglaudoje e- 
sančių lietuvių vardu dėkoja 
Hannoverio lietuviams, ku
rie sudėjo po markę kitą, ir 
tuo būdu prieglaudos lietu
viai gavo Kalėdų proga po 
5.25 markes.

Jie dėkingi ir Balfui už pi
niginę dovaną, sviestą, pu-

iš M. Sleževičiaus politinį veikė- Į peles ir drabužius, tik bėda, 
ją. populiarų plačiuose tautos kad drabužiai nedaugeliui 
sluogsniuose, ypač valstiečių betiko, nes buvo maži.
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MOTERĮ! SKYRIUS

Viena Ivano Denisovičiaus diena
(IŠTRAUKA IŠ APYSAKOS)

(Tęsinys)
šuchovui ir malonu, kad visi pirštais jį bado: štai 

šisai jau išbuvo, bet ir pats tuo nelabai tetiki. Štai kieno 
bausmė karo metu baigėsi, visus iki ypatingo nurodymo 
laikė, iki keturiasdešimt šeštųjų. Ir tiems, kurie iš viso 
trejiems metams nuteisti buvo, penkeriais metais ilgiau 
sėdėti teko. Įstatymas — kaip pasuksi, taip išeis. Baigsis 
dešimt — pasakys, še tau dar vieną dešimtį. Arba ištrems.

O kitą sykį pagalvoji, — ir širdį nusmelkia: laikas tai
juk bėga, kamuolėlis baigia išsivynioti... Viešpatie Savo- ‘ 
mis kojomis — į laisvę, a?

Tik visa tai gaišiai atverti senam lageriniu! nedera.
Ir kaiba Šuchovas Kilgui:

— Tų savo dvidešimt penkerių neskaičiuok. Sėdėsi 
dvidešimt penkerius ar nesėdėsi, tai dar niekam nežinoma, 
o aš visus aštuonerius visiškai atkaliau, — šitai tai jau 
tikra.

Taip ir ari snukiu žemę, ir nelieka laiko kada pagal
voti: už ką atsisėdai ir kaip išeisi?

Pagal bylą nuteisė Šuchovą už tėvynės išdavimą. Ii 
pats jis paliudijo, kad taip buvo, kad pats pasidavė į ne
laisvę, norėdamas išduoti tėvynę, o grįžo iš nelaisvės tik 
todėl, kad vykdė vokiečių žvalgybos užduotį. Kokią už
duoti — nei pats šuchovas, nei tardytojas nepajėgė išgal 
voti. Taip ir paliko — užduotį.

Šuchovo išskaičiavimas buvo paprastas: nepasirašy 
si — kryžius, pasirašysi — nors mažumą pagyvensi. Pa 
sirašė.

O iš tikrųjų buvo taip: keturiasdešimt antrųjų vasari 
šiaurės-vakaruose apsupo visą jų armiją; ir iš lėktuvų 
jiems jokio maisto nenumetė, o ir lėktuvų tų nebuvo. Pri
ėjo iki to, kad drožė nuo išputusių arklių kanopas, mirkė 
tą ragieną į vandenį ir valgė. Ir šaudyti nebuvo iš ko. Ii 
taip palengvėle vokiečiai juos rankiojo iš miškų. Ir štai 
su tokia viena grupe Šuchovas išbuvo nelaisvėje porą die
nų, ten pat, miškuose, — ir pabėgo jie penkiese. Ir miš 
kais, ir pelkėmis brovėsi — per stebuklą pas savuosius pa 
teko. Tiktai du automatininkai vietoj paklojo, o trečiai 
nuo "žaizdų mirė, du iš jų saviškius pasiekė. Būtų buvę 
gudresni, būtų sakę, kad klydinėjo miškais, ir ką tu jiems 
O jie atvirai: iš vokiečių nelaisvės. Iš nelaisvės? Kad jus 
kur galas... Būtų jų jienketas, sutikslintų parodymus, pati 
ketų gal, o dviem niekaip: susikalbėjote, biaurybės, apit 
pabėgimą.

Senkai Klevšinui progirdom pasirodė, kad kalbama 
apie pabėgimą iš nelaisvės, ir jis garsiai tarė:

Aš iš nelaisvės bėgau tris kartus. Ir tris kartus gaudė.
Senka, kantruolis, daugiau vis tyli: žmonių negirdi ii 

i pokalbį nesikiša. Tai apie jį maža ir žino: tik tiek, kad 
jis sėdėjo Buchenvalde ir ten pogrindinei organizacijai 
priklausė, ginklus sukilimui ruošė. Ir taip jį vokiečiai pa
kabino ant užlaužtų už nugaros rankų ir lazdomis tvojo.

— Tu, Vania, aštuonerius sėdėjai, kokiuose lageriuo
se? — pertarė Kilgas. —Tu tarp kriminalinių sėdėjai, jūs 
ten su bobomis gyvenote. Jūs numerių nenešiojote. Bet 
imk ir katorgoj aštuonerius išbūk! Šitiek dar niekas ne
ištvėrė...

Įsistebeilijo Šuchovas į krosnelės liepsną ir prisiminė 
jam septyneri metai šiaurėje.

Ir kaip jis trejus metus tempė proskyna rąstelius ii 
pabėgius. Ir kaip laužas ten taip pat įsidegdavo ne visada 
toje miško kirtavietėje, ir dargi dirbant ne dieną, o nak
tį. Tenykštė vyresnybė įvedė ten tokią tvarką — brigada 
neįvykdžiusi dienos užduoties, pasilikdavo nakčiai miške. 
Tik po vidurnakčio jie atšliauždavo iki lagerio, o rytą —‘ 
vėl Į mišką.

— Ne-e, brolyčiai... Čia ramėliau, matyt, — pratarei 
jis. — Įvykdei, neįvykdei — drožk namo. Ir duonos čia: 
šimtu gramų daugiau. Čia — gyventi galima. Ypatingasis, 
— na, tegu ir ypatingasis, numeriai tau kliudo ar ką? Jie 
nesverta, tie numeriai.

Vincas Mykolaitis-Putinas 

DVI SAULĖS

Kai saulę —
Jaunystės skaidrią, karštą saulę
Nešiojau savo širdyje,
Tą kitą saulę —
Dangaus liepsnotą saulę,
Kur diena nuo nakties
Šviesos ir šilumos atsieja srautais, 
Niekinau!

O šiandien,
Kai širdyje ir šalta, ir tamsu,
lr naktį nuo dienos atskirti nebemoku,
Aš Į dangaus ugninę saulę 
Tiesiu, maldaudamas, rankas:

— O tu, kurios aš šilumą ir šviesą 
Matau kiekviename buities krisle,
Apšvieski ir mane,
Sušildyk ir mane,

kuris buvo pakankamai saldus.
Be kisieliaus, sližikų ir viltų kviečių glūdų, Kūčių 

vakarienei turėjo būti sūdytų silkių, viltos ir keptos žu- Naujasis Massachusetts 
vieš ir virtų baiščių su džiovintais baravykais ir įtrinta gubernatorius Endicott Pea- 
kepu silke. bodv net "naucuraciios ryta

Kūčių stalo papuošimas

Šeimos galva parinkdavo dai-žinėj labai gražaus žalio 
šieno ir parnešęs labai lygia eilute paklodavo jį ant stalo.

1 Tai Kristaus gimimo kūtelėje ant šieno simbolis. Ant 
šieno viršaus šeimininkė užtiesdavo gražią baltą staltiesę 
ir sudėdavo visus Kūčių vakarienės valgius. Pagarbioje 

i vietoje buvo „aplotkos“ ir bonka degtinės.
Kūčių vakarienė

Gubernatorius ir pusryčiai

body net inauguracijos rytą 
atsikėlė pirmas ir paiuošęs 
atnešė į lovą arbatos savo 
žmonai.

Jis taip darė ne tik tą die
ną, bet jis visuomet pirmas 
atsikelia ir paruošia pusry
čius savo gausiai šeimai.

Aišku, neviena moteris 
norėtų, kad jos vyras būtų

įtoks paslaugus, kaip dabai-
vakarienė prasidėdavo bendra malda, po jos dalin-,tinis Mass. gubernatorius, 

davosi „aplotkomis“. Vienas šeimos narys paimdavo jų 
! didesnį gabalą ir visi kiti turėjo iš rankų atsilaužti po 
mažą gabalėlį. Tą ceremoniją turėjo atlikti visi šeimos 
nariai.

Suvalgius „aplotkas“, šeimos galva įpildavo visiems 
j po vieną stiklelį degtinės (net ir piemuo turėjo gerti),
A. Žvingilas yra teisus sakydamas, kad pas juos per Kū-

Ar turi šitas 
knygas?

'DIDYSIS SAPNININKAS. 185
Kad vėl kaip andai degčiau ir liepsnočiau, cias degtinę gere, nes ją ir pas mus gere. 1 iKtai skirtumas • kaina.................. 50
■_ vr« nakti* toks, kad vienur gal būt gere prieš „aplotkas“, o kitur po. i LIETUVOS RESPUBLIKOS
Žvarbi, Kucni vakarienę pavalgius, visuomet palikdavo daug ,anju 94; psl k£na .. $0.75

maisto ant stalo. Tą maistą palikdavo ten per naktį, kad
Kaip andai nežinočiau.__  nakčia atėjusios gerovės dvasios, šeimos mirasiųjų sielos

.. ir galėtų pasivaišinti. Tai buvo iš prieškrikščioniškų
u Jl . man. laikų papročių liekana,
Sa mb ttufci neturi. Ko ®e^ma nesuvalgč Kūčių vakarą, o vėliau nakčia

voeioe »neturi, dvasios nepabaigė, baigdavo rytą metą sukilusi rarotų
šildyčiau ir šviesčiau. šeima. Kalėdų lytą taip pat buvo privalu pasninkišką

Širdy vis tiek glūdės valgį valgyti, kaip ir Kūčių vakarą, tik grižus iš rarotų ir
Naktis žvarbi, kitų pamaldų šeimininke duodavo apsčiai mėsos, dešrų
Niūru valgyti.

Vincas Mykolaitis-Putinas sausio 6 d. įžengė į aš- Tokios būdavo Kūčios Zubelių kaime. Beveik tokios 
tuntąją dešimtį, nes gimė 1893 m sausio 6 d. Pilotiškių pat būdavo ir į Kopūstėlius sugrįžus, 
k. II Gudelių vis. Jis baigė Seinų kunigų seminariją, mo- Galiu paminėti dar ir kitų prietaių, susijusių su Kū- 
kėsi Petrapilio dvasinėj akademijoj, vėliau baigė Fri- čiomis. Iš kurios pusės šunys loja, iš tos piršliai at- 
ourgo universitetą Šveicarijoj, profesoriavo Kauno, da- važiuos, jei tuose namuose yra mergina, kuriai laikas te- 
bar Vilniaus universitetuose. 1925 m. jis susituokė su keti. Šieną nuo Kūčių stalo surinkus, reikia būtinai sušerti 
ravo buvusia studente, todėl Vilkaviškio vyskupijos tri- avims kartu su silkių kauliukais ir kitkuo, 
bunolo buvo degraduotas ir ekskomunikuotas, i Citut

i Minėtame aprašyme yra žodis „čisas“. RedakcijaPutinas vienas žymiųjų Lietuvos poetų, dramaturgas,
••omanistas. literatūros istorikas. Poezijos kūrinius pra- klausjmo ženk, vadinasi, jai tas žodis
dėjo rašyti pnes oO metu. Jo įvairių rastų išleista apie 1 .. .. , j * • - i i-1 • • -i 3 = a svetimas, As manau, kad tai vra musu krašte vadinamas30 knvgu, neseniai išleistas jo rastų 8-sis tomas. i. .. . , : _ .. *........... „  ......... . , . ;eglių, o kitur kadagiu. Ėglis neisauga dideliu ir stora

®e f1 yPac pačiai žinomas irs aitomas Y1-3 i me<Jžiu, nors turi labai kietą medieną, Jis daugiausia
k°r onų sese yje įomanas iš unigų gyvenimo, ir jau au nors kartais išauga ir didoku medžiu.
bolsev.kų laikais parašyt, Sukdehai. kūnų antras tomas pas mus kartais a ,
y,s dar nepas,rodo, nes autonus „nesugeba“ parašyt, ta,p, 0 vįrhu seknla'dieni baj„ su ^'.klo .ykš-
kaip dabartiniai ponai norėtų. U_ . ~ ; v « 1 - j a A x1 . ... temis. Pašventintą „verba pakisdavo po pastato stogu.

Putiną garbina ir dabartiniai Lietuvos valdovai, sios, ka(j perkūnas netrenktų į jį, o užėjus didelei perkūnijai
sukakties proga net liaudies rašytojo titulu apdovanojo,. „verbą“ uždegdavo ir parūkydavo namus dar didesnei 

o,-erti iipms npnasisekė. Ibet jo pavergti jiems nepasisekė. apsaugai.
Ėgli vartodavo ir paprastesniam reikalui: baigiant 

mėsą rūkyti, ją parūkydavo ir ėglio dūmais, kad ji turėtų 
geresnį kvapą,

R_ v • • v • A. Zamžickas

ūcios ir čisas
Keleivio sausio 2 d. laidoje buvo įdomus LDD 7 kuo

pos Kūčio vakarienės aprašymas. Joje nemažas dalyvių 
skaičius papasakojo savo atiminimus apie Lietuvoje jų
gimtoje apvlinkėje Kūčių papročius. Tuo reikalu noriu . x _t. . . •
ir as savo trigraši pndeti, nes mmetoj vakarienėj kalbėjo, pjaUgtvtu ]ašiniuku Po to 0 virs^ uždengti svie-
dzūkai, zanavykai, žemaičiai, bet jų tarpe nebuvo nieko IpUodeiyje ištirpyti šaukštą|stuotu Pergamentiniu ponie. 
iš Aukštaitijos širdies, pradedant Ukmerge ir baigiant kviesto sudėti kepenėles ir’^uni- Uždėti dangtį ir troš- 
Zarasais, o aš esu ukmergietis, nuo 10 iki 14 m. savo kepinti apvartant, kol gra- 'kinti ant lenčri’055 ugnies, kol 
amžiaus gyvenau Gelvonų valse. Zubelių km. Apie tos žiai pabels iš visų pusių. Pa- kepenėlės bus minkštos, 
apylinkės Kūčių papročius ir noriu parašyti. ; barstyti druska ir pipirais.

Čia Kūčioms buvo ruošiamasi labai rūpestingai. Nuo i Padaža pagaminti taip:_i_ x__ __ •_____ • • i.- -j__  _ .. . • 1___  ‘ _1 1__ i...-- _ t;

leivy.
Nemažai Putino eilėraščių buvo išspausdinta ir Ke

SEIMlftlNKEM
Troškintos kepenėlės

Išplauti svarą kepenėlių, 
nulupti nuo jų plėvę ir pri-

SU

PO to praskiesti sultiniu iki 
grietinėlės tirštumo, įdėti 
lauro lapelių, kelias petra
žolių šakneles ir užvirti. Taip 
paraošta padažą užpilti ant 
kepenėlių, kad pusiau ap-

iat ankstyvo ryto šeimininkė plušdavo gi-yčioje ir karna- atskirai 
oj ruošdama Kūčioms visokios rūšies valgius. Jie visi -aukštą 

buvo pasninkiški. Virdavo dviejų rūšių kisielių, vieną; 
baltą iš avažinių miltų, kuris turėjo būti išraugintas ir 
todėl buvo rūgštus, antrą raudoną, kuriam naudojo span- i 
guoles. Ir šis kisielius buvo labai skanaus saldžiarūgsčio ' 
skonio.

Mums vaikams nereikėjo basiems bėgioti aplink gry.1

Kepenėles supiaustvti re- 
kelėmis, užnilti perkoštu pa. 

kpntuvėje išlydytiįdažu ir patiekti suvirtomis 
miltu ir pakepinti, bulvėmis.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, kai
na ............................. $0.50

NIHILISTAI, 3 veiksnių trage- 
kaina ............................... $0.20

DĖL PINIGŲ. 3 veiksmu dra
ma, L. Tolstojus, 62 psl.. kai
na ........................................ $0.35

LYTIŠKOS LIGOS. dr. F. Ma
tulaitis. 24 psl., kaina $0.25

STABMELDIŠKA LIETUVA, 
32 nsl.. kaina ................ $0.10

LIETUVOS SOn AI .DEMO
KRATU PARTIJOS PROG
RAMINĖS GAIRĖS. 32 psl., 
kaina 25 rantai.

JAUNASIS SOCIALDEMO
KRATAS Nr 4 ir 5, kaina 
35 centai

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

L3DP FOR LITHUANIA’S 
EREEIV'>M. parašė S. A. Vik
toras. 32 nsl.. kaina 50 centų

NEPRIKLAUSOMOS LIETU
VOS PINIGAI. Jonas K. Ka- 
rvs. 225 psl.. kaina .. $5.00

ANARCHIZMAS. 29 ps!., kai
na ........................................ $0.15

IŠ DŪMINĖS LŪŠNELĖS. K- 
KrSUČilin*) Pilė raže iai 124 
D«l.. kaina ..................... $1.00

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

KAIP SENOVĖJE ŽMONĖS 
PERSISTADYDAVO SAU 
ŽEME. 28 nsl., kaina .. $0.10

EILĖS IR STRAIPSNIAI 
(Kain atsirado popiežiai, re
umatizmas. Kražių skerdvnės 
ir kt.). 97 nsl.. kaina .. $0.25

MATERIALISTIŠKAS ISTORI
JOS SUPRATIMAS. 80 psl.. 
kaina ............................... $0.20

GYVULIU PLOTAS. 212 psl., 
kaina 75 centai.

ŠLIUBINĖ IŠKILMĖ. 1 veiks
mo komedija. 29 psl.. kai- 
kaina ....................... $0.25

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAL 
kaina ......................... $0.25

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

LIAUDIES DATNOS, 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 9(5 psl . v-ina .. 80.25

KAS YRA SOCIALIZACIJA, 
K. Kautsky, 31 psl.. kai
na ........................................ $0 30
Užsakvmus su pinigais prašo

ma siųsti:
KELEIVIS 

636 Broadwa v 
Jlectnu 97

čią, kad „kisielius būtų tirštesnis“. Blogiausia būdavo, 
Ramėliau' užsinlieritė Fetiukovas (artėja ner-lkai tok! „kavalierių“ kaip aš pristatydavo

- DJu°dr° Tdinį kočieią'trauka ir visi 
piauna! Ramėliau!

— Ne žmones, o skundikus! — Pavlo pakelia pirštą 
ir tramdo Fetiukovą...

Ir po teisybei, lageryje nauji vėjai papūtė. Du pra
garsėjusius skundikus tiesiog gulte papiovė, per kėlimąsi. 
O po jų ir vieną visai nekaltą — vietą sumaišė ar ką. O 
vienas skundikas patsai pas vyresnybę pabėgo, kur jį ir 
paslėpė kalėjime iš akmens. Keista! Šito ir kriminalistų 
tarpe nebuvo. Ir čia iki šiol nebuvo...

Staiga sukaukė energotraukinys. Jis ne iš karto su
kaukė visa jėga, o iš pradžių klerkė, lyg gerklę praplau
damas.

Pusė dienos pragyventa! Pietų pertrauka!

(Ga)as2

prie tam tikro indo, kuris buvo pagamintas iš tamsaus, 
beveik juodo molio, ir to indo vidus buvo šiurkštokos, 
todėl tokiame inde buvo galima geriau aguonas sutrinti.: 
Tą indą čia vadino čerpe. Tokioj čerpėj ir man teko ilgai į 
malti aguonas, nes jų pieno reikėjo apsčiai turėti.

Šeimininkė jau iš ryto užvirindavo didelį puodą van
dens ir užpildavo ant cukraus, kuris turėjo ištirpti ir vi
rintas vanduo iki vakaro ataušti. Tada sudėdavo sumaltas 
aguonas, kurios tą saldų skystimą paversdavo aguonų 
pienu ir jį vadindavo miešimu.

Tuo miešimu užpildavo sližikus, kurie būdavo gana 
kieti, kol atmirkdavo. Užpildavo miešimo ir ant išvirtų 
kviečių grūdų, o baltą kisielių valgydavome į miešimą pa
sidažydami, nes be miešimo tas kisielius jau nebuvo toks 
didelis skanėstas. Kas kita buvo raudonasis kisielius,

PAGIMDĖ KETI’ RIS KŪDIKIUS

Victorie Tablezo Ylanan, 40 m., Filipin u sostinės Manilos ligoninėje pagimdė 4 
mergaites. Trys iš ju sveria po 2.6 svar 0.0 ketvirtoji tik 2.2 svaro, bet visos svei
kos. Ta šeima turėjo 6 vaikus nuo 2 iki 2 2 metu amžiaus.
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Altas naujose patalpose
Š. m. sausio mėn. 5 d. nimų ir linkėjimų geriausios

Chicagoje ALT valdybos 
vardu jos prezidentas L. Ši
mutis, norėdamas supažin
dinti su naujai Įsteigtu ALT 
biuru, 6818 So. Westem A- 
ve., pakvietė Lietuvos Gene
ralinį Konsulą dr. P. Daudž. 
vardi, Don Varnas legiono 
posto vadovybę, Chicagoje 
gyvenančius ALT narius, 
Chicagos Lietuvių Tarybos 
narius, spaudos ir radijo at
stovus ir eilę visuomenės 
veikėjų.

sėkmės ALT darbams kal
bas pasakė Lietuvos Genera
linis Konsulas dr. P. Daudž
vardis, LB Centro Valdybos 
pirm. J. Jasaitis ir Chicagos 
Apygardos pirm. dr. A. Ver
bickas.

Gražiu raštu sveikino iš 
New Yorko VLIK pirminin. 
kas dr. A. Trimakas. Toliau 
sveikino Laisvosios Lietuvos 
atstovai V. Kačinskas ir K.

leisti.
2. Ryšiams palaikyti su 

lietuvių visuomene talkina 
centro valdybos Organiza
cinių ryšių komisija.

3. Lėšoms telkti padeda 
centro valdybos finansų ko
misija.

4. Kiekvienas centro val
dybos naiys yra Įsipareigo
jęs vienu ar kitu būdu biuro 
direkcijai padėti.

Kiekviename ALT centro 
valdybos susirinkime patei
kia Įstaigos darbų praneši
mą, taip pat raportuoja ir a- 
pie finansinę padėtį. Nuo 
susirinkimo iki susirinkimo

ST. KAIRIO PADĖKA

Supažindinimo pobūvyje j cagos L. Tarybos narė E. 
dalyvavo: L. Gen. Konsu-| Juknevičienė pažadėjo kili-

Radvila, įteikdami po $10 
ALT darbams paremti. Chi- > dirba artimame kontakte

las dr. P. Daudžvardis, Don 
Varno posto legiono vado
vybės nartai—posto kūrėjas 
ir Tarybos pirmininkas J. 
Jatis, Ramanauskas, ALT 
nartai—prelatas Ig. AlbavL 
čius, T. Blinstrubas, E. Bart
kus, dr. K. Drangelis, Pov. 
Dargis, E. Mikužiūtė, A. Ru
dis, dr. VI. Šimaitis, L. Ši
mutis, J. Talalas; Chicagos 
Lietuvių Tarybos nariai— 
E. Balsel is, Blažys, K. Čepu- 
kas, E. Juknevičienė, J. Pa
kalka, A. Repšys, VI. šoltū-

mą ALT Biurui iškloti, ži
nomas veikėjas J. Varkala 
paremti ALT leidiniui ”A 
Visit to Occupied Lithua
nia“ paskyrė $10.

ALT Biurą Įsteigus 1963 
metus pradedant gauta svei
kinimų ir piniginių aukų—1 
ALT Rochester sk. $1.000, 
K. Riškus iš Chicagos—$50, 
J.A. Kibort iš Chicagos— 
$25, A. Ivas iš Bostono— 
$20, S. Jankauskas iš Tole
do, Ohio,—$10.

ALT Valdyba nuoširdžiai

su centro pirmininką.
ALT Biuras

ANGLIJA

H. Gaitskell paprašytas 
reikalauti laisvės Lietuvai

Mano brangūs tautiečiai, 
Kalėdų, Naujųjų Metų,

mano vardinių ir gimtadie
nio proga, gal ir Keleiviui 
paskatinus, bet daugiausia, 
rodos, be to, esu gavęs dau
gybę pasveikinimų su labai 
nuoširdžiais man linkėji
mais, kurių neretas man lin
kėjo, kad dar sulaukčiau 
dienos, kada mūsų Lietuva 
bus laisva ir kad galėčiau 
grįžti jau Į laisvą Lietuvą.

Tuose sveikinimuose iš 
visų šios žemės pakraščių 
buvo tiek širdies, tiek šilto 
man jausmo, kad negalėjau 
laukti Keleivio dabar man 
duodamos progos ir pradė
jau laiškais atsakinėti Į pa
sveikinimus, tiek pat nuo
širdžiais dėkojimais ypač ir 
dėl to, kad dažname sveiki
nime neužmiišta ir apie ka
lėdinę dovanėlę.

Tas man davė gerų poros

Lietuviu Socialistą Sąjungos buvusiam nariui, rėmėjui, jos 
spaudos bendradarbiui, NAUJIENŲ bendrovės įsteigėjui

ADV. K. GUGIUI mirus,

Jo žmoną Norą M. Gugienę 
nuoširdžiai užjaučiame

JAV Lietuvių Socialdemokratą Sąjungos 
Centro Komitetas

ADV. KAZIMIERUI P. GIGUI mirus.

: liau Wvoming valstijoj ra
ketų stovykloj ir Alaskoj 

1 prie balistinių raketų ispėja.
1 mųjų Įrengimų 1961 m. lap- 
: kričio mėnesĮ jį ištiko sunki 
' automobilio nelaimė.

Į Floridą jis grįžta po ke
lių savaičių. Jo sūnus Jero- 
me tarnauja JAV aviacijoje 
Prancūzijoje.

Čekienės dvi dukterys
Joan ir Robertą taip pat gy
vena Floridoj.

Sveikinimai iš Vokietijos

nas, V. Užnys, V. žemaitis; į dėkoja už aukas ir bendros

(E) Ryšium su britų Dar
bo Partijos vadovo Hugh savaičių darbo, bet jf jau Į-! 
Gaitskell kelione Į Maskvą, j veikiau.
Lietuvių Socialdemokratų 
Partijos egzilyje vykd. ko
miteto vardu J. Vilčinskas, 
gyv. Londone, su specialiu

Kuo galėčiau jums, mie
lieji, atsidėkoti? Yra laukia
ma pasirodant mano atsimL; 
nimų antrajai knygai. Ji

laštu kreipėsi Į partijos va-į jau turėjo išeiti, bet kiek už- 
,c dėdamasis, kad šis tačiau šiais metais
kalbėdamas su Chruščiovu, tikrai pasirodys. Tai bent

Jo žmonai NORAI reiškiame mūsą nuoširdžią užuojautą.

Lietuviu Darbininkų Draugijos 
7-oji kuopa, W'oodhaven. N. Y.

NORAI GUGIENEI, 

jos mylimam vyrui

ADV. KAZIMIERUI P. GUGIUI mirus.

gilią užuojautą reiškia

Pranas ir Bronė Spūdžiai

VIETINES ŽINIOS
Lietuvių radijo vadovai—S.! kovos už Lietuvos laisvę su. neutralu *R Eurono^kraįu l^° "orj‘lau iu™s atsidėko- £)an„oraįįįo d,r nėr», o jau Dangoraižis bus baigtas 

Margučio“ L. Vanagaitie- pratinw. ““zTL .?StU “> o kad to.nereikėtų taip ii- *** g,kuba * statyti 1964 m. nidenį.pratimą
Biuro paskirtis

ALT prezidentas sutrau
kus šitaip apibūdino ALT 
Biuro paskirti ir ALT atei
ties veiklos planus.

zoną-juostą. Priminęs Lietu
vos pavergimo faktą ir tai, 
kad tiek darbiečiai (1945- 
50 m.), tiek dabartinė britų 
vyriausybė atsisakiusios pri

pažinti Pabaltijo Įjungimą Į

gai laukti ir jei Keleivis bus 
ir toliau taip geras, kaip 
anksčiau, norėčiau jame pa-; 
skelbti dar vieną savo vai

nė, dienraščio Di-augas kun.
Pr. Garšva, savaitrtščio 
Laisvoji Lietuva—V. Ka
činskas ir K. Radvila, Žur
nalistų Sąjungos—A. Pu
žauskas ir Pi-, šulas, Lietu
viu Bendruomenės vadovai, .._______ ~ ,
C. Valdybos pirm. J. Jasai- ba Įsteigė savo centrinį biu-’papras* Gaitskell j reikalauti sime kitame numery, Red.) 
tis ir Chicagos Apyg. vice-jrą. turėdama galvoje, kad Į1 nennklausomvbes Pabaltnn t,™ 
pirm. dr. A. Verbickas bei | ši centrą suplauks žinios ir

Amerikos Lietuvių Tary-1 Vilčinskas

nepriklausomybės Pabaltijo 
kraštams ir juos iti-aukti Į

visuomenės veikėjai dr. A.1 informacijos, susietos su Lie- neutialių kraštų zoną. Esą, 
Montvvdas, J. Varkala ir dr. 1 tuvos laisvinimu ir okupan- tokios neutralios plačios 
K Šidlauskas. ito veiksmų paryškinimu- gi i Juostos sudarymas galėtų

Daugelis kviestųjų nega- j svarbiausia, kad iš jo perto- j Pasidėti prie pastovios tai- 
lėjo dalyvauti dėl tuo pačiu’diškai sklistų lietuvių ir ne-i^os Europoje.
laiku vykusių visuomenes 
veikėjo adv. K. Gugio laido
tuvių. Jie labai atsiprašė.

Parodžius naujas ALT 
biuro patalpas, pasidalinus 
su dalyviais nuomonėmis, 
visi sveikino ALT Valdybos 
nutarimą Įsteigti savo biurą. 
Po to didesnėje Don Varnas 
legiono posto salėje mieliem 
veikėjam ALT prezidentas 
L. šimutis pasakė atitinka
mą kalbą. Jis pabrėžė, kad 
daugelis kviestųjų negalėjo 
atvykti dėl didelio lietuviu 
patrioto adv. K. Gugio lai
dotuvių. Apibūdinęs velio-

1 ietuvių spaudoje žinios apie 
dabartinę Lietuvos padėti ir 
apie mūsų pastangas padėti 
lietuviu tautai atgauti lais
vę. Todėl centro biuro tiks
las yra:

DOSNIOS RANKOS

(Atkelta iš 4-o psl.)
— $120, Brockton, Mass. —

1. Vykdyti ALT Centro : _ $2,325
Valdybos nutarimus.

J. Glemža, J. Juknevičius 
ir J. Petraitis atsiuntė iš 
Koelno bendrą sveikinimą 
visam Keleivio štabui.

Mrs. M. Agurskis į Floridą

Mūsų skaitytoja M. Agur- 
skienė išvyksta i Floridą, Į 
St. Petersburg, porai mėne
sių. Gero poilsio!

NAUJAUSIOS KNYGOS

AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra- 

i žiai Įrišta, kaina... $2.50.
MURKLYS, A. Giedriaus graži 

apysaka jaunimui, 130 psl., 
kaina.............................$1.80,

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

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A-
Prudential bendrovės sta- Susirenka Sandaros kuopa; MERIKOJE, St. Michelso-

tomo 52 aukštų dangoraižio •
sKeiDii aar vieną savo vai-. griaučiai tepastatyti, §1 sekmadienį, sausio 20’’K»d±nvg^t o Jau dfug kas sk£ba A d. 2 va., popiet bus Sanda-
ouupHuuA I\H(] nuo velnio. ~ <
pabėgčiau“. (Ji išspausdin- ?ata Pas Jsnuom° L Pa'

* cioje jau išnuomojo N. Ang
lijos pirklių tautinis bankas,
pati Prudential draudimo'gas. Vis nariai prašomi 

[bendrovė užims 18 aukštų, j vauti.
! o nuo 20 iki 29 aukštų Įsi

Jums labai nuoširdus
Steponas Kairys

MIAMI, FLA.

Maironio minėjimas

Jame publikos buvo daug,; 
programa buvo vertinga, Į-j 
domi. Pirmą kartą scenoje: 
čia teko matyti tiek daug , 
vaikučių, kurie jiems paskir.' 
tą uždavinį gražiai atliko.'

'kurs Apjungta vaisių ben
drovė. Ji išnuomojo 201,000 
ikv. pėdų plotą.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJŲ 
SKELBIMAS

ŠV.

$50« Poe-tr0it0 balfininkai, Vadinasi, mes čia turime ne-

Kai kuriuose/ skyriuose
2. Rinkti ir ruošti medžią. Balfo vajai dar tebeeina,

gą informacijai apie Lietu 
vą.

3. Informuoti lietuvių ir 
Amerikos visuomenę apie 
Lietuvą.

4. Palaikyti glaudžius ry.., . . . ,
šius su laisvaja lietuvių vi- Perduodama? visiem

Balfo nanam ir rėmėjam,

pvz., New Yorko šimtasis 
Balfo skyrius dar neuždarė 
vajaus knygų, nors jau su
rinko $5,361.

Šią informaciją noriu už-

mažai jaunu jėgų, tik jų ne- 
Įtraukiame Į darbą.

Naujų Metų sutikimas

Lietuvių Klube 1963 m. 
buvo triukšmingai sutikti. 
Svečių buvo daug.

Svečiai iš toli

suomene, pirmoje eilėje su
nies nuopelnus lietuvių tau-1 ALT skyriais ir visom ALT 
tai, pakvietė susirinkimą pa.i remiančiomis organizacijo- 
gerbti mirusiojo atminimą mis.
atsistojimu. į 5. Rūpintis biuletenio

Po to ALT prezidentas anglų kalba leidimu.
nuoširdžiai padėkojo Don 6. Atlikti visus ALT ad- 
Vamas posto vadovybei už ministracinius darbus, 
prisidėjimą didele auka, Biurui talkina:
ALT paremti—už davimą} 1. Prie biuro sudarytos 
dviems metams nemokamai dvi spaudos komisijos: 
dvieju kambariu AT T biu
rui. Toliau supažindino vi
sus su ALT biuro uždavi
niais. supažindino taip pat 
su artimaisiais ALT veiklos 
planais (pranešimas jungia
mas atskirai).

Labai nuoširdžias sveiki-

visiem Amerikos ir Kanados 
lietuviam geradariam kuo 
nuoširdžiausią šelpiamųjų 
ačiū ir ašarotą prašymą: 
"Neužmirškite mūsų, nes 
vargo dalia prispaudė mus“. 

Kun. L. Jankus,

Balfo Reikalų Vedėjas

KNYGOS JAUNIMUI

RAŠTO TYRINĖTOJŲ 
SKELBIMAS

ros 7 kuopos narių susirin
kimas, kuriame naujoji val
dyba bus Įvesdinta Į parei- 

da-

Batū siuvėjai tebestreikuoja

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4.00, o 
kietais $5.00.

RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

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

ATSIMINIMAI APIE JUO- 
[ZĄ LIODŽIŲ, parašė Pet-

Streikas tęsiasi jau antrai ronėlė Liūdžiuvienė. 88
savaitė. Per tą laiką tik 21 psi. kaina.............. $1.00
bendrovių darbininkai tesu- j NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
susitarė su savo darbda-| TUVĄ STATANT. Rapolo 
viais, jie laimėjo 5'r priedo! Skipičio atsiminimai. 140 
per du metus. | psl., kaina. . . . $5.00

12 batų dirbtuvių tebėra VIENIŠI MEDŽIAI, roma-

Jis surinks į vieną vietą, kuri 
ebraiškai vadinasi Armaged- 
don.

Apreiškimo 16:16 
žodis Armageddonas turi eb- 

raišką kilmę. Geografiškai ir is-' 
toriškai jis turi ką nors bendra I 
su Megido kalnu, reiškiančiu— 
sunaikinimo kalnas. Tą žodį ran
dame tik vienoje vietoje Biblijo- 
ije, Apreiškimo kn. 16:16. Me-

iuždarytos, nedirba per 3000 
darbininkų.

Svečiai iž Floridos

gido kalnas buvo strateginė vie- 
Iš Havajų atvyko Stasys ta senovės šventojoje šalyje ir 

Žada Čia , toje apylinkėje buvo svarbi įei-irGrubliauskas .. ------------- -- .
nuolat ansiovventi Ti« ian i 2a i an^ kalnuot3 Megidonuolat apsigyventi Jis jau )ap^.jjnk- buvo paiestinos kovu 

j Stojo Į Lietuvių Klubą. -laukas. Tenais buvo kovojama 
S. Grubliauskas kadaise daug svarbių Senojo Testamento 

velke Bostone siuvėjų tarpe, su saįo trimi- šimtais išgąsdino

Jeronimas Čeikus su žmo
na atvyko iš Floridos savo 
motinos, gyv. So. Bostone, 
aplankyti. Jeronimas Čeikus 
kurį laiką dirbo Cape Cana- 
veral prie Atlas projekto, vė_

nas, parašė Aloyzas Baro
nas. 117 psl., kaina $1.50 

TŪZU KLUBAS, Antano 
Tūlio 11 novelių, 196 psl.,
kaina ..................... $3.00.
Tas knygas galima gauti 

Keleivio administracijoje; 
So. Boston 27. Mass. 

636 E. Broadway,

VEDYBOS

Jei savo bičiuliui išrašysi 
Keleivį, jis tau bus dėkingas 
ištisus metus.

Esu vidutinio amžiaus pasiturinti į 
našlė. Paieškau gyvenimo draugo j 
tarp 55 ir 6S metų ir kad būtų kiek ,

jų unijoj buvo aukštai iški- Fr sumušė Midianitūs"; tenai ka- j Pa*iturin‘is- Pajauju. kad butų 
lęS įralius Saulius buvo Pilistinų nu- ‘betoms- Daufr,au w

Stasv dar trorai atrodai ^a,ėtas’ tenai gyveno karalius otasy, aai gerai airoaai, :Ąkabas su savo moterimi Jeze- 
galėtum ir mūsų klube dar bele ir tenai Jezebelė buvo žiau

riai nužudyta.
šventas Raštas liudija, kad 

Apreiškimo knygoje žodis Ar

SKAITYK STASIO MI
CHELSONO PARAŠYTĄ 
KNYGĄ: “Lietuvių Išeivija 
Amerikoje,” DAUG PA
VEIKSLŲ. KAINA MINK
ŠTAIS VIRSAIS $400, 
KIETAIS—$5.00.

___________ ___ žinių duosiu laišku.
j Prašome rašyti:

Mrs. M. Karalius 
376 Marjrueretta St.
Toronto 4, Ont., Canada.

(4)padirbėti!
Vladas Klemka su žmonaa) komisija anglų spau-į

dai informuoti, i -----------
b) komisija Žinioms teik-' MURKLYS, A. Giedriaus apy

saka, 130 psl., kaina . . $1.80.

TRYS SAKALAI, Alf. Vambuto 
15 pasakų ir padavimų, 186 

pusi., kaina ...................... $2.00

GINTARĖLĖ, J. Narūnės pasa
ka, gražios iliustracijos, 24 
psl., kaina ................ $1.00
Ta pati knyga anglų kalba, 
kaina ......................... $1.00

atvyko iŠ Arlingtono, Mass., 'mageddon vartojamas simbolis 
bet jis žada saulėj pasikaiti- }ko-’e prasmėje ir juo visai ne

ti lietuvių spaudai, 
c) studijų komisija moks
linei informacijai rinkti 
ir paruošti ir, esant lėšų, 
knygoms anglų kalba

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

• Biznio kortelių
• Spausdintų voką
• Laiškams antgalvių
9 Programą ar plakatų 
9 Bet kokiai pramogai Metų 
9 Draugijoms įstatų ar blankų

“Keleivio” spaustuvė padarys Tamstoms viską 
ir prisius. Prašome kreiptis šiuo adresu: 

“KELEIVIS”

636 E. Broadsray, So. Boston 27, Mase.

įmanoma nurodyti j kurią nors 
' vieta geografijos atžvilgiu, ka
me turės įvykti pražūtingiausia ] 
mirštančio pasaulio kova. Seno
jo Testamento Babilonas buvo 
vieta Apreiškimo knygos, Egip
tas gi yra simbolis Senojo Tes
tamento. Jezebelė buvo literinė 
nedora moteriškė. Apreiškimo 
knygoje gi kalbama apie simbo
lišką moteriškę. Todėl jei nori
ma priderančiai aiškinti prana- 

jis čia gal bus seniausias lie- šystes, turime daryti išvadą.

nęs grįžti, nes išsiilgo anū- 
kučių.

Minėjo gimtadieni

Kazimieras Šilinis (Sal- 
lans) ir Antanas Alekna mi
nėjo savo gimtadienius, ši
linis jau kopia Į 86-sius me
tus, bet dar pilnas energijos.

)l£LYNI KARVELIAI. Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams, 69 paL 

.................................. 91.BCKaina

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJĄ

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai dt

tuvis.
A. Alekna artėja prie 75 

metų, bet senatvei nepasi
duoda, tebėra geras šokėjas 
ne tik taongo, bet ir polkos.

Kazimierai ir Antanai, 
mes, jūsų draugai, linkime 
jums ilgiausių metų.

Klubietis

džiausią ir visiems supran- LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 
amai parašyta knyga, 947
psl., su trimis žemėlapiais 
ir daug paveikslų. Kaina 12 
dolerių.

Gražų Lietuvos žemėlapį 
galite gauti Keleivio įstaigoj 
už 50 centų.

kad nežiūrint i tai, kad Megido 
kalnas Senajame Testamente 
buvo vieta. Apreiškime Arma- 
geddonas yra tik vaizdas. Nuo 
1914 metų prasidėjęs laikas, ku
ris turi pasibaigti pilnu Mesiji
nės Karalystės įkūrimu ir ap- 

į reiškimu, yra įvairiai vadina- 
' mas šventame Rašte keršto die- 
! na.

(Bus daugiau).
Skelbia:

Wi11iam Shimkus, 3308 Lmcoln A»e. 
Cleveland 34, Ohio

Mes turime pasiskaitymui la
pelių ir knygučių įvairaus turi
nio tikėjimo klausimuose. Para
šykit mums laišką, ar atvirutę, 
ir gausite nemokamai.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuviu patriotu oreanizaciia gyvuoja nuo 1886 metų ir 
jau atšventė .savo DEIMANTINJ JUBILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė organizacija 
lietuviu tarpe turi daugiausia narių ir valdo didžiausį 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 30th Street New York 1, N. Y.
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Kaip Romanui rūpėjo 
draugijos reikalai.

Mirė seniausias lietuvis Bai. art. Jonas Vasiliauskas nugalėti, o jo artimiesiems

Sausio 10 d. Miesto ligo
ninėj mirė 3 savaites tesir-

sukiai susirgo

Buv. Lietuvos baleto ar- 
gęs Kazimieras Pra ta pas, tistas Jonas Vasiliauskas, 
turbūt, seniausias Bostono baletininkės Tatjanos Ba-

oidomuc u., r i • ____

'moralinės stiprybės ir vil
ties, kad visa gerai baigsis.

turėjo teatrą ir muziką) kri- , NAMAS dorcH ESTERY
zę Bostone. Didžiausia to į Dešimties kambarių namas į 
priežastis—lėšų stoka. jų | vienai šeimai su geromis pa-■ 
daug išleidžiama organiza-' J jąnion,,s A-l stovyje visas,!
cimams reikalams, nes oiga-, j aliejaus šild. mas. atskiras i 
nizacijų daug, O jų darbe j čiukuro (salkos) butas apmo-|

l .... .. ..---- . Telefo-

Po susirinkimo buvo už- i vakaro .............

Pabaltiečiai pasiryžę
______ ___„ darbą tęsti

lietuvis, nes mirė eidamas: buškinaitės vyras, šiomis Sausio 13 d. buvo N. Ang-daug lygiagretiškumo ir Lt. I į kajysų taksus ir t.t.
dienomis labai sunkiai su- lijos Pabaltiečių Dr-jos me- i>~ _i I L **Anesta ligoninėje (95-uosius metus.

.. Iš So. Bostono L. Piliečių Car 
Dr-jos vadovybės išmestas Linkime
Jonas Romanas per savo ra-Į operacijos greitai sustiprėti ' o Jauniausias 
dija pasigyrė, kad dirbęs-ir grįžti i sveikųjų tarpą.' 
sąžiningai ir gerai

ney ligoninėje, tai jau ant- surengė o gerus Koneerius, Simais 
J Ameriką atvažiavo 1892 ras jo širdies priepuolis, pa- be to, pabaltiečių susiartini-

w.......e________  ,Ten jis seniai laukiamas, nes;m- birželio mėnesį jau ati- sikartojęs po kelelių metų. mo banketą, išrūpino guber- •-------
Štai vienas* mažas pavyz-ineviena organizacija jaučia tarnavęs rusų kariuomenė- Ligonis dvasia senoviškai nato,iaus deklaraciją Bai- 

dėlis kaip iam rūpėjo drau- spragą jam sušlubavus. >- Pirma apsistojo Chest- stiprus, bet pavojus dar la- siojo bn-zelio sukakties pro-; 
gijo7 reikalai --------------------------- er’ ^a’’ bet po 5 mėnesių bai rimtas, ir draugams bei &a- Draugija ir kitais mė

li aeitą rudenį draugija
pagerbė tuos narius, kurie 
draugijoj išbuvo ne mažiau 
kaip 25 m. To pagerbimo 
programos išleidimu rūpino
si J. Romanas. Jis už ją ne 
lietuvių

Išteka V. Čepaitė

-is

PRANEŠIMAS 

Dėmesiui ir Žiniai,

5 KAMBARIU Bl TAS

Išnuomojamas 5 kambariu butai, 
su visais vėliausiais paraukutnais. 
Kaina $65 per menesį. Kreiptis: 14 

J Gartland St., Jamaica Plain, Mass. 
Tel. JA 4-4576,

\ECVHI SIUVAMA MAŠINA 
1960 Modelis

bebuvo dar naudota. Siuva zigzagu, 
ido. iš-^iuvinėja. dirba monogramas, 
Urba žirAavuncs ir t. t., ir t. t. 

Orir;inaiė su pelikių metų garant-ijs 
25 uz viską—galima mokėti po $1.25 

per savaite
HA 6-3900

į persikėlė į Cambridge, ša- pažįstamiems patariama jo tais yra pasiryžusi savo dar- kad krautuvės ir siuntinių 
lia Bostono, o nuo 1902 m, dar kuri laiką nelankyti, nes bą tęsti’ir stengtis jį išplėsti,
i_______ o. n.,____ i-__- • -i .• -i i- r i- x__ • -- BROAI)WAY. SO. ROS-BROADWAY, SO. BOS

Velionis jau Lietuvoje ga visiška ramybė. rinkti: inž. V. Izbickas, L. /ON,2?’ vra Pakeis-
__ buvo dailidė, tą darbą jis Iš New Yorko Bostonan Švelnis, inž. Y. Žiaugra, inž.Į pte.e ona®*

bus tą dieną 3:30 vai. po įdirbo ir Amerikoje, tik pa- yra atvykusi ir Vasiliauskų Mickūnas, J. Špokevičius ra*°™ * 
naustuvei «urnokė-i P^tų 265 Beaver St., Wal-čioj pradžioj Ohrester mie- dukra baletininkė Svetlana, ir dvi studentės—Milita Le- . .

’o S^el Tą patį darbą buvo*'thham, Mass 'cto di.-hri i-*—* —iv manaitė ir Danutė Rudžiu- G*“* '““JM prekių: pa
galima žymiai pigiau atlik-1
ti, jei J. Romanas nebūtų' J-
patingėjęs pasiteirauti kito-. --------- , visuomenuų gyvenimą, jis j 4y* ~ 'Z nuo 9 ryto iki 6 vai. vak.,
se spaustuvėse : Jadvyga Tumavičienė da. buvo veiklus Lietuvių Pilie- vai domėjęsis lietuviškuoju nam akompar.a\o Mara Ef- įe»tadieniai» nuo 8 rvto iki 4

J. Romanas mokėjo ne iš bar guli Robert Brigham li- ’čių Draugijoj, kurioj pasku- kultūriniu gyvenimu ir bet ferts. ya| yik t^fef
savo kišenės, todėl kam čia goninėje. Linkime jai grei-:tmiuoju metu jis buvo se- Kūnam susibunme skleidęs Bostono operos (Opera AN 8-0068
žiūrėti, kur minėtą progra-! ^au pasveikti.

Vilija-Marija Čepaitė va- gyyen<> So. Bostone, 
sario 9 d. išteka už Charles 
Reagan. Vestuvinė puota

tokiai ligai įveikti reikalin- f valdvbą iš lietuvių iš-

mą buvo galima pigiau iš-Į 
spausdinti.

Ar Romanas ir kitais 
draugijos reikalais taip „ge
rai" rūpinosi, gal kiti žino.

J. V—gas

Nauja valdyba perims 
pareigas

peros (Opera
niausiąs narys, išbuvęs jo-gaivinantį optimizmą ir švie-' Group of Boston) vyk. di- 
je 57 metus, Jaunimo Ra- SU nuotaiką. rektorius Francis Šid’fius-
telyj, Gabijos Draugijoj, Mes nuoširdžiausiai linki, kas kalbėjo apie nuolatinę 

į Ateities laikraštyj, kuris vė- me ligoniui ir šią ligą greitai meno (galvoje daugiausia 
--------- įįjau..vllį° Sandara- Vlsą iąi-

Kazimieras Savickas va- 'ką jis buvo geras sandane- 
sario mėnesio pradžioje, tis, liberalinių pažiūrų žmo- 
kaip kasmet, vyks automo- g115- Toks jis pasiliko iki 
bilium į Floridį Kas nore- mirties, todėl ir savo testą-

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

415 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

K. Savickas vyksta 
į Floridą

Šį ketvirtadienį, sausio 17 
d. bus So. Bostono L. Pilie
čių Dr-jos susirinkimas, ku
riame naujoji valdyba bus[ 
įvesdintą į pareigas.

Mirė J. Venis

tų kanu važiuoti, gali į jį mente įrašė, kad būtų palai- 
kreiptis 71 School St., Rox-'dotas be bažnytinių apeigų,' 
būry, arba paskambinti te-'sudegintas krematoriume, o 
lefonu JA 2-8307.

Nauja choro vadovybė

'pelenai padėti Tautinėse ka. 
pinėse Chicagoje.

Velionis buvo linksmaus
--------- (būdo, mėgo žmones, jauny-

Bostono Lietuvių MišrusĮstėje buvo pasižymėjęs šo-'

LAISVĖS VARPAS

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
AM Bandomis 1190 kilociklų 

FM Bangomis 105.7 megaciklų 
IŠ WKOX, Framingham, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS v 
47 Banks St.

BROCKTON 18. MASS. 
TeL JUniper 6-7200

Vedėjas J. Vaičaitis 
><**X^X**X**X*^>*><^><*<« 

DOVANOS J LIETUVĄ 
Siųskite dovanų siunti

nius giminėms į Lietuvą per 
mūsų įstaigą. Siuntiniai nu
eina tvarkingai ir be trukdy- 
mosi. Neužmirškime gimi- 

. ir draugų Lietuvoje. 
COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

174 Millbury Street 
WORCESTER, MASS.

TeL SW 8-2868

Sausio 9 d. mirė Jonas 
Y’cni.s, gyv. S. Bostone, 90 
m. amžiaus, žinomo visuo
menininko Mykolo Venio 
brolis. Velionis ilgus metus 
dirbo siuvykloje. Užuojauta 
velionio broliui ir kitiems 
giminaičiams.

O. Kunčienė sulaukė 80 m.

į Choras išsirinko šitokią audėjas, daugybę jaunimo iš-'
Įmetu valdyba: pirmininku mokęs šokti. Jo kojos mik-! ______________ ___  __ ___

L. Izbicką, vicepirm. H. Gi-Ji°s buvo iki pat paskutinių-Įnį į/r,
neitį, sekr. A. Rudžiūnienęjjy dienų, nes dar praeitą ru-' «**********< 
ižd. V. Jurgėlą, ūkio vadove denį pagerbiant senuosius 
C. Paliulienę', spaudos atsto- ; So. Bostono L. Piliečių YANKEE DODGE, ING.

2262 DORCHESTER AVĖ.
valso Tautinių šokių sambū- * L0WER MILLS, DORCHESTER, MASS.
rio vedėją O. Ivaškienę. į J Telefonas: 296 - 2900

Šiame krašte iŠ velionio * NEPAPRASTA GARANTIJA! Penkiems metams arba 
riejimuose Bostone, Brock- : artimųjų paliko pusseserė J jo.ikhi myliu rraramija 1963 metu Dodge automobiliams ir 
tone ir Laurence, o praeitą,Monika Kairienė Bedforde,'| ,visokiŲ rtįi sunkveiimiamS: 
sestadienj konceitavo New Mass.,, o Lietuvoje keturi *

i:
vu V. Eikiną, kandidatais—Draugijos narius jis išvedė « 
P. Šimkų ir V. Bruzgį. '

Paskutiniuoju metu cho
ras dalyvavo Maironio mi-

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

lit >i_ > ____ _.j. rasaKarruo
ĮPĖDINIS

OPTOMETRISTAS
Valandos:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. 

! Vakarais iš anksto susitarus
447 BROADWAY 

South Boston. Mass

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

Tel.^2-402«
Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimu
. 495 Columbia Road 
Arti Upham’s Corner

Dorchester, Mass.

Prieš Kalėdas iš Lietuvos 
atvykusi Ona Kunčienė sau
sio 12 d. minėjo savo am
žiaus 80 metų sukaktį. Ta 
proga jos dukros Pranciška 
Grilevičienė ir Paulina Rač- u 
kauskienė surengė

Yoorke.

kurioj dalyvavo nemažas 
būrys giminių ir draugų.

Moteris vadovaus mokyklų 
komitetui

vieno brolio vaikai—Kaži- * 
mieras, Juozas, Antanas ir * 

!Rožė. Į*
Laidotuvėmis r ū p inosi: X 

Sandaros atstovas Juozas į*
- — ...j, v vzaavaaav *

nunta šeštadienį, sausio 19d.,;sausio 14 d. sudeginti Bos- X
w / .30 \al. V 3k. Jame rašyto- ifnnn Vnv cii

Pirmasis šių metų 
Subatvakaris

Jis bus Tautinės S-gos sa- į LekVs. Velionio

Didelis pasirinkimas padėvėtų mašinų gerame stvyje, viso
kių modelių.
Parduodame išmokėtinai, norintiems parūpiname iš bankų 
paskolą.
Kreipkitės į lietuvį pardavėją VACLOVĄ GERVINĄ tele
fonu ar asmeniškai. Telefonas 296 - 2900.

Malonus Patarnavimas!— Prieinama Kaina!

Adv. Louise Day Hicks iš 
So. Bostono išrinkta Bosto
no mokyklų komiteto pir
mininke.

“•at-

.ya^yto-'tono krematoriume, kur su 
jas Jonas Rūtenis iš Nevv (velioniu atsisveikino Sanda- 
Yorko skaitys savo kūrinius. ros 7 kuopos pirm. Bronius 
j ?. žinoma, bus užkan- i Bajerčius, o Zaletskienės 
dziai, šokiai ir t.t. {koplyčioje atsisveikinimo

J žodį tarė So. Bostono Lietu.
Seimely vyrauja advokatai

Mass. seimely iš 240 at
stovų 59 yra advokatai, 
antroj vietoj yra pirkliai.

s ‘ ■ -

vių Piliečių Draugijos pirm. 
mininkas Edmundas Ket
virtis.

Ž—is

J. Romanas nori $400.00

Trans-Atlantic Travel Service
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, į mokslininkas Jonas Roma- 

padeda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi- J’”.., V1SUS m<>ko 
sas valstybes

Žinomas Bostono “pa-

nas,

eitą rudenį pasisiūlė veltui 
pavaduoti atostogų išeinantį 
So. Bostono L. Piliečių Dr- 
jos vedėją P. Durną. Kadan
gi J. Romanas pasisiūlė vel-

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
.390 Wesf BROADWAY. So. Boston 27, Mass„ Tel. AN 8 - 8764 įtui P. Dūmą pavaduoti, tai 
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS ĮSU tuo sutiko valdyba, tą pa

ktas Rusijos valdomas sritis. ti Dadarė ir d ran tri ios nariu
Siunčiama nauji ivairūs daiktai ir nekonservuotas maistas. Visi dokumentai I-*.... ®
pa rungiami nišų kalba ir siuntiniai išsiunčiami tiesiog iš BOSTONO per 48 SUSlfinkimaS.
valandas nuo įu priėmimo.—Oro paštu—tą pačią dieną. Persiuntimo išlaidas r» , j i 
ir SSSR muitą anmoka siuntėjas. Jt>et uHbdl'
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
logų.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu Įdėkite daik- ĮklaUSimą turės SDrestl nariŪ 
tų sarasą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntini perpakavą, . . “ opiyov* iianiį
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas. jSUSinnkimaS, kuris bllS Šį

Atsiusti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku. i ketvirtadieni sancin 17/4
Galima siųsti iki 44 svarų pakietus. jei siunčiami daiktai telpa dėžėje, ku- ' L -dU.lO 11 a.
rios dvdis vra 14" x 13" x 20” coliu. Oro paštu galima siusti iki 22 svarų. } Nariai Slltilrn Vari T l?zv_IŠTAIGA I.IFTl t VISK A. KREIPKTTftS LIETUVIŠKAI J 1 "utlKO> Kay d. KO-
VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO. KAD MŪSŲ IŠTAIGA SAžININ- manas veltui pavaduotų P. 
GIAUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA Durną, bet ar už veltui Datar- 

SIUNTINIITS. SIUNTINIAI APDRAUSTI. navirna iioSiunčiame su INTURISTO įgaliojimais ?le SUtlRs mokėti
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais nuo Į 400 dolerių, tą parodvS ŠIOS 
9 vai. ry t® iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. popiet. cavaifSc ‘

vedėjas: jonas Adomonis savaites susirinkimas.

J. Romanas 
reikalauja iš draugijos už 
P. Durno pavadavimą su
mokėti jam 400 dolerių! Tą 

s spręs
kuris bus 
sausio 17

V
NAUJAS 1962 J. M. AUTOMATIŠKAS 

ALIEJAUS KROSNIS 
SU VISO AMŽIAUS GARANTIJA

SPECIALIAI ŽEMĄ KAINĄ

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

STATU • MASTER RELAY
• HI-LIMIT CONTROL 

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

$269.
24 Valandų aptarnavimas

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

GEneva 6-1204
ooooooooooooeooeo^t

he 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. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v^ išskyrus šventadienius ir sekm.
KacsouaooMOOoai

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

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

Telefonas AN 8-3630

Apsidrausk
J NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
• Draudžiame nuo polio, viso- t 

'kių kitokių ligų ir nuo nelai- J 
{ mių (ugnis, audra ir kt.) .. { 
’ Visais insurance reikalais •
t kreiptis:

BRONIS KONTRIM J
Jastiee of thePeace—Constable J 

598 E. Broadvray i
So. Boston 27, Mass. «

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 ‘

Dažau ir Taisau
► . . • - -n► Namus iš lauko ir viduje. 4
► Lipdau popierius ir taisau^
► viską, ką pataisyti reikia. 

Naudoj u. tik geriausią
medžiagą.

► JONAS STARINSKAS
£ 220 Savin Hill Avė. <
► Dorchester, Mass. į 
* TeL CO 5-5854 j

X Charles J. Kay J
X LIETUVIS ’* J
* Plumbing—Heating—Gas—Oil J
£ License No. 4839 a

Į Gazo dilimą permainyti $265

Telefonas: CO 5-5839
12 MT. VERNON STREET!

Į DORCHESTER 25, MASS.

J

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietutis Gydytojas ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadvray,
So. Boston, Mass. 

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

Namai ir ("kis:
287 Conrord Rd.. Rillrrira. Mass. 

TEL. M O 3-2948

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS-- 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiu*, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Sąuare 
H ar d įvare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnama

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

f




