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Kandidatai Bombardavo 
Quemoy Ir Matsu Salas

Kandidatai Veik Visą Savaitę Pakartotinai Aiškino Savo
Pažiūras į Dviejų Kinijos Pakraščio Salų Gynimą;

Sį Ketvirtadienį Nauji Debatai Prieš Televiziją;
Ar Bus Negras Sekretorių? Ar Bus Antika-

talikiškas šturmas Prieš Rinkimus?

Pereitą savaitę abieju di
džiųjų partijų kandidatai 
tęsė aiškinimą savo pažiūrų 
dėl dviejų Kinijos pakraš
čio salų—-Quemoy ir Matsu 
—gynimo. Debatai tuo rei
kalu buvo pradėti dar kan
didatams atsakinėjant j vi
sokius klausimus prieš tele
viziją.

Pereitos savaitės gale ki
nų salų gynimo ginčas buvo 
išsemtas, šen. J. F. Kenne
dy pareiškė, kad viceprezi
dentas R. M. Nixon nuo sa
vo pirmųjų pareiškimų dėl 
tų salų gynimo atsimetęs, o 
todėl nebesą ko ginčytis.

Republikonai ir demokra
tai deda daug pastangų pa
traukti savo pusėn negrus 
balsuotojus. H. C. Lodge, 
kandidatas viceprezidento 
vietai, kalbėdamas Harleme 
sakė, kad republikonams 
laimėjus negras bus paskir
tas į prezidento kabinetą 
sekretorių, nors ir nesakė 
kokiom pareigoms. Nuvykęs 
į pietus kalbėti H. C. Lodge 
turėjo pripažinti, kad jis 
negali negrams prižadėti 
vietą ministerių kabinete, 
nes tai peržengia jo galią. 
Vėliau H. C. Lodge bandė 
paveikti R. M. Nixoną, kad 
jis tokį pažadą negrams 
duotų, bet Nixonas nesuti
ko, nes skiriant sekretorius 
teksią žiūrėti jų sugebėjimų, 
o ne jų odos spalvos. Taip 
vienas pažadas negrams 
dar prieš rinkimus teko pa
dėti i šąli.

“The New York Times” 
praneša, kad kai kuriuose 
protestantų s 1 u oksniuose 
ruošiama prieš pat rinkimus 
smarki akciją už išrinkimą 
protestanto prezidentu. Esą 
prieš i inkimus bus paskleis
ta masiniai literatūrą, bus 
sakomi pamokslai ir įvai
riais kitais būdais protes
tantų dauguma krašte bus 
įspėta saugotis nuo kata
liko prezidento.

Tokius pasiruošimus da
rą konservatyvūs protestan
tai, kurie visada remia re- 
publikonus.

Kennedy ir Johnson tiki
si rinkimams sukelti į kojas 
šiaurinių valstijų liberalus 
ir pietinių valstijų konser
vatorius ir šalia šitos koali
cijos siekia sutelkti darbi
ninkų ir farmerių paramą 
savo kandidatūrai.

Šen. Kennedy šalininkai 
sako, kad demokratų kan
didatas jau jaučia, kad rin
kiminė kova krypsta jo 
naudai, bet įrodymas ateis 
tik rinkimų dieną.

Republikonai irgi sako, 
kad jų šalininkai jau išsi- 
lingavo ir kampanija vyksta 
sėkmingai

Argentinos Kariai 
Nenuvertė Valdžios
Argentinoje kariuomenės 

vadai jau kuris laikas grasi
no pašalinti prezidento Ar
tūro Frondizi vyriausybę, 
bet pereitos savaitės gale 
prezidentąs susitarė su ge
nerolais dėl kai kui ių pakei
timų vyriausybėje, bet šiaip 
jau vyriausybė palieka ne
pakeista.

Argentinos armijos vadai ■ 
skaito savo pareiga “prižiū
rėti” vyriausybę, kad ji ne
nukryptų nuo 1955 metų re
voliucijos nustatyto kelio ir 
kad peronistai su komunis
tais perdaug neįsigalėtų.

New Yorko Patrakęs 
Bomberis “Dirba”

Spalio 12 d. New Yorko 
naujausias “patrakęs bom
beris” išsprogdino dar vie
ną bombą požeminio gele
žinkelio stoty Times aikštėj. 
Šį kartą bomba sužeidė 33 
žmones.

New Yorko policija nea
bejoja, kad turi reikalą su 
pamišėliu, kaip savo laiku 
turėjo reikalo su George P. 
Metesky, kuris per eilę me
tų kaišiojo bombas kino 
teatruose ir panašiose vie
tose. Naujausias Meteskio 
pasekėjas dirba apie Times 
aikštę ir kol kas tik šventa
dieniais (trečiadienį buvo 
Kolumbo diena.)

SKUNDŽIA KIRPĖJĄ

Mildred Flott iš Unionda- 
le. N. Y. apskundė Diskri
minacijos komisijai kirpė
ją, kuris už jos sūnaus nu- 
kirpimą reikalavo $5. o iš 
kitų ima 75 centus. Kirpė
jas sako tiek reikalaująs 
dėlto, kad vaiko plaukai su
sivėlę. o motina tvirtina, 
kad dėlto, kad vaikas yra 
negras.

KAI TRAUKIMAI SUSIDŪRĖ

New York Central geležinkelio linijos Hud on stotyje susidūrė du prekią traukiniai, 
vienas geležinkelietis buvo užmuštas ir v ienas sunkiai sužeistas, 15,000 keleivių 
kelionė buvo sutrukdyta, nes visos 4 bė gių linijos bu.o sugadintos.

Kongo Mobuto Ieško Japonijoj Nužudytas Kuba Nacionalizavo
Sau Talkininkų Socialistų Vadas

Kongo kariškas tvarkyto
jas pulk. Mobuto pereitos 
savaitės gale buvo nuvykęs 
pas pasiskelbusios neprik
lausoma Katangos prezi
dentą Čombę ii- su juo tarėsi 
dėl Kongo tvarkos atstaty
mo. Kokią paramą Mobuto 
gavo ar gaus iš Katangos, 
nėra žinoma, bet bandymas 
susitarti su atsiskyiusia pro- 

j vincija yra naujas įvykis 
i Kongo margoje politikoje.

Pulk. Mobuto paskirtoji 
jaunų žmonių vyriausybė 
vis dar negali tinkamai eiti 
savo pareigų dėl Lumumbos 
ir jo šalininkų siautėjimo. 
Jungtinių Tautų karo pajė
gos neleidžia Lumumbą pa
dėti į saugią vietą, kad jis 
su savo šalininkais nekenk- • 
tų krašto tvarkymui. Lu-! 
mumbos šalininkai kelis 
Mobuto paskirtus ministe-! 
rius primušo ir tas buvo da- ! 
romą JT kariams žiūrint.

JT kariuomenė dar turės 
ilgokai Kongo tvarkyti ir 
nesamą tvarką ten palaikyt.

Dr. Linus Paulinų
Paliktas Ramybėje
Mokslininkas dr. Linus 

Pauling, Nobelio premija 
apdovanotas chemikas, vėl 
buvo pašauktas liudyti apie 
jo organizuotą parašų rin
kimą mokslininkų tarpe 
prieš atominių ginklų ban
dymus. Iš mokslininko buvo 
reikalaujama pasakyti, kas 
jam padėjo tą, darbą orga
nizuoti, bet jis atsisakė iš
duoti savo bendradarbius.

Senato komisija, kurį dr. 
L. Pauling apklausinėjo, 
sakosi turinti pagrįsto įta
rimo, kad komunistai prisi
plakė prie to darbo. Bet ne
gaudama informacijų komi
sija mano palikti mokslinin
ką ramybėje ir netraukti jo 
į teismą už atsisakymą duo
ti parodymus.

Japoniioi viešame mitin- 
ge pereitą trečiadienį jau
nas 18 metų fašistas nudūrė 
peiliu Japonijos socialistų 
vadą Ine jiro Asanuma. Pik- 
tadaris suimtas, jis yra vie
no. pulkininko sūnus, pri
klauso įvairioms kraštutinių 
dešiniųjų organizacijoms.

žmogžudystė įvyko Toki
jo mieste, visų partijų su
kviestame mitinge aptarti 

; būsimus parlamento rinki
mus.

Žmogžudystė visoj šalyj 
sukėlė didelio pasipiktini
mo, o darbininkų organiza
cijos ir studentija paskelbė 
protesto streikus prieš faši
stinių žmogžudžių piktada
rybes.

Jau ne pirmą kartą po 
karo fašistai griebiasi tero
ro prieš kairiųjų vadus. Te
roras labai madoje Japoni- 
jij buvo prieš antrąjį pasau
linį karą.

Kuba Sušaudė Tris 
Amerikos Piliečius
Kubos valdžia paskelbė, 

kad jos kariški teismai jau 
nuteisė sušaudyti ir jau su
šaudė tris Amerikos pilie
čius. Pirma buvo sušaudy
tas bostor ietis Anthony 
Zarba, o spalio 16 d. buvo 
sušaudyti Robert O. Fuller, 
24 metų iš Miami, Fla., ir 
Allan Thompson, 36 metų 
iš Mooringsport, La.

Amerikiečiai buvo sugau
ti Kuboje su 24 kitais par- 

i tizanais, kai jų būrys išsikė
lė lytinėj Kuboj ir bandė 

: kalnuose priešintis Castro 
valdžiai.

• Kubos vyriausybė atsisa
kė išduoti giminėms sušau
dytųjų amerikiečių lavonus 
ir atmetė Amerikos bandy
mą išsiderėti pasmerktiems 
pasigailėjimą, kad jie nebū
tų šaudomi.

Stambesnes Įmones
Kubos vyriausybė pereitą 

savaitė paskelbė dekretą, 
pagal kurį visos stambesnės

Po Cirko J. T. Pradeda 
Svarstyti Darbotvarkę

Maskvos Satelitai Nepatenkinti Chruščiovo Pasiekimais 
New Yorke; Nieko Nelaimėta, Neutralieji Atbaidyti; 

Neutralieji Vis Dar Siūlo Savo Susiartinimo
Rezoliuciją; JT Seimas Dabar Pradės Dar

bą Dirbti, Kai Nikitą Cirką Užbaigė.

Maroko Kratosi
Prancūzų Konsulu
Maioko vyriausybė užda

rė du Prancūzijos konsula
tus Maroko teritorijoj netoli 
nuo Alžyro sienos. Maroko 
sako, kad tai padalyta už 
prancūzų “įsiveržimą” į 
Maroko teritoriją . . .

Alžyro klausimas greit 
bus aptariamas JT organi
zacijoj, tam įvykiui ruošiasi 
ir Tunisas ir Maroko aštrin
dami santykius su Prancū
zija.

Sovietų Rusija jau kuris 
laikas siunčia didesnę pa

galbą Alžyro sukilėliams li
po Chiuščiovo pasitarimų 
su alžyriečių vadais New 
Yorke laukiama, kad rusai 
sustiprins savo pagalbą al
žyriečiams maištininkams.

Iš Alžyro praneša, kadįmonės krašte ir bankai pe-. 
rema į vynausybes rankas. pereitą savaitę kautynėse 
Maždaug 38o įmonės apie j p prancūzų ir alžyriečių
$2,000,000,000 vertės perė
jo valdžios žinion.

202 sukilėliai užmušta ir, 
pranešimai iš privačių šal-

Tarpe n a c i o nalizuotų (tinių mini, kad žuvę 40 
įmonių yra ir amerikiečiam ' prancūzų karių, 
priklausančių įmonių, bet
daugumas tų įmonių prik
lauso Kubos ir kitų kraštų 
piliečiams.

Savaitės gale Kubos val
džia nusavino ir* buomo ja- 
mus namus, bet- tų namų sa
vastis bus perleista nuomi
ninkams, o kol kas nuomi
ninkai mokės valdžiai nuo
mas ir nuo 5 iki 25 metų 
nuosavybes išpirks. Namų 
savininkams bus mokamas 
tam tikras atlyginimas.

Pakistane Žuvo 3000
Audrose ir Potvynyj

Iš lytinio Pakistano pra
neša, kad ten nepaprastose 
audrose ir patvyniuose pe
reitą savaitę žuvo tris tūk
stančiai žmonių.

Nepaprastos audros siau
tė Chittagong ir Noakhali 
apylinkėse ir Indijos netoli
mose srityse. Didelis skai
čius aukų gavosi dėl did-

\ ienos Savaitės bėgyje žiulių potvynių, kurie užlie-
Kubos vyriausybė naciona
lizavo nemažą dalį ūkio gė
rybių.

Rusai Labai Giria 
Nikitos Laimėjimus

jo plačias sritis. Žinios iš po
tvyniu vietų tik palengva 
pasiekia krašto centrą dėl 
susisiekimo sunkumų.

Sovietų diktatorius Niki
ta Chruščiov grįžo lėktuvu 
iš Nevv Yorko į Maskvą ir 
ten spauda pilna yra garbi
nimų, kokius didelius dar
bus Chruščiovas čia atlikęs. 
Rusų komunistų spauda Ni
kitos kelionę į New Yorką 
mušti su batu stalą vadina 
“istorine” kelionę, o jo tą 
garsųjį batą gal dės į kom
partijos muzėjų kaip pavyz
dį būsimoms kartoms, kaip 
reikia kovoti prieš tarptau
tini imperializmą.

' Laivas “Baltika” išplau
kė namo be Chruščiovo, bet 
užtat į laivą buvo sukrauta 
dvejuose busuose atgaben
tos visokios gėrybės, kurias 
komunistų diplomatai supir
ko Nevv Yorke. Į maskoliš
ką rojų išplaukė ir trys bur
žujiški automobiliai nupirk
ti Amerikoje. į

NORI LAISVĖS

Carol Cordt. 17 mėty. išei
na iš teismo rūmą Chicajjo- 
je. kur ji pareiškė teisėjai 
norinti palikti -ją įdukrinu
sius tevis, nes jie ją 2 me
tus laikę uždarę tuščiame 
kambaryje.

Iš Jugoslavijos komunis
tų šaltinių praneša, kad so
vietų satelitai Europoje nė
ra patenkinti savo kelione į 
New Yorką su N. Chruščio
vu. Ne visi ir norėję vykti į 
JT seimą, o Chruščiovo po
litika seime visai nepakėlė 
komunistų markės pasauly
je, o neutraliosios valstybės 
buvo tik atbaidytos Chruš
čiovo elgesiu.

Išsivažinėjus didiesiems 
namo JT seimas pradės sa
vo darbą be cirko ir be te
atro. Bus einama prie ilgos 
darbų tvarkos klausimų ap
svarstymo ir gal prie nuta
rimų priėmimo. Neutralio- 
sios valstybės, bent 15 jų, 
dar tikisi pravesti penkių 
neutraliųjų vadų pačioj pra
džioj siūlytą rezoliuciją,ku
ri pataria Rytams ir Vaka
rams bandyti atnaujinti da
lybas opiesiems pasaulio 
klausimams taikiai išspręsti.

Anglijos vyriausybės va
das H.. Macmillan, grįžęs iš 
New Yorko, nuvyko į kon- 
seivatorių partijos konfe
renciją ir joje kalbėdamas 
pabrėžė, kad tarptautinė 
padėtis pablogėjo po Pary
žiaus didžiųjų konferenci
jos subyrėjimo ir kad teks 
daug pastangų dėti, iki vėl 
bus susitarta sėsti prie sta
lo ir tęsti derybas.

Dėl neutraliųjų rezoliuci
jos galima dar pasakyti, 
kad ji bus siūloma JT seime 
priimti ir joje visos valsty
bės kviečiamos JT čarterio 
dvasioje susilaikyti dar la
biau gadinti santykius tarp 
valstybių ir dėti pastangas 
juos gerinti.

General Electric
Streikas Nebaigtas
General Electric kompa

nijos didelis streikas dar 
nėra baigtas, nors kai kurie 
unijos skyriai, kaip, pavyz
džiui, Schenectady skyrius, 
streiką nutraukė ir grįžo į 
darbą. Bet Lynne ir kitur 
streikas tęsiasi, tik pereitą 
savaitę jis vyko be susikirti
mų ir be policijos lazdų 
naudojimo.

Schenectady skyriuje į 
darbą grįžo 8,700 darbinin
kų. Pittsfielde, Mass., Brid- 
geporte, Conn., ir Burling
ton, Vt., darbininkai irgi 
esą linkę padaryti paliaubas, 
ir grįžti į darbą.

Kiek tokie pranešimai 
yra tikri pasakyti negalima, 
kol unija nepadarė savo 
pranešimo apie streiko eigą.

Raketa Atlas pereitą sa
vaitę iškėlė 3 juodus pe
liūkščius į edrvę ir laimin
gai juos nuleido žemyn.

t
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Žinantieji L. Prūseiką, jo 
ilgų metų pažįstami iš soci
alistų, komunistų, skloki- 

, ninku ir net “tautiečių” tar-
Rmkiminėj kovoj Amenkos užsienių politika pla- p0 labai stebisi šitokiu 

čiai aptariama, bet gauti tikiu vaizdą, kuo vienas kandi- chameLeono Prūseikos api- 
datas skiriasi nuo kito, nėra lengva. Dabartinė admini- būdinimu, nes jį pažįstan- 
straeija palieka būsimai vyriausybei eilę neužbaigtų rei- tieji žino jį kaip dūšios par- 
kalų—santykius su komunistine Kinija, kurie “laikinai” daviką, kailiamainį, veid- 
yra nei karo, nei taikos santykiai, bet gali bet kuriuo mo- į mainį ir be moralinio nu

garkaulio žmogų. Tą žino ir 
Genrikas, tai kodėl jis jį ke
lia ant šakės?

Kelia todėl, kad L. Prū- 
seika, užėjus revizionizmo 
ūpui 1956-57 metais, liko 
ištikimas savo sutarčiai, pa
darytai su Bimba, dėl FTū- . 
seikos grįžimo į komunistų 
avinyčią ir dėl “sklokos” 
draugų judošiško išdavimo. 
Bet Genrikas nepasako, jog 
Prūseikai 1956 metais buvo 
jau pervėlu dar kartą mai
nyti kailiuką, buvo pervėlu 
ieškoti naujos užuovėjos, to
dėl jis liko bimbinėj aviny- 
čioj. Kailio mainymo laikai 
jau praėjo, kai ligos, senat
vė ir visuomenės- panieka 
užkerta kelią naujiems “nu
krypimams” ir net “krypte
lėjimams.”

Genrikas Prūseikos “išti
kimybę” revizionizmo lai
kais šitaip giria:

“Kas nežino, kaip įvairūs dar
bo žmonių priešai puolė Tary
bų Sąjungos Komunistų partiją 
po to. kai ji atskleidė ir iškriti-

Del dviejų salelių

mentu virsti karu; santykiai su Sovietų Rusija yra dar 
painesni, kaip santykiai su komunistine Kinija. Į santykius 
su Maskva įeina ir Berlyno galima blokada, ir nusigin
klavimo derybos, ir visa eilė “sugyvenimo” problemų nuo 
Europos iki Afrikos, nuo Viduriniųjų Rytų iki Kubos . . .

Kandidatų pasisakymuose dabartiniu laiku iškilo 
kiek ryškesni skirtumai dėl dviejų mažikių salų Kinijos 
pakraštyje—dėl Quemoy ir Matsu salelių, kurios yra vie
na prie Quemoy uosto ir kita prie Foochow uosto. Kinų 
komunistai tas saleles yra pakartotinai apšaudę iš kanuo
lių ir jų apgynimas būtų nelengvas, jei kinų komunistai 
rimtai bandytų jas paimti.

Amerikos vyriausybė turi pasirašiusi karišką sąjungą 
su kinų nacionalistais, bet Quemoy ir Matsu salelių gy
nimas sutartyje nėra minimas. Tų salelių gynimas tyčia 
buvo paliktas “nedaaiškintas” ir Amerikos prezidentas 
savo nuožiūra gali tų salelių gynimą įsakyti, arba palik
ti tą reikalą kinų nacionalistams, o, jei nori, gali daryti 
įtakos, kad kinų nacionalistai tas saleles patuštintų. Vie
noks ar kitoks apsisprendimas priklauso nuo Amerikos 
prezidento, nuo to, kaip jis padėtį vertina. Jei jis numato, 
kad pakraščių salelių puolimas yra pradžia atakos prieš 
Taiwan, jis gali įsakyti padėti jas ginti, bet pagal sutar
tų jis neprivalo to daryti.

Kandidatai dėl dviejų salelių jau nemažai ginčijosi. 
Demokratų kandidatas mano, kad tų salelių gynimas nė
ra nei privalomas, nei reikalingas. Republikonų kandida-

SEN1S MOKO JAUNĄ

Senatorius Tfceodore Green, demokratas iš R. U kuris 
yra 93 metą amžiaus ir dėlto savo kandidatūros nebe- 
stato, duoda patarimą 41 metą amžiaus Cbirborne 
Heli, kuris tikisi laimėti Green vietą.

0 jie vis tyli...

as savaite

tas mano, kad Quemoy ir Matsu salų grupės yra dalis 
laisvojo pasaulio ir jų atidavimas be kovos komunistams kavo kai kurias asmenybės kul- 
būtų nepateisinamas dalykas. Kurio teisybė—mes nema- to klaidas. Susidarė bendras 
nome spręsti. Karo žinovai pasisako vieni už salų gynimą, šmeižikų choras, į kurį susijun- 
kiti—prieš, o eilinis pilietis neturi jokios galimybės pasi- ge fas,stai u- revizionistai. rene- 
sakyti vienaip ar kitaip. Nėra nė reikalo. Jei tarp kandi- f*4“.ir v!s? .ie lto Ie 
datų tik toks skirtumas tebūtų, tai galima butų sakyti, daug sult|ydo iusvyravo. 
kad jie atstovauja visai panašias pažiūras Į vestinų užsie- ne toks buvo c

lr«_ TJ___ -įuurau -.1__ 54. —4.5sjuuiyu 4.— ^—tuus knygvs
Iš kitų kandidatų pasisakymų nelengva yra pasaky- puslapius, 

ti, kokia būtų jų užsienių politika. Opozicijos kandidatas “Anomis sunkiomis revizio- 
nurodo, kad dabartinei administracijai šeimininkaujant nistų siautėjimo dienomis su 
Washingtone, Maskva sugebėjo išplėsti savo įtaką pašau- ypatinga jėga pasireiškė idėji- 
lyje—ji įkėlė koją, nors toli gražu dar neįsistiprino Vidu- nis L. Prūseikos tvirtumas ir 
rimuose Rytuose, įtraukė į savo įtakos sferą pusę Indoki- nuoseklumas.”
nijos, bando įsibriauti į Afrikos širdį—Kongo, turi savo Jeigu Pruseika būtų turė- 
įtakoj keletą naujai atsikūrusių Afrikos valstybių, daro jęs nors krislelį “moralinio 
bandymus įsiskverbti ir į Lotynų Ameriką, o Kuboje jau nugarkaulio,” jis 1956 m. 
turi savo sąjungininkų, kurie giriasi Sovietų Sąjungos ra- būtų pasakęs, kad Chruš- 
ketų žadama apsauga. Į sovietų įtakos sferą dabar pra
deda linkti ir Laosas Azijoje, o po Laoso seks ir daugiau 
kraštų. Amerika visai pasyviai laikėsi bolševizmo krizės 
metais, po Stalino galo iki 1957 metų, kada Sovietų im
perijos pagrindai buvo sukrėsti.

Be t ar demokratų administracija būtų vedusi kitokią 
politiką? Ir koks pagrindas yra manyti, kad laimėjęs rin
kimus demokratų kandidatas vestų kitokią, judresnę, 
toliau permatančią ir nesitenkinančią gynimu turimų po
zicijų politiką? Atsakymo į tokius klausimus debatai dėl 
Quemoy ir Matsu neduoda.

Kalbant apie užsienių politiką negalima užmiršti, 
kad ji yra neatskiriama nuo vidaus politikos—nuo ūkio, 
švietimo, karo pajėgų stiprinimo, žemės ūkio perteklių 
panaudojimo ir nuo sugebėjimo suprasti, kad užsienių 
kraštai, ypač ūkiškai atsilikę kraštai, nebūtinai turi tik 
per “privačią įmonę” kelti savo gerbūvį. Sugebėjimas su
prasti ir paremti būtinų socialinių reformų vykdymą už
sienių kraštuose turėtų būti neatskiriama užsienių politi
kos dalis. Tik tą visą turint galvoje galima bandyti rink
tis iš dviejų kandidatų tinkamiausią vesti pažangią ir lai
svę pasauliui žadančią užsienių politiką.

APŽVALGA
GIRIA PIRKTADŪŠJ
Bolševikų “Laisvė” per

spausdina Genriko Zimano 
straipsnį iš Vilniaus “Tie
sos” apie Lietuvoj išleistą 
L. Prūseikos knygą “Atsi
minimai ir darbartis.” Ta 
proga “Laisvės” redakcija, 
kuri Prūseiką yra spiaudžiu- 
si be jokios rnieros, daro to
kį įvadą į Genriko straipsnį 
(Laisvė” spalio 14, 1960):

“Perspausdiname šj straipsnį 
jš Vilniaus ‘Tiesos,’ kad parody
ti, kaip Lietuvos žmonės įverti
na L. Prūseikos knygą. Straip
snio autorius—‘Tiesos’ vyriau
sias redaktorius.”

Taigi, dabar žinome, kad 
“Lietuvos žmonės” “Lais
vės” redaktoriams yra Gen
rikas Zimanas. Ką jis para
šo, tas “L” redaktoriams ir 
yra Lietuvos žmonių nuomo
nė.

Na o ką “Genrikas-žmo- 
nės” rašo apie L. Prūseiką? 
Rašo dalykus negirdėtus ir 
nematytus. Jis sako, kad L. 
Pi-ūseika pats pasižymi to
kiomis savybėmis:

“Idėjinis tvirtumas, pasiryži 
mas nenuilstamai kovoti 
bet kokią priespaudą, aštrus 
protas, pasiaukojimas ir drąsa 
kovoje—štai kokį skaitytojas 

^pamato Leoną Prūseiką.”

čiovo atidengtos stalinizmo 
paslaptys visiškai patvirti
no Prūseikos nusistatymo 
teisingumą 1930-1935 me
tais, bet moraliniai palauž
tas pirktadūšis veidmainiš
kai mušasi į savo krūtinę ir 
atgailauja už savo penkių 
metų “klaidą.” Kur rasi kit 
tur tokį supuvėlį ir moralinę 
išnarą? Už tai Genrikas jį 
ir giria, nes čia toks tokį pa
žino ir ant honorarų pava
dino ...

Kai kurie bolševikai dar 
ir dabar Amerikoje prisi
mena Prūseikos kailiamai- 
niavimo žygdarbius ir žiū
ri į jį kreivai. Genrikas vi
sas Prūseikos penkiametes 
“klaidas” ir nukrypimus 
numazgoja Chruščiovo sru
tomis ir šitaip aukština L. 
Prūseikos “tvirtą valią.”

“Prūsekia savo laiku buvo 
padaręs klaidą ir pasmerkia ją. 
Griežtai ir atvirai pripažįsta 
jis tą klaidą ir pasmerkia ją. 
Teisingai rašo jisai, jog: ‘savi
kritika yra valios stiprumas 
prisipažinti klydus. Tik silpna
valiai savęs nekritikuoja.’ ”

Bolševikų sav ispiauda, 
vadinama ir savikritika, ro- 
ro žmonių išsigimimą, o ne 
tvirtą valią, bet komunistai, 
iš viešos išpažinties padarė 
savo “sakramentą” ir savo 
leninistinio ritualo dalį.

Genrikas, Maskvos sam
dinys, dėkingas Prūseikai 
už jo kovą prieš “buržua- 

nacionalistus.” Jis
sako:

s1 zinius pnes

‘‘Būdamas internacionalistas, 
L. Piūseika negali nekovoti 
žūtbūtinės kovos su buržuazi-

Toronte yra leidžiami 
“Tėviškės Žiburiai,” kur 
A. Šalčius, garsusis klerika
linės spaudos rėksnys, po jo 
risteriškų nesąmonių “Dar
bo” žurnale, staiga dingo ir 
daugiau nebepasirodo, nors 
čia jo raštai per daugelį me
tų pylėsi kaip iš gausybės 
rago. Atrodo, kad šis kuni
ginis laikraštis stengiasi da
bar kažką nuslėpti ir kur 
dingo jų A. Šalčius—nieko 
nepraneša, nei žodžiu ne
prasitaria. Kyla mintis, tar
tum strausas tiki galimybe 
pasislėpti, įkišdamas galvą 
į smėlį. Labai keista, bet 
laike šios misteriškos tylos 
dr. Domas Jasaitis, rašyda
mas apie bolševizmą “Drau
ge,” vienuolių marijonų lei
džiamame laikraštyje, ne
užmiršo suminėti A. Šalčių 
ir priskyrė jį prie didžiųjų, 
ar net didžiausių neišmanė
lių, jo raštus išvadindamas 
“sumina absurdum,” di
džiausia nesąmone (“Drau
gas 1960 m. rugpiūčio 15 
d.), kuriuos, taip išeitų, 
skaityti lietuviui nėra taip 
jau sveika. Bet “T. Ž.” ir tą 
pasisakymą nutylėjo.

Šiaip ar taip, o tačiau tas 
vyrukas varė “smegenų plo
vimo” darbą per eilę metų 
ir tą darė iš peties, ir taip, 
kartu su jo pirmtako Vyt 
Sirvydo “kūryba” nuteiki
nėjo žmones prielankia So
vietams kryptimi. “T. Ž.” 
yra spėję atspausdinti virš 
šimto tokių probolševikiš- 
kų straipsnių, tartum besi
stiebdami gauti Maskvos 
bučkį.

Keista, kad tas laikraštis 
ligi šiandien “neturėjo lai
ko” pasmerkti A. Šalčių ir 
net nedavė jokio pasiaiški
nimo apie tą savo “vunder
kindą.” Žmones tas viskas 
stebina, bet “T. Ž.” vis ty
li, lyg vis dar pritardami ar 
net simpatizuodami jam?

Rimti žmonės betgi taip

niais nacionalistais . . . jisai su 
širdgėla prisimena, kad buvo 
laikas, kada jie jį gyrė.”

Kad Maskvos imperializ
mo klapčiukas Genrikas dė
koja ir šloviną Prūseiką, 
kadaise Maskvos caristinių 
imperialistų persekiotą už 
nacionalinę veiklą, tai yra 
didžiausias Prūseikos išnie
kinimas. nors ir visai pelny
tas. Kailiamainis ir savo 
tautos išdavikas gavo buč
ki iš Maskvos samdyto ra
šeivos. Ar bereikia didesnio 
antausio Leonui už jo ju- 
došystes ir už. Kapsuko žo
džiais tariant, “frakuoto 
klouno” politiką!

i nesielgia ir pp. ‘T. Ž.’ leidė- 
I jai bei redaktoriai turėtų 
| pasiaiškinti, kad visi skaity
tojai žinotų, su kuo turi rei
kalą. Gana tylėti ir p. Ša- 
pokui ir abiem Toronto ku
nigam, kurių panosėj A. 
Šalčius tokius šposus išdari
nėjo ir juo labiau gana ty
lėti, kad tie ponai leido net 
savo skaitytojus išrinkti A. 
Šalčių šių metų savo plunk
snos “čempionu.”-

Toront ietis

Redakcijos pastaba:
“Torontiečio” korespon

dencija pas mus jau surink
ta pora savaičių, Q atsiųsta 
ji anksčiau. Tuo tarpu Algi
mantas dviejų kunigų ir p. 
Šapokos laikraštyje vėl mo
ko klerikalinius žmones žiū
rėti “objektingai” į Įvykius 
“šioje ir kitoje ribos pusėj.”

Du kunigai ir Šapoka 
vėl turi savo “čempioną” 
ir gali juo džiaugtis, o To- 
rontietis turi atsakymą į 
savo prašymą pasiaiškinti.

“Pasiaiškinimą,” beje, at
lieka pats Al. Gimantas. Jis 
dėl savo debiuto “Darbe” 
pasiverčia durneliu, ( o gal 
toks ir yra) ir pasakoja, 
kad visas triukšmas kilęs 
be jokio reikalo. Girdi, “se
ka periodinių leidinių su
griovimai, redaktorių išme
timai ar atsistatydinimai, 
bendradarbiavimo atsisaky
mai, lydimi skambių dekla
racijų. Maišatis vyksta to
liau.”

Al. Gimantas nepajėgia 
suprasti, kad gali būti žmo
nių, kurie neturi nė mažiau
sio noro su juo bendradar
biauti viename laikraštyje! 
Tiek toli jo išmintis neneša, 
o Šaipokas ir du kunigai 
jo visai nesibaido ir jo iš- 
prakaitėmis peni “T. Ž.” 
skaitytojus.

Victor Jaanimets

Kai sovietų diktatorius 
Nikita Chruščiov, nusimo
vęs čebatą Jungtinių Tautų 
seime švaistėsi, lyg nera
liuotas buliukas, Chruščio
vo laivo “Baltika” jūrinin
kas estas Victor Jaanimets 
nutarė atsisveikinti ir su 
Chruščiovu, ir su “Baltika” 
ir net su savo pavergta tė
vyne Estija. Nutarė ir pabė
go. Jis paprašė, kad Ameri
ka jam duotų prieglaudos 
teisę. Amerika sutiko jau
ną jūrininką priglausti, iki 
jis galės grįžti į savo lai
svą tėvynę Estiją.

29 metų estas Victor Jaa
nimets buvo tik 9 metų, ka
da rusai atsiplovė į Estiją 
“išvaduoti” ją nuo nepri
klausomybės ir kitų blogy
bių. Rusai manė, kad jaunas 
žmogus, užaugęs sovietų 
režime, bus jiems ištikimas 
ir leido jam su keliais ki
tais jūrininkais išlipti iš lai
vo “Baltika” New Yorko 
uoste. Jaunam estui to ir te
reikėjo. Jis išlipo ir nebepa- 
norėjo vėl į Baltiką lipti. . .

Dabar jūrininkas V. Jaa
nimets kursis Naujajame 
Pasaulyje, o Chruščiovo če
batas jo nebepasieks . . .

Deja, Chruščiovo čebatas, 
kuriuo jis grasino JT seime 
nežinia kam, vis dar gali 
spardyti pajungtą estų tau
tą, kuri negali pasekti Vic- 
toro Jaanimets pavyzdžiu, 

i Tauta negali pabėgti nuo 
savo pavergėjo, ji turi nuo 
jo išsivaduoti.

Ką jūrininkas sako
į Jūrininkas Victor Jaani
mets sako, kad jis jau kelis 
metus planavo pabėgti nuo 

! rusų. Rusus jis vadina savo 
krašto pavergėjais ir išnau
dotojais. Rusai yra apžio
ję visą Estiją, rusai užima 
visur vadovaujamas vietas 
ir nemielaširdingai išnaudo
ja estų tautą.

Chruščiovą V. Jaanimets 
vadina “tironu,” “melagiu” 
ir panašiais vardais. Vįsa 
komunistų sistema yra pa
remta melais, sako sovietų 
tvarkoje užaugęs žmogus.

Estijoje, kurią rusai bol
ševikai vadina “išvaduota,” 
rusai užima visas vadovau
jamas vietas dirbtuvėse, gi 
estai dirba menkesnius dar
bus, o estų tautos pagamin
tos gėrybės vežamos į Ru
siją. Taip rusai iščiulpia “iš
laisvintą” estų tautą. Taip 
jie elgiasi ir su kitomis pa
vergtomis tautomis.

•
Kolonijų klausimas

SKAITYK DARBĄ

Išėjo “Darbo” žurnalo 
Nr 2, kuriame yra labai 
įdomių straipsnių. Jame J. 
Jns. gražiai atsako A. Šal
čiui, kuris siūlo susitaikyti 
su komunistais, nustoti po
litikuoti ir mesti į šiukšly
ną visas mūsų politika besi
rūpinančias organizacija s 
ir jų vadus.

Be to, tame numery yra 
V. C. įdomus straipsnis 
apie Kinijos komunas, B. 
Klovo apie darbininkų uni
jas ir tt

Numerio kaina $1.00. Jį 
galima gauti ir Keleivio 
administracijoje.

Nikita Chruščiovas pakė
lė JT seime kolonijų klausi
mą ir reikalavo nutarti, kad 
visoms kolonijoms tuoj pat 
būtų grąžinta ar suteikta 
laisvė!

Nikita norėjo pasirodyti 
labai gudrus. Kolonijos išei
na iš mados ir visos buvu
sios kolonijos, kurios dabar 
vra atgavusios ar gavusios 
laisvę, tokį Nikitos pasiūly
mą turi remti. O tų buvusių 
kolonijų JT seime yra galy
bė. Taip manė Nikita, todėl 
tokį pasiūlymą ir padarė, 
nes svetima sąskaitą rodyti 
gerą širdį yra ir pigu ir pel
ninga.

Bet, pradėjus kalbėti apie 
kolonijas, visa eilė kalbėto
jų užsiminė, kad kolonijų 
turi ir Maskva! Ką su tomis 
rusų valdomomis kolonijo

mis daryti? Ir kaip tik buvo 
užsiminta rusų kolonijos, 
Nikita parodė savo tikrąjį 
veidą. Jis ėmė koliotis ir 
“chalujotis” kaip girtas “iz- 
vozčikas” ir nusimovęs nuo 
kojos čeveriką pradėjo juo 
mosikuoti ir daužyti stalą.

Matomai kalbos apie ru
sų kolonijas pataikė Nikitai 
tiesiai į akį, nes kitaip jam 
nebūtų buvę reikalo siusti ir 
daužytis, kaip patrakusiam.

Po Chruščiovo rėkavimų 
ir “šiušiavimų” JT seimas 
nutarė įtraukti į savo darbų 
tvarką “kolonijų klausimą” 
ir, žinoma, aptariant tą rei
kalą atsiras delegatų, kurie 
plačiau pakalbės apie rusų 
kolonijas, tokias kaip Lie
tuva, Estija, Latvija, Besa
rabija, Kazachstanas, Jaku
tija, Kaukazo pajungtas 
tautas, Kareliją, Laukutinę 
Mongoliją, satelitines val
stybės Europoje ir Centrali- 
nėj Azijoje. Apie rusų kolo
nijas galima pasakyti ilge
snę prakalbą, negu Castro 
pasakė apie Amerikos kolo
nializmą.

Ar Amerikos delegatas J. 
Tautose išnaudos tą progą?

i
Nusiginklavimas

Svarbus klausimas vra ir 
bus nusiginklavimas. Sovie
tų diktatorius tuo klausimu 

j pasirodė JT seime taip pat 
veidmainiškas ir prasimela- 
ves. kain ir koloniiu klausi-_ - y --- ---- --------- -----------

i me. Kur galima rėkti ir pui
kius pasiūlymus daryti, ten 
sovietų vadai plačia burna 
šaukia apie nusiginklavimą, 
bet kai prieina prie praktiš
ko reikalo nutarimo ir kon
trolės, sovietų vadai raitosi 
ir kraiposi ir visokios dery
bos su jais nueina niekais.

Kadangi Maskva jau 15 
metų pasakoja apie nusi
ginklavimą ir kartu, pagal 
Nikitą Chruščiovą, “raketas 
gamina kaip dešras,” tai ti
krai rimto susitarimo dėl 
nusiginklavimo su rusais - 
nėra nė mažiausio pagrindo 
laukti. Gal tik tada, kai 
Amerika sustiprins savo ap
siginklavimą ir toje srityje 
paliks rusus toli užpakalyje, 
gal tada rusai ir bus linkę 
rimtai kalbėti apie nusigin
klavimą. Gal, nors ir tokia
me atsitikime tikrumo nėra.

Ir dėl derybų atnaujinimo 
rusai turi daug visokių rėk- 
sningų pasiūlymų, bet nero
do tikro noro vėl susėsti 
prie stalo ir žmoniškai kal
bėtis.

Atsakymas Kubai
Amerikos vyriausybė pa

skelbė savo atsakymą į F. 
Castro ilgus, keturių su pu
se valandų kaltinimus, mes
tus JT seime. Atsakymas 
papunkčiui atremia Kubos 
vyriausybės vado priekaiš
tus ir juos paskaičius nelie
ka abejonės, kad Kubos re
voliucinė vyriausybė tyčia 
siekė santykius su Amerika 
užaštrinti, kad turėti “atpir
kimo ožį,” ant kurio galima 
būtų visus būtus ir nebūtus 
dalykus versti ir savo veik
smus teisinti.

Kubos vyriausybė daro 
klaidą, ieškodama prieka
bių ir ergelio su savo galin
gu kaimynu. Kubos žmo
nėms toki politika nieko ge
ro neduos, o ir patiems re
voliucinės valdžios vadams 
ji vargu išeis į sveikatą.

J. D.
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TO KUKAS KmnUA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKARD, KASO

TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE
Pagyvėjo organizacini*

Pasibaigus vasarai, pagy
vėjo Chicagoje lietuvių or
ganizacinis veikimas. Kiek
vieną šeštadienį ir sekma
dienį vyksta įvairių organi
zacijų susirinkimai, pobū
viai, ir 1.1

Spalio 8 d. Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjunga 
Jaunimo namuose turėjo 
savo tradicinę Vilniaus Die
ną. Buvo meninė dalis ii’ 
arbatėlė. Dalyvavo pilna sa
lė dalyvių.

Tą pačią dieną ir ten pat 
vakare Lietuvių Demokratų 
Lygos Chicagos Sąjunga 
turėjo savo susirikimą. Pa
skaita skaitė A. Baliūnas 
apie Kennedy pažiūras į 
Amerikos užsienių politiką.

Spalio 9 d. Jaunimo Cen
tre savo susirinkimą turėjo 
Lietuvos Karių Veteranų 
Sąjungos Ramovės Skyrius. 
Nutarta išleisti anglų kalba 
leidinėlį apie Žalgirio mūšį 
ir Lietuvos Kariuomenės 
vaidmenį tą mūšį laimint 
ir taip pat nutarta, kaip ii* 
kasmet padaryti Lietuvos 
Kariuomenės atkūrimo mi
nėjimą. Toji jubilėji n ė 
šventė Lietuvoje buvo mi
nima lapkričio 23 d.

Lietuvos Žurnalistu Są
jungos Chicagos Skyrius 
spalio 15 d. B. Pakšto sve
tainėje rengė savo tradicinį 
spaudos balių.

Taip pat spalio 16 d. bu
vo Chicagos Lietuvių Tary
bos konferencija.

Rugsėjo 27 d. visuotinį 
susirinkimą turėjo Lietuvių 
Gydytojų Draugija. Be or
ganizacinių reikalų, drau
gija paskyrė vieną tūkstantį 
dolerių Informaciniam lei
diniui apie Lietuvą išleisti..

Spalio 8 d.Westem Ball- 
room salėje savo tradicinį 
parengimą turėjo Lietuvių 
Scenos Darbuotojų Sąjun
gos Chicagos Skyrius.

Muzikas Aleksandras 
Kučiūnais Lyric Operoje

Chicagos Lyric Operos 
vadovybė ir šiais metais 
operos sezonui kontraktavo 
vyriausiojo dirigento asis
tentu mūsų žinomą muziką, 
buv. Kauno ir Drezdeno o- 
perų dirigentą muziką An
taną Kučiūną. Operos ati
darymas buvo spalio 14 d. 
opera “Don Carlos’.
Apvogė R. Estkos krautuvę

Naujo ateivio R. Estkos 
numizmatikos ir filatelijos 
krautuvė, kampas Westem 
ir 63 gatvės, naktį buvo ap

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra0 
Įspūdžiai ii Kalifornijos; Raudonmedžių imperija
Apie Hollytroodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną,daro
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs raiškas 
Yellowstone Parkas su verdančiais šabiniais, meškomis ir tt. 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikoe; Bulių kova

& mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;.
aa, kuriame smogus neskęsta;

Nsl Ims tuoti Tena* valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų tedtaai; Nuostabūs poūsmlų urvai; 
Upe po žeme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų įdomybių! Sa gražiais gaveftriab.

Knyga jau iiijo. Ufcfoakiusieina kęyrą tuoj pat 
atančiame. Kaina 75 centai.

CM East Broadnray
“KELEIVIS" 

So. Tft Protas sako, o širdis daro. 
Saulė ir kelmą šildo.
Seno vilko neapgausi-

vogta ir išnešta pinigų rin
kinių $4.000 vertės. Tačiau 
vienas asmuo naktį paste
bėjo prie tos krautuvės 
įtartiną jaunuolį, išeinant 
iš prieangio su maišu ir, 
pasižymėjęs jo auto Nr., 
paskambino policijai. Nusi
kaltėlis netrukus buvo su
sektas ir suimtas, bet 
jau visų vogtų pinigų nepa
vyko atimti. Grąžinta tik 
dalis.
Susirgo J. Strazdas-Spray

Lietuvių Socialdemokra
tų 4-tos kuopos narys Juo
zas Strazdas- Spray sune
galavo ir buvo paguldytas 
Veteranų ligoninėje, kur 
buvo padaryta operacija. 
Dabar jau taisosi namuose, 
bet dar teks trumpam lai
kui grįžti ligoninėn sveika
tos patikrinimui. Linkėtina 
Juozui greitai pasveikti ir 
įsijungti į veiklų darbą, 
kaip ir anksčiau.

Mirtys

Spalio 6 d. Chicagos lie
tuvių visuomenė buvo su
jaudinta tragiško įvykio. 
Tą dieną susidūręs važiuo
damas auto su traukiniu 
žuvo chicagiečiams gerai 
žinomas Antanas Peškys. Jis 
dalyvavo Chicagos Lyric 
Operos chore, dažnai pasi
rodydavo parengim u o s e, 
kaip solistas. Buvo 42 metų. 
Paliko žmoną Genovaitę 
irgi dainininkę ir 6 metų 
sūnų Liną. Į kapines velio
nį lydėjo virš 100 mašinų 
ir koplyčioje netilpo lanky
tojų.

Prieš savaitę East Chica
go, Ind. mirė teisininkas 
Edvardas šukevičius. Ne
priklausomoje Lietuvo j e 
dirbo Lietuvos Banke juris
konsultu.

MIAMI, FLaT

Buto Klubo susirinkimas

Spalio 11d. buvo Lietuvių 
Piliečių Klubo narių susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
apie 50 asmenų. Salės pa- 
dinimo darbai jau eina į 
galą. Dabar pastebėta, kad 
ne viskas taip numatyta 
kaip reikėjo, bet po pietų 
šaukšto nebėra ko ieškoti, 
vis bus geriau negu buvo.

Moterų pokylis

Spalio 30 d. Moterų Klu
bas rengia pietus ir kitokius 
pamarginimus, kaina asme
niui $1.50. Visi prašomi da
lyvauti, viskuo būsite paten
kinti ir pamatysite Lietuvių 
Piliečių Klubo nauią salę.

C. K. Braze

KARALIUS PAS PREZIDENTĄ

Jordanijos karalius Hussein lankėsi pas prezidentą 
Eisenhowerį. Jis ta proga pareiškė, kad komunizmas 
yra didžulė ardomoji jėga ir todėl jo atžvilgiu negali
ma būti neutraliu.

LAWRENCE, MASS.BROOKLYN, N. Y.

Banketas adv. Briedžiui 
pagerbti

“Keleivy” jau buvo pra
nešta, kad Lietuvių Dar
bininkų Draugijos (LDD) 7 
kuopa yra nutarusi suruo
šti banketą advokatui Ste
ponui Briedžiui (Bredes) 
pagerbti jo 60 metų am
žiaus sukakties proga.

Banketas įvyks šeštadie
nį, spalio 29 d. F. Bručo 
svetainėųe, 86-16 Jamaica

"1 -5 Tononino ovcvdAiiivjv, oviu aaznaiva
Avė. D. C. Broadway Line, 
prie Forest Parway stoties); 
prasidės 7:30 vai. vakaro.

Advokatas Briedis, nors 
Amerikoje giihęs, augės ir 
mokslus ėjęs, tačiau lietu
viškoje dirvoje yra vienas 
darbščiausiu asmenų Broo
klyne. Jau keli metai jisai 
rūpestingai eina LDD 7 
kuopos finansų sekretoriaus 
pareigas; yra vienas kuo
pos atstovų Dariaus- Girėno 
paminklo statymo komitete, 
BALFe ir ALT New Yorko 
skyriuje, anksčiau buvęs 
to skyriaus pirmininku; il
gametis SLA. Pildomosios 
Tarybos narys, LSS centro 
vicepirmininkas, veiklus ir 
daugely kitų lietuviškų or
ganizacijų.

i Tikimasi, kad šiame ban
kete dalyvaus didelis bū
rys pažangiu Blooklyno 
ir apylinkės lietuviu. Ta
čiau tikėtus banketui reikia 
Užsisakyti iš anksto (pas 
kuopos pirmininkę B. Spū- 
dienę). vieta svetainėje ri
bota. Tikėtas asmeniui $4. 
Numatoma ir meno progra
ma.
Serga Vincas Paškevičius

Vieną darbščiųjų 7 kuo
pos narių Vincą Paškevičių 
liepos mėnesio gale užpuo
lė negerovė. Prieš kurį lai
ką drg. Paškevičiaus regė
jimas pašlijo, o dabar dar 
apniko paralyžius. Ligonis 
pajėgia šiaip taip vaikščioti, 
bet visuomeninėje v e i- 
kloj dalyvauti jau negali. 
Iki paskiausių laikų drg. 
Paškevičius buvo darbštus 
“Darbo” žurnalo ekspedici
jos komisijos narys.

Linkiu drg. Paškevičiui 
įkyriąją ligą ko greičiausiai 
nugalėti.

LDD Nary*

Ką policija randa 
pas vaikus

Reikia stebėtis, kokių da
lykų policija randa pas vai
kus — ne tik visokių peilių, 
kuriais su tikra garantija 
gali ir didžiausią vyrą nu
durti, bet ir tikrų šaunamų 
ginklų-revolverių.

Policija primena, kad įs
tatymas draudžia ne tik 
šaunamą ginklą nešioti, bet 
•taip pat durklus, abiem pu-
nim ruQimQw:io incs. qii_ojiii yiauzioriiuk? prv7xxxvc*cr, cxv<—
tomatiškai atsilenkiam u s 
peilius, kuriu ašmenys yra 
pusantro colio ilgio, meta
linius krumpius ir tt., ir 
įspėja, kad už tai bus bau
džiama.

Tėvai turėtu sekti, ką jų 
vaikai savo kišenėse nešio
ja.

W. LYNN, MASS.

Mirė K. Stadolnikas

Spalio 3 d. čia mirė Kris
tijonas Stadolnikas, kilęs iš 
Vilnijos ir senas mūsų mie
sto gyventojas. Palaidotas 
ketvirtadienį, spalio 6 d.

Velionis paliko nuliūdi
me žmoną Jadvygą, sūnų 
Edwardą Brightone (Bos
tone) ir dvi dukteris: Lilian 
Ross Lynnfielde ir Jane 
Stadolnik Lynne. Paliko 
brolis William Lynne ir 3 
anukūtės.

Velionis atvyko į šį kraš
tą 1903 metais ir buvo veik
lus lietuvių organizacijose, 
jis buvo vienas iš kūrėjų ir 
Lietuvių Klubo West Lynne.

Velionis per daug metų 
buvo Keleivio skaitytojas. 
Jo šeimai reiškiame gilią 
užuojautą.

BALTIMORE, MD.

Bedruomenė* koncertas

Philadelphijos Lietuvių 
Tautinio Ansamblio koncer
tas bus šį šeštadienį spalio 
mėn. 22 d. Lietuvių namų 
(851 Hollins St.) didžioj 
salėj.

Pradžia 7 vai. vak. Po 
koncerto šokiai, bufetas, 
baras, šeštadieninei moky
klai įėjimas nemokamas.

Ansamblį pakvietė L B. 
Baltimorės apylinkė.

GARDNER, MASS.

Įvairios naujienos 

Krasauskai minėjo savo

vedybinio gyvenimo 25 me
tų sukaktį. Ta proga su
rengtame lenkų salėj poky
ly dalyvavo 300 asmenų. 
Jonas Krasauskas yra ver
slininkas, o jo žmona buvo 
pirmoji moteris, išrinkta į 
miesto valdybą. Sukakties 
proga jos nuotrauką vietos 
laikraštis išspausdino pirma
jame puslapy.

Mirė Veronika Bankaus- 
kienė, 74 metų, kilusi iš 
Raguvėlės parapijoj Pane
vėžio apskr.; Juozas Gleba
vičius, 76 metų, kilęs nuo 
Panevėžio, jaunas būdamas 
daug dirbęs lietuvių orga
nizacijose.

Karolina Krasauskienė, 
kilusi nuo Rokiškio, minė
jo 90 metų sukaktį.

LOS ANGELES, CAL

Buvo užpulta* pof. M. 
Biržiška

Spalio 5 d. 9 vai vak. 
prof. Mykolą Biržišką maž
daug trijų namų atstume 
nuo jo buto užpuolė 2 juo
dukai. Vienas jų sudavė 
profesoriui kažkokiu kietu 
daiktu per galvą, o antras 
griebė už gerklės. Ištuštinę 
kišenes, užpuolikai pabėgo.

ARGENTINA

Pietų Amerikos lietuvių

vjrx uuugav
/UinnAmi

Buenos Aires mieste šau
kiamas pirmasis Pietų A- 
merikos lietuvių kongresas. 
Jo tikslas sustiprinti Lietu
vos išlaisvinimo ir lietuvių 
kultūrinę veiklą.

IŠLEIS J. LIŪDŽIAUS 
RAŠTŲ KNYGĄ

Neseniai miręs Juozas 
Liūdžius yra parašęs ir 
paskelbęs mūsų spaudoje 
nemaža tokių straipsnių, 
kurie ilgus metus liks ver
tingi.

Velionio našlė Petronėlė 
rūpinasi nors dalį tų raštų 
išleisti. Ji su Jono Valaičio 
pagalba jau atrinko 25 ra
šinius, kurie sudarytų virš 
250 puslapių knygą.

Linkėtina, kad šita knyga 
ko greičiau pasirodytų, nes 
panašių šiuo metu nebeiš
leidžiama.

KAS JĮ DŽIUGINA?

Maskvos tarnas Vilnies 
redakcijos narys Jokubka 
Vilnies Nr 196 rašo:

“Buržuaziniai naciona
listai ( tuo vardu jis vadi
na visus lietuvius, kurie 
netarnauja Maskvai. O-tė) 
... eilinių ir daugiau pro
taujančių dipukų į susirin
kimus ir mitingus nepajėgia 
sukviesti. Organizacijom s 
nebėra iš ko išrinkti valdy
bų. Kvietimų į antikomu
nistines demonstracijas ma
žai kas bepaiso”. O-tė

PABALTIJO ATSTOVU 
PASITARIMAS

Spalio 6. ir 7 d. d. įvyko 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
Atstovų pasitarimai New 
Yorke, Estijos Atstovo būs
tinėje.

Pasitarimuose dalyvavo 
J. Rajeckas, A. Spekke ir 
J. Kaiv.

KONSULATAS J1ESK0
Alseika Benjaminas, Jurgio 
sūnus, iš Ylakių.
Daiginienė Petrė.
Dima Jonas, Mikalojaus sūnus. 
Ežerskis Jonas iš Židikų, gy
veno Aurora Illinois. 
Griiinauskas Leonas, gim. 1925 
m. Dusetose, Zarasų apsk. 
Kavaliauskas Juozas, žmona 
Kavaliauskienė-Samuolytė Mag
dalena ir sūnus Juozas. 
Kiaulėnienė-Sartauskaitė Ka
rolina iš Janapolės parap. 
Kondratas Juozas, Adolfo sūn. 
Labunskis Alfonsas, Vilus ir 
Vladas, Liudviko sūnus, gyveno 
Rockfovd, UL
Pocius Juozas, Kazimiero sū
nus, gim. 1905 m., dingęs karo 
metu.
Prielgauskas Antanas, Juozas 
ir Kazimieras iš šulpetrių km., 
Ylakių vai.
Rumšienė- Beniušytė Ona iš 
Laižuvos.
Samoškaitė Julijona, Juliaus 
duktė, gim. Mažonų km. 
Širvinskaitė Bronė. Stasė ir
Vanda, Antano dukterys, iš
Balninkų m., Ukmergės apsk. 
Sitkauskaitė Genė, išvykusi iš 
Marijampolės.
šlefendoraitė Ona iš Šakvyčio 
kaimo.
Slefendoras Martynas ir Myko
las iš šakvyčio kaimo, 

į Tiškevičiūtė Imaculata ir Iza
belė iš Kretingos.
Vasiliauskas Kazys, Antano sū
nus, gyveno Westville, Illinois. 
Vitkauskas Pranas, Antano sū
nus, iš Sugaudžių km., Židikų 
vai.
Balčiūnienė Valerija, gyvenusi 
836 W. Culerton St., Chicago, 
Dl.
Dabosas Antanas, Antano sū
nus, ir Dabosas Simonas, Ma- 

t taušo sūnus, iš Šilėnų km.. Pa
nemunės vai., Kauno apsk. 
Gaidelis Juozas, Juozo sūnus, 
gimęs 1925 m. sausio m. 25 d. 
Guiga Jonas, kilęs iš Šiaulių 
apskričio.
Jankutė Marija, Antano ir Ma
rijos Liaudanskaitės Jankų duk
tė, gim. Papilėje, buvo Kemp- 
tene ir našlaičių stovykloje. 
Vokietijoje.
Jasiukaitis Juozas, Mykolo sū
nus, gimė Panevėžyje 1922 m. 
gruodžio mėn.
Kursonis Boleslovas, Jono sū
nus.
Latonas Juozas, Martyno sūn. 
Lukauslcas Kazys, gyvenęs 
Kaune, kilęs iš Žemaitijos, po 
karo atvykęs Kanadon. 
Macijauskas Julius, Henriko 
sūnus, kil. iš Švėkšnos, Kre
tingos apsk.
Marazas Mykolas.
Markevičius Pranas (Marke- 
wicz Frank), Adomo sūnus, iš 
Žiežmarių, gyveno Los Angeles, 
Calif.
Rupšlaukis Kazimieras ir Vin
centas, Juozapato sūnūs. 
Serapinas Antanas, Mikalojaus 
sūnus.
'Šeškevičius Jeronimas, Vlado 
sūnus, iš Kriuklių km., Kania
vos vai., Lydos apsk.
Žvinys Alfonsas, gyvenęs Anyk
ščiuose.
Adomavičienė Ona, vyras Jo
nas, dukterys Bronė, Marytė 
ir Stasė, gyveno Pittsburgh, 
Pa.

' Gauronakisnė- Viluksnytė Te
ofilė, Simone duktė, ii Leipūnų 
km. ir jos dukterys Adelė, Ag
nieška ir Elena.
Gecevičius Levusis iš Laumių 
km., Sedos vai., Mažeikių apsk. 
Grincevičius Bronius, Prano 
sūnus, gimęs 1931 m. Mikali- 
nos Kabučių km., Veliuonos 
vaL, Kauno apsk.

Ivoškus Vincas, (Evoškus Wil- 
lam), jo vaikai Marijona, Ona 
ir Stasys bei jo mirusio bro
lio Juozo vaikai, gyveno Spring 
Valley, Illinois.
Krivinskas Jonas, paskatiniu 
laiku gyvenęs Vilkaviškio apsk. 
LuSienė Teresė ir jos dukterys 
Aldona, Renė ir Teresė. 
Puodžiukynas Jonas. Matijušo 
sūnus.
Baškauskaitė Levutė ir Ona, ir 
jų motina, išvyko iš Kybartų 
1944 m.
Rutkevičius Jonas, Petro sū
nus, dirbęs Kanadoje, Saska- 
toon, Sask., pavardė Wells John. 
Stulga Juozas, Jono sūnus, ir 
jo vaikai Jonas, Marytė ir Vik
torija.
Ukrinas Petras, kilęs iš Tel
šių apsk.
Urbas Petras, Petro sūnus, iš 
Joniškio. Gimęs Rozalime 1924 
m.
Varnagiris, keli broliai ir sese
rys iš Abraičių km., Šunskų 
vai., vai., Maijampolės apsk. 
Abramaitis Jonas, gyveno Co- 
lumbus, Ohio.
Bagdonavičius Romualdas, g. 
Kaune 1929 m.. Jono irMarijos 
sūnus, po karo buvo išvykęs į 
Škotiją.
Baranauskas Stasys, Boriso 
sūnus.
Brazauskas Pranas, Prano sū
nus, ir jo motina Litvinienė- 
Brazauskienė Antanina, Vinco 
duktė.
Grigaliūnas Antanas, Juozapas, 
Petras, Simonas ir Tadeušas, 
Adomo sūnūs, iš Pabalių km., 
nuo Panevęžio.
Jurgelevičius Mykolas, gimęs 
Saldutiškio valsčiuje, po karo 
gyvenęs Belgijoje.
Litvinienė- Brazauskienė Anta
nina, Vinco duktė, ir jos sūnus 
Brazauskas Pranas. Prano sūn. 
Masiulienė- Vanagaitė Elzbieta 
ir Vanagas Stanislovas, Albino 
vaikai.
Pavilionis Antanas ir žmona, 
gyveno Sao Paulo, Brazilijoe. 
Pavilionytė Kaziunė, Jurgio 
duktė, kilusi iš Gailiūnų km., 
Linkuvos vai., Šiaulių apsk. 
Ražas Pranas, Jokūbo ir Qnos;, 
sūnus, iš Maželių km., Tauragės 
apsk. *
Sabulis Jonas, Prano, sūnus, ir 
jo sūnūs Alfonsas ir Pranas, 
šiugžda Juozas ir Vincas, Ber- 
nasiaus sūnūs, iš Kairiškių km., 
Žiežmarių vai., Trakų apsk. 
Trumpis Kazimieras, Stanislo
vo sūnus.
Tumas Juozas. Viktoras, Vin
centas ir Ona.
Urnežytė Marija Rita, gimusi 
Kaune 1937 m., gyveno Čikagoj. 
Vanagas Stanislovas ir Vana- 
gaitė-Masiulienė Elžbieta, Al
bino vaikai.
Vičas Petras, augęs Panevėžy
je. Po karo iš Vokietijos išvy
ko j Angliją.

Ieškomieji arba apie juos ži
bantieji maloniai prašomi atsi- 
iepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 We*t 82-nd Street 
New York 24, N. Y.

as

SOPHIE BARČU!
•

RADIJO VALANDA 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kiL AM 102*7 FM 
Kasdien: noe pirmadienio iU 
penktadienio 10—11 vaL ryto. 

šeitadienį ir sekmadieni 
ano 8:30 iki 9:30 esi. ryto 

VAKARUŠKOS: p-rmad. 7 enl. ▼.] 
Tel.: HEmlock 4 2413

7159 S. MAPLEVVOtlD Al 
CHICAGO 29, ILL.
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LAISVES DVASIA LIETUVOJE GYVA

Maskva “mūsų tėvynės** 
sostinė

Pavergtos Lietuvos Ra
šytojų Sąjunga Vilniuje 
leidžia savaitrašti “Litera
tūra ir Menas”. Jo vyr. re
daktorius V. Reimeris, re-

: įklausoma Lietuva’’ kurti Lietuvą — tautinę dakcinę kolegiją sudaro K.
Nr 40 išspaudino šį įdomų Lietuvą, lietuvišką Lietuvą. Ambrasas, V. Galinis, J.
iš Lietuvos gautą laišką: “Tėvynė kraujavo ir alpo. Gaudrimas, A. Gricius, P.

LI *uvio kova už teisybę Netekome visos rytinės Lie- Gudynas, A. Maldonis. A.
būt; i ?tuviu ypatingai išsi- tuvos, netekome lietuvis- Pilvpaitis, I. Vaišytė ii' J.
vystė antrosios okupacijos kiaušių, — nei aplenkintų, Žiugžda,
metu t,--. — išvykę iš Lie- nei apgudintų — sričių, | to g

įvos, tos kovos nei įsivaiz- netekome tyros, kaip krik- skulptorius prof. N. Petru-
uoti negalite. Ji vyko štolas, Lietuvos rytinių da- ]įs straipsny “Kūrybos ir
vieni frontais — kultūri- lių. Lietuva tartum liko su darbo nrofirama”. nrisimin-

savaitraščio Nr 39 
tuv 
duoti
dviem frontais — kultūri- lių. Lietuva tartum liko su darbo progiama”, prisimin 
niu, kur ji vyko patylomis, nukirstu visu šonu ir kairią- damas liepos mėnesį buvu- 
be reklamos ir didele dali- ja ranka. sį Pamaskvės parke “tarybi
ni! pogrindiniu būdu: ir Okupantas kitu smūgiu j nės inteligentijos atstovų” 
kita — žiauri partizaninė nukirto ir dešinįjį šoną, su • susitikimą “su Partijos ir
kova. Šie abu frontai — dešiniąja ranka. Likome be 
žiaurūs frontai. Jūs to nei mums žadėtos ir mūsų 
įsivaizduoti negalite. Šie mokslininko prof. Pakar
au frontai yra gyvi ir da- klio argumentacija apgin- 
bar. Netiesa, jeigu jums tos ir Lietuvai pažadėtos 
‘'Tėvynės balsas” rašo. kad visos Mažosios Lietuvos, 
viskas pabaigta ir kad su Prigrūdo Mažąją Lietuvą
“banditais” jau “susidoro- maskolių. Rusas dedasi ap-
ta”. Ne. “Banditai” tebe- žiojęs iš visų pušų visą Lie- 

‘veikia. Ir tas vardas yra! tuvą, tikriau — Lietuvos 
garbės vardas. Ir... pareigos, branduolį, nes tiek jos ry- 
Dabar jau “banditą*” yra tai, tiek jos vakarai jau 
kiekvienas lietuvis, kas sa- įjungti į “matuškos Rase- 
kosi esąs lietuvis. Čia ir yra į jos” apimtį. Čia jau mūsų 
ta mūsų tragedija, kuri pa- neleido, o ir nebuvo pras- 
kibo ant lietuvių tautos, mės, nes visą Mažąją Lie- 
kaip didžiausia ir niekad tuvą plynai okupavo atėjū- 
dar nebuvusi tokia grėsmin- nai rusai.

Vyrįausybės vadovais”, ra
šo:

“Kaip gera, kokia laimė 
būti mūsų didžiosios šalies 
piliečiu ir menininku, jaus
ti nuolatinį jautrų partijos 
dėmesį, tėvišką rūpinimąsi 
menu ir jo kūrėjais”.

Tame pačiame puslapy 
yra Pabaltijo meno parodos 
Maskvoje, kurioj esą 5,000 
eksponatų, tame skaičiuje 
iš Lietuvos 1750, atidarymo 
nuotrauka ir žemiau jos 
paaiškinimas, kuris šitaip 
prasideda:

“Jau beveik savaitė, kai
ga. (Visur mūsų pabraukta. 
“K.” red.). Tai grėsmei api-

mūsų Tėvynė* sostinėje 
“Bet lietuviai, kaip pa- Maskvoje, (Mūsų pabr

T. Požėlai prisiminti
VLKS

(Tęsinys)
Deja, Rusijos revoliucija ta — VI. Požėlą ir iš re- 

pasuko kitais, jos pavergtų dakcijos komisijos išprašė, 
tautų apsispendimui nepa- Kaip 1917 m. pabaigoj 
lankiais keliais. O be to, ir įsigalėjo Rusijos valdžioj 
Lietuvių Tautos Taryba ne- bolševikai ir kai jų nugir- 
galėjo savintis visos tautos dyti jūreiviai išvaikė Rusi
teisių. Lietuvoj likusieji tais 
pačiais metais įugsėjo 18- 
22 d. d. sušaukė Lietuvos 
koferenciją. Tai Petrograde 
veikusios Lietuvių Tautos 
Tarybos padėtis dar pasida
rė neaiškesnė. Tiek ji gero 
nuveikė, kad Rusijoj, ypač 
jos pavergtųjų tarpe išgarsi
no Lietuvos vardą, o gal 
kaip kurias tautas dar la
biau paskatino susirūpinti 
savo šalies likimu. Lietuvių 
Tautos Taryba buvo viena 
iš pirmųjų Rusijos pavergtų 
tautų, pasisakiusių už savo 
šalies nepriklausomybę ir 
sušaukusių savąjį seimą Pe
trograde. Kitos tautos veik 
tais pačiais keliais žengė 
kiek vėliau.

Taigi, VI. Požėla Lietu
vos nepriklausomybės ko
vos bare buvo vienas iš vei
klesnių ir darbu našesnių.

Vt Požėla kryžkelėse

sijos seimą, tai buvo suda
ryta vadinama Lietuvių Lik
vidacinė ir Organizacinė 
Komisija. Jos tikslas buvo 
iš seniau veikusias organi
zacijas perimti ir jas kitais 
pagrindais organizuoti. Į 
tą komisiją nariais buvo 
pakviesti V. Požėla, V. Biel 
skis, Č. Petraškevičius. Jo
je pirmininkavo V Kapsu
kas, ką tik grįžęs iš JAV.

Kai Maskvos įsakymu 
buvo sudaryta vadinamoji 
Lietuvos Laikinoji Darbi
ninkų ir Vargingųjų Vals
tiečių Revoliucinė valdžia, 
VI. Požėla buvo pakviestas 
“vyriausybės dalykų vado
vu*’, o paskui pavadintas 
“vyriausybės reikalų val
dytoju”. Kito tokio, kas 
tiktų tokioms pareigoms 
— jie savo tarpe negalėjo 
susirasti.

VI. Požėla visur buvo ir 
liko VI. Požėla. Jis žinojo, 
ką jis daro. Kai jis atsirado 
Vilniuje su ta “vyriausybe”.

KATRAS TŲ BOKSININKŲ LAUKS?

Kairėj išsipūtęs. ant silpną koją, nes remiasi pavergtais 
kraštais. Tai Sovietą Sąjunga. Dešinėj stipriu raumenų ir 
tvirtą koją vyras, nes remiasi savo laisvais draugais. Tai 
Jungtinės Amerikos Valstybės.

Teisia žmonių žudikus

1917 m. viduryj tarp lie-
, . ... . . ' laužtas medis, pradėjo gy-i“K” red.), Maniežo salėse,'tuvių atsiradusių už Lietu-
budmti reikia platesnio pa-, dyti žaizdas, ir pamažu į veikia tarybinio Pabaltijo Vos sienų Rusijoj atsirado tai jis tuoj surado ir ryšius
sisakymo. Jeigu sis mano pradėj0 atsigauti. Į Mažąją respublikų — Lietuvos, La- įr bolševikuojančių. Pra- su Vilniaus socialdemokra-
laiskas jus pasieks, paoan- Lietuvą pamažu pradėjo tvijos ir Estijos dailės paro- džioje jie nesugebėjo suda- tų organizacijos komiteto

siu jums tą plačiai įsais- skverbtis. Juk “žemė žmo- da — “20 metų tarybiniam iyti savos organizacijos, kai kuriais nariais.
KmtL gų traukia”.... Sunkus čia Pabaltijui”. . skverbėsi į kitas ir jas skai- Kai V. Kapsuko valdžia

“Kai motina lietuvė sun- prasiskverbimas, bet iš bu- Paskaitę šiame numery l<Jė. Tokio Jikimo susilaukė buvo priversta iš Lietuvos
kiai carinės okupacijos lai- vusių pasienių įžengta kai- spausdinamą laišką iš Lie- įr Petrogrado lietuvių so- bėgti, V. Požėla nepasitiau-
kais augino savo vaikus, ar ku£;, . . . _ tuvos, galėsite pasakyti, cialdemokratų organizacija, kė su ja ir netrukus atsi-

- Kieno atstovai tam kalba — ri-nrurinc Vn™ji jiems, jauniems, sakė, kad KUr Kas sKauaesnes ry- Kieno atstovai taip Kama 
jie yra Uetuviai? Ne. Oku- žaizdos. Gili žaizda “tyliosios lietuvybės” ar
pacijos ją tiek buvo pavei- a***vėrė visame rytiniame “triukšmaujančio parsidavi
au-;^ kad daugelvje atve- •one- Bet jaunimas, studen- mo ir išsigimimo”, 
ju, ypač kaimo moterys, •P'l™ »™orientuoti pertekioj<1 ,iuntiniu,
net pačios nežinojo, kad jos nepaprastai sunkioje pade-
vra lietuvės. O vis dėlto ’°k° atkirstą šoną gy- Čia Amerikoj tave už
vaikai, kartų kartos, išaugo dyti- Jos išvykos į Lietuvos gautą iš užsienio siuntinį 
lietuviškos. Nes, kaip Mai- lytus, aplankymas atkirstų- persekiotų tik tuo atveju, 
ror.Ls sakė. motinos “į krū- JU sričių darė stebuklą. At- jei tu gavai draustinį daik
tinę skausmą savo liejo ne- gij° atkirstoji dalis, nors tą, sakysim narkotikus, ne
jučia” va.kams. Taip ir da- netekusi širdies maitin- padorius raštus ar ką nors 
bar. Ar lietuviui reikia sa- toJos- Studentų išvykos ta- panašaus. Bet kas leistina, j galų ’ veikimą imtinai’ iki 
kr .ad jis lietuvis? Ai- čiau sprogdino okupanto, už tai tavęs nepersekios ir Į sPaudos leidimo ir joj ben- 
lietdviui reikia sakyti, kad užmačias. Okupantas pajų- tu gali su gautais daiktais dradarbiavimo. Visas vei- 
jis turi būti lietuviu? Ne. to» kad niekais eina jo ko- elgtis kaip nori. kimas turi eiti tik pogrin-
Lietuvis tvirtai žino, kad jis lonialistiniai planai. Ir su- Kas kita Lietuvoj. Pati' dyj.
lich? is ir gerai atsimena stabd®- Neperžengiama pa- komunistų valdžia nustatė, i Taigi, ir Vilnies Rygoje 
tauraus Sauerveino įsaky- sidarė “broliškoji” siena...; ką iš Amerikos galima ten• Pasirodymas, ir Petrograde

kaip iš Sibiro tremties kovo dūrė Kaune, 
mėn. grįžo Z. Aleksa-Anga- Kaune jam nelengva bu- 
rietis.: Pradžioj jis dairėsi, vo legalizuotis, nes to meto 
Paskui pradėjo veikti. Ru- vyr-bė buvo nutarusi visus 
sų bolševikai jau anksčiau tarnavusius pas bolševikus 
aiškiai buvo pasisakę, kad 6uimti ir teisti. Bet netiu- 
joks bendradarbiavimas net kus įsitikinta, kad ne visi 
kultūros srityje su buržua- jiems tarnavusieji yra ža- 
zijos atstovais nėra leisti- los pridarę. Antraip, kiti jų 
nas. Prieš revoliuciją ru-‘ naudos atnešė. Todėl VI.
siškieji bolševikai buvo pa
sisakę ir prieš bet kokį le

siųsti, apdėjo siunčiamus Lietuviųmą: “lietuviais esame mes “Lietuviškoii profesūra, 17^’ 
gimę, — lietuviais turime be žodžių, bet tikru lietu- daiktus nulzimskais 
ir būt ! ’ Tai mūsų pavelde- višku darbu, jei ir nenešė
ta. tai mūsų Įgimta, tai su studentijos priešakyje lietu- 
motinos pienu mums įsigė- viškųjų vėliavų, tai savo. 
irę mūsų organizman. Kai kaip lietuvių, veikimu lydė- 
okupantas neleidžia net jo jos žvgius.
minėti tautos žodžio, vie-! ‘.Nelaba,i, okupantas pa- 

toje to įsakydamas vartoti juto Mvo užmaiįoms pavo. 
žodi nacija tai ar reikia jm ir pradijo Sta|ino jau 
lietuviui aiškinti dar, kad laikais pagarsžj„sius ‘.va|y.
Jis yra lietuvis? Ne. Dabar mu,„ Nu0 virš£mių. Kirto 
pas mus yra tiktai lietuviai ga]vas Vilniaus univeraite- 
įr išdavikai. V. Kudirka tuj nuriedėjo Bulovo galva: 
sakė. už trupinį aukso, Pedagoginiam institutui nu- 
.raidaus valgio šaukštą... riedėjo Laužiko galva. Tai 
Deja, tokių via. Tačiau, gaj pačios ryškiosios ir at- 
jeigu nitų kitaip, nebūtų vjraj nukirstos, kai kitos 
n patarlės: Nėia pirkios buvo keliamos patylomis 
be durnų . pas]apčiomis. Kai toks

“Aiškumo dėliai, prašau 'būdas pasirodė neefekty- 
šito vus- pradėjo galvas kirstižinoti, kad netaikau .u i m « i

komunistui, kuri* laikosi viešai. Rusai mano, kad vie- ’ fc^bartietė"Aleksan-
kaip žmogus ir kaip lietu- S°V Gijotina duos gei esnių i dra Savickienė buvo nu- 
vis, nes kas žmogus, tas ir vaisių... Nenuostabu. Jono
lietuvis, o kas ne žmogus, Baisiojo apričinos ’ ir Pe-

Tautos Taiyboj 
mui- dalyvavimas ir Lietuvos ne- 

tais, bet jų gavėjas vis vie- priklausomybės skelbimas 
na gali būti už juos nubaus- _ bolševikų įsitikinimu bu
tas, jei jis tuos daiktus ne i Vo smerktini.
pats panaudos, o norės ki- z. Aleksa-Angarietis iš 
tam perleisti. O taip dalyti pasalų ir pradėjo varyti pa- 
ten daugelis yra priversti, j našią akciją — smerkti vi- 
nes ten daug ko trūks- sus tuos kas bendradarbiau
ta. Sakysim, žmogus gavo ja buržuazija. Bet liė- 
medžiagos paltui, o jam lietuviai, pradėję pasekti ru- 
reikia kelnes siūti, todėl jis Sų bolševikus, neturėjo dau- 
turi kam nors gautą me- (gįau išsilavinusių, apsišvie- 
džiagą perleisti ir ieškoti tusių narių. Daugiausia tai 
kitos. Kas čia bloga ar būta mažamokslių. Tik vė- 
baustina. Kas baustų Ame- liau pradėjo atsirasti kaip 
rikoj, jei iš Lietuvos gautą -kas iš moksleivių tarpo. Tai 
medžiagą paltui norėtumi jje norėjo ar nenorėjo, bet 
į batus ar ką kita pakeisti? j aplinkybių verčiami turėjo 

Bet Ameriką valdo “su- talkininkų sau ieškoti ir 
puvę buržujai”, o Lietuva tarp kitų. Kurį laiką kentė 
džiaugiasi Nikitos rojumi, ir Lietuvių Tautos Taiybos 
todėl toks skirtumas, todėl veikimą, o kai sumetė leis

ti “Tiesos” laikaštį, tai į

Šaudymai Gargžduose, 
Kretingoe, Palangoje — 

ir jokio sąžinės balso
Antrąją bylos dieną (rug

sėjo 28 d.) teisiamasis Wer- 
ner Schmidt- Hammer aiš
kinosi, jis pirmose trijose 
masinių žudymų vietose 
(Gargžduose, Kretingoje, 
Palangoje) būk visai nesu
pratęs, kad šaudymai vyk
domi neteisėtai, vien tik 
rasiniais ir kitokiais pana
šiais sumetimais. SD ir ge
stapo suvarytus asmenis jis 
laikęs “partizaniniais šau
liais” (“Heckens c h u e t- 
zen”), pagautus kariuome
nės. Jų sušaudymą laikęs 
teisėtu aktu. Teisėjai jam 
primena, kad po pirmųjų 
ekzekucijų Kretingoje jo 
viršininkas (dabar jau mi
ręs majoras) jaiTi pažadė
jęs: “Tokių dalykų daugiau 
nebus”. Nepaisant to, jis 
vyko ir į sekančias tokias 
ekzekucijas, nė nesiteirau- 
damas pas viršininką, kodėl 
jis savo pažado nevykdo 
(kad tokių veiksmų “dau
giau nebūsią”). Dabar teis
me Schmidt-Hammer aiš
kinasi, kad jis tarnybinės 
disciplinos dėliai nė nega
lėjęs višininkui statyti to
kius klausimus.

BENDRAS 
KALENDORIUS

Įvykių Gargžduose, 
Kretingoje ir Palangoje 

atgarsiai
(E) Ulme Pietų Vokieti

joje, apygardos teismo pri
siekusiųjų kamera įugsėjo 
27 d. iš naujo pradėjo 
svarstyti masinių žudymų 
Lietuvoje bylą, kuri pirmą 
kartą ilgus mėnesius buvo 
svarstoma 1958 metais ir 
baigėsi sprendimu, kuriuo 
10 gestapininkų ir šiaip po
licijos pareigūnų buvo nu
teisti įvairiomis kalėjimo 
bausmėmis.

Pirmoje instancijoje Ul- 
mo teismas išklausė 173 
liudininkus ir 6 ekspertus. 
Trys liudininkai teismo 
posėdžių metu ar po to 
nusižudė, nes buvo iškilusi 
jų pačių kaitė žudant žmo
nes Lietuvoje. Liudininkais 
atvyko, teismo kviečiami, 
net keli iš užjūrio, jų tar
pe prel. M. Krupavičius. 
Kaltinamųjų tarpe — iš de
šimties — buvo vienas lie
tuvis: buv. Kretingos parei
gūnas Pianas Lukys-Jakys. 
Jis buvo teismo nuteistas 
7 metais kalėjimo. Jis ir 
trys kiti nuteistieji (Sakuth, 
Kreuzmann, Schmidt-Ham- 
mer) buvo padavę kasacijos 
skundus. Fed. teis mas 

i (Bundesgericht) Karlsruhe 
patenkino tik dviejų nuteis
tųjų skundus — Lukio-Ja- 
kio ir Schmidt-Hammer, ki
tų dviejų atmetė. Kai dėl 
LukiorJakio, Fed. Teismas 
motyvavo savo spendimą 
tuo, kad pirmoje instancijo
je nebuvę pakankamai iš
aiškintas kaltinamojo tvir
tinimas, kad jis iš anksto 
nežinojęs, ką darys vėliau 
vokiečių gestapininkai su jo 
sutelktais (suareštuotais) 
žydais ir kitais.

Sj kartą eina reikalas apie 
sušaudymą 841 asmens
Pirmoje byloje 10 kalti

namųjų buVo kaltinami nu
žudę arba padėję nužudyti 
5186 asmenis. Dabartinėje 
byloje teisiamasis Wemer 
Schmidt- Hammer (53 m.) 
kaltinamas dalyvavęs 526 
asmenų nužudyme, Lukys- 
Jakys (60 m.) 315 asmenų, 
šį kartą yra pakviesta 50 
liudininkų. Bylos svarsty
mas truks apie 3-4 savaites. 
Teismo pirmininkas jau pa
čią pirmąją dieną uždraudė 
salėje daryti foto nuotrau
kas ir pastatyti radiofonų 
ir televizijos aparatūras.

Pradžioje abu teisiamieji 
nupasakojo iš savo gyveni
mo ir karjeros eigos, pa
brėždami ypač gavo “tar
nybinius įsipareigojimus’*, 
“įsakymus” ir pan., kurių 
nepildyti jie negalėję.

Požėla, inž. Bielskis, *Č. 
Petraškevičius ir kiti liko 
nepaliesti ir įsijungė į Lie
tuvos valstybės atstatymo 
darbą. VI. Požėla buvo so
cialdemokratų išstaty tas 
kandidatu į St. seimo rin
kimus ir buvo išrinktas.

St. Seime VI. Požėla pa
sakė daug įdomių kalbų.

Įdomu, kad 1920 m. ge
gužės 17 d. St. seimo an
trame posėdyj socialdemo
kratų frakcijos pavedimu 
VI. Požėla iškėlė amnesti
jos politinių kalinių klausi
mą. Atviių kovų metu Lie
tuvos nepriklausomybę gi- 
ginant, savaimi aišku, su
kelta daug gimdančių ker
štą aistių. Tokiais atvejais 
nukenčia ir visai nekaltų 
žmonių. St. Seimas pritarė 
iškeltam klausimui ir buvo 
priimtas amnestijos įstaty
mas. To įstatymo projektą 
svarstant, VI. Požėla kelis 
kartus seime kalbėjo, mes
damas įvairias pataisas į 
projektą, kad įstatymas 
išeitų tobulesnis ii' suteiktų 
galimybės gintis tiems, kas 
tuo įstatymu būtų apeitas. 
Visų St. Seime ir kituose 
seimuose pasakytų VI. Po
žėlos kalbų čia nesuminėsi.

jos redakcijos komisiją pa
sikvietė ir VI. Požėlą, kaip 

tų daiktų pardavimą ki-} redagavime patyrusį. Bet
tiems. kai pasirodė tas laikraštis, Joms ne laikraštyje vieta,

“Tiesa” apie Savickienę i tai bolševikų pravadyriai bet knygoje, jei atsiras ka- 
rašo su dideliu pykčiu, • nusivylė jo turiniu. Ten nie- da nors kas tokią knygą iš-
smerkia ne tik ją, bet visus ko bolševikiško nebuvo ras- leis.

“'Tiktai lai.™, dvasia 1?^ parei-
gūnus, kurie jau kelerius

bausta už iš Amerikos gau
tas ir išgama. tro pirmojo “asamblėjų”

... dvasia sėdi į-usų kūne ir 
Tat, pas mus, Lietuvoje, dvasioje. Stalinas šia “tra- 

dabar vra tylioji lietuvybė dicjją” tęsė ir neleido jai
ir triukšmaujantis parsida- išblėsti, 
vimas ir išsigimimas.

“Tylioji lietuvybė labai tokia gaji ir tokia gyvybin. 
tvirtai leido šaknis piimąjį ga< kaJ 'jok, budeli. ligiiol 2,n0«! -kad. Sa™‘
antrosios nišų okupacijos Š.’r jo. nesugedo „užu- X’
dešimtmeti. Jaunimas, mie- j: ovv. ;r Dei ‘'yieJ*' nesą shko,
lasis jaunimas, visu savo ~ ’ kad ir Jie Savickienės
jaunatvišku entuziazmu ir bendrininkai ir piktinasi,

(Bus daugiau)

Ar. žinote, kad nevisos 
pasaulio tautos šiuo metu 
gyvena 1960-sius metus?

Pavyzdžiui, Irakas ir 
Afganistanas birželio 7 d. 
sutiko tiktai 1379 metus, o 
Abesinijoj įugsėjo 12 d. 
prasidėjo 1952 metai, o 
žydams įugsėjo 12 d. — 
5721 metai, mahometams 
birželio 26 d. prasidėjo 
1380 m. Japonijoj šiuo me
tu yra imperatorių dinasti
jos eros 2620 metai, o Indo
nezijoj — 1891 metai ir tt. 
Visame žemės įutyly yra 
keliolika kalendorių. No
rint vieno kalendoriaus da
tas paversti kito kalendo
riaus datomis, tenka imtis 
sudėtingų apskaičiavimų.

Mokslininkams jau seniai 
kilo idėja sukurti vieningą 
kalendorių visam pasauliui. 
Šiuo metu jis jau paruoštas 
ir svaratomas Jungtinių 
Tautų Organizacijoj.

Naujame kalendori u j e 
metai iš metų visos savaitės 
dienos bus žymimos tomis 
pačiomis datomis. Metai 
turės tik 364 dienas. Diena 
tarp gruodžio 30 ir sausio 
bus žymima kokia nors rai
de, ir, tikriausia švenčiama.

Dar neužgimė pasauly toks 
galingas tironas, kuris galėtu 
uždrausti prisiminimais džiaug* 
tis.

atsakomybėn.
Tai vis sovietinio gyveni

mo “malonumai”, kurių i Pakalbinkim draugus ir 
“Vii- kaimynus užsisakyti “Kelei- 

leidės kaimynus užsisakyti “Kelei* 
▼j.” Kaina metams tik $4.00

Lietuvą 
nies” ir

nuvažiavę
“laisvės”

giliu pauiotizmu šokosi at-' Pats spiaudo, pats gaudo. kad jie nepatraukti teismo į ii’ misteriai nematė.
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į tas , Maiki. Sako, Adomas 
Įgyveno kelis šimtus metų.

—Žinau, tėve, žinau. To
kių pasakų Maišius yra 
prirašęs pirmoj savo kny
goj.

—Maiki, jo raštas yra 
šventas; kaip tu gali sakyti, 
kad tai pasakos?

—O kaip tėvas gali va
dinti tokį raštą šventu, kur 
pasakojami visai nebūti 
ir negalimi dalykai?

—Džiūsta minut, Maik, 
duok pasimislyt, o atsaky
mą aš tau duosiu kitą sykį.

MAIKIO IR TSVO KRAITIS

Musų skaitytojai, atsinau
jindami prenumeratas, atsiun
tė Maikiui su Tėvų dovanų:

Mr. J. Tumavičius iŠ May- 
wood, N. J. ir Simon Naujalis 
iš Edinboro, Pa., po $5.25.

J. Batkevich iš Knox, Ind., 
$2.25.

J. Mazulaitis iš Waterbury, 
Conn., $2.00.

Po $1.25: F. SiUus, Chicago, 
ILL.; John D. Banialis, Cleve
land, Ohio ir M. Sulmistras, 
Montreal, Canada.

Po $1.00: F. Veingertneris, 
Providence, R. I.; J. Rimavo 
čius, Brooklyn, N. Y.; J. Ro-

—Tegul bus pagarbintas, dar gerai girdėjo ir turėjo
Maiki, su tavo atsakymu: geras akis, net ir akuhonų į ’ ~ ’ nge ,
__ . ’ - •_____ 'Toirvi „zvrrtot rJZ Calllf. J S. JUTant amžių ir amen. nenešiojo. Taigi nevisi po

—Ooo! tėvas vėl atsi- 100 metų apanka ir apkur-
Jurgelevičius, Dor

chester, Mass.; Paul Krasin,

minei garbinimą. Buvau sta. Linden, J.; Leon Sunkos,
jau pamiršęs. , -Kad ir teip būtų, tėve, “ester Pa.; J. Andnunu.

—Jes, buvau pamiršęs; vis dėlto taip ilgai gyventi ' ° ’ onn*’ _ P8.8’
ale kai pamielinau apie aš nenorėčiau. Gulfport Fla.; Mrs Dorothy
smerti, tei vėl atsiminiau. —O aš, Maiki, norėčiau. " a ™s’ 'J“?0' ' ’ '

—Ar jau lauki mirties? Man tik reikėtų gauti far- as-. Hollywood, Cahf.:S. Boa- 
—Ne, vaike, aš jos laukti mą ir viską savo rankom 8V?C.’ JC0UgM°J,ū & ū

nenoriu: ale ka žmogus ga- užsiauginti, kad niekas ne- . , , ’ » * XT »
li žinoti, kada tau giltinė pridėtų poizir.o į kopūstus., lr DĄuMn., Peteriu, NJ. 
pabarškins į duris. O juk Dabar žmonės Amerikoje 1 * ‘ 00 1S 100 yn’

iai neužrakinai Nu gauna vianlciu kvarahn ir ■ •»$•«>• 

tai kad ir nenorėdamas tu-jauni numiršta dėlto, kad u/tk*18’ ^n*"
ri kada apie ją pamislytl. .biznieriai juos poizinu mai- Conn . petru.

—Geriau apie tai negal- tina. Ar tu pmKi obuolį, ar Mjch.
votį, tėve-Juk gyventi dar.agw*« ±a “ f" ee Petchuk- WilkC8 Bare> Pa'
nenusibodo P • .S^P Smulkiais atsiunU: Mm. F.

inu, o naip iu xuR.uuji, ; . . ’ Navarsky, Salem Depot, N. H.;
MaM kaip ilgai aš galiu rnjasap^ p= Va-

gyvi. Rodos, eina sveikas Con" : 3 A^’ 5^'
kaip krenas, bet tik pažiū- SVM‘̂ ’

beth, N. J.; V. šaukias, Phi- 
la, Pa.; Ch. Jankevich, Detroit, 

P. Chain, Meriden,

-Aš nesiimu pranašauti, 
tėve. Šituo klausimu dau
giausia rūpinasi draudimo 
kompanijos, kurios apdrau
džia žmonių gyvybę, bet 
ir jos nepasakytų, kaip il
gai tėvas gyvensi. Papras
tai jos sako, kad po 65 metų 
žmogus gyvena jau “pasko
lintu laiku”. Bet tas “pasko
lintas laikas” kartais gali 
būti gana ilgas, gali pasiek
ti 100 metų.

—Maiki, va jauni žmo
nės gyvena ilgiau, negu ki
ti. Ve, Amerikoje neseniai 
mirė cibulinės vainos Žal
nierius, kuris turėjo jau 
117 metų amžiaus.

—Tėve, negerai pasakei. 
Tai buvo ne “cibulinės 
vainos Žalnierius”, bet ci
vilinio karo veteranas.

—Tegul bus ii- taip, bet 
visgi jis gyveno ilgai, ar 
ne?

—Taip, tėve, 117 metų 
yra nepaprastai ilgas am
žius.

—Nu, tai kaip tu. mislini, 
ar aš galėsiu taip ilgai gy
venti? Juk ir aš vajokas, 
vainos ugnyje užgrūdytas.

—O kasgi iš tokio gyve
nimo, tėve? Tas ilgaamžis 
civilinio karo veteranas bu
vo jau visiškai kurčias ir 
aklas. Ar tėvas norėtum to 
susilaukti?

—Bet ne visiems taip 
būna, Maiki. Ar tu neatsi
meni senio Skinderio, ką 
anai smetais buvo iš Lie
tuvos atvažiavęs ameriko
nams pasirodyt? Jis turėjo 
jau 115 metų amžiaus, su 
ilga barzda, ir lietuvių pik
nikuose polką šokdavo. Jis

rėk: eina ir nuvirsta. Taigi 
mudviem, Maiki, reikėtų , 
įsitaisyti savo farma ir vis
ką auginti be poizino, tada ,,, _ . , . „

.. • • i .• re, Md.; P. Andreiunas, Man- galėtume gyventa .r juoktis.
-Kad valgomieji daik- ]cns Waterb j.

tei Amerikoje yra pl ikiau- w M
ti nuodų, tei tikra tiesa, Joe GidžfanaSi vestaburg, Pa.; 
teve. Bet be nuodų viską jr T Hawthorae, N.
suėstų visokie kenkėjai. Pa- Mrs F An
mėgink užsiauginti obuolių na(Ja 
nepalaistęs medžių nuodais.
Vabalai ir kirmėlės viską j Visiems, atsiuntusfems laik- 
sunaikins. Todėl daržinin-! -aščiui aukų, širdingai dėkoja- 
kai purkščia obeles nuodais ne-
nemažiau kaip 6 kartus, 
iki obuoliai užauga. Prade
da dar lapams neišsprogus, 
vos pradėjus pumpurams 
pūstis, ir lieja nuodais kas 
10-14 dienų. Amerikos far
meriai ir daržininkai kas
met nuodams išleidžia mi
lionus dolerių, net iš .orlai
vių barsto jais laukus. Ken
kėjų kasmet atsiranda vis

Conn.; A. Milauskas, Baltimo-

Administracija

UŽ KĄ DUODAMAS 
JUDO VARDAS

Komunistų vald o m o s 
Berlyno dalies darbininkas 
komunistiniame laikraštyje 
“Fortschrift” apšauktas Ju
du už tai, kad nuvykęs į

j . . • , i • i Vakaru Berlyną nusipirkodaugiau ir vis naujų, kokių, ke|eų4daikt^ ’kurių daž- 
seniau niekas nemate. Taigi v
tėvas klysti manydamas,
kad turėdamas savo farmą 
galėtum visko užsiauginti 
be nuodų. Be to, tėvas esi 
jau per senas faunai. Tokio 
amžiaus žmonės farmose 
jau negali dirbti.

—Tai sakai, kad nėra 
ratunko. Turim valgyti poi- 
ziną ir miiti.

—Nuo mirties, tėve, vis
tiek reišsdsuksim.

—Bet pasakyk, kodėl se
niau žmonės taip ilgai gy
vendavo?

— O kas tėvui sakė, kad

r.iausiai negalima gauti Ry
tų Berlyno krautuvėse.

“Kaip Judas Kristų,, taip 
šis darbininkas pardavė Vo
kietijos demokratinę res
publiką ir kartu taiką už po
rą kelnių ir kojines”, pa
aiškino tas laikraštis.

TURIME LIETUVOS 
ISTORIJA

Visuotinio pasitikejmo verti vyrai

Kairėj Edward J. McCormack, Jr„ Mas sachusettts valstijos vyriausias proku
roras, dešinėj Vytautas (Vite) Pigaga, Mass. valstijos seimelio narys.

senatvės pensijos draudi
mas, tai draudimo mokes
čiais kiekvienas už save ap
simokėtų jaunesnis būda
mas ir dirbdamas, o senat
vėje turėtų pilną ir nemo
kamą gydymą ir priežiūrą. 
Jis nebūtų našta vaikams 
ir artimiesiems, o jei ir tu
rėtų santaupų, tai tos san
taupos nebūtų iš jo išplėš
tos už gydymą.

Atstovas Pigaga yra tai
pogi aiškiai nusistatęs prieš 
apyvartos mokesti — “Sa
les Tax”. čia jo pažiūros 
griežtai skyrėsi ruo guber
natoriaus Furkolo pažiūrų, 
kuris norėjo tokius mokes
čius įvesti, bet šis sumany
mas seimelio buvo atmes
tas.

Atstovas Pigaga nurodo, 
kad “sales tax” proporcin
gai piliečių uždarbiams ap
krauna daugiau darbinin
kus, o ypač gausias jaunas 
šeimas. Sakysim, šeimoje, 
kur yra augantieji 3-5 vai
kai, o tik vienas dirbantis, 
tai jo uždarbio didesnė da
lis nueitų mokesčiui, ne
gu turtingo su maža šei
ma. Todėl ir unijos buvo 
griežtai nusistačiusios prieš

metais gavo M.A. laipsnį to mokesčio įvedimą. Taip 
(Educaition). Taigi Vytau-; Massachusetts jis ir nebuvo 
tas Pigaga turi aukštus įvestas.
mokslo laipsnius ii- platų, Taigi atstovas Vite J. Pi- 
patyrimą švietimo darbe, gaga yra kvalifikuotas, iš- 
Be švietimo darbo Vytau-. mintingas ir garbingas at- 
tas anksti pradėjo dalyvau- stovas ir Worcesterio mieš
ti krašto politiniame gyve- i to šeštajai apylinkei yra 
nime. Jis nuo aukštesnės garbė tokį atstovą turėti.

EDW. J. McCORMACK 
Mass. Valstijos Attorney 

General

Gimė Bostone 1923 me-

VYTAUTAS PIGAGA
Mass. Valstijos seimo 

narys
Šių metų rinkiminiam

tais rugpiūčio 29 dieną.; įkarštyje mūsų tautietis 
Užaugo ir lankė mokyklas Valstijos seimo narys, gali- 
gausiai lietuvių apgyvento- ma sakyti, nedalyvauja rin- 
je Bostono dalyje ir vedė kiminėje kovoje. Jis jau 
lietuvaitę Emiliją Ruply tę.: yra išrinktas prieš rinkimus. 
Tai yra jaunas energingas Mat, šiais metais jis neturi 
ir labai sumanus pareigu- oponentų ir kaip vienintelis 
nas. Jis baigė South Bos- j kandidatas yra automatiš- 
ton High Shcool, Colby kai išrinktas. Vytautas Pi- 
Collegs, United States Na- i gaga atstovauja šeštai apy- 
val Academy B. S. laipsniu linkei (Ward 6) Worcester 
ir tarnavo laivyne 3'A me- mieste. Šita apylinkė turi 
tų. Po to baigė Boston Uni- i apie 25.000 gyventojų, iš 
versity School of Law kurių apie 10.000 registruo-
cum Įaudė ir gavo teisių 
mokslo laipsnį LR B. 

Buvo išrinktas į Bostono

Dar turime dr. V. Sruo
gienės Lietuvos istorijos ke
lis egzempliorius. Tai <L 
džiausią ir visiems supran

mokyklos laikų dalyvauja 1 
demokratų partijoje. 1952- 
1956 metais jis jau buvo 
narys Demokratų Partijos 
Worcesterio miesto komite-

PAS

AFRIKOS KALBOS
kalbaAfrikos žmonės 

te. Nuo" 1958 metų Mass. daugiau kaip 800 kalbų. 
Valstijos Seimo narys (Sta- Vienos jų yra labiau papli
tę Representative) iš Wor- tusios, kitos mažiau.
Az\oi-A»nn miocin OTIV—. ^5 tlj AflllvOj

iuivcvc v-civc ’ - i iL

linkės. Jis yra vienintelis milionų kalba svahih
lietuvis valstijos atstovvbė-. kalba. 
je * j Arabų ir berberų kalbos

vyrauja Afrikos šiaurėje
tų balsuotojų. Gyventojų 
sąstatas mišrus: airiško ir 

__  __ ____ ____ angliško kilimo apie 2.000,
miesto tarybą ir pakartoti- 1.000, švedų apie
nai išbuvo tarybos nariu 800, italų apie 500, lenkų
1953-1958 mt. Jis buvo aPle 300 ’ kl^ Jau. Per dau£
1956 metais tarybos pirmi- kartų amerikonai,^ dažnai 
ninku ir miesto majoro pa- susimaišę. Praeitais rinki- 
vaduotoju. 1958 metais bu- mais šjtoj apylinkėj buvo 
vo paskirtas eiti Attorney net ®esi. kandidatai per pn-
General pareigas, toms pa- mai7 rinkimus. Galutimuo- ^]ausįmais kietai jų lai 
reigoms išrinktas 1959-1960 nnkimuose buvo pasilikę kogi Jig tvirtai remia For- 
metams. Dabar jis vėl yra * " JJ , o °P?" rand Įstatymo projektą, pa-
kandidatu toms pačioms
pareigoms. Demokratų par
tija paskyrė - oficialiai jį 
toms pareigoms kandidatu 
ir. jis neturėjo jokios opozi
cijos ir iš kitų tos partijos 
narių. Taigi jam nereikėjo 
dalyvauti primary rinki- 
jnuose. Nėra abejonės, kad 
jis toms pareigoms bus iš
rinktas lapkričio 8 d. rinki
muose, tačiau gausus pilie
čių balsavimas už jį paro
dytų jų didelį pasitikėjimą 
Edward McCormack.

Edward McCormack savo 
politinėje veikloje pasižy
mėjo “gambleriu” sindika
to išardymu, kova su nar
kotiku platinimu, nušlavė 
automobilių garantijų rake
tą. Jo iniciatyvos ir suma
numo dėka buvo išgelbėtas 
vadinamas Prudential pro
jektas. Šis projektas buvo 
sušlubavęs dėl teisinių pai
niavų. Šias painiavas pasi
sekė išnarplioti ir Pruden
tial Bendrovė kartu su Bos
tono miestu bei Fedaralinės
valdžios parama pastatys ! Tno^s1^ . 'ax ° Pas” inkt°je i vpač dėl žymiai pakelto pašto mokesnio kalendoriaus se- 
150 milijonų vertes Pasta-, ]apkė Tea.
tus Bostoro mieste. ! eher9 Co]|ege kuldame 19-9

Be ko kito, airių ir ško- į
tų kalbomis prie pavardės

Vytautas iš pat jaunų die
nų aktyviai dalyvavo spor
te, kur jį visi žinojo Vite 
vardu. Šį vardą jis ir dabar 
vartoja politiniame gyveni
me — Vite Pigaga.

Atstovas Pigaga turi aiš
kias pažiūras įvairi a i s

- ^‘gaga • g8V° T” gal kuri visų žmonių svei-
• 3° 2P?"entas katą būtų apdrausta’ ir jie

apie 1900 balsų. Skirtumas 65 met nemoka-
buvo toks didelis kad jau d Jfa „urod
siais rinkimais Vytautas h- kad dažna- senesnio am.
ko be opozicijos. Jis. yra žiaus žmonėms susirgus, vi- 
demokratas, bet nei kiti jų santaupos dingsta he.

tarnai parašyta knyga, 947 
seniau jie gy veno ilgiau? į psl. kaina $12. Kainą pakė- 

—Tai sako šventas ras- lė leidėjai.

Hausa kalba yra' labiau
sia paplitusi kalba Afrikos 
vakaruose.

Pietuose daugiausia kal
bama bantų kalba.

Kai kuriose Afrikos kal
bose labai svarbu ištarimas, 
nes nuo jo ir žodžio pras
mė pasikeičia. Tą žodį ta
riant žemu balsu jis reikš 
“liūdnas” kiek aukštesniu 
— “miega”, o aukštu tonu 
ištartas, reikš “sakyk”.

Keisti mums ir tų kalbų 
vaidai: Bobangi, Chikaran- 
ga, Ibo, Šutu, Umbumbu, 
Fanti, Fur, Guanga, Maba, 
Mimi, Ainheric, Chindau, 
Songhai ir tt., vis tai Afri
kos kalbų vardai.

demokratai nei respubliko
nai prieš jį nestatė kitų kan
didatų. Iš kur gi mūsų tau
tiečio toks populiarumas?...

Vytautas Pigaga gimė 
Worcester, Mass. 1928 me
tais sausio 2 dieną. Jo tėvas 
kilęs iš Dzūkijos, Marcinko
nių parapijos, Amerikon 
atvažiavo 1909 metais.

Vytautas Woicesteryje 
gimė ir augo. Čia jis lankė 
ir mokyklas, baigė Worces- 
ter South High School 1947 
metais, vėliau Worcester
Junioi College ir tada įsto- Mulu kalendorius 1961 metams jau ruošiamas. Jis
1951 meteis gavo verslo ir | bVs.,s elst?s P™s ‘V?“5 Met.u? ’F Paslgitas vlslems « 
administracijos B. S laiosnį.: ^įsakiusiems. Jau laikas jį užsisakyti.
Mokytojavo Leicester High Kalendoriuje, kaip kasmet, bus įvairių skaitymų,, 
School, dėstydamas mate-' eilių, informacijų, juokų, naudingų patarimų, bus tautiški 

vardai ir plati kalendorinė dalis.
F ėl pabrangusio popieriaus, rašalo, spaudos darbo ir

matiką, teisę ir gamtos 
mokslus. Kartu jis gilino

priešdėlis Mc, Mac—sūnų Motiekaitis yra Jono ar Pe- 
arba vaikaiti, taip kaip tro Mažalio ar Motiekos 
lietuvių kalboje . galūnė vaikai, ar vaik a i č i a i. 
“aitis” reiškia sūnų arba Taigi McCoimack reiškia 
vaikaitį. Sakysim, Jonaitis Cormack vaikaitis arba 
arba Petraitis, Mažalaitis ai’ Cormikaitis.

sigydant. O tie, kurie nie
kada nesirūpino taupymu, 
senatvėj turi būti gydomi 
labdaiybės ir valstvbės pa
šalpomis. O valstybė tas 
lėšas surenka mokesčiais. 
Jei būtų privalomas sveika-

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviškas angliška* žo
dynas, paruošė Vilius Pete-

tos draudimas, kaip dabar raitis, 586 puslapiai, kaina 
yra nedarbo draudimas ir 37.00.

“KELEIVIO“ 
KALENDORIUS 1961 METAMS

na kaina parduoti nebegalime. Šiais metais turėjome nuo
stolių dėl kalendoriaus kainos žemumo. Todėl praneša
me gerbiamiems skaitytojams, kad dabar kalendoriaus

Kaina 75 centai
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 E. Broadway------ :------ South Boston 27, Mas*.

t
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A. SVEIKAS

AMERIKONKA
• Tęsinys'

Svečiavosi Orą Lietuvoje, bet jos širdis kaž kaip 
nepritapo. Tiek daug ji ilgėjosi tėvynės ir artimųjų. 
Tiek daug ji svajojo apie savo grįžimą ir vaizdavosi, 
kaip tai įvyksią ir kaip ji bus išdidi savo pasiekimais. 
Tačiau tikrovėje viskas kaž kaip kitaip išėjo. Ji jautė 
įskaudinta savo susitikimu su motina ir už tai tik pati 
save kaltino. Tačiau tas nusivylimas reiškėsi ir kitur. 
Žmonės buvo užsiėmę savo reikalais, kažką veikė, sie
kė, rūpinosi. Pinigu jei ne visiems, tai daugeliui trūko, 
bet jie kaž kaip jų nevertino ir Onai neteikė užtenka
mos pagarbos dėl pinigų turėjimo. Jaunimas jau dabar 
kitaip kalbėjo, kitus žodžius vartojo, kitaip galvojo 
ir jautė. Ona jų nesuprato ir savo jaunų dienų prisimi
nimus negalėjo jiems pritaikyti. Senesnieji arba jos 
amžiaus turėjo savus reikalus ir rūpesčius, kurie išsi
plėtė ir išsišakojo į visas šalis per tą laiką, kai ji buvo 
Amerikoje, ir dabar jau Onai buvo sunku suvaikyti jų 
rūpesčius, jausmus ir galvoseną. Geriausi klausytojai 
buvo senimas, kurie įtemptai klausėsi jos pasakojimų 
apie Ameriką ir klausinėjo apie tenykščius lietuvius, 
bet jie negalėdavo suprasti, kodėl Amerikos lietuviai 
užsidirbę pinigų, negrįžta į kraštą. Gi Onai buvo aišku, 
kad jau ji pati nelabai čia pritampa, tai kaip pritaptų 
tie, kurie ilgiau Amerikoje išgyveno. Atrodė, lyg Lie
tuva ne ta pati ir atrodė, kad ji pati jau yra pasikeitusi. 
Taigi laikui besibaigiant ir besiruošiant grįžti Ameri
kon, Onai kaž kaip smagiau pasidarydavo ir ji pati sau 
netikėdama slopino šį jausmą. Tačiau kai reikėjo 
išvažiuoti ii- atsisveikinti su tėvais, jai suspaudė širdį 
ir gal būt pirmą kaitą savo gyvenime ji giliai pajuto, 
kad gal iš viso jai Amerikon niekuomet nereikėjo va
žiuoti ir neišplėšti savęs iš tos aplinkumos, kurioje i 
jos tėvai, kaimynai ir Lietuvoje esantieji giminės gy-' 
vena. Tačiau susitikus savo bendrakeleivėmis grįž
ti Amerikon, šis jausmas greitai išdilo. Jos visos 
dalinosi įspūdžiais įgytais Lietuvoje, smerkė vietinių 
mandrumą, išdidumą, o kartais ir patirta juoką ir 
kalbėjo su pasiilgimu apie Ameriką ir ten paliktus 
vyrus bei kitus šeimos narius. Kelionė traukiniais ir 
laivu nudilino Lietuvoje įgytų įspūdžių aštrumą ir 
keleivės kaž kaip savaime įslinko atgal į savos, ameri
koniškos galvosenos atmosferą. Juo labiau artėjo 
Amerikon, tuo labiau reiškėsi artimųjų ir įprasto gy
venimo eigos pasiilgimas. Išlipus į krantą ir vėjui už
pūtus dūmų suodžių ir dulkių debesis, Onos vaizduo
tėje švystelėjo Lietuvos laukų stebėtinas žalumas, bet 
tuojau ir vėl išdilo.

Atvažiavus namo, Ona rado savo vyrą gerokai 
aptukusį. Pagurklis jam labiau nudribo ir paakiai 
apsmuko. Cigaras iš dantų nekrito, o kvapas atsidavė 
šnapsu. Tačiau jis buvo pilnas pasitikėjimo savimi ir 
vaikščiojo lėtai, išdidžiai ir su kaž kokiu nustatytu 
tikslumu. Biznis labai gerai einąs, jis pasisamdęs porą 
pagelbininkų ir krautuvę Jonas tvarkąs. Jis nusipirkęs 
dar vienus namus su garažais ir ten pasidaręs sandėlį. 
Jurgis ten jam pristatęs kai kurias prekias ir iš viso 
jie su Jurgiu susidraugavę. Onai tas keista atrodė, 
bet ji prisiglaudė prie savo vyro ir džiaugėsi grįžusi.

Jonas nieko nesakė, bet apsidžiaugė seseriai grį
žus ir pareiškė, kad greit norėsiąs išvažiuoti mokytis. 
Tik Balaisienė išaiškino Onai savo įtarimus, kad Jur
gis pristatęs iš fanuos ‘‘munšainą”, o kiti iš tų garažų 
išveža. Juozas ten prekes laikąs, tai niekas negali 
įtarti. Onai visas reikalas labai nepatiko, bet svarbiau
siai ji buvo susirūpinusi Juozo sveikata. Jis labai grei
tai uždusdavo. Tačiau reikalus jis dabar tvarkė dideliu 
patyrimu, mokėjo su kiekvienu žmogumi atitinkamai 
kalbėti, gerai prekes užpirkdavo, jokių skolų neturėjo 
ir tvarka krautuvėje buvo pavyždinga. Jis išaiškino 
Onai, kad čia jokio slapto biznio nėra. Jurgis tik ga
ražą nuomoja ir kai kada sunkvežimį palieka. Jo 
draugai kai kada sunkvežimį išveža arba perkrauna, 
tai čia ne jo Juozo biznis. Jis nuvedė Oną ir aprodė 
jai sandėlį ir garažus ir tikrai ten jokio “munšaino” 
nebuvo. Tačiau Juozo pinigai kaž kaip smarkiai augo 
ir jie dažnai su Jurgiu susikišę tardavosi. Dėl to ir 
Onos Balaišienės įtarimas neišdilo.

Juozas apramino savo žmoną ne tik dėl biznio, 
bet ir dėl sveikatos. Tvistas jis esąs kaip ąžuolas. Ar 
jis neatliekąs visų darbų. Ir geriau negu bent kas-kitas 
tai galėtų padaryti. Jėgos jam netrūksta. Pusę jaučio 
galįs pakelti. Gal kiek aptuko, bet, mat, gerai valgai, 
o perdaug nenusidirbi. Atostogų jokių jam nereikia. 
Dabar laikas pinigų semti. Biznis niekada nebuvo 
toks geras kaip dabai’. Tik bloga, kad Jonas nori 
išbėgti. Geras darbininkas ir gali juo pasitikėtu

{Bus daugiau),

13 VISŲ PO TRUPUTI

Karikatūristas nupiešė šią galvą, kurioje parinkęs 
kai kurią žymią aktorią gražiausias veido dalis, gavo 
šitokią baidyklę. Akys čia yra Polly Bergen, lūpos Do- 
rothy Lamour, smakras Sandra Dee, nosis Tuesday 
Weld, plaukai Kim Nevak, kakta Elizabeth Taylor, 

skruostas Suzy Parker, ausys Doris Day ir t. t. Taip 

ir išėjo gana biaurus paveikslas.
eooooooooooooooosooooeeooeoeooooxoooouooxoaxcczz:

RUDUO

Nuobodžios pilkos slenka dienos 
Be atmainos ir be .vilties;
Aplinkui neprieteliai—sienos,
Lyg kad sargyba ant nakties.
O dalbas, draugas kitados,
Dabar tik slegianti našta.

širdy nei sopulio, nei noro! .
Nurimus glūdi tuštuma.
Ne tai lyg trošku gryno oro, -g ,

Ne tai pastogė svetima;
O nuo svaionhi. nuo šaunu 
Beliko pasakų senų.

- - Fl
šalin, šalin! . . Ištiesęs ranką,
Tuščiai, kas bėga, grąžinti! S 
Rečiau vis spinduliai aplanką 
Tolyn beskrieja tekini!
O šaltas, purvinas vanduo 
Už lango teška. Tai ruduo!

Maironis

kad padorūs žmonės taip 
nedaro, kaip jos vyras nori.

Savo pasakojimą dakta
ras baigė:

—Aš ir vėl tegaliu pasa
kyti, kad palaiminti ir lai
mingi visi tie vyrai ir mo- 
tėra, kurie gali parodyti 
tikros meilės, prisirišimo 
ženklus net ir kitų žmonių 
akyse.

O-to

PAMIRŠOME, KAD TAIP 
BUVO

J. Klauseikis Naujienų
Nr 227 priminė įdomių da
lykų iš mūsų praeities.

Susivienijime Visų Lietu
vninkų Amerikoje pirmaja
me seime 1886 m. rugpiūčio 
15 d. nebuvę nė vienos mo
ters. Bet kaž kas prisiminęs, 
kad reikėtų ir moteris pri
imti.

Tamošius Astrams kas
SLA istorijoj rašo:

“Beapšnekant paduotuo
sius Seiman įnešimus tarp 
Seimo delegatu kilo karatas 
ginčas dėl įnešimo moteris 
ir merginas susivienijiman 

! priimti. Vieni moteris dar 
i šiaip taip sutiko priimti, bet 
merginu anaiptol ne; todėl,
'pasiginčijus, visas tas įne
šimas likosi atmestas“.

* Tu pačių metu lapkričio
22 d. įsteigtas Susivieniji-1 Lietuva budo, Stepono Kaino

-r7._ ______ „-i.. ! labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti
mas VISU DraUg\SClU Kata-.' atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 

iš miego. geriausia dovana kiek
viena propa, gražiais kietais vir

šeliais, iliustruota, 416 puslapių, 
didelio formato. Kair.a .... $5.50

Nora Gugienė ir iždo glo
bėja Efrozina Mikužiūtė.

LRKSA centro direkto
rės pareigose yra A. Poš
kienė.

Yra moterų ir Balfo ir 
politinių partijų centruose. 
Viešai šiandien jau niekas 
nedrįsta sakyti, kad moters 
vieta tik virtuvėje.

Šokoladinis tortas k

Tik dabar pastebėjome, 
kad Keleivio Nr 39 duota
me šokoladinio torto re
cepte įsibrovė didelė klaida, 
už ją atsiprašome ir čia tą 
receptą spausdiname, koks 
turėjo būti išspausdintas:

Imti: Stiklinę įūgščios 
grietinės, stiklinę cukraus, 
2 uncijas kakavos, pusę 
šaukštelio sodos ir miltų I 
tiek, kad būtų galima tešlą 
kočioti.

Pertepimui pagam in t i 
imti stiklinę įūgščios grie
tinės, 1 puodelį cukraus, 3 
plyteles šokolado, šokola
dą ištirpyti,- įpilti grietinę 
ii* viską sumaišyti ir trinti 
10-15 minučių.

Pertepti kiekvieną iškep
tąją dalį, sudėti vieną ant 
kitos ir viršų taip pat aptep
ti.

Laikyti šaltai vieną parą 
ir tada valgyti.

JLOKAl
Aktorės sprendimas

Filmų aktorė ištekėjo už 
trečio vyro. Po kelių dienų ją 
susitikusi draugė klausia:

—Girdėjau, kad tavo nau
jas vyras yra graikas. Ar tu 
juo patenkinta?

—Labai. To dėl aš dabar te
kėsiu tik už graikų.

Prieš 30 metų geriausios 
veislės višta per metus padė- 

Tešlą supiaustyti į 4 dalis i davo 200 kiaušinių, o šiandien, 
ir, padėjus ant skardos vir-į panaudojus labiau tinkamą le
saus, iškepti kiekvieną dalį sinimą ir kt., ji padeda virš 
atskirai. 300 kiaušinių.

{DOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

Neslepiam meiles ženklų
Vienas daktaras pasako- į lo išsiilgęs ir už juos viską 

ja: žmonai atiduočiau.
—Kartą aplankiau šeimą,

•kurią žinojau
—Vėliau aš kalbėjausi 

laimingai ' su jo žmona ir patariau jai.

likišku Lietuviškų Ameriko
je 1893 m. nubalsavo mo
teris priimti “lygiomis su 
vyrais tiesomis”.

1903 m. seime iš 69 de
legatu jau buvo 7 moterys.

SLA istorijoj rašoma, 
kad balsuojant kandidatus 
į sekretoriaus vietą buvęs 
sekretorius T. T. Astram- 
skas ir nauja kandidatė 
Marija Račiūtė gavę vieno
dai balsų. Seimo pirminin
kui atidavus savo balsą už 
Raeiūtę, ii galėjo būti iš
rinkta. To išsigandusios 
moterys delegatės pakėlė 
“buntą”. “ypatingai Liudvi
ka Šliūpienė iš Philadelohi- 
ios. Marė Tobulienė ir Mag
dė Kašiubienė, abi iš Pitt- 
ston, smagiai pasipriešino 
tam, sakydamos, kad mer
gina gali ištekėti ir rašti- 
nirkystę numesti. Šliūpienė 
priėjus prie Seimo pirmi
ninko spirte snyrė savo bai
sa atiduoti už senąjį rašti
ninką, arba jam nenorint

gyvenant Vaišių metu aš jei ji gali, pasistengti savo daryti, antru katu balsuoti.
buvau sužavėtas, matyda 
mas, kad šeimininkė ne 
tik labai myli savo vyrą, 
(jie jau seniai buvo vedę), 
bet ji nesivaržo savo meilę 
ir prisiryšimą vyrui išvirši
niais ženklais parodyti ir 
nemažo būrio svetimųjų 
akyse.

—Kai ji eidavo pro savo 
vyrą, meiliai patapšnodavo 
per jo petį, ar savo ranka 
jį apkabindavo ar ranka jo 
galvą paglostydavo. Visi tie 
jos palietimiai buvo tokie 
gražūs, kupini šilumos ir 
gilios meilės.

—Kai aš stebėjau šitą 
laimingą šeimą, prisiminiau 
vieną prieš kelerius metus 
turėtą ligonį. Jis skundėsi 
skausmais skilvyje. Ilgokai 
jį tyrinėjęs, paklausiau: 
“Sakyk, kokia priežastis 
tamstos tokio didelio susi
rūpinimo?

—Jo akyse pasirodė aša
ros.

“Daktare, aš turiu gerą 
žmoną, kuri, aš tikiu, mane 
myli. Ji visuomet man ma
loni, bet jai niekada neatei
na į galvą mane paliesti, 
prie manęs prisiglausti, ką, 
man rodos, mylinti žmona 
turėtų daryti. Aš šitų men
kų meilės ženklų esu be ga-

vyrą taip lengvai laimingą 
padaryti.

—Ji atsakė negalinti to

Pirmininkas ios paklausęs 
savo baisa atidavė už T. As- 
tramska ir jis ketvirtu kar-

padarytL Ji taip esanti iš-ktu pasiliko toj pačioj raš 
auklėta. Kiek atsimenanti, tirinko vietoj”, 
motina nesanti jos nabučia- ; šiandien, kain žinoma, 
vusi ar paglamonėjusi, ne- SI. A centro valdyboje jau 
san t i buvusi jai meili. Ji neviereriu? metus garbingai 
kaip ir jos motina mananti, dirba 2 moterys: iždininke

NAUJA ŠUKUOSENA

Kaip patinka Šitoks plauku sušukavimas, kuri rodo 
New Yorko naujos šukuosenos kūrėjai?

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

ŽEMfi DEGA, J. Savicko karo metų 
(1989-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina .................... $4.50

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

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

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie tralo tūkstančiai 
lietuvių bėgo j Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų*, 530 psl. Kaina $5.00

SUŽADSTINfi. J. Titinio 15 trumpų 
pasakojimų, 180 psl. Kaina .. $2.00

BARABAS, Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
mijų. Kaina ............................. $2.25

ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai, 
kaina ...........................................50 Ct.

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

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

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

1905 METAI, Kipro Bielinio atsini- 
nimų antroji dalis, 592 puslapiai.
Kaina ......................................... $6.00

ŽVILGSNIS T PRAEITĮ. K. Žuko į- 
domūs atsiminimai, 477 nsi.. kai
na ......................................... $5.00.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių i anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasaulv,

464 psl. Kaina ........................ $6.50
LIETUVIŲ DAINOS AMFRIKOJE, 

surinko ir suredagavo Jonas Ba
lys, 472 daines su gaidomis. Ang

liškai duotas kiekvienos dainos 
turinys, todėl tinka dovanoti ir 
lietuviškai nekalbantiems, įrišta 
326 pusi. kaina ........................$5.00

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė. J. Giml utas, J. Lingis, J.
Balys ir J. Žilevičius, 326 psl.. 
kaina ........... . ........................... $5.00.

LENGVAS BODAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ištarimų. angliškus pasikal

bėjimus. Kaina ...................  15 Cnt.
MARLBOROVGTPS LITHUANIAN 

SELF-TAUGHT. M. Inkienė, ge
ras vadovSKs lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 14« .
psl., kaina ............................ $1.26 POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo

M. Valadkos parašyta knyga, 250
DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 

PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kaina ........... .'i............ 50c.

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių recept 
132 poslapiai, kaina ......... $1.2i

MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma
riaus Katiliškio romanas. 514 psl.. 
kieti viršeliai Kaina ........... $5.00.

NEMUNO SCNCS. Andriaus Valec
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380 
psl. Kaina................................  $3.00.

NEMUNO SCNCS. Andriaus Va’ns- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ............................ $4.00

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

SIAURUO.IU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00

TTKRA TETSYBC APIE SOVTETU 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
T .abai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ..................................... 50 Cnt.

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

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRT. 
STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi
pažinti. Kaina ....................... $1.20

MILŽINO PA UNKSME, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl.. didelio formato, gera ponfe- 
ra, kaina.....................................$2.50

KODftL Aš NETIKTU T DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina ............................ 20 Cnt.

ANGLŲ-T.IETUVIU KALBŲ ŽODY- 
NAS, virš 20,000 žodžių, 368 pus
lapiai, kaina ............................ $4.00

puslapių. Kaina........................ $2.50
A KISS IN THE DARK, J. Jazmino 

anglų kalba sodrūs vaideliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ......................... $1.00

ATLAIDŲ PAVfiSYJ, P. Abelkio ro
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 psL Kaina ........... $4.00

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir kų apie tai sa
ko mokslas? Kaina........... 25 Cnt.

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

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū_ 
nas. Kaina............................. 25 Cnt.

TAVO KELIAS Į SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

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

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINfiS GAI_ 
RfiS, 32 psl., kaina........... 25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISUOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
ra vienybes, 80 psl., kaina .. $1.00

SENOVfiS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1795 metais. 
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius, 
kaina ...................................... $10.00

ALTORIŲ ŠEšfiLY. V. Pntino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. 
Visas trys dalys įrištos į vieną 
knygą, kieti viriai, 081 puslapi*. 
Kaina ...................................... $6.00.

- I

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 E. Broadway -------- 1— So. Boston, Maaa.

b
►



Spaudoje besidairant
Nuo JAV Lietuvių Ben

druomenės pirmos dienos 
vis taisomas, papildomas, 
tvarkomas jos statutas. AU 
rodo, lyg būtų noro centro 
valdybos galią sustiprinti, 
kad jai visi paklustų.

Štai būsimi kitų metų 
JAV Lietuvių Bendruome
nės tarybos rinkimai jau 
naujai pertvarkyti. Tarybos 
nariai bus renkami apygar
domis. Esą noro nusikratyti 
“išgarsėjusių”, bet nenorin
čių dibti...

Iki šiol JAV Lietuvių 
Bendruomenės statute buvo 
numatyta, kad ji remia tas 
organizacijas, kurios rūpi
nasi Lietuvos laisvinimu, 
tai yra Vliką ir Altą. Dabar 
naujai pertvarkytu statutu 
pati JAV Lietuvių Bendruo
menė imsis laisvinimo dar
bo, nes kaip kas iš tos Ben
druomenės pastogės tokio 
jsitikinimo, kad JAV Lie
tuvių Bendruomenė atsto
vauja visai JAV lietuvių 
ateivijai, o kitos organiza
cijos tik jos padaliniai...

Ką iki šiol JAV Lietu
vių Bendruomenė yra nu
veikusi kultūros srityje, 
tai ir prisikišus nematyti. 
Tiesa, toje srityje daug kas 
jos iš kitų nuveikto įsirašy
ta savo sąskaiton. O štai dar 
veržiasi j tą sritį, kuri 
Bendruomenės steigėjų jai 
nebuvo numatyta.

Gal ir tais pačiais sume
timais buvo JAV Lietuviufe
Bendruomenės valdyb o n 
pakviestas ir pulkininkas 
Braziulevičius-Braziulis, bu
vęs Lietuvoje veik nuolati
niu karo lauko, vėliau karo 
teismų pirmininku. Tai yra 
buvęs ne karo, bet taikos 
metais tokio teimo pirmi
ninku, kur kaltinamieji ne
galėjo turėti savo gynėjų, 
savų liudininkų ir kur to 
teismo posėdžiai buvo slap
ti, o teisėjais galėjo būti 
skiriami teisės mokslų ne
išėjusieji ir tai tik kariai.

Tam nerinktam, bet pa
sikviestam valdybos nariui 
pavesta informacij ą i r 
spaudą tvarkyti. Tai štai 
kur nudardėjo dabartinė 
JAV Lietuvių Bendruome
nės valdyba kartu su jos 
taryba. 6 dedasi norinti 
atstovauti visiems lietu-
viams.

• * *
Išėjo šių metų žurnalo 

“Lituano” Nr 2. Šis žurna
las skiriamas kitiems susi
pažinti su Lietuvos visais 
reikalais, todėl ir leidžia
mas anglų kalba. Tiesa, 
kaip kada pasitaikė ir to
kių straipsnių, lyg jie būtų 
takomi saviems tautiečiams 
anglų kalba kalbantiems, 
šis numeris jau be anų 
“slaidžiojimu”. Angliškai 
kalbantieji čia susiras, jei 
norės, jei skaitys, daug ži

HARTFORD HARTFORD HARTFORD -
Seniausia ir patikimiausia, oficialiai su Inturisto leidimu veikianti siuntinių persiuntimo firma, kuri 
siunčia įvairios sudėties siuntinius į Lietuva ir kitus rusų okupuotus kraštus

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
643-647 ALBANY Ava. HARTFORD 12, CONN. Telef. CH 7-5164

Per eilę sėkmingų praktikos metų įsigijo gerų varda bei reputacijų sąžiningai ir greitai patarnauda
ma savo klijentams. Per šių firmų siunčiami siunti niai, pilnai apdrausti ir garantooti. pasiekia adre
satų per 5-6 savaites, oro paštu—per 10-12 dienų. V isi mokesčiai sumokami čia pat, tokiu būdu gave-
Kvi^'iame^Unkvri’pACKAGE RXPRESS A TRAVEL AGENCY, Ine. Hartforde ir įsitikinti didžiu- 
liu pasirinkimu įvairiausių prekių, taip pageidaujamų už geležinės uždangos. Parduodame 24-40% 
žemiau normalios kainos. - ___ . ,
Atkreipkite dėmesį į mūsų speciajinius STANDARTINIUS SIUNTINIUS ir jų žemas kainas:
1. 100% vilnonės angliškos medžiagos 2 kostiumams su pasiuntimu tik už ...................................... >29 00
2. 100% vilnonės angliškos medžiagos 3 kostiumams su pasiuntimu tik už........................................ $39.00
3. 100% angliškos vilnonės medžiagos 5 kostiumams arba 2 košt. ir 2 apsiaustams....................... 366.00
Minėtų standartinių siuntinių pristatymas gavėjui garantuotas 20 dienų laikotarpyje.
Per šių firmų užsakomi įvairūs muzikos instrumentai, siuvamos mašinos, elektriniai įvairus reikme
nys, taip pat ir įvairios sudėtim maisto siuntiniai. Reikalaukite mūsų katalogų, prašom teirautis 
apie kainas. įvairūs vaistai so receptais čia užsakomi ir pasiunčiami adresatui. Pinigai siunčiami kur
su 31.00 — 10 rublių. Kas negalite asmeniškai mus aplankyti, įvairiais siuntinių siuntimo reikalais, 
prašome kreiptis laiškais į __

PACKAGE EX PRESS A TRAVEL AGENCY, Ine.
HARTFORDE, CONN,

Darbo valandos: kasdien nuo 8:30 ryto iki 6:30 vak. Aeštadien. ir sekmadien. nuo 8:30 Iki 4 vai. p. p.

nių apie Lietuvos okupantų 
darbus ir apie jos gyventojų 
kovas, dėtas ir dedamas 
pastangas tuo jungu nusi
kratyti. Kartu, sužinos kas 
veikiama ir nuveikta ir tuo 
jungu pajuktų kultūrininku.

Žurnalas yra vertas susi
domėjimo ir paramos.

Metinė prenumerata — 
>2.00. Adresas toks:

Lituanus, 916 Willough- 
by Avė, Brooklyn 21, N. Y.

J. K.

ŽMOGUS BE 
NUGARKAULIO

Tai tikrai keistas sutvė- 
mas. Jis šitaip kartą kal
bėjo:

“Aš jau per senas, kad 
galėčiau eiti į fabriką ir 
imtis fizinio darbo, o be 
darbo nepragyvensi; tai 
man lieka vienintelė išeitis 
grįžti į partiją Padarysiu 
atgailą, pasižadėsiu ištiki
mai tarnauti ir taip baig
siu gyvenimo dienas, an
traip, dar ko gero—gali tie 
į“svolačiai užmušti”.
[ "~Taip kalbėjo Leonas Prū- 
; seika, kai “sklokininkai”, 
atskilę nuo kumunistų ir 
kurį laiką su jais kovoję, 
svarstė ką toliau daryti: tęs
ti kovą ar ją nutraukti ir 
pasiduoti.

Tame posėdy buvęs ir 
J. šalaviejus, kuris dabar 
Sandaros eilėse Worcestery 
tebekovoja už laisvo žmo
gaus principus, Prūseikai 
atsikirtęs:

“Fabrike dirbau ir toliau 
.einu į fabriką duonos pel
nyti, bet “judošiaus” skati
ko neprašysiu ir dūšios ne
parduosiu”.

Į L. Prūseika, kuris buvo 
, “sklokininkų” priešaky ir 
įkurį komunistai anuomet 
; keikė kaip tik išmanė, nu- 
,tarė pasiduoti ir sugrįžo į 
i Maskvos “avinyčią” . 
i šita mums papasakojo 
Naujienų Nr 223 J. Berta- 
šius, kuris nuo savęs pridu
ria:

“L. Prūseika, po padary
tos atgailos, turi dvigubai 
stipriau muštis į krūtinę, 
dvigubai būti uolesniu “pro- 
gresistu”, dvigubai garsiau 
rėkti ir kitus niekinti ir dvi
gubai stipriau susiriesti, 
kad pasiektų pabučiuoti į 
pačią žemiausią vietą savo 
“bosui”, kuris jam numeta 
“judošiaus grašį”, nes ki
taip galėtų būti įtartas at
gailos netesėjimu, ir naujos 
“sklokos” planavimu ir 
susilaukti “Maskvos bažny
čios ekskomunikos”.

Toks yra Leonas Prūsei
ka, Vilnies redakcijos šu
las, kailiamainio geriausias 
pavyzdys. Ir kaip gaila, kad 
dar yra tokių neišmanėlių, 
kurie jį laiko savo vadu.

NĖRA NORINČIŲ 
VAŽIUOTI | JAV

Pagal pradėjusį veikti 
naują įstatymą į JAV ga
lėtų per 2 metus atvažiuoti 
20,00 tremtinių, gyvenančių 
Vakarų Europoj, po 5,000 
asmenų kas 6 mėnesiai.

Valdžios imigracijos pa
reigūnai neseniai sukvietė 
New Yorke visų šalpos or
ganizacijų atstovus ir pra
nešė, kad jie apkeliavo 
Austriją, Prancūziją V. Vo
kietiją, Graikiją ir Italiją, 
atidarė ten specialias įstai
gas ir neranda pakankamo 
skaičiaus asmenų, kurie no
rėtų vykti į JAV. Vietoje 
5,000 pirmai partijai teuž- 
6iregistravo vos tūkstantis.

Šelpiamųjų organizacijų 
atstovai aiškino, kodėl pra
džia nevykusi: stinga infor
macijos, nusivylimai ank
styvesniais bandymais, kiti 
jau apsipratę ir šiaip taip 
susitvarkę ir tt.

Balfas ragina paskubėti 
pasinaudoti šia proga, nes 
neišnaudota kvota nebus 
pratęsta. Tuoj reikia kreip
tis į USA konsulatą ar Bal
fą ir pradėti dokumentaci
ją

Kelionės išlaidas sumoka 
tarptautinės organizacijos. 
Bus vežama lėktuvais, re
tais atsitikimais ]aivais.

Pagal įstatymą be kvotos 
gali atvykti antrojo pasau
linio karo tremtiniai (DP), 
gyvenantieji V. Europoj ir 
esantieji Jungt. Tautų Ko
misaro Pabėgėliams žinioj ir 
globoje.

Balfas dar neturi nė vie
no užsiregistravusio. Žino
ma, norinčių atvykti yra, 
bet daugelis jų negali dėl 
sveikatos ir kitokių as
meninių priežasčių. Bet gal 
būti, kad kiti ir nežino apie 
tą naująjį įstatymą, todėl 
apie tai reikėtų savo pažįs
tamus. informuoti.

Informacijų duoda Balfo 
Centras (105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.), o Vo
kietijoje jo įgaliotin. Muen- 
chene (Augustenstr., 46/III, 
Muenchen, W. Germany).

AR LIETUVIS GALI 
PASIPRIEŠINTI?

Išrinkta nauja 
inžinierių valdyba

Filipinų atstovas Jungti
nėse Tautose Francisco A. 
Delegato, savo. kalboje atsi
liepdamas į Chruščiovo kal
bą apie Amerikos kolonia
lizmą, be ko kita, šitaip pa
sakė:

i “Su amerikiečiais jūs ga
lite ginčytis, Įrodinėti ir 
priešintis. Bet idomu būtų 
žinoti, kas-atsitiktų, jei lat
vis, estas ar lietuvis pamė
gintu Chruščiovui pasiprie
šinti? Mes žinome kas atsi
tiko su vengrais, kurie pa
mėgino tą padaryti”.

Pakalbinkim draugus ir 

kaimynus užsisakyti “Kelei

vį.” Kaina metams tik $4-00

KELEIVIS ,S0. BOSTON
TIK MtNESIO, O JAU DU DANTYS

šitas vieno mėnesio amžiaus vyras jau turi du dantis.

VIETINES ŽINIOS
tų veiklą padarė skyriaus 

! pirmininkas Gavelis ir ka- 
'sininkas Čereška. Revizijos 
į komisija veiklai priekaištų 
į nerado. Susirinkimo proga į 
skyrių naujais nariais įsto
jo V. Senuta, Vyt Eikinas 
I ir kand. Č. Klabis. Viso per 
praeitus metus į skyrių įsto
jo 8 nauji nariai, 

j Meninėj programos dalyj 
I inž. Barūnas su įsijautimu 
paskaitė V. Bražėno jumo
ristinį vaizdelį “Viršaičio 
sapnas.”

Naujon valdybon išrink- 
I ta inž. B. Galinis—pirm., 
• inž. A. Girnius sekr., inž. K. 
Barūnas kasin.

Susirinkimui vad ovavo 
inž. V. Kubilius.

Metinis—ataskaitinis In
žinierių ir Architektų S-gos 
Bostono skyriaus susirinki
mas įvyko spalio 8 d., inž. 
Lapšio bute, Dorchestery.

Įdomią paskaitą skaitė 
inž. Manys, tema “Šeimos 
slėptuvė.” Prelegentas yra 
suprojektavęs šeimos slėp
tuvę celėmis po 5-6 asmenis 
apsaugai nuo atominių 
bombų ir veda platų susira
šinėjimą su Amerikos Civi
line Gynyba dėl plataus ma
sto pritaikymo miestų gy
ventojams. Originalinių bū
dų panaudojimas projektui 
sukėlė susidomėjimo.

Ataskaitą už praeitų me Z».

NAUJI LABAI REIKALINGI DALYKAI ŽIEMAI
• VYRŲ ODOS ŽAKETAI su šiltu meltono pamušalu, juodos ar

rudos spalvos, dydis nuo 36 iki 42.......................................... $33.00
dydis virš 42 numerio .............................................. $37.00

• VYRŲ 3/4 ILGUMO ODOS ŽAKETAI su šiltu meltono pamu
šalu, šone5 užsegami, su diržu, juodos ar rudos spalvos

dydis nuo 36 iki 42.................. $61.00
dydis virš 42 numerio................ $70.00

• VYRŲ ODOS APSIAUSTAI su šiltu pamušalu dydis
n»> 36 iki 42......................  $95.00
virš 42 numerio............................. 106.00

• GRYNOS VILNOS MEDŽIAGOS ŽAKETAI su TIKRU AVI
NIUKO pamušalu, 3/4 ilgumo su TIKRU KAILINIU KAL-
NIERIU, tamsių spalvų, dydis nuo 30 iki 42........................ $98.00

virš 42 numerio....................$110.00
• Vyrų STORAS VILNOS NERTINIS pilkas ar smėlio spl. .. $15.00
• TROPALINAS, naujai išrasta šilta, minkšta pamušalo medžia

ga, juoda ar pilka, 1 jardas 54” platumo ............................. $4.15
• Moterų DIRBTINIO ZAMŠIAUS ŽAKETAI su šiltu pamušalu,

labai praktiški, žalios ar smėlio spalvos ............................. $38.00
• PERSIANELLA, moterų dirbtinių kailių apsiaustai, neatskiria

mi nuo tikrų Persų avinėlių, su satino pamušalu 3/4 ilg. $96.00 
pilnas apsiaustalo ilgumas ........... $99.00

• Moterų NAILONO KAILINIAI, paprastas pilkas ar rudas .. $71.00
pilkas dryžėtas ar rudas dryžėtas........... $76.00

• Stora, minkšta MEDVILNĖS (FLEECE) medžiaga, gražių
raštų, labai tinka šiltoms bliuskoms. suknelėms, vaikų rū.
bamš ar chalatams, 1 jardas 60” platumo ........................ $2.90

— o taipgi: medžiagų kostiumams, apsiaustams, žaketams, sukne
lėms, šiltiems šalikams, apatiniams ir kt.—

Mes galim dabar siųsti: RAŠOMAS MAŠINĖLES, DVIRAČIUS, MO
TOCIKLAMS PADANGAS

SIUNTIMAS VAISTŲ YRA MŪSŲ SPECIALYBĖ. VAISTUS DA
BAR GALIMA SIŲSTI TIK SU DAKTARO Iš TEN RECEPTU 

Reikalaukite mūsų Maisto Paketų sąrašo.
TAZAB

51 R«ervoir St, CAMBRIDGE, Mau. TeL Kl 7-9705

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram Uetuviikam daroul, auxMja 

tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko. 
vas dil Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI >10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki >10,000 deiimOai 

ir dvidešimčia; metų ypatingai naudinga jaunimui- PO 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMU 
andrauda duoda Šsdalnoe iki >825 i atšnaaL

SLA apdraudė—SAUGI, NELIEČIAMA 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti 
gilios senatvča

Daugiau žinių apie SLA darbus lr apdraudas galite 
ti SLA kuopuose, kurioe yra visose 
kmijooe ir SLA Centro- Rašykite tokio

Dr. M. J. VINIKAS 
307 West 30th Street, Nevr York 1, N. Y.

gos su priedais paminėtais punkte 3 už $47.00; 5. 2 vyr. kostiumams 100% 
vilnos medžiaga, aukštos kokybės, importrota su priedais už $59.00;
6. Rajono (georgette) suknelėms ružava, mėlyna, žalia spalva 46” pločio 
2 suknelėms 8 jardai už $24.50. 3 suknelėms 12 jrd. $33 ir 4 skn. 16 jrd. $43.
7. 100% vilnos suknelėms 56” pločio 6 jardai $27; 8. Gėlėtos import. 40” 
nločio 8 jardai $32; 9. 100% vilros aukštos kokybės (Forstman) suknelėm 
59*” pi. 6 iardai už $40; 10. 100^ vilnos vvr. ar moter. paltui 58” pi. 3 jar
dai už $30: 11. geresnės kokybės $45. PASTABA: jeiku norite prie siun
čiamos medžiagos paltui šilto pamušalo (ųuilted lining) pridėti, primoka
ma 38.75. Prie paminėtų medžiaerų (1—11) siuntėjas gali papildomai pridėti 
ivairių daiktu: (čia nurodoma vieno vieneto kaina medžiagos ir muitas, sun
kesniems daiktams ir svoris. Tokių vienetų galima siųsti ir daugiau). 
Skarelės vilnonės už $2.50: šilko ir kartūno $1: Salikas vyr. už $2.25; šali
kas moter. Orlon $3.50; Megstinukai moter. viln. $6. o vvr. $8.50; koiinės 
moter. medvilnės 85 cnt., nailono mdter. $1.20, vyr. viln. $2. nailono strech 
$1.15: Slips nailono $3.50. rajono $2.95: kelnaitės rajono 80 cnt., medvil
nės 60 cnt. ir šiltos $1.55, marškiniai $4.25, pirštinės viln. $3, odinės nuo 
$4.25 iki 5.25. Plaukams kirpti mašinėlė su priedais $3.75; skustuvas 
Solingen $3.75; žirklės $2.85; žieminiai moter. batukai $9; padai 1 po
ra $2.50; 5 poros Germ. S9; viršutinės odos amerikon. 12’4 kv. pėdu $16; 
import. odos 7’A ket. pėdų (chromas) $13.50; import. jucht-chromo 15 kv. 
pėdų $27: Austriškų impilų 4 iardai $8.50; 4 iardai baltos medžiagos paklo- 
dėms $7.50; viršutiniams maršk. vyr. 4 iardai $4.25.
Prie kiekvieno standartinio siuntinio galima pridėti savo arba paštu atsiųs
tų daiktų, apmokant tik už muitą ir svorį. Reikalaukite katalogų siuvamoms
mašinoms, akordionams. ADRZSAS: ____
COSMOS PARCEL EKPRESS CORP. 6 JOHN St. VVATERBURY. CONN,

E. ir M. GURECKAI
T rt n <>, uttMaiVttMrt r-i ■vrarvrtn. r

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

• Biznio kortelių
• Spausdintų voką
• Laiškams antgalvių
• Programų ar plakatų
• Bet kokiai pramogai biletų
• Draugijoms įstatų ar blanką

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

“KELEIVIS”
636 E. Broadvvay, So. Boaton 27,

“■v

šj šeštadienį einame į 
kortų vakarą

Šį šeštadienį, spalio 22 d. 
Strand Cafe (376 Broaway, 
greta L. Piliečių Dr-jos 
bus Lietuvių Darbininkų 
Dr-jos 21 kuopos kortų va
karas. Visi kviečiami at
vykti: laimėsite gražių do
vanų ir būsite gaidžiai pa
vaišinti. Ir visa tas teatsieis 
50 centų. k

Jaukus rudens banketas

Pabaltijo Moterų Klubas 
spalio 16 d. rengė metinį 
banketą, kurio meninei pro
gramai atlikti pasikviesta 
So. Bostone beveik nematy
tos ir negirdėtos jėgos. Dai
navo Pranciška Sulavičiūtė- 
-Berry ir Jurgis Lisauskas, 
abu iš Lawrence, deklama
vo savo brolio eilėraštį 
Aleksandrą Daukantienė iš 
Cambridge, skambino pia
nu Giedrė Karosaitė.

Gintarinius karolius lai
mėjo Kazlauskienė iš Cam
bridge, o lėlę Mickus iš Dor
chesterio.

Svečių nuotaika buvo ge
ra.

Dr. Vladas Kaupas, kuris 
“vendravojo” Skandinavi
joj, spalio 11 d. laiške at
siuntė sveikinimų iš Vokie
tijos—Hamburgo.i tf r ę JC UOOOtOOUOC

Jieškojimai
Ieškomas Jonas žičkus iš Daručių 
km, šilavos par., Raseinių aps. Gy
vena Chicagoje. Sūnus Vaclovo tain 
nat gyvena čia. Jų ieško seserietis 
Bernardas Žičkus, Ariogalos ra j., 
Vincentavos paštas, Lietuvos TSR. 
Galima kreiptis ir pas mane.

J. V. Stanislovaitis 
86 Amherst Avė.

Wilkes-Barre, Pa.

IŠNUOMOJU KAMB. FLORIDOJE'

Floridoje išnuomoju 4 kambarių na
muką su baldais, lovos skalbiniais ir 
kitkuo. Žiemų šildomas gazu, vasara 
vėdinamas elektra. Galima nuomoti 
ir atskirais kambariais. Prieš 1 lap
kričio (Nov.) rašykit: Mrs. Marta 
Diamond, 272 Oak St., Shrewsbury, 
Mass., o po lapkričio 1-os rašykit 
šiuo adresu:

Mrs. Marta Diamond 
165 82nd Avė. No.
St. Petersburg 2, Fla.

WATERBURY WATERBURY VVATERBURY

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
<Licensed by Intourist)

6 JOHN ST., WATERBURY, CONN. Tel. PL 6-6766
cccDiaia.tneKtUr arba ?aštu. atsiųstus siuntinius i LIETUVĄ ir į bet kuria 
oooK 'j&U* be tarpininku tio- iai, niūriai ir (greitai.

apdrausti: Pristatymas sr a r ant rotas; Gavėjas nieko nemoka
Musų SPECIALYBĖ—STANDARTINIAI SIUNTINIAI, atpiginti, geros ko-

• °n,a’ Ir reikalavimams. kokie dabar yra LIETUVOJE. 
MEDŽIAGOS: I *isas punktuose 1—11 paminėtas kainas jau įskaityta me
džiagos kaina ir kitos išlaidos. Gavėjas nieko neprimoka.

J7Tplo£io.17 ,rlr<iŲ $34^50: 2. Dirbtinas šilkas 44” nločio 17 iar-

Puslapis septintoj
Klubų Susivienijimas remia 

Kennedy

Spalio 14 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Dr-jos pa
talpose buvo Mass. Lietu
vių Piliečių Susivenijimo 
susirinkimas, kuriame da
lyvavo virš 20 atstovų. Mi
nėtam susivienijimui pri
klauso apie 14 lietuvių 
klubų.

Vienu balsu nutarta rin
kimuose prezidento ir vice
prezidento vietoms remti 
demokratų atstovus Ken- 

, nedy ii- Johnsoną, guberna
toriaus —Joseph Ward.

Susirinkimui vadova v o 
adv. John Grigalius, So. 
Bostono L. Piliečių Dr-jos 
pirmininkas.

Kiek Bostone balsuotojų ?

Bostono mieste rinkikų 
sąrašuose yra įrašyta 342,- 
788 piliečiai, kurie galės 
lapkričio 8 d. rinkimuose 
balsuoti.

Tame skaičiuje moterų 
yra 186,703 ir vyrų 156,085.

Titanikos laivui nuskendus 
1912 m., iš 2,000 jame buvusių 
žmonių žuvo 1,517, “Islandijos 
Karalienė” laivui nuskendus 
1914 m., žuvo 1,015, o su 
Louisitania laivu 1915 m- į 
vandenyno dugną nugarmėjo 
1,215 keleivių.

TRUKŽOLĖS
Trukžolių šaknis 

nuo patrūkimo, po 
krūtine skaudėji
mo, palengvina at- 
kosėjimą, suteikia 
prakaitavimą ir 
priduoda geresnį 
apetitą. Svaras 
>3.00.

Laukinių žemuogių Lapai 
nuo kruvino viduriavimo, nak
tinių prakaitavimų, gydo užsi- 
senėjusias žaizdas ir valo krau
ją. Svaras >2.00,

Mes nesiunčiam per C. O. D.
Alexander’s 

395 Broadway 
South Boston 27. Mass.

1 I



Puslapis aituntas KELEIVIS 30. BOSTON Nr. 42, Spalio 19, 1960
Velionis buvo tautininkų Atidengė V. Putvio portretą
ideologijos žmogus ir pra- Spaiiol^dr tautininkų 
dzioje daug jų tarpe dmbo, namuose atidengtas
bet pnes kelerius metus nep,.iklausoraos Lietuvos

Kultūros Klube kalbės 
apie herojų

Bostono Lietuvių Kultū-

PRANfcSIMAS

* Globė Parcel Service, 
kurios vedėjas yra J. Ado
monis, praneša siuntėjams,

DR. B. KALVAITI PALAIDOJO BE BAŽNYTINIŲ 
APEIGŲ

kuris ypač
pranešta,
mirė dr. Brunonas 
tis, kuri prieš porą savaičių br. A. Kalvaitis. Sugiedoję, 
buvo ištikęs širdies smūgis. 1 ‘‘Lietuva tėvyne mūsų” 
Spalio 13 d. jis palaidotas visi susikaupę skirstėsi.

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis į 

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

Pigiai parduodu aliejaus krosnį, 
mažai naudotą. Apžiūrėti po 0 vai. 
vak. 15 Burrill Place, II-as aukštas, 
So. Bostone. (42

PARDUODAMI NAM Al
Dorchestery, geroj vietoj, 10 kamba
rių namas, 3 vonios, karšto vandens 
šildymas, puikiam stovy, garažas. 
Galima tuoj įsikelti. Mirus savinin 
kui, įkainuotas tik $6,500. Kreiptis: 
'iei. HI 5-2337 arba 74 West Cottage 
St., Dorchester, Mass. (42

1 pnezascių is S-gos kūrėjo Vlado ros spalio 22 d. susirinkime į
jų veiklos pasmaukė. Putvio-Putvinsko portietas. Elera Vasyliūnienė skaitys 'kad užpirktas didesnis kie^ 

Iškilmes pradėjo J. Vai- paskaitą apie herojų psi-’kis prekių dar pigesnėmis 
čaitis trumpu žodžiu ir toli- chologiniu požiūriu.
mesnį vadovavimą perdavė Susirinkimas bus kaip 
poetui S. Santvarai. paprastai Tarptautinio In-

Izidoriui Vasyliūnui smui- stituto patalpose (190 Bea- 
ku sugriežus (akomponavo con St), pradžia 7:30 vai. 
smuikininko duktė) Juliaus vak.

Velionis mokėjo gerai 
plunksną valdyti, todėl yra 
nemažai rašęs spaudai, ga
na sėkmingai bandė ir poe
zijos dalykų kurti.

Jo paskutinis viešas pasi-Praeitame numery buvo Mikalauskas,
kad spalio 10 d. jautriai ir gražiai kalbėjo. į rodymas buvo šią vasarą 

onas Kalvai- Visiems padėkojo velionio . k«trtu su kitais pabaltiečiais

Forest Hill kapinėse be 
bažnytinių apeigų. Mat, ve
lionis nepriklausė parapijai.

Zaleckienės koplyčia bu
vo permaža visiems i šerme
nis atėjusiems sutalpinti, 
mažai tebuvo vietos ir gė
lių kalnui, kuris buvo ten 
suneštas. Nors buvo darbo 
diena, bet i kapines palydė
jo apie 40 automobilių, o 
toks skaičius tokiam atve
jui Bostone vra labai dide
lis.

Pakely procesija buvo 
sustojusi prie Tautinės S- 
gos namų, kur A. Matjoška 
pasakė atsisvekinimo žodį 
ir ant karsto uždėjo gėlių 
vainiką. Kapinėse atsisvei
kinimo žodį tarė Teisininkų 
Dr-jos skyriaus pirm. M.

Į laidotuves buvo atvykę 
visi 3 broliai (vienas iš Los 
Angeles, antras iš Chicagos, 
tračias gyvena Bostone) ir 
sesuo A. Velbasienė iš Chi
cagos.

Dr. B. Kalvaitis gimė 
1902 m. lapkričio 26 d. Pa- 
javonv, Vilkaviškio apskr., 
gimnaziją baigė Šiauliuose, 
o Romoj teisės moslus bai
gęs, advokatavo Kaune ir 
dalyvavo visuomeniniame 
gyvenime.

Karo audros išblokštas 
iš Lietuvos, Vienoje dirbo 
Lietuvių Komitete, vėliau

pabalt
minint Pabaltijo pavergimo 
2C m. sukaktį. Ten jis buvo 
pagrindinis kalbėtojas, pa
kęs angliškai labai gražią 
kalbą.

Velionis ilgokai dirbo A. 
Ivas nekilnojamojo turto 
padavimo įstaigoje, o prieš 
kelerius metus kartu su V. 
Stelmoku buvo įsteigęs tos 
rūšies savo įstaigą ir sėk
mingai dirbo.

Per trumpą laiką Bosto
ne lietuvių kolonija neteko 
artro intelektualo: neseniai 
mirė dr. D. Pilka, o dabar 
dr. B. Kalvaitis.

Mirusiam dr. B. Kalvai
čiui amžinos ramybės gra
žiose Forest Hill kapinėse,

Augsburge susispietusių lie- o jo žmonai Elenai, 3 bro-
tuvių tarpe, kur jis teikė 
jiems ir teisinę pagalbą 
amerikiečių teimuose.

1949 m. atvykęs į Bosto-

liams ir 3 
užuojauta.

seserims gili

J. VfM

Kavaliauskas, skautų var- ną. greitai įsijungė į vietos 
du dr. V. Čepas ir inž. J. lietuvių visuomeninę veiklą.

DOMINIKVI A. ZALETSKl’I

staigiai mirus, jo liūdinčiai žmonai Franei, dukrai Eleonorai,

žentui d-rui Galės ir kitiems giminėms reiškiame giliausią

užuojautą.
M. ir S. Michelsonai.

♦ •
Mielam kolegai

DR. BRUNONUI KALVAIČIUI 
mirus, jo žmonai Elenai, seserims ir broliams gilią užuojautą 
reiškia

Lietuvos Teisininką Draugijos Bostono Skyrius

Mirus Lietuviu Bendruomenės nariui

DR. BRUNONUI KALVAIČIUI,

jo žmonai Elenai, seserims ir broliams gilią užuojautą reiškia

L. Bendruomenės Bostono Skyriaus Valdyba

Didžiam Bostono skautu rėmėjui,

DR. BRUNONUI KALVAIČIUI

mirus, gilią užuojautą jo žmonai, broliams ir seseriai reiškia

‘Baltijos’’ ir “Žalgirio” Tuntai

Mielam bičiuliui

DR. BRUNONUI KALVAIČIUI 

mirus, jo žmonai Elenai, seserims ir broliams gilią užuojautą 
reiškia

Kavaliausku ir Šležų šeimos

A. A. DR. BRUNO KALVAIČIUI 

mirus, jo žmonai Elenai Kalvaitienei liūdesio valandoje reiš

kiame širdingą užuojautą

A. ir J. šaikūnai

Elenai Kalvaitienei. mirus jos vyrui

I)R. BRUNONUI KALVAIČIUI,

reiškiame nuoširdžią užuojautą

Luko ir Mikšėno šeimos

Gaidelio “Maldą,” gražią 
kalbą pasakė V. Putvio 
dukters sūnus Andrius V. J 
Mantautas, išiyškinęs savo 
senelio filosofiją. Dar kai-;
bėjo Šaulių Sąjungos veikė- - D • l, t • a • kjai V. Putvio žentas A. n0’ Bn?htono L«*™ų Pt- 
Ma“.’1' Vi“’ F- tuvių Piliečių Klubų Susi

Lietuvių Klubai remia 
McCormack

So. Bostono, Dorcheste- 
ightono Lietuvių Pi

liečių Klubai ir Mass. Lie- 
i Susi- 

nutarė ragintiPo atidengimo iškilmių vienijimas nutarė ragint, 
buvo iorastinė subatvakariu nnktl Seneraltniu prakuro- 
ka^utėP U ™ Edward J- McCormack.

BUTAS NUOMAI f _........ ........ ...
1 ir V_- dideli kambariai pirmame
aukšte, baitas pečius (oil & cas Geras, šiltas kamb. vyrui; visi pato- 
•omb.l. vonia ir kiti patogumai. I-a- gumai, su ti busas, restoranas ir 1 
bai rami vieta. Priimsiu ir sa vai-; minutė iki lietuvių klubo. Yra šil
kais. Nuoma $28 mėnesiui. Kreiptis tas vanduo. Kreiptis bet kada 311 E 
tel. po 5:30 popiet AN 8-7651. St., So. Bostone, pirmas aukštas.

KAMBARYS NUOMAI

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
IR J KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos įstaigos

kainomis negu iki šiol, ir jos 
bus parduodamos savikaina 
(norintieji galės patikrinti 
pirkimo sąskaitas), nes ši 
įstaiga nėra suinteresuota 
turėti pelno iš parduodamų 
prekių.

šiuo būdu siuntėjams su
sitaupys daug išlaidų. Gali
ma pasirinkti įvairių vilno
nių, rajano, taftos medžia
gų, import. impilams medž., 
odų, megztinių, itališkkų ki
limų ir lovoms užtiesalų, 
skarelių ir kt

(Skelb.) (—)

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 1:30 iki 2 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
ir komentarai, muzika, dai

Bay Vieic Realty Co
1672 DORCHESTER AVE. 
DORCHESTER 22, MASS. 

TeL: AV 8-4144 
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
Real Estate Brokeriai

Namų, farmų ir biznių pardavi
mas, paskolų išrūpinimas, visokia 
apdrauda (insurance) namų. bal
dų bei automobilių, nuostolių iš
ieškojimas gaisrui ar kitai nelai
mei ištikus.

I n
Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

JUK NORITE PAMATYTI 
LIETUVĄ?

Kas to nenori, tik negali, 
nes jos pavergėjas komu
nistas iki šiol į ją tik saviš
kius teįleidžia ir tai tik ap
sidairyti, o ne viską pama
tyti.

Tačiau šį sekmadienį, 
spalio 23 d. atėję į Balfo 
banketą, kuris ruošiamas 
Lietuvių Piliečių Dr-jos di
džioj salėj, galėsite Lietuvą 
pamatyti. Ten bus Jokūbas 
Stukas, kuris neseniai lan
kėsi Lietuvoje ir ten daug 
f’lmavo. Tuos filmus jis at
siveš ir parodys, o kas bus 
neaišku, gyvu žodžiu paaiš
kins.

Be jo, kalbės Balfo cen
tro reikalų vedėjas kun. L. 
Jankus, bus gardžių valgių 
ir gėrimų, O kas norės gra
žioj salėj geram orkestrui 
griežiant, galės smagiai pa
šokti. žodžiu, visi atėję ga
lės įdomiai ir maloniai lai-. 
ką praleisti, o kartu prisi- 

Į dės ir prie tauraus Balfo 
darbo — nelaimėn pateku
sio brolio ir sesers lietuvio 
sušelpimo.

Rengėjai laukia, kad spa
lio 23 d. Lietuvių Piliečių 
Dr-jos didžioji salė bus 
pilna.

Pradžia 5 vai. vak.

Prasmingai pagerbė mirusį

Vieni kam nors mirus 
prie jo karsto deda gėles, 
kurios tuoj nuvysta ir yra 
išmetamos į šiukšlyną, kiti 
suranda prasmingesnį būdą 
mirusį pagerbti.

Štai dr. Brunonui Kal
vaičiui minas, Sigita, Jūra, 
Irena, Liudas ir Ignas Kon
čiai gėlių vietoje Vasario 
16 gimnazijai aukojo $10.

Ta proga tai pačiai gim
nazijai aukojo $10 ir Albi
na ir Bronius Uteniai.

Liet. Bendiuomenės Bos
tono skyrius Balfui ta proga 
aukojo $20.00.

{Turime pasirinkimą medžiagų. odų ir kitokių daiktų pigio- | 
♦ mis kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti t 
t riežtuku nuo už štuką. Siunčiame su Inturisto leidimu. |
} Siuntiniai nueina per 4—6 savaites }

i General Parcel & Travel Co., Ine. :
! 359 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. AN 8-5040 I

Siuvykla ir Valykla
(Custom Tailor Shop & Cleaarr) 

LIETUVIS SAVININKAS 
392 W. Broadvvay, So. Boston 

Telef. AN 8-2125 
ATIDARA ŠEŠTADIENIAIS ir 
KASDIEN PO 5 VAL. VAKARO 
Pasirinkimas gatavų drabužių, 

vyr. kelnių ir kostiumų 
Sav. Gedus Puodžius

HimmiinniHmiiimtnniiKmn

į A1 i k.

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės j

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. Broadvvay 
South Bostone 

Šaukit nuo 9 iki 7 vaL vai.: 
TEL. AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699

(staiga atdara:
Kasdien 9 A .„M. - 6 P. M.Q A M . J P Al.

TAUPYK DAUG 5 $ $ $ JOSŲ KURO IŠLAIDOSE
Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerį) visiš
kai įrengtą su visomis kontrolėmis ir 275 gal. aliejaus tanku

UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus 
ir Taisome Suos

ŽVYRU ir SMALA TAISOM 
Taisome, šingeliuojame, den
giame aliuminijum ir dažo
me iš lauko sienas.

Pree Eatimates
ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO 

Du broliai lietuviai 
Charles ir Peter Kislauskai 
Garantuojame gerą darbą

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimų 
495 Columbia Road

Arti Vphsm’s Corner 
Dorchester, Mass.

! GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14 CENTŲ UŽ GALIONĄ

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių* 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 

kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET ST, DORCHESTER 

Naktį, Sekmadieniais ir šven- rF£1f)tll
Udieniais ŠAUKIT
Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš 
pagrindų. ------------------------------------------------------

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

I 
i
j NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

{Draudžiame nuo polio, viso- 
I kių kitokių ligų ir nuo nelai- 
I mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
Visais insurance reikalais 
kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Justice of thePeace-—Constable 

598 E. Broadway
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Apsidrausk

I.

Į Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatų 
pritaiko akinius

VALANDOS: nuo 2—4, nuo 7—8
534 BROADWAY 

SOUTH BOSTON. MASS.

TELEFONAS AN 8-2805 »

Dr. J. L. Pašakarnis : 
Dr. Amelia E. Rodd į

OPTOMETRISTAI
VALANDOS: |

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro
į Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

1

į Ę The Apothecary
į Lietuviška Tikra Vaistinė.
Į
į Pąrduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re-
1 ceptus ir iširime visus gatavus vaistus.

'lurime vaistų iz vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir kl- 
I tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai- J 
J stų nuo reumatizmo, atraicio, strėnų gėlimo ir kitų ligų. J 
• t Jei reik vaistu—eikit į lietuvišką vaistinę, 
i Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.,
1 382a W- BROADVVAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
1 Telefonas AN 8-6020
! Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad-

Dažau ir Taisau
Lipdau popierius ir taisau* 

Namus iš lauko ir viduje, ę
J viską, ką pataisyti reikia.
* Naudoju tik geriausią

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ave. 
Dorchester, Mass.

TeL CO 5-5854

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-0948

'StfKRB
DIDŽIAI ŠIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 VVest Broadvray, So. BOSTON 27, Mass.. TeL AN 8-8764 

Persiunčiame J ūsą sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas Rusijos valdomas sritis.

Iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ii SSSR muitų a mor.a siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽAGAS, ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI 
MCSŲ įSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Iš toiiau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų surašą ir aišk ųs siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jum-, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausia laika.
Dabar galinta -tusti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. 

, . , ... , , ... pa dežėje, kurios ,kdis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti ikibūry) bus atidaryta daili- 22 svarų siuntinius
ninko Ivars Hirs kūrinių pa- |staig\ lietuviam a. kreipkitės lietuviškai
,-Arln Iriiri tMi« iki lnnkrt VLsi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar- įoaa. Kun tęsis iki iapxn nauja ir persiunfia sįuntįnius. SIUNTINIAI APDRAUSTI, 
cio 6 d. Paroda atidaryta • siunčiame sa inturisto įgaliojimais

Latvio dailininko paroda

Spalio 23 d. Poriečio ga
lerijoj (16 Centre St. Rox-'

kasdien nuo 11
vak.

iki 8 vai.

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—Gas—Oil 
I Gazo šilimą permainyti $275 

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET B
DORCHESTER 25, MASS. u

Ketvirtis & Co.
—-JEVVELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuašalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vai 
So. Bostone, L ir 4tb St BAŽ 
TYČIOJE įvyksta pamaldos lie 
tuviams protestantams. Pamal 
das laiko teologas A. JURft 
NAS.

A. Jurėnas yra Harvarth 
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nuo nnivorvif rlnbtn.on'o. <»9 vai. ryto iki 7 tai. vak- « šeštadieniais nuo S ryto iki 2 vai. po pietų. , HOKToramas tr Ver

VEDFJAS: jonas ADOMONIS |či Sv. Raštą į lietuvių kalbą. ‘L

Flood Sqare 
Hardicare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams 

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai

t 1


