
B0573K PUBLIC LlBRARI 
COPLET SOUARE 
BOS?O« 17,MASS*

I

KELEIVIS 
Prenumerata:

Amerikoje ir užsieniuose
metams .......  ................ 14.00
pusei metų.......................  12.00

KELEIVIS *
636 Broadway, So. fioctoa Tt.

KELEIVIS
THE TRAVELER: LITHUANIAN WEEKLY

KO. 43
'Keleivio* Telefonas: AN 8-3071

SOUTH BOSTON, MASS., SPAU0 (OCTOBER) 26, 1960 
Entered as Second Class Matter February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 8, 1879

KELEIVIS 
Lithuanian VVeekly

Address: 
KELKBVIS

Pubilshed in So. Boston, 
Since February 9. 1905

636 Brnadwajr, So. Boatoo 27, M

Atskiro Numerio 
Kaina 10 centų

55-IEJI METAI

Prezidentas Dalyvaus Gyviau 
Rinkimų Kampanijoj

Kubos Klausimu Kandidatai Reiškia Skirtingas Nuomo
nes ; Šį Kartą R. M. Nixon Kaltina Kennedy “Karin

gumu”; Dėl Ouenaoy ir Matau Salų Nixon Buvo
Kaltinamas Karingumu; Ar Bus Diskusijos?

General Electric Streikas
Baigėsi Be Laimėjimo

\ .......- -
General Electric Kompanijos Darbininkų Unija Pralaimė

jo Streiką; Darbininkų Nevieningumas ir Darbdavių
Pasiruošimas Paklupdė Uniją; Pirmas Toks Ne

pasisekimas Pokariniais Metais Unijoms.

Užsienių politikoje di
džiųjų partijų kandidatai 
porą kartų turėjo griežtes
nių susikirtimų. Vieną kartą 
nuomonių skirtumas pasi
reiškė dėl Kinijos pakraščių 
kelių salų gynimo, o pereitą 
savaitę kandidatai reiškė 
skirtingas pažiūras dėl po
litikos santykiuose su Kuba.

Šen. Kennedy pakartoti
nai išmetinėjo vyriausybei, 
kad ji 90 mylių nuo Ame
rikos teritorijos leido įsiga
lėti Maskvai draugiškam 
Castro režimui. Viceprezi
dentas Nixon mano, kad 
Kubos diktatūrą reikia pa
dėti į kvarantiną ir pradžia 
tokio Kubos izoliavimo jau 
yra padaryta uždraudžiant 
prekių išvežimą į Kubą.

Šen. Kennedy mano, kad 
Kuboj padėtį galima pakei
sti, jei Amerika remtų Cas
tro priešininkus, nes su pa
galba iš Amerikos ir buvu
sioji Batistą diktatūra Ku
boje buvo nuversta.

Dėl to ir prasidėjo ginčai. 
R. M. Nixon sako, kad ne
valia yra kištis į kitų valsty
bių vidaus santykius, tą už
draudžia Amerikos valsty
bių susitarimas, tarptautinė 
teisė ir net yra pavojaus, 
kad dėl tokio kišimosi į sve
timos valstybės reikalus ga
li kilti net ir pasaulinis ka
ras ...

Kubos klausimas, kaip ir 
Kinijos pakraščių salų gy
nimo klausimas yra tik ma
ža dalelė Amerikos užsie
nių politikos ir pasisakymas 
dėl tų dalykų neatsako į 
klausimą, kas vestų daugiau 
ar mažiau karingą politiką. 
Atrodo, kad ir vienas ir ki
tas tęstų taikos išlaikymo 
politiką, o ginčai dėl maž
možių ir dėl priemonių yra 
tik pašalinis dalykas.

Praeitą savaitę kai kurie 
stebėtojai tariasi pastebėję 
“persilaužimą” balsuotojų 
nusiteikime šen. Kennedy 
naudai. Sako, ir republiko
nų tarpe jaučiamas pesimiz
mas ir todėl prezidentas D. 
D. Eisenhower apsisprendė 
gyviau įsitraukti Į rinkiminę 
kovą, kad paveiktų balsuo
tojus republikonų partijos 
naudai. Prezidentas pasa
kys keletą kalbų ir lankysis 
kai kuriuose miestuose.

Kr Bus Penktieji Debatai?

Demokratų ir republiko- 
iu partijos tariasi dėl dar 
ienų debatų prieš televizi- 
ą. Pradžioj buvo numatyta 
ik keturi debatai, bet de- 
nokratų kandidatas siūlo 
►ridėti ir penktą kartą. Nix- 
►n sutiktų, jei debatai lies- 
ų Kubos ginčą.

Kongo Respublikoj 
Lumumba Vėl Kyla
Kongo valstybėje vėl kal

bama, kad P. Lumumba ga
li grįžti prie valdžios. JT 
kai o jėgos neleido jo areš
tuoti, o jis su savo šalinin
kais uoliai darbavosi ir da- 

įbar jis gal yra stipriausias 
politikierius Kongo naujoj 
respublikoj.

Rusai stipriai išbarė ir iš
niekino * JT sekretorių Dag 
Hammarskjold už tai, kad 
jis nepalaiko Lumumbos 
valdžios, tai dabar JT se

kretorius ir jo patarėjai ma
giau besikiša į Kongo vi
daus reikalus, palikdami 
vietos vadams daugiau pro
gos bartis ir varžytis dėl 
valdžios.

Alžyro Arabai Giria 
Komunistų Pagalbą

Alžyro arabų sukilėlių 
vadas Ferhat Abbas dabar 
lankėsi komunistinėj Kini
joj ir Sovietų Rusijoj. Grį
žęs į Tunisą F. Abbas sako, 
kad komunistų kraštai duo
da Alžyro maištininkams 
vis daugiau pagalbos ir ta 
pagalba eis didyn, o, girdi, 
Vakarai yra “kolonialisti
nio” nusistatymo ir iš jų 
Alžyro arabai nebesitiki 
pagalbos. Ypač smarkiai F. 
Abbas kritikavo Ameriką, 
kuri nieko nedaranti ir Te
darysianti arabams padėti 
išmesti prancūzus lauk iš 
Alžyro krašto.

Iš AUKŠTO ŽIŪRINT

Mokslo ir Industrijos Paro
doj, Westbury prie New 
Yorko, išstatyta naujausia 
karo laivyno raketa “Pote
ris,” kuri šaunama iš po 
vandens ir nulekia 1000- 
-1500 mylią. Raketa gali 
nešti vandenilio bombą, jei 
Rusijos bolševizmas sukels 
naują pasaulio karą.

ŠITUO LAIVU CHRUŠČIOVAS ATVAŽIAVO Į NEVV YORKĄ

Tai “BaltiVa” laivas, kuriuo Chruščiovas sa savo palydovais buvo atvykęs į JT sei- 
rą patrak mauti. Namo jis išskrido lėk "i:, n "Bi.lt’ka” nuvežė Į Sovietiją rusu 
divlomatu supirktas visokias gėrybes, 3 a *!oawki’ius ir kitką. Nuo to laivo pabėgo 
estas jūrininkas Viktor Jaaniir.ets, kuris pasinaudojo proga pabėgti iš vergijos.

Chruščiovas Grasina Visiems Lietuviams 
Nauju Ultimatumu Svarbus Pranešimas
Sovietų Rusijos diktato- XT , _,

rius N. Chiuščiot vėl kelia Nebesuspedami šiame nu- 
■Berlyno klausimą ir sako, mery ištisai paskelbti Ame- 
i kad jis lauks iki’balandžio *.lk°s Lietuvių Taiybos ate.- 
| Jnėn^io ir jei iki to laiko saUKimo j ™™.ę,aau; 
viršūnių konferencija neiš- P'anesame, a as
spięs Berlyno ginčo, pašau- ^‘P1351 i plačiąją lietuvių 
fe atsidurs sunkios krizės visuomenę, kviesdamas 
akivaizdoje. ĄLT skyrius, draugijų sąry-

Tai jau nebe pirmas So- atskiras draugijas, klu- 
vietų Sąjungos diktatoriaus bua ir kitokius sambunus ir
ultimatumas Berlvno klau- a.tek‘.rus as?enls ne,d4e*5la’It 
Simu. Kai jis pirmą kaitą tą s“Jstt. ■“oliucijas JAV at
gausimą pakėlė, jis i.gi st0™‘ Jungtmesę Tautose, 
buvo apribojęs laiką, iki ku- ambasadoriui James Wads- 
rio Vakarai tūri susiprasti ir Jordl <2 Park ^ye New 
Berlyno klausimą išspręsti 'Ol'k> ?: J?.’ja T
taip, kaip rusai nori. Dabar klet°llul Christian A. Hart- 
ir vėl duodamas laikas, iki £ (Department of State, 
kurio Vakarai turi paten- Washington, E Ck) ir pre- 
kinti Chruščiovo reikalavi- aldentulJ?",lghL D' E,^n‘
ma dėl Berlyno. h°wer <™lta House: W.a‘

__________________ shmgton, D. C.), prasyti is-
_ 4 •• rz >• ; kelti Jungtinėse Tautose so-Kongo Armija Kelia. vietų naikirimo ir koionia- 

Maištą, Sauvaliauja J lizmo politiką Lietuvoje,
■ Latvijoje ir Estijoje, reika- 

Iš Kongo praneša, kad ; Jauti, kad Sovietų Rusija 
ten sostinėje Leopoldvilėje tuojau ištrauktų savo armi-
Kongo kareiviai pakėlė 
maištą ir sauvaliauja nėgių 
gyvenamoj miesto dalyje. 
Kareivių tarpe yra daug 
girtų, kurie siaučia kaip no
ri, vietinė policija išbėgiojo 
ir nesirodo. Kareivių sauva
liavimo aukų jau yra ne
mažai ,10 žmonių esą nu
šauti, nemažai sužeistų.

JT kariuomenė sostinėje 
nieko redaro, kad maištau
jančius ir sauvaliaujančius 
kareivius sudraustų, bent 
nieko nedarė sekmadienį, 
kada Kongo kariuomenė 
pradėjo sauvaliauti.
ARABAI PARYŽIUJE 

UŽPUOLĖ POLICIJĄ
Arabai alžyriečiai sek- j didelis smūgis Kubos ūkiui, 

madienį Paryžiuje užpuolė j vienokios nuomonės nėra. 
penkias policijos nuovadas Daug kas mano, kad Kuba
ir jas apšaudė. 7 policinin
kai būvi sužeisti, 2 teroris
tai buvo nušauti ir keli su
žeisti. Po susišaudymo tero
ristai pabėgo.

Drąsus užpuolimas pada
rytas sekmadienį vakare
tarp 6:30 ir 7 vai. Arabai Nevv Yorko “bomberis, iš- 
teroristai pasirinko užpuo- sprogdino sekmadienį bom- 
limui tas policijos nuova- ’ bą keltuve . Staten Island. 
das, kuriose dirba alžyrie- j Nelaimėje niekas nebuvo 
čiai policininkai. • sužeistas,

ją ir policiją iš Pabaltijo 
valstybių ir leistų jų žmo
nėms laisvu balsavimu išsi
rinkti savo valdžią.

Kuba Nebegali Čia
Pirkti Daug Prekių
Amerikos vyriausybė pe

reitą savaitę patvarkė, kad 
į Kubą nenebūtų gabena
mos pramonės prekės ir vi
sokios mašinos bei jų dalys.

Tiktai maistas ir vaistai 
leidžiami išvežti į Kubą, o 
kitų prekių Kuba turės ieš
koti kitur.

Ar draudimas pardavinė
ti Kubai Įvairias prekes bus

jai reikalingų prekių ir ret 
Amerikoje dirbtu mašinų 
dalių galės nusipirkti Kana
doje ir kituose kraštuose.

Bomberis Dirba

t _
Puertoriko Vyskupų 
Žygis Kelia Protestų

Puertoriko saloje katali
kų bažnyčios vadovybė, vie
tos arkivyskupas ir vysku
pai sekmadienį spalio 23 d. 
po visas bažnyčias įsakė 
perskaityti ganytojišką laiš
ką, kuriuo tikintiems drau
džiama balsuoti už liaudies 
demokratų partiją. Tas laiš
kas sukėlė didelį skandalą. 
Liaudies demokratų partija 
jau eilė metų tvarko Puerto- 
riką ir tvarko sumaniai. Tos 
partijos gubernatorius Luis 
Munz Martin sumaniai va
dovauja Puertorikos vyriau
sybei ir dabar, nei iš šio, nei 
iš to vyskupai įsako nebal
suoti už tą partiją!

Pasirodo, kad Puertori- 
koje įsikūrė krikščionių de
mokratų partija, tai vysku- 

jpai ir nori savo tą kūdikį 
palaikyti rinkimuose.

Nevv Yorko kardinolas ir
gi pasisakė tuo reikalu, jis 
sako, kad puertorikiečiai 
nenusidės, jei jie balsuos ir 
už vyskupų draudžiąmą 
partiją .. . Vadinasi, vysku
pai tik paplepėjo?

Prancūzai Barasi 
Dėl Ginklų ir Alžyro

Prancūzijos parlamentas 
dabar*svarsto pinigų skyri
mą krašto gynimo reikalui. 
Prezidento de Gaulle vy
riausybė prašo paskirti pi
nigų atominiams ginklams 
gamintis, bet nemaža parla
mento dalis mano, kad nė
ra reikalo prancūzams pa
tiems tokius ginklus gamin
tis, nes galima susitarti su 
NATO valstybėmis dėl ato
minių ginklų parūpinimo 
visų NATO valstybių karo 
pajėgoms. De Gaulle skai
to, kad Prancūzija turi tu
rėti savo atskirą atominę 
karo jėgą. Parlamento dau
guma greičiausiai pasisakys 
už vyriausybės reikalavimą.

Kyla nesusipratimų tarp 
vyriausybės ir prancūzų vi
suomenės ir dėl Alžyro ka
ro. Visuomenėje vis garaiau 
kyla balsai už derybas su 
Alžyro maištininkais ir už 
taikų Alžyro maišaties už
baigimą.

M aure t unija Nauja 
Afrikos Valstybė

Pereitą savaitę prancūzai 
galutinai susitarė dėl sutei
kimo nepriklausomybės sa
vo buvusiai kolonijai Mau- 
retanijai. Mauretanija yra 
14-ta prancūzų kolonija, 
kuri gavo nepriklausomybę 
šiais metais. Kai Mauretani
ja įstos į Jungtinių Tautų 
orgaizaciją, joje bus lygiai 
100 narių.

h

Japonija Rinks 
Naują Parlamentą
Japonijos vyriausybė šį 

t pirmadienį paleido parla

General Electric kompa
nijos darbininkų streikai 
neįeitą savaitę pasibaigė 
pralaimėjimu. Unija streiką 
atšaukė ir priėmė darbda
vių iš pat pradžios siūlytas

mentą ir paskyrė naujus rin- darbo sąlygas ir naujus at-
kimus lapkričio 20 d.

Rinkimų kampanija ofi
cialiai prasidės spalio 30 d.

Būsimi rinkimai tarp ki
tų klausimų išspręs ir kariš
kos sąjungos su Amerika.
Sutartis yra pasirašyta ir

lyginimus.
Unija aiškina, kad strei

ko nebebuvo jokios vilties 
laimėti po to, kada stam
biausias unijos skyrius 
Schenectady mieste streiką 
nutraukė ir priėmė kompa-

parlamento patvirtinta, bet "‘I05 P38"1^ darbo sąly-
dėl tos sutarties buvo kilę 
daug protestų, todėl tarp 
partijų buvo tylus susitari
mas, kad tą klausimą galu
tinai išspręs naujo parla
mento rinkimai.

Stipriausia opo zicijos 
partija yra socialistų, kuri 

! tikisi po rinkimų tiek susti
prėti, kad ji bendiai su so
cialdemokratų partija ir 
smukiomis pažangesnėmis 
grupėmis galėsianti sudary- 

: ti vyriausybę, bet valdančio
ji partija dedasi veik visai 
tikra, kad ji surinks daugu
mą ir toliau valdys.

SUDIEV CASTRO

Kubos atstovė JT organi
zacijoj d r. Teresa Sasuso 
pa prašė Amerikos valdžios 
leidimo čia pasilikti, nes ji. 
negalėdama toliau atsto
vauti nesąžiningam Castro. 
atsisakiusi iš savo pareigy.

” gas.
Streiką sunku buvo lai

mėti ir todėl, kad tos kom
panijos dirbtuvėse dilba 
įvairių unijų nariai ir yra 
nemažai neorganizuotų dar
bininkų. Kitos unijos ir ne
organizuoti darbininkai vi
sai streiko neparėmė, o to
dėl bendrovė galėjo kitose 
dirbtuvėse gaminti tą, ko 
nebegalėjo gaminti streiko 
ištiktose dirbtuvėse.

General Electric turi ne
mažai prigamintų prekių 
sandėliuose ir streikas jai 
jau ir dėlto nebuvo pavojin
gas. Unijai nebuvo kito išė
jimo kaip streiką nutraukti.

Elektros darbininkų uni
jos pralaimėjimas po trijų 
savaičių kovos yra pirmas 
pokariniais metais. Gene- 
Electric kompanija buvo 
gerai pasiruošusi imtynėms, 

darbininkų tarpe nebuvo 
iš pat pradžios vienybės ir 
ryžtumo, juo labiau, kad 
darbdaviai iš pat pradžios 
pasiūlė, ką jie buvo apsi
sprendę darbininkams duoti 
ir skirtumas tarp unijos rei
kalavimo ir darbdavių siū
lymo nebuvo didelis.

Unijiniame judėjime Ge
neral Electric streiko pra
laimėjimas ilgai bus apta
riamas ir iš jo bus pasimo
kinta.

Darbas General Electric 
įmonėse prasidėjo visame 
krašte, tik Lynne ir Everett 
netoli Bostono dirbtuvsė ne
dirba, nes ten streikuoja 
kitos unijos 1,100 darbinin
kų ir tarnautojų, kurie ap
statė dirbtuves piketais ir 
dėl to kiti dirbtuvių darbi
ninkai negalėjo pradėti 
darbą.

Elektros darbininkų uni
jai vadovauja James B. Ca- 
rey, žymus A.D.F.—C.I.0 
unijų darbuotojas.

Turkijoj eina nepaprasta 
byla. Teisiami nuverstosios 
vyriausybės nariai, prezi
dentas ir parlamento nariai 
už prasilenkimus su įstaty
mais ir nesilaikymą konsti
tucijos.

Iš viso teisiamųjų suole 
sėdi virš 500 žmonių, buvu
sių aukštų valdininkų ir kt
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Rinkimu kampanija
Po poros savaičių Amerikos piliečiai rinks šalies vy

riausybę (prezidentų) ir naują kongresų. Pereitą savai
tę rinkimų stebėtojai sakosi pirmą kartą pastebėję “per
silaužimą” rinkimų kovoje, esą demokratų kandidatas 
pradeda vyrauti, ar bent toks Įspūdis gaunasi sekant kan
didatų keliones po visą kraštą.

Esą tą pastebėję ir republikonai, todėl prezidentas 
D. D. Eisenhower nutaręs gyviau dalyvauti rinkiminėj 
kovoj ir ragina savo partiją nepasiduoti pesimizmui ir 
nenuleisti rankų. Ar prezidento populiarumas duosis per
keliamas ant jo pasirinkto republikonu partijos kandida
to, parodys tik rinkimų diena. Įdomu, kad profesionalai 
spėjikai šiais metais bijo nudegti nagus ir visai nespėlio- 
ja, kuris iš kandidatų ims viršų. Vienas toks spėjikas 
aiškino, kad šiais metais sunkiau yra spėti, kaip žmonės 
balsuos, nes Į rinkimus darys Įtakos “tikybos klausimas,” 
bet kuris kandidatas iš to “klausimo” pasinaudos, nėra 
jokios galimybės iš anksto pasakyti...

šiais metais didžiųjų partijų kandidatai viešai prieš 
televiziją diskutavo savo pažiūras i Įvairius klausimus, 
ber rinkimų stebėtojai dar tebeieško žmogaus, kuris pri
sipažintų, kad televizijoj matui ir girdėti debatai ji būtų 
palenkę pakeisti savo nusistatymą balsuoti už tą ar kitą 
kandidatą. . . Bent niekas nenori prisipažinti, o todėl ir 
negalima žinoti, kiek kuris kandidatas turėjo naudos iš 
tų viešų debatų, kurie buvo ne tiek debatai, kiek atsaki
nėjimas Į laikraštininkų klausimus.

Sen. Kennedy dabar siūlo dar kartą persiimti prieš 
televizijos žiūrovus, bet viceprezidentas Nixon dar neda
vė savo sutikimo. Gal dar sutiks, nes atsisakymas galima 
būtų visaip aiškinti. Sen. Kennedy šalininkai sako, kad 
televizijos debatai padėjo demokratų kandidatui, nes da
vė jam progos pasirodvti prieš daugeli milionų stebėtojų, 
kurie apie ji mažai arba ir nieko nežinojo.

Šiais rinkiminiais\ metais prieš visus balsuotojus be
ne pirmon vieton iškilo užsienių politikos klausimai. Čia 
pat pašonėj kaimyninė Kuba pasidarė lyg ii* Maskvos ko
lonija, o Chruščiovo atsilankymas Į Jungtinių Tautų sei
mą priminė, kad Amerika dar tebestovi prieš tarptauti
nio komunizmo pasimojimus ir kol kas neturi atsakymo, 
kaip surasti būdą su komunistiniu totalitarizmu lenkty
niauti pasaulyje, kad tas vėžys nesiplėstų ir neužnuodytų 
naujų tautų. Abu kandidatai yra griežti antikomunistai, 
bet kuris jų sugebėtų sėkmingiau kovoti prieš komunizmo . 
pavojų? Iš pasisakymų ii- atsakinėjimų i klausimus to i 
negalima pasakyti. Galima tik spėlioti.

Amerikos vidaus politikoje demokratų kandidatas 
užima žymiai liberališkesnę poziciją negu republikonu 
kandidatas. Sen. Kennedy savo pasisakymuose dažnai 
primena F. D. Roosevelto vestą politiką ir šaukia Ameri
ką vėl pajudėti pirmyn. Ar krašto dauguma norės judė
ti, ar sėdėti vietoj?

Iki pereitą savaitę tikrai ar tariamai pastebėto per
silaužimo rinkiminėj kovoj, balsuotojai rodė nelabai di
delio entuziazmo abiem didžiųjų partijų kandidatams. 
Teko net girdėti ir tokĮ “apsisprendimą” vieno piliečio, 
kurs nuėjo, užsiregistravo ir po kelių dienų dūmojimo 
pareiškė: “Aš jau apsisprendžiau—nutariau nebalsuoti 
nei už vieną, nei už kitą kandidatą.” Jei taip “apsispręs
tų” daugelis, rinkimai gal tik parodytų, kad didžiosios 
partijos nesugeba atstovauti viso krašto žmonių nusitei
kimą. Taip gal ir yra, todėl dabar girdėti sakant, ne už 
ką balsuosi, bet prieš kuri kandidatą balsuosi? Tai man
dagesnis būdas pasakyti, kad abiejų partijų kandidatai 
nėra be trūkumų ir gaila, kad nėra mažesnių partijų rim
tų kandidatų, už kuriuos abejojantieji galėtų paduoti sa
vo balsą. Šiais metais tenka rinktis iš didžiųjų partijų iš
statytų kandidatų.

“Teismo posėdyje, gelbėda
mas savo kišenę, Toliušis ran
gėsi kaip ungurys. Kalbėti jis 
moka. lr klausantis jo atrodo, 
kad jis nekaltas kaip avinėlis. 
Bet . . . faktai—atkaklus daly
kas. Veltui Toliušis gražbylia
vo, veltui rėmėsi, gindamas sa
ve, buržuazinių laikų ir netgi 
caro laikų teismo morale. Jį tei
sė tarybinis teismas—Kauno 
miesto liaudies teisėjas Vacys 
Gumuliauskas. liaudies tarėjai 
—Kauno gelžbetoninių dirbinių 
gamyklos darbininkas Jonas 
Tamošiūnas ir artelės “Mada” 
meistras Jonas Andriejauskas. 
Tarybinis teismas rėmėsi tary
binių žmonių morale, jis Įrodė, 
kad tai, ką buržuaziniai advoka
tai išdarinėjo praeityje, mul
kindami žmones, mums svetima 
ir nepriimtina . . .”

“Pfcsitaiko dar ir čia. Tary bų 
Lietuvoje, kad vienas kitas blo
gos valios žmogus nenutraukęs 
ryšių su tamsia praeitimi, mė
gina pašnibždomis skleisti šito
kias nuodingas mintis (naciona
listines Red.). Panašiai elgia
si kai kurie buvę buržuaziniai 
veikėjai, antai Toliušis. Nase
vičius ir kiti. Ypač šiuo atžvil
giu būdingas buvusio advokato 
Toliušio elgesys. Buvęs liaudi
ninkų partijos lyderis, kalbėjęs 
buržuaziniame seime apie ‘lais
vę* ir ‘lygybę,’ bet faktiškai rė
męs fašistinį režimą U. bendra
darbiavęs su Smetona, Toliušis Į 
ir dabar yra priešiškas liaudžiai, i 
Būdinga, kad Toliušio politines į 
pažiūras atitinka ir jo įsisavin- 
ti buržuazinės moralės princi
pai. Nepaprastas gobšumas ska-

Na, o kai toks svoloč Zi
manas atvažiuoja Į Ameri
ką, jis čia dedasi kultūringu 
žmogumi, bet tas pats Zi
manas ir jo gengė per bol
ševikų spaudą nesisarmati- 
ja pilti pamazgas ii* niekinti 
žmogų vien todėl, kad bol
ševikai nesijaučia labai sti
prūs okupuotoj Lietuvoj ir 
noi i save sustiprinti 'murzin
dami jiems nepatinkamus ir 
ne jų judošiško plauko žmo
nes.

LAISVAS ŽODIS 
PASIEKIA LIETUVA

APŽVALGA
Z. TOLIUŠIO BYLA 

NAUJO TERORO BANGA

Lietuvos bolševikų spau
da daug rašo ir dar daugiau 
“piktinasi” Zigmo Toliušio 
byla.

Pagal bolševikų spaudos 
aplaižytus pranešimus, Z. 
Toliušis pasisavinęs kaž ko
kias mirusio prieš du metu 
A. Vainausko brangenybes.

Kaip Z. Toliušis galėjo 
brangenybes pasisavinti ir 
ar jis tą tikrai darė, iš bol
ševikų pranešimų lieka ne
aišku. Esą, A. Vainauskas 
gyvenęs pas K. Mickevičie-J 
nę ir kai atėjo A. Vainaus- ; 
ko paskutinė valanda, Z. 
Toliušis iš mirštančiojo žo
džių surašęs jo testamentą 
;r pagal tą testamentą pas- 
Jcūatęs A. Vainausko pali

kimą. Paskirstęs Įpėdiniams 
ir sau už darbą paskaitęs 
3000 rublių. Vėliau, ar tik 
ne po dviejų metų koki tai 
mirusiojo Vainausko gimi
naitė iškėlė bylą, kad Z. 
Toliušis neteisingai paliktą 
turtą paskirstęs ir bolševi
kiškas teismas priteisė iš 
Toliušio ir iš Mickevičienės 
sumokėti ne Vainausko gi
minaitei, bet bolševikų val
stybei 73,000 rublių.

Vainausko giminaitė E. 
Jurevičienė negavo nieko, 
nes ji savo dali jau buvo 
gavusi (iš Toliušio skirsty
mo?)

Iš šitokio bylos aprašymo 
niekas nieko negali supras
ti ir bolševikai tyčia visą tą 
bylą atpasakoja taip veltai, 
kad niekas nieko ir nesu
prastų. Bolševikų “Tiesa” 
rašo. kad

Jtino jį nevengti Įvairių sukty- 
Svetima ir nepriimtina” ku»<‘au«ia“ .1“;

sako bolševikų laikraštis, 
bet Z. Toliušio pasiaiškini
mų taip ir nepaduoda. Ir 
kam tą daryti, jei yra bol
ševikiškas teismas, kuris tei
sia pagal Įsakymą ir pagal 
“tarybinių žmonių moralę!” 
Ne pagal Įstatymus, bet pa
gal “moralę.” Pagal tą mo
ralę teismas pasiglemžė sve
timus pinigus, palikdamas ir 
Vainausko giminaitę E. Ju
revičienę be nieko, nes ji 
savo dali jau gavusĮ.

Z. Toliušio byla yra sufa
brikuota, kad galima būtų 
suniekinti politiniai nepa
togus žmogus. Z. Toliušis 
buvo ištremtas i Sibirą, bet 
jis grįžo iš bolševikiškos 
vergijos nepalaužtas ir savo 
draugų iš užsienio remia
mas skurdžiai gyveno. Už 
tai, kad jis nekeliaklupščia-

vsipelnyti, jis nesibodėjo rašyti 
f užjūrius maldaujančius laiš
kus, juodomis spalvomis pieš
iamas gyvenimą Tarybų Lietu
voje v prašydamas reakcinių 
emigrantų išmaldos.”

Štai čia ir yra visas Z. 
Toliušio prasižengimas. Jis 
rašė laiškus savo pažįsta
miems užsienyje ir negyrė 
sovietų okupacijos! Už tai

Vliko pirmininkas dr. A. 
Trimakas pasikalbėjime su 
“Lietuvių Dienų” bendra
darbiu pareiškė, kad visos 
radijo stotys, kurios iš Va
karų teikia lietuvių kalba 
informacijų pavergtoj a m 
kraštui, yra ten girdimos, 
tačiau nevisos tų stočių yra 
vienodai Maskvos trukdo
mos. Amerikos Balsas tik 
retkarčiais trukdomas, kai 
jis perduoda žinias, kurios 
Maskvai nepatinka.. Tuo 
tarpu Vliko radijo progra
mos, iš kur jos bebūtų per
duodamos — iš Madrido ar

jis dabar ir tąsomas po tei- Romos> visos perdėm truk
smus ir viešai niekinamas. 
Jam iškelta byla dėl kokių 
ten Vainausko "brangeny
bių” yra politinė byla, ke
liama už tai, kad jis negar
bina okupantų režimo! St. 
Tomonio “donosas” tą aiš
kiai rodo. Tas policijos ben-1 
dradarbis Tomonis žino net, ‘ 
ką Toliušis rašinėjo Į užsie
nį, kas tik patvirtina, kad 
jis yra kompartijos ir komu-

domos.
Kad tų radijų labai pla

čiai Lietuvoje klausomasi, 
šiandien jau žinome ir iš 
tų, kurie lankėsi Lietuvoje, 
ir tų, kurie iš Lietuvos atva
žiavo Amerikon apsigyven-

BALSUOTOJŲ 107 MIL.

Kas savaite

vo prieš tarybinę valdžią, nistų policijos agentas, gal 
jam dabar ir padaryto kiau- priverstas tokiu būti po sa- 
lystė. ' vo visokių nacionalistinių

Bet tai nėra visa istorija, “nuodėmių.”
Kaip visoj Sovietijoj, taip I Reikia atminti, kad Z. 
ir Lietuvoj bolševikai vėl Toliušis yra virš 70 metų 
nutarė parodyti ragus, “Ii- 'amžiaus ir Sibiras jo svei- 
beralizmo” laikotarpis bai- katos tikrai nesustiprino, to- 
gėsi ir vėl prasideda tero

Surašymo T_ĮS-

ras. Gauni siuntinukus iš 
Amerikos — esi liaudies 
priešas! Užsiimi “spekulia
cija”—esi liaudies priešas! 
Susirašinėji perdaug atvirai 
6u giminėmis Amerikoje— 
esi liaudies priešas! Tokių 
“prasikaltimų” bolševikai 
gali sugalvoti daug ir gali 
tąsyti žmones po savo “teis
mus” ir juos bausti. Kartu 
varoma propaganda prieš 
visokius negerus žmones. 
Kad ir prieš Z. Toliuši, jau 
velkami dienos švieson viso
kie skundikai ir policijos 
agentai ir mėtomi kaltini
mai. Bolševikų policija ir 
spauda yra dvi šakos tos pa
čios diktatūros. Policija, tei
smai, spauda, prokuratūra, 
ir visos kitos valstybinės Įs
taigos diktatūroje tarnauja 
vienam tikslui—diktatūros 
išlaikymui. Jei partijaąnuto- 
rė, kad reikia “buržuazinius 
nacionalistus” pačiupinėti, 
tuoj leidžiamas į darbą vi
sas prievartos aparatas ir iš 
visų kampų pilasi pamazgos 
ant .nužiūrėtųjų žmonių gal
vų. Taip daroma dabar su 
Z. Toliušiu, bet Z. Toliušis 
nėra vienintelis, ant kurio 
dabar visi šunės kariami.

Toj pačioj Vilniaus “Tie- 
soje”pasiskelbė pagal užsa
kymą St. Tomonis, arba Ta- 
moševičius, buvusio Lietu
vos demokratinės vyriausy
bės (1926 m.) B. Tamoševi- 
čiaus sūnus. Jis pagal polici
jos paliepimą daro išpažintį 
iš savo ir daugiausia iš sve
timų nuodėmių. Jis pats sa
kosi buvęs baisiu “naciona
listu” ir dabar pasakoja, 
kokie blogi žmonęs esą Z. 
Toliušis, Nasevičius ir kiti! 
Policijos užsakytas St To
monis sako:

dėl juo šlykščiau skamba 
jam mėtomi kaltinimai dėl 
to, kad jis savo laiškuose 
rašė teisybę.. .

uyveniojų 
taigos žiniomis turinčių 
teisę balsuoti lapkričio mėn. 
rinkimuose yra 107 milio
nai. Daugiausia balsuotojų 
yra New Yorko valstijoje— 
10,788,000, antroj vietoj 
yra Kalifornija—9,219,000, 
trečioj — Pennsylvania — 
7,102,000, ir mažiausia bal
suotojų turi Alaska — tik 
83, 000.

MASSACHUSETTS SUVIENYTI AMERIKOS 
LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAI REMIA SENATO
RIŲ JOHN F. KENNEDY Į PREZIDENTO VIETĄ

Mes, Massachusetts Amerikos Lietuviai, gerai žinome 
senatorių Kennedy ir galima teisingai sakyti, kad jis yra 
pasirodęs geras mūsų draugas. Jis, be abejonės, yra ga
biausias vyras būti mūsu busimuoju prezidentu.

Dabartiniu drumstu laiku mes negalime tęsti ligšiolinę 
“nieko aedarymo” ir “užgerinimo” politiką. Mums reikia 
Senatoriaus Kennedy sugebėjimo, patyrimo ir ryžtumo ei
ti pirmyn ir pasitikti šešiasdešimtųjų metų uždavinius. Jis 
atgaus Amerikai prestižą ir pasaulio pasitikėjimą.

Massachusetts Suvienyti Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubai ragina visus Amerikos Lietuvius remti Senatorių 
Kennedy ir balsuoti už j) j prezidento vietą.

Albin Varoski. Sekretorius 
Adv. John J. Grigalus, Pirmininkas

(POLITINIS SKELBIMAS)

Reta proga

Jungtinių Tautų oganiza- 
cijos seimas (asamblėja) 
nutarė svarstyti kolonijų 
klausimą. Tą klausimą iškė
lė Chruščiovas norėdamas 
įdurti į akį Vakaių “imperi
alistams,” bet tuo pačiu jis 
davė proga ir Vakarų vals
tybėms kelti tome pačiame 
JT seime sovietiško koloni
alizmo klausimą.

Sovietų kolonijos yra 
dviejų lūšių: vienos pavel
dėtos iš carų Rusijos ir ki
tos po antrojo pasaulinio 
karo Įgytos. Apie tas kolo
nijas pasaulis turi daugybę 
medžiagos ir gali nuplėšti 
nuo Maskvos veidmainių 
kaukę ir parodyti juos šlyk
ščiausių kolonialistų padė
tyje.

Ar Amerika, Anglija, Bel
gija, Olandija, Prancūzija, 
Turkija, Pietų Amerikos 
kraštai, Indija ir kitos vals
tybės pasinaudos proga pa
rodyti pasauliui sovietų plė
šikišką kolonializmą ir ne
girdėtą veidmainiškumą?

Jei Vakarų kraštai pačių 
bolševikų duodamos progos 
neišnaudos, tai teks manyti, 
kad Vakarai apie pavergtų
jų laisvę kalba tik dėl svieto 
akių, o tikrumoje apie tai 
mažai tegalvoja.

Ir Afrikos valstybės, ku
rios dabar atsikratė ar atsi
krato svetimos globos, irgi 
neturėtų peikti vieną kolo
nializmą ir tylėti dėl kito. 
Kodėl Afrikos Gvinėja, 
Ghana, Nigerija, Maroko, 
Tunisas ir kt. turėtų būti 
priešingos lietuvių, latvių, 
gruzinų, estų, moldavų, ka
relų, armėnu, jakutų, gudų, 
ukrainiečių laisvei?

Vakarų valstybėms nuo
širdžiai pasidarbavus JT 
seime, lengvai susirastų tau
tų dauguma, kuri pasisaky
tų už visų kolonijų, neišski
riant nė rusų valdomųjų, 
laisvę.

Toki rezoliucija negrą
žintų niekam laisvės, bet 
klausimas būtų pakeltas ir 
pasaulio viešoji nuomonė 
būtų pradėto mobolizuoti 
už visų pavergtųjų tautų iš
laisvinimą.

Puertorikos vyskupai
Pereitą savaitę Puertori

kos arkivyskupas ir vysku
pai paskelbė ganitojišką 
laišką visiems tikintiesiems 
ir Įsako jiems ne daugiau ir 
ne mažiau, kaip nebalsuoti 
už liaudies demokratų 
partija, kuri jau eilė metų 
valdo Puertoriko.

Puertoriko vra JAV da
lis, bet turi plačią autono
miją ir tvarkosi viduje kaip 
nori. Puertorikos žmonės 
nedalyvauja Amerikos pre
zidento rinkimuose, bet lap
kričio 8 d. jie renka savo 
vietini parlamentą ir į tuos 
vietinius rinkimus salos vy
skupai Įsikišo be jokio saiko 
ir be jokios sarmatos.

Amerikos žmonėms Puer
toriko kataliku vyskupų pa
sisakymas rinkimuose,“ pri
mena “religijos klausimą” 
politikoje, kuris ir čia apta
riamas. ir gali turėti tom ti
kros reikšmės rinkimuose.

Puertoriko yra katalikiš
kas kraštas ir to krašto vy
skupų “Įsakymas” tikintie
siems rodo, kaip Romos ba
žnyčios dignitoriai moka su
jungti sielų ganymą su poli
tiniu bizniu. Ir Amerikoje 
vyskupai nėra kitokie, bet

čia jie yra atsargesni, nes 
jų tikybos žmonės yra ma
žumoje.

Nikitos submarinai
Amerikos stiprus ginklas 

yra povandeniniai laivai 
varomi atomine epergija ir 
dabar jau ginkluoti Polaris 
raketomis, kurios gali naiki
nančias bombas mėtyti iš 
po vandens.

Jei Amerika tokių baisių 
ginklų turi, tai kaip “socia
listinė” Tarybų Rusija galė
tų be tokių žudymo Įrankių 
išsiversti? Chruščiovas juk 

i “vejasi” ir nori pralenkti! 
į Giįžęs iš New Yorko, kur 
jis buržujams tik čebatu 
grūmojo, Nikita paskelbė, 
kad ir Sovietų Rusija turin
ti atomine jėga vai omų sub- 

: maiinų, bet žadėjo jų ne
siųsti prie Amerikos pa
kraščių dėl savo nepaprasto i taikumo.

Ar Nikita turi atominių 
submarinų ar ne, mes neži
nome, nors nėra abejonės, 
kad jei dar neturi, tai turės. 
Ką vienas gali, tą gali ir ki
tos. Įdomu yra tik kodėl Ni
kita rado reikalą savo ato
miniais submarinais girtis 

| Maskvoje ii- kodėl jis apie 
juos tylėjo čia Nevv Yorke? 
Negi iš kuklumo?

Kubos importas

Amerikos vyriausybė pe-
xv7xv<£ oavaiv^ uziuiauuę v x-

šokių prekių eksportą Į Ku
bą, išskyrus maistą ir vais
tus. Tai yra Amerikos atsa
kymas į Kubos provokacijas 
ir grasinimus.

Kaip tas Amerikos žygis 
atsilieps Į Kubos ūkį? Ar 
Kubos vyriausybė dėl to su
sidurs su neįveikiamais sun
kumais?

Atrodo, kad ne. Jau antri 
metai Kuba mažina impor
tą iš Amerikos ir dabar vos 
beįveža tik pusę tiek, kiek 
seniau Įveždavo. Už Įveža
mas prekes Kuba neskubėjo 

l ir mokėti ir dabar yra ge
rokai įsiskolinusi Amerikos 
pirkliams. Tų skolų Castro 
ir nesiskubins sumokėti.

Vieną sunkumą Kubos 
vadovai gal turės, tai atsi- 
gabenimas mašinų dalių. 
Visos Kubos dirbtuvės tu
ri Amerikoje gamintas ma
šinas, todėl ir mašinų dalys 
buvo gabenamos iš Ameri- 

; kos. Dabar Kuba turės pasi
dairyti kur kitur, kad galėtų 

' reikalingų mašinų dalių 
gauti. Bet turint Kanados ir 
Pietų Amerikos kraštų rin
kas prieinamas, gal ir tas 
sunkumas pasirodys ne toks 
jjau neįveikiamas.

Kongo netvarka
Naujoj Kongo valstybėj 

netvarka neina mažyn, bet 
vis dar didėja. Ten yra trys 
vyriausybės ir nė viena ne- 

i valdo. Yra Jungtinių Tautų 
kariuomenė, bet ir to tik 
vienur kitur tvarką palaiko, 
o šiaip krašte nei pastovios 
tvarkos, nei veikiančios ad
ministracijos vir ’dar nėra.

Išimtis yra tik Katangos 
provincija, kur dar yra už
silikusių belgų valdininkų, 
kurie naujai administraci
jai padeda tvarkytis.

Kongo turtingas kraštas 
ir nėra abejonės, kad jis 
susitvakęs bus gal pavyzdys 
visai Afrikai. Bet kol saulė 
patekės, ar bolševikai neap- 
sės tą nelaimingą kraštą?

tor.
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KAS MBKO NBVEIUA

TO NIKKAS NSPCDOA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, BATO

TAS DUONOS NBPRAM

LIETUVIAI KITUR WORCESTERIO NAUJIENOS
LENKUOS LIETUVIAI >____
Rugsėjo mėnesį Varšu

voje išėjo lietuviško lai
kraščio “Aušra” pirmasis 
numeris. Laikraštį leidžia 
Lietuvių Visuomeninės Kul
tūros Draugijos Centro Val
dyba. Pirmasis numeris iš
leistas gražiai, gausiai i- 
liustruotas.

Tame numery yra daug 
žinių ir apie Lenkijos lietu
vių visuomeninę veiklą.

Lenkijoj leista tik viena 
lietuvių draugija — Lietu
vių Visuomeninės Kultūros 
Draugija, kurios pirmasis 
suvažiavimas buvo 1957 m. 
Tada buvo išrinkta centro 
valdyba, kurios būstinė bu
vo Punskas, bet pernai ru
denį išrinkta nauja valdyba 
ir jos būstinė perkelta į 
Šeinius.

Dabar centro valdyboje 
pirm. yra: A. Skripka, vice
pirm. A. Čeplinskas, sekr. J. 
Kmieliauskas, ižd. A. Jan- 
čė ir 15 valdybos narių.

Šiuo metu veikia 7 savi
veiklos rateliai (Punske, 
Vidugiriuose, Navininkuo
se, Žegariuose, Valinčiuose, 
Šlynakiemyje ir Klevuose), 
kurie savo apylinkėse ir Sei
nuose surengė iš viso 29 pa
sirodymus. Pursko dainų 
ir šokiu sambūris koncerta-
vo ir Varšuvoje, n uosi a sa
vo programas Vilkapėdžių, 
Žvikelių. Radžiūčių, Vaita
kiemio irVaršuvos rateliai, 
kuriems vadovauja dau
giausia mokytojai ir visuo
menės veikėjai.

Sporto mėgėjai taip pat 
pradėjo organizuoti savo 
ratelius Vidugiriuose, Pa
liūnuose, Klevuose, Kreivė
nuose, Punske> Aradnin- 
kuose ir Radžiūčiuose.

Lietuviai turi 8 mokyklas 
lietuvių dėstomąja kalba, 
iš jų viena vidurinę Punske. 
Lietuvių kalba kaip atski
ras dalykas dėstomas 12 
mokyklų, veikia 2 ūkio 
mokyklos Punske ir Pris- 
tavonyse. Devyniose vieto
vėse surengti kursai suau
gusiems, turima 27 lietuviš
ki knygynai su apie 4,000 
tomų. •

SUSIRENKA VLIKAS

Vyliausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto (VLI
KO) atstovai lapkričio 13 
d. renkasi posėdžių. Jie 
bus New Yorke.

Vliko išvarėse pirmąjį 
posėdį turės ir neseniai iš
rinktasis LSS Centro Komi
tetas.

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Joje apraioma:
.Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Padūko;
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 
Įspūdžiai ii Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kain lietuvis vyną,daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs tulikas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šakiniais, meSkonis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai ii Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Nettmatuoti Tesąs valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis:
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs paistalų urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių...
Ir daug, daug kitų Įdomybių! Su gražiais ęevelksMa.

Knyga jau išėjo. Ufaisakiualeme knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai.

LEIViy

AUSTRALUA

Laisvės
(E) “Eltos Informacijų” 

bendradarbio pranešimu iš 
Melbourno, Australijos an
tikomunistinės organizaci
jos lapkričio 5 d. Exhibi- 
tion Buildings patalpuose 
ruošia didžiulę laisvės de
monstraciją, kurią, be Ben
dro Pabaltiečių Komiteto 
Viktorijoje, remia dar šios 
organizacijos: “Australijos 
Kinijos Draugija”, “Pa
vergtųjų Europos Tautų 
Seimas”, “Azijos Tautiečių 
Antikomunistinė Lyg a”, 
uAntibolševikinis Tautų 
Blokas”, “Tautų Už Gele
žinės Uždangos Komite
tas”.

Pagrindinis parengi m o 
tikslas yra atkreipti austra
lų visuomenės dėmesį į rei
kalą budėti dėl laisvės iš
saugojimo, iškilmingai pa
gerbti herojiškas pastangas 
tų, kurie paaukojo savo gy
vybę už laisvę, be to. pa
sižadėti ginti laisvę dabar
tyje ir ateityje.

Svarbiausiais kalbėtojais 
kviečiami Australijos fede
ralinės vyriausybės premje
ras Menzies ir senatorius 
F. McManus. Kaip žinoma, 
Menzies ir Jungtinių Tautų 
plenume pasisakė už Rytų 
Europos tautų laisvę.

BROOKLYN, N. Y.

Svečiai iš Detroito

Jau apie treji metai kai 
du darbštūs LDD 7 kuopos 
nariai Bolesius ir Emilija 
Umbrasai išsikėlė gyventi į 
Detroitą. Bet jie ne tik savo 
narystę kuopoje palaiko, 
bet neužmiršta ir savo se
novės draugų.

Štai spalio 9 d. netikėtai 
išvydome juos Woodhavene 
(Brooklyno priemiest i s); 
mat, atvykę pasisvečiuoti 
pas brooklyniečius, jie ap
lankė ir savo organizacijos 
tuo metu vykstantį susirin
kimą. Buvo labai malonu 
su jais susieiti ir apsikeisti 
įspūdžiais. Drg. Umbrasie- 
nė kuopos susirinkimui pa
sakė nuoširdžią prakalbėlę.

Kuopa šiame susirinkime 
galutinai pasiruošė banke
tui, kuris įvyks spalio 29d., 
F. Bručo svetainėje; ban
ketas ruošiamas adv. S. 
Briedžiui pagerbti jo 60 
metų amžiaus sukakties 
proga.

Toliau buvo svarstoma 
“Darbo” žurnalo reikalai 
Dauguma narių ne tik pasi

27,

DU REDAKTORIAI

Dešinėj Naujienų dienraščio vyr. redaktorius dr. P. 
Grigaitis ir Keleivio redaktorius Jackus Sonda LSS 
suvažiavime.

sakė už reikalą leisti “Dar
bą” be jokių sutrukdymų, 
bet priėmė keletą sumany
mų, kurie bus pasiųsti LDD 
Centro Komitetui.

Nutarta pasiųsti užuojau
tos laiškus dviem sergan
tiems kuopos nariam, drg. 
Križanauskienei ii- Paške
vičiui.

Paskaita
Baigus susirinkimą adv. 

Briedis padarė išsamų pra
nešimą apie socialinį drau
dimą, nurodydamas kaip 
jis veikia ir kokie numatomi 
socialinio draudimo page- 
irinimai ateitvje. Po prane
šimo buvo eilė paklausimų, 
kuriuos paskaitininkas pa
ryškino. Pagaliau buvo ku
klios vaišės, kuriose daly
vavo ir svečiai detroitie
čiai.

Narys
Mirė V. čilčius

Vincas čilčius, gimęs 
1893 metu gegužės mėn. 
10 dieną Dzūkijoje, Lietu
voje, atvykęs į ši kraštą 
prieš pirmąjį pasaulini ka
rą, nuolatinis “Keleivio” 
skaitytojas, staiga mirė šių 
metų rugpiūčio mėnesio 26 
dieną. Palaidotas rugpiūčio 
mėn. 30 dieną St. Charles 
kapinėse, Long Island, N. 
Y.

Liko liūdinti: žmona 
Konstancija, sūnus Alfre
das su šeima, sesuo ir kiti 
giminės. Apie jo mirtį pra
nešama giminėms, drau
gams bei jo pažįstamiems.

Jonas Juodis

GLENLYON, PA.

Mirė P. Ramonaitis
Spalio pradžioje automo

bilis užmušė skersai gatvę 
einanti Petrą Ramonaitį.

Velionis gimė ir augo 
Romoniškių kaime, Šum
sku parapijoj,! Ameriką at- 
žiavavo prieš pirmąjį pa
saulini karą. Pradžioje gy
veno Illinois valstijoje, o 
vėliau Glenlyon, kur jis il
giausia išgyveno. Paliko 
broli Joną. seserį Antaniną 
Zalders (Collinsville, III.), 
3 brolius ir seserį Lietuvoje, 
pusseserę Hartforde, du 
pusbrolius ir 2 pusseres 
Chicago, III.

Spalio 4 d. palaidotas 
vietinėse kapinėse, niekas iš 
artimųjų laidotuvėse neda
lyvavo, nes toli gyvena, ir 
nebuvo kam ir žinios pri
duoti, nes velionis buvo ne
vedęs ir gyveno tarp sveti
mų žmonių.

Luckienū

BROCKTON, MASS.

Biletus iš anksto nusipir
kus $1.50, o prie durų $1.75. 
Po programos šokiai geram 
orkestrui griežiant, gausus 

i bufetas.

i Mūsų klubo susirinkimas 
dėl žiemos švenčių iš gruo
džio 25 d.atkeltas į gruo
džio 11 d. 10 vai ryto. Jis 

; bus Draugijų Svetainėje, 
•4097 Porter SstreeL Jame 
, bus renkama kitų metų 
valdyba. Po susiiinkimo 
vaišės visiems nariams vel
tui.

Visi nariai įsidėmėkite 
šias svarbias dienas ir da
lyvaukite Klubo parengi
muose ir susirinkime.

L. Galinslcas
Pirmininkas

MIAMI BEACH, FLA.
Didelis banketas '

Brocktono Lietuvių Ta
ryba spalio mėn. 30 d. (sek
madienyje) 2 vai. p. p. 
Brocktono “Sandaros” sa
lėje rengia dideli banketą— 
iškilmingus pietus. Šio ban
keto metu įvyks ilgamečio 
Brocktono lietuvių Tarybos 
pirmininko K. Jurgeliūno 
pagerbimas. Bus paminėta 
jo 55 metų lietuviško darbo 
veikla ir jo 75 metų gimi
mo diena. .

K. Jurgeliūnas, žinomas 
visuomenininkas, atvykęs įii i---si nrasvą pnes uv metų, uai
būdamas jaunuoliu tuoj ė- 
mėsi lietuviško darbo. Pa
sižymėjo orgartizacinia i s 
gabumais, yra steigėjas 
daugelio lietuviškųjų jauni
mo bei kitų organizacijų.

K. Jurgeliūnas yra vie
nas iš senesniosios lietuvių 
kartos veikėjas, kuris arti
mai bendradarbiauja su 
naujai atvykusiais į šį kraš
tą lietuviais. Nežiūrint savo 
seno amžiaus jis ir šiandien 
dar tebevadovauja kelioms 
lietuviškoms organi z a ci
joms, kain SLA, Brocktono 
Lietuvių Tarybai ir yra or
ganizacijų aktyvus narys. 
Jis taip patyra ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos Centro 
narys. Savo taktiškumu lie
tuvių tarpe yra įsigijęs ne-, 
mažą skaičių draugų.

Šio banketo programoje: 
kalbos, sveikinimai, loterija, 
šokiai irkt.

Įėjimas tik $2.50.
Banketo pelnas skiriamas 

Dariaus ir Girėno vardo 
bakūžės išlaikymui.

Laukiama nemažas sve
čiu skaičius iš Bostono, 
Worcesterio, Norvvoodo ir 
kitų vietų.

DETROIT, MICH.

Lietuvių klubo nariams 
žinoti

Klubo banketas bus lap
kričio 5 d. klubo name 
4114 W. Vernor Higghwav. 
pasitikimui Chicagos LKM 
Choro. 7 vai. vakare. Vaka
rienė kainuos $1.50 y patai. 
Tikėtai turi būti nupirkti 
iš anksto. Tikėtus galite 
pirkti pas bartenderius ir
valdybos narius.

* * *
Klubo metinis / parengi

mas bus lapkričio 6 d., sek
madienį, buv. Lietuvių Sve
tainėje, ant 25th St. ir West 
Vernor Highway. Progra
mą atliks Chicagos LKM 
Choras su “Best of Music”. 
Pradžia 4 vai. po pietų.

« * •

Kaip užburtame rate
Miami ir apylinkėj gy

venantieji sukasi kaip už
burtame rate. Čia vieni 
greitai krinta, kiti keliasi, 
čia gali viską pirkti, bet 
norint parduoti reikia tu
rėti gabumų.

Čia saulė visuomet žeme 
ritinėjasi, vand e n y n a s 
krantus pūtuotomis bango
mis skalauja. Čia linksmi 
net šimtamečiai žmonės. 
Bet viską sudrumstė, kai 
čia gražioji Domia atėjo 
pasimaudyti. Ji viską auk
štyn kojomis apvertė.

Prie didžiųjų viešbučių 
vandenyno pakrantėje pa
rašai — “Taisomas”, “Ne
trukus bus atidarytas”. Mat, 
jr jiems viesulas daug nuo
stolių padarė — sienos nu
braižytos, elektros, kanali
zacijos įrengimai sugadinti 
ir tt.

Dabar pulkai darbininkų 
ten dirba ir gerai uždirba. 
Dėl blogos vasarotojams 
praeitos žiemos ir viesulo 
subankrutijo bene 60 dides
nių viešbučių. Jų savininkai 
pasikeitė, valdžia negavo 
visų mokesčių, reikėjo ir 
jai daiyti nuolaidų.

Jau 14 dienų streikuoja 
autobusų tarnautojai.

Lietuvė

YUCAIPA, CAL.

A. Janužausko sukaktis
“Keleivio” skaitytoj a s 

Antanas Janušauskas spa
lio 9 d. minėjo savo gyve
nimo 75 metų sukaktį. Ta 
proga jam buvo surengtas 
pokylis, kuriame dalyvavo 
visa jo šeima ir daug svečių. 
Viskas buvo labai gerai, 
tik oras tą dieną pasitaikė 
nekalifomiškas — a p s i- 
niaukęs kaip rytinėse valsti
jose.

Yueaipietis

HARTFORD, CONN.

Rodė lietuviikus rilmus

Rugsėjo 25 d. Lietuvių 
Pilečiu Klubo salėje buvo 
rodomi du filmai. Vienas jų 
vaizdavo Vasario 16 gim
nazijos gyvenimą, o antras 
laisvaįa Lietuvą, kada joe 
krepšininkai nugalėjo visus 
kitus ir tapo Europos krep
šinio meisteriai.

Juos žiūrėti buvo labai 
įdomu. Žmonių buvo pilna 
salė. Pelnas skiriamas ‘Tė
vynės Garsų” radijo pro
gramos pagerinimui.

Luckienū

Svečiuose pas sandariečius

Spalio 16 d. su inž. A. 
Čapliku jo mašina nuvažia
vome į banketą Antanui 

i Tamkui pagerbti. A. Tam- 
kus yra Sandaros 16 kuopos 
pirmininku, jis neseniai su
grįžo iš Lietuvos, kur su ki
tais ekskursantais išbuvo 
apie mėnesį laiko.* * *

Worcesteriečiai turėjo 
gražias Lietuvių Piliečių 
Klubo patalpas, bet, ve
dant didįjį kelią, reikėjo ir 
šį namą nugriauti, todėl 
dabar klubas nuomoja lai
kines patalpas Millbury gat
vėje Nr 45. Patalpos nejau
kios , todėl klubo vadovybė 
rūpinasi surasti žemės skly
pą, jame pastatyti namus ir 
juos taip įrengti, kad pa
tenkintų visus šių dienų 
reikalavimus. Juo greičiau 
tas bus padaryta, tuo ge
riau. B A *

Šį banketą sumanė ir 
daug pastangų jam padėjo 
geras sandarietis, įvairių 
draugijų veikėjas, Keleivio 

I uolus bendradarbis Juozas 
Krasinskas, kuris ir mane 

!į tą banketą pakvietė. Ma
čiau, kad vaišių metu dirbo 
Mitrikai, P. Miliauskas, 
Žurlis, šermukšnis ir kt.

| Banketo dalyvių buvo 
į pilna salė, turbūt 100 as
menų, visi sandariečiai. 
Pirmą kartą buvau tokiame 
jų pobūvy. Esama gerų vy-

VISI ĮSIJUNKIME Į 
PRIEŠPUOLĮ

Mūsų spaudoje yra iš
kelta teisinga mintis, kad 
laisvasis pasaulis niekada 
neturėjo tokios geros pro
gos pulti sovietinį koloni- 
zmą, kaip dabar po Krem
liaus ofenzyvos pastarojoj 
JT pilnaties sesijoj. Chruš
čiovo pasiūlyta Jungtinėms 
Tautoms deklaracija prieš 
kolonizmą tam labai gera 
proga.

Tačiau būtų klaidinga 
laisvojo pasaulio priešpuo- 
lio laukti patiems nieko ta 
prasme neveikiant. Kol 
“geležis karšta”, kiekvienas 
savu kūju turi ją “kalti”. 
Kaip “galimas” ligi šiol 
eina ir kaip jis turėtų eiti 
toliau?

Pavergtųjų Seimas per
laisvojo pasaulio vyriausy
bes ir jų delegacijas JT, 
taip pat per Europos Ta
rybos Patariamąjį Seimą 
daro žygių, kad Kremliaus 
iškeltas kolonizmo klausi- 
msa būtų įsakmiai Jungti
nių Tautų praplėstas ir 
sovietiniam kolonizmui.-

Baltijos Valstybių Delega
cijos Pavergtųjų Seime, 
oalaikydamos Pavergtųjų 
Seimo nusistatvmą Chruš
čiovo deklaraciją atkreipti 
nirmiausia prieš sovietini 
kolonizmą, savo ruožtu pri
mena JT delegacijoms ir 
laisvojo pasaulio vyriausy
bėms sovietų agresija prieš 
šias valstybes ir jų dabarti
nę padėti.

Ši akcija tačiau neapima 
oačios visuomenės, kuri 
šioj dalykų padėdyj taip 
pat turėtų rodyti ne mažiau 
aktyvumo, kaip pav. yra 
rodžiusi dėl Lietuvos atsto
vybės padėties pakeitimo

, rų ir malonių moterų!
{ Ir šiame pobūvy mačiau 
(jau iš seniau pažįstamus jų 
(gvardijos vadus — J. Šala
viejus, J. Dvareckas, M. 
Žemaitis, K. Žurlis, P. Mi
liauskas, V. Mitrikas, J. 
Krasinskas ir kl... vis tai 
tie, be kurių turbūt neap- 
seina nė vienas rimtesnis 
visuomeninis vietos lietuvių 
darbas.

Banketą pradėjo J. Kra
sinskas ii* pavedė jam va
dovauti J. Šalaviejui. Po 
gardžių užkandžių A. Tam- 
kus papasakojo savo kelio
nės į Lietuvą įspūdžius. 
Dai- kalbėjo J. Dvareckas, 
A. Čaplikas, adv. F. Alek- 
sis iš New Yorko. Mitrikas, 
Šimkonis, K. Žurlis, J. Svi-
klas, J. Sonda iš Bostono. * * *

Tikriausia dauguma ban
keto dalyvių yra ir Kelei
vio skaitytojai. Be jau pa
žįstamų iš seniau, šį kaitą 
J. Krasinskas supažindino 
su sena keleiviete malonia 
moterimi Ona Stulgaitiene, 
kuri, J. Krasinsko žodžiais, 
esanti pati stambioji lietuvė 
ūkininkė Gilbersville, J. 
Bliūdžiu, J. Svikla ir kt.

J. Kiela buvo pamiršęs 
Keleivio prenumeratą pra
tęsti, todėl jam tą patarna
vimą padariau.

Malonu buvo kelias va
landas pabūti Worcesterio 
sandariečių tarpe.

J. V-gas

Vatikane. Visuomenės ak
cija čia galėtų ir turėtų 
pasirodyti bent dviem bū
dais: kaip Amerikos, Ka
nados, Australijos, Argen
tinos ar kurio kito krašto 
piliečiai savo laiškais akin
kime savo vyriausybes, o 
kaip sovietinio kolonizmo 
aukos savo laiškais akinki
me visas JT delegacijas 
kovai prieš Sovietų kolo
nizmą.

Kadangi Chruščiove?' de
klaracija ir kolonizmo klau
simas JT dabartinės sesijos 
po poros savaičių gali būti 
svarstomas, laiko yra ne
daug ir veikti reikia nedel
siant.

Be abejojimo, kur tik 
galima, i bendrą veikimą 
būtina įtraukti ir kitų so
vietinio kolonizmo aukų 
žmones.

Visų JT delegacijų adre
sas:

To the Delegation of.......
United Natiors
Unied Natiors Plaza
New York, N. Y.

KODĖL AMERIKA TYLI?

Visame pasauly žinomo 
New York Times dienraš
čio skiltyse Thomas Eybye 
klausia, kodėl taip išeina, 
kad amerikiečiai turėdami 
tvirčiausius kozirius prieš 
Chruščiovą, kaip didžiausių 
kolonijų valdytoją, jų nepa
naudoja.

Jungtinėse Tautose ame
rikiečiai šį dalyką paliko 
Kanados, Anglijos ir Aus
tralijos premijerams, kurie 
aiškiai pasakė Nikitai į akis 
tą teisybę, o prezidentas 
Eisenhoweris tai nutylėjo.

O juk kova eina tarp 
Sovietų Sąjungos ir Jung
tinių Amerikos Valstybių.
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Prisipažino, kad komunistai 
teturėjo 1.500 narių

(E) Vilniaus radijas spa
lio 8 d. paminėjo, kad 20 
metų Liet. komunistų par
tija buvusi priimta i Sov. 
Sąjungos Komunistų Par
tijos sudėti. Tąja proga 
prisipažino, kad anuomet, 
1940 m. vasarą. Lietuvos 
Komunistų Partija teturė
jusi vos 1.500 narių. Ir toji 
saujelė, sudaranti niekingą 
visų gyventojų skaičiaus 
nuošimti, turėjo drąsos pa
siskelbti tautos masių va
lios reiškėją! Jei ne raud. 
armijos šarvuočiai, toji gru
pelė taip ir būtų nereikšmin
ga. Tarpe Lietuvos Komu
nistų Partijos uždavinių 
pranešime minima: ‘‘Parti
ja moko mus nekęsti liau
dies priešų”.

Ir šiandien Lietuvoj Ko
munistų partijos narių skai
čius tesiekia 2% visų Lie
tuvos gyventojų.

“Netvarka visose 
darbo vietose”

(E) Vilniaus radijo ko
respondentas piktinasi ne- 
tvrka “Metalo” fabrike 
pastebima netvarkingai, kur 
Kaune. “Gaila, kad metalie- 
čiai nemėgsta švaros ir tvar
kos. Lankantis gamykloje, 
pastebima netvark ingai, 
papuola, suverstos medžia
gos. Jos neapsaugotos nuo 
lietaus rūdija. Tokia pat 
Ktvarka ir sandėliuose. Ne
geriau saugoma gatava pro
dukcija. Netvarka matyti 
visose darbo vietose”. Įmo
nės inžinierius teisinosi, 
kad jau seniai esanti suda
lyta komisija, kuri visus 
trūkumus užrašanti i kny
gą... Tuo matyt visa ii- bai
giasi.

Fantastiški kurortiniai 
planai

(E) “Tarybinė Klaipėda” 
130 nr. pranešė apie fan
tastinius planus išplėsti pa
jūrinių kurortų rajoną iki 
pat Šilutės, Gargždų, Kre
tingos ir Darbėnų. Toje zo
noje (viso 2.300 kv. kilo
metrų plote) būsią užveisti 
nauji miškai. Pamario ku
rortai turėsią du centras: 
Palangą ir Nidą — 5-8 km. 
i pietus nuo Smiltynės, Kur
šių marių pakrantėje, iš
augsiąs kurortinis Naglių 
miestelis. Toliau išsidėsty-

6iąs Agilos kurortas. O Ni- 
idos, Preilos, Pervelkos ir 
Juodkrantės kurortai dar 
daugiau būsią išplėsti.
Kova prieš “spekuliantus”

(E) Lietuvoje pastaruoju 
metu sugriežtinta kova su 
vadinamais “spekuliantais 
veltėdžiais”, kurių esą dar 
labai daug. Kai kuriose Lie
tuvos vietose buvo suruošti 
net mitingai tuo klausimu 
šūkiu “Kas nedirba — tas 
nevalgo”. Tokiuose paren
gimuose paprastai dalyvau
ja ir prokurorai.

Studentai derliaus 
nuėmimo darbuose

(E) Vilniaus universiteto 
Įvairių fakultetų studentai 
dirbo kolchozuose derliaus 
nuėmimo darbuose. Viso 
dirbo apie 1.600 studentų. 
Š. m. nigs. 21 d. 1.000 Že
mės ūkio akademijos stu
dentų, diauge su Įmonių ir 
Įstaigų darbininkais bei 
tarnautojais išvyko i Var
nių, Širvintų, Ariogalos ir 
kt. rajonus talkininkauti 
kolchozininkams derlia u s 
nuėmime.

Dviratininkai pasiekė 
Vladivostoką

Spalio 9 d. Vladivostoką 
į (Sibiro rytuose, prie Japo- • 
nų jūros) pasiekė Lietuvos 
dviratininkai, kurie iš Kiai- i 
pėdos išvyko prieš 5 su vir
šum mėnesių ir nuvažiavo 
apie 7,00 mylių.

Kelionėje, kaip žinoma, 
žuvo dviratininkų vadas Al
seika.

Šokėjai Į Pietų Ameriką
Pirmadini, spalio 10 d. 

iš Maskvos i Paryžių išskri
do Sovietų Sąjungos liau
dies šokių šokėjų grupė.

Joje yra 7 respublikų 
(Rusijos, Uzbekijos, Armė
nijos, Gruzijos, Moldavijos, 
Latvijos ir Lietuvos) šokė
jai, viso 29 asmenys, jų tar
pe 4 lietuviai: Emilija Gu-• 
žinskaitė, Nijolė Petrylaitė, i 
Vytautas Beterlevičius ir 
Juozas Gagiškis.

Pašokę Paryžiuje, šokė
jai vyks Į Pietų Ameriką.

Argentinoje lietuviai šo
kėjai dalyvaus pasaulinia- 

;me folkroninių šokių kon
kurse, kuriame šoks klum
pakojį.

šokėjai kelionėje išbus

venamųjų kraštų vyriausybėms galėtų priminti, kad
1. Lietuva nuo neatmenamų šimtmečių buvo nepri

klausoma valstybė prie Baltijos jūros ir jos vardą jūs 
galite rasti seniausiuose Europos žemėlapiuose. Rusiš
kojo imperializmo užgrobta gale XVIII šimtmečio, ji 
19i8 metais atkūrė savo valstybinę nepriklausomybę, 
buvo priimta Į Tautų Sąjungą ir pripažinta de jure il
tie facto visų pasaulio valstybių, /skaitant taip pat So
vietų Sąjungą.

2. Sovietų Sąjunga 1940 metais birželio 15 dieną 
žiauria karine jėga užėmė nepriklausomą Lietuvos 
Respubliką ii* palaipsniui:

a) panaikino jos valstybinę savivaldą; 
b j panaikino jos administraciją; 
cj panaikino jos finansinę sistemą; 
u j sugriovė jos ekonomiją, panaikindama privačią

nuosavybę pramonėje, žemes ūkyje, prekyboje ir 
nekilnojamojo turto valdymą miestuose;

ej prievarta /jungė Lietuvą į Sovietų Sąjungą 
teritoriniai, politiniai, ekonominiai, kultūriniai ir 
pagrobė arba suvalstybino Sovietų Sąjungos naudai 
visus jos turtus, nuosavybes ii* gamtos išteklius.
3. Karinės okupacijos pasekmėje Sovietų Sąjunga 

Įvykdė Lietuvoje:
a) politin/ genocidą — uždarė visas lietuviškas 

politines partijas ii* sunaikino tų partijų vadus ir 
/stiprino vienintelę komunistų partiją, pačios Mas
kvos vadovaujamą;

b) fizini genocidą — sunaikino ir deportavo 1941 
ir nuo 1944 iki 1953 metų šimtus tūkstančių lietuvių, 
kurie buvo priešiški Sovietų Sąjungos, ar jos komu
nistų partijai, ar jos Įvestam okupuotoje Lietuvoje 
Sovietų kolonialiniam režimui arba tik buvo Įtarti, 
kad gali būti piišiški;

c) kultūrinį genocidą — varžant ir persekiojant 
lietuvių tautinius, kultūrinius poreiškius ii* lietuvių 
kultūrininkus, pavedant juos Maskvos patikėtinių 
priežiūron ir suvaržant juos sovietinės komunistinės 
cenzūros varžtais;

d) religinį genocidą — nuosekliai ir Įžūliai sie
kiant sunaikinti tikėjimą, tikinčiuosius ir dvasiškius;

e) tautinį genocidą — neatlaidžiai vykdant rusi
fikaciją ir priskiriant visa, kas lietuviška ir tautiška 
prie diversinių ir kriminalinių nusikaltimų, tikslu
IW1 c^Vinti ii- naikinti* ><7v*** *4 iic*iiviiivi.

apie 3 mėnesius.

Visiems lietuviams
VISUOSE PASAULIO KRAŠTUOSE

Lemtingosios dienos atėjo. Lietuvos skundas prieš 
Sovietų Sąjungos pavergimą ir jos šauksmas atstatyti 
paniekintas teises ir grąžinti jai laisvę ir nepriklauso
mybę turi būti nuneštas į Jungtines Tautas.

Kai Jungtinių Tautų pilnaties susirinkimas (tur būt 
š. m. lapkričio mėn.) pradės svarstyti pačių Sovietų 
Įneštą pasiūlymą tuoj suteikti laisvę visoms tautoms, 
dabar dar esančioms kolonialinėj priklausomybėje Afri
koje, Azijoje ir Okeanijoje, Jungtinėse Tautose tuoj 
turi būti iškelta viešumon, kad
Lietuva Europoje tebėra Sovietų Sąjungos koloniali- 
niai pavergta ir kad jos laisvė ir nepriklausomybė turi 
būti tuč tuojau atstatytos.

Kreipiamės Į visas lietuviškas organizacijas, visuose 
j.u aulio kraštuose ir prašome neatidėliojant mobilizuo
ti visuomenę ir pavienius asmenis tuč tuojau siųsti pe
ticijas, laiškus, telegramas jų gyvenamų kraštų vyriau
sybėms prašant kelti Lietuvos išlaisvinimo iš Sovietų 
kolonialinio pavergimo bylą Jungtinėse Tautose ir ten 
reikalauti , kad kolonialinių kraštų išlaisvinimo dekla
racija tuoj būtų pritaikyta Lietuvai ir kitiems Rylų ir 
\ idurinės Europos pavergtiems kraštams.

Lietuvių organizacijos savo memorandumuose jų gy-

Visi aukščiau išvardinti Sovietų Sąjungos nusikal
stamieji veiksniai buvo nukreipti Į Lietuvos valstybinę, 
politinę, ekonominę, o lygiai kultūrinę ir kitokią pri
klausomybę nuo Sovietų Sąjungos, kas sudarė turinį 
labiausiai beteisiškos, žiaurios, naikinančios ir visą 
žmonišką buitį ir jos aplinką išnaudojančio sovietiško 
kolonializmo, kurį mūsų visų didžiausia paieiga yra 
pasmerkti, prieš ji griežčiausiai protestuoti ir reika
lauti tuč tuojau atitraukti iš Lietuvos. Sovietų Sąjun
gos kariuomenę, administraciją, policiją ir partiją, 
baigti Lietuvos okupaciją, kad ten galima būtų pra
vesti laisvus ir visuotinius rinkimus Jungtinių Tautų 
priežiūroje ir atstatyti teisę, laisvę ir Lietuvos nepri
klausomą valstybę.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
Prezidiumas —

New Yorkas, 1960 m. spalio 18d.

V. Požėlai prisiminti
J. VLKS
(Tęsinys)

VI. Požėla vidaus reikalų į demokratų. Panašiai manė 
ir V. Požėla. Galop po ilges
nių svaratvmų, socialdemo
kratai sutiko ir, susitarė su 
liaudininkais sudaryti vy
riausybę. VI. Požėlai buvo 
lemta būti paskirtam vidaus 
reikalų ministerių. šalies 
vidaus gyvenime, ypač dar 
kovingoms aistroms nenu
rimus, Vidaus reikalų mi
nisterija buvo pati jautriau-

mimsteris

Solialdemokrat a m s ir 
liaudininkams trečiojo sei
mo rinkimus 1926 m. laimė
jus, jiems teko ir vyriausybę 
sudalyti. Soči a 1 d e m o - 
kratų tarpe būta ir tokių, 
kurie susvyravo ar dera 
eiti Į vyriausybę? Tokias 
jie savo abejones grindė, 
kad tų rinkimų laimėjimas šia vieta, 
nėra tikras, tai yra šalies 
gyventojų nuotaikas nepil
nai pavaizduojąs. Buvusios 
krikščionių demokratų ko
alicijos sudarytos vyriau
sybės tiek buvo Įgrisusios, 
kad renkant tretįjį seimą 
daug buvo tokių, kurie ne 
įsitikinimo vedami, bet su
kelto jausmo atidavė bal
sus už socialdemokratus.
Todėl laikinai tokios susida
riusios nuotaikos gali stai
ga atvėsti ir nusikreipti 
prieš socialdemokratus. To
dėl geriau dar luktelti ir 
nuošaliau laikytis nuo vy
riausybės sudarymo, taip 
galvojo kaip kas iš social-

Iš jo darbo srities rei
kėjo ruošti ne vieną įsta
tymą. Pav. vietos savivaldy
bės ant kulnų lipo. Pradžio
je savivaldybės turėjo pla
čias teises. Apskričių vir
šininkai tegalėjo savival
dybių nutarimus protestuo
ti, jei jie buvo priešingi 
įstatymams. Vėliau apskri
čių savivaldybių pirminin
kais buvo apskričių virši- 
jhinkai, kuriuos skirdavo 
Vidaus reikalų ministeris. 
Vietos savivaldybinink a i 
tokios tvarkos nekentė ir 
reikalavo savivaldyb ė m s 
didesnio savarankiškumo.

Opozicija iš dešinės —

BOBY SAVO GERBĖJA MS DIODĄ PARAŠĄ

New Yorko lankiu žaidėjas Bobby Richa’dson. koris paskutiniuose ‘World Series’ 
žaidimuose laimėjo 12 “bėsęimy” ir tuo b ūdų dabar stovi greta tokių garsių žaidė
jų, kaip I,ou Gehrig ir Babe Ruth, savo gerbėjams duoda parašą.

krikščionys, tautininkai, ir 
iš kairės — bolševikai viso
kiais, dažnai šlykščiais bū
dais kaitino atmosf e r ą. 
Ypač krikščionys sujudo, 
kai vyriausybė pasiūlė nu
braukti kunigams algas ir 
peržiūrėti kariuomenės eta
tus. Kariuomenėj būta pul
kininkų ir generolų daugiau 
negu reikia, dalis jų būtų 
atleista. Todėl ir karių 
tarpe atsirado “skurnikų”, 
kurie pradėjo veikti prieš 
liaudies išrinktą vyriausybę.

Komunistų arkliukas bu
vo nedarbas. Iš jų sukurtų 
Bedarbių komitetų nieko 
neišėjo. Jau mažėjo jų įta
ka ir unijose, bet jie drums
tė darbininkus ir tas sunkino 
Vidaus reikalų ministerijos 
darbą.

V. Požėla buvo nusista
tęs visur griežtai laikytis 
įstatymų. Nors jis turėjo 
tikslių žinių apie opozici
jos veikimą ir jų ketinimus 
panaudoti smurtą vyriausy
bei nuversti, bet nesiėmė 
administratyvių priemonių 
juos sudrausti. Tada būtų 
reikėję skelbti karo stovis. 
Ne, šito VI. Požėla nenorė
jo. Jis tikėjo savo tauta. 
Jis buvo tikras, kad išsišo
kėliai bus sudrausti įstaty
mų keliu, jų kaltę teisme 
įrodžius. Tad iš šalies nors 
ir buvo raginamas nieko ne
delsiant imtis žygio opo
zicijos vadus sudrausti, VI. 
Požėla tam nepritarė.

VI. Požėla į savo parei
gas žvelgė teisininko aki
mis, tai yra visur paboda
mas teisingumą, Įstatymus 
ir vengė imtis išimtinai 
administracinių priemonių. 
Iš vietų ir pačiame Kaune 
pasipylė reikalavimai tuoj 
atleisti gyventojams Įsipy- 
kusius valdininkus, ypač 
iš policijos. VI. Požėla, su
šaukęs visus Vidaus reika
lų ministerijos valdininkus, 
tarė jiems žodį. Jis pasakė, 
kad be teisme įi o'dyto nusi
kaltimo ir dėl politinių Įsi
tikinimų niekas iš valdi
ninkų nebus atleistas, jei 
bent kas pats panorėtų 
išeiti. Prašė visų eiti sąži
ningai pareigas ir kaip val
dininkams nederėtų uoliau 
politikos gyvenime daly
vauti. Valdininkas turi bū
ti bešalus, visiems vieno
dai piliečiams patarnaująs.

VI. Požėla per visą savo 
ministeriavimą laikėsi šito, 

į tai yra be nusikaltimo Įro- 
■dymo nieko iš tarnybos 
neatleido. Dėi tokio jo nu
sistatymo kilo nemaža ne
susipratimų, net ir su kai 
kuriais savo bendramin
čiais. Taip pat jis vengė re- 
Ikomendacijų kas n o- 
rėjo gauti tarnybas Vidaus 
reikalų ministerijoj. Ir čia

jis turėjo visokių nesmagu
mų.. Buvo tie nepatenkinti, 
kurie jų Įsitikinimu VI. Po
žėla turėjo paboti jų reko
mendacijų ir suteikti to
kiems pirmoj eilėj tarnybas. 
O tikrai ir rimtai kai ku
rie apskričių viršininkai, 
policijos vadai ir kiti buvo 
Įsipykę gyventojams. Iki 
trečiojo seimo susirinkimo, 
Lietuvoje veikė karo stovis, 
tai yra spaudos, susirinki
mų laisvė buvo suvaržyta. 
Vietos administracija kai 
kuriais atsitikimais galėjo 
administratyviai be teismo 
sprendimo nubausti jų Įsi
tikinimu nusikaltusius ar 
nepaklusnius valdžios pa
reigūnų Įsakymams. Tas ir 
erzino gyventojus^ O karo 
stovį panaikinus, savaimi 
suprantama, kad kaip kas 
iš nubaustų dabar norėjo 
“atsigriebti” ai ba rimtai 
Įrodyti, kad jis nekaltai 
buvo baustas

Bet ne vien tik tai drum
stė V. Požėlos nuotaikas. 
Visur ir visais laikais atsi
randa padaužų. Sunki kova 
su jais. Ypač toji kova pa
sunkėja, jei Įstatymai suda
ro progas jiems bausmės 
išvengti. Kai Lietuvoj veikė 
karo stovis, niekas nesirūpi
no tokio Įstatymo išleidimu, 
kuriuo pasirėmus būtų ga
lima rimta kova su padau- 
žininkais ir kitais naktibal
domis. Lietuvoj karo sto
vi panaikinus, tuoj padau
žos atkuto. Policija neturėjo 
Įstatymu pagrįstų priemo
nių su tuo kovoti. Opozici
ja šita išnaudojo ir savo 
spaudoj pradėjo rašyti, kad 
Lietuvoj chuligani z m a s 
tarpsta lyg ir socialdemo
kratų užtariamas... Tai bu
vo demagogija, bet ji veikė 
žmonių nuotaikas. Pasku
bomis buvo ruošiamas Įsta 
tymas, suteikiąs apskričių 
viršininkams teisę, reikalui 
esant, paskelbti savo ap- 
skiityj atitinkamus nuosta
tus, suvaržančius padaužų 
išsišokimus, tai yra sutei
kiant policijai galios tokius 
iki teismo uždaryti kalėji
mam

Bene gruodžio mėn. pra
džioj VI. Požėla pranešė 
socialdemokratams, kad jis 
išeinąs iš ministerio parei
gų ir prašė pasirinkti kitą 
kandidatą. Jis ir buvo suti
kęs tik laikinai pabūt/ mi
nisterių. Bet gruodžio 17 d. 
perversmas dar užklupo VI. 
Požėlą ministerių. Nakties 
metu kaž kas pradėjo drą
siai belstis į jo buto duris. 
Jis jas atidarymas pasisakė 
žinąs, jog tai smurtininkų 
darbas. Jis buvo sulaikytas, 
kartu su kitais ministeriais. 
Įdomu pažymėti, kad per- 
vei-smo dieną policijos ir

saugumo departamento di
rektorius kaž kur* išvyko. 
Nebuvo jo tarnyboj nė 
perversmo dieną. Nebuvo 
kas įsako miesto policijai 
ir policijos mokyklai su
drausti išsišokėlius nors ir 
karius. Tikra, kad vidaus 
reikalų ministeris nelaukė 
iš savo departamento di
rektoriaus tokio pasišalini
mo. Juo labiau, kad jis ne
buvo perversmininkų šali
ninkas ir pats rinko žinias 
ir iš kitų jas gaudavo apie 
perversmo planavimą. Deja, 
lemiamu momentu depar
tamento direktoriui, taip 
pat teisininkui, kaip ir 
krašto apsaugos ministeriui 
ir kitiems atsakingiems ka
riškiams , pritrūko drąsos, 
nors jie visi tokiam smurtui 
nepritarė. Vienintelis, kuris 
mėgino imtis žygio išsišokė
lius sudrausti, tai buvo pulk. 
Škirpa, tada gener. štabo 
viršininkas, bet nepavyko.

O bent Kauno policija 
jau buvo apvalyta nuo ne
tinkamų vadų ir ji būtų 
išėjusi vyriausbę ginti, jei 
būtų kas nors iš jų viršinin
kų davęs įsakymą.

Neabejotina, kad VI. Po
žėla tai labai skaudžiai 
pergyveno, o ypač kai teko 
nusivilti tais asmenimis, 
kuriais jis pasitikėjo, ypač 
saugumo ir policijos depar
tamento direktorium. Tiesa 
ir čia jis buvo savo laiku 
įspėtas, kad abejotina ar 
to departamento direktorius 
bus įyžtingas, kai reikalas 
ištiks?

—' Jei ne juo, tai kuo 
tada pasitikėti? —, į tą 
pranešimą taip buvo .atsa
kyta. Juo labiau, kad de
partamento direktorius bu
vo koalicinės vyriausybės 
šalininkas. Tiesa, direkto
riaus pasirinkti kai kurie 
atsakingi pareigūnai nebu
vo visiškai patikimi, ryž
tingi, abejonių sukeliantie- 
ji-

VI. Požėla po šio smūgio 
nutolo kiek nuo politinio 
gyvenimo ir vertėsi advo
katūra.

Su VI. Požėlos mirtimi 
mes netekome darbščios, 
sumanios asmenybės, tos 
asmenybės, kuri iš jaunų 
dienų tiesė, mynė takus į 
Lietuvos nepriklausomybę, 
kuri uoliai pasireiškė 1905 
m. Lietuvos sukilime.

VI. Požėlos atsiminimai, 
jei pasiseks juos sutvarkyti, 
jei jie buvo baigti, bus ti
krai įdomūs.

(Pab.riga>

Paragink savo bičiulį Ke
leivį išsirašyti — ilgais žie
mos vakarai* turės gerą 
draugą.
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vo žydų rabinas, o mes e- tėvas žinai, kad tai negali- 
sam lietuviai, tai kokiu spa- mas daiktas. Medžiai per
šabu jo knygos gali būt vieną dieną neužauga. __ ___
mums šventos? Ne, sako,! —Veidiminut, Maiki ! Aš i garbingas -svečias, knygų 
žydų vieros mes nepripažįs- girdėjau, kaip šį bizni kuni- į “Dienojant” ir “Penktieji 
tam. Sako, jie nesižegnoja, gas sykį aiškino per pamok-i metai” autorius Kipras Bie- 
poterius kalba su kepurė- slą. Jis rokavo, kad bedie- . linis.
mis, įožančiaus ii škaple- viai nesupranta švento raš--Svečias pasveikino susirin- 
rių dietoje jie nešioja cice- to ir mislina, kad tenai ap- kusius Amerikos Lietuvių 
liūs, jie kitaip krikštija vai-, rašytos dienos buvo tokios Socialdemokratų Sąjungos 
kus ir, kas svarbiausia, jie!pat, kaip dabar mūsų die- vardu. Pasveikinęs įteikė 
nepripažįsta nei mūsų Die-1 nos, nuo saulės užtekėjimo amerikiečių draugų dovaną 

tx jkj nusileidimo. Iš tikrųjų $25.
gi dienomis tenai esą pa- Raštu atsiuntė sveikinimą 
vadintos čielos gadynės, gal garbingas žmogus ne tik 
po tūkstantį metų, taigi socialdemokratams, bet ir 
galėjo ir medžių priaugti, visai lietuvių tautai — Va- 
ir žolės priželti, ba čėso sario 16-sios. akto autorius, 
buvo plenti. pasirašytojas, istorinės kny-

—Tėve, kas Maižiaus pa- gos “Lietuva budo” autorius 
sakas šitaip aiškina, tas dar prof. Steponas Kairys (Jo 
labiau jas suvelia, nes Mai- sveikinimą rasite žemiau, 
žius sako, kad saulę Dievas ’ Red.).
sutvėręs ketvirtą savo kū-i* Be to, raštu sveikino “Ke- 
rybos dieną. Reiškia, per leivio” redaktorius ir St 
tris dienas saulės nebuvo.. Taurinskis, atsiuntęs ir pi- 
Jeigu tas dienas skaityti ga-jniginę auką, aukojo taipgi 
dynėmis, tai reikštų, kad i J. šarapnickas ir lg. Bie- 
žemė žaliavo ir augmenija • liauskas. ‘

Po sveikinimų Kipr. Bie
linis kalbėjo apie mūsų 
spaudą ir Literatūros Fon
dą. Jo įdomus pranešimas 
buvo visų dideliu dėmesiu 
išklausytas.

Įdomų pranešimą padarė 
ir drg. dr. Pranas Ancevi- 
čius apie lietuvius tremties 
bendruomeniniame gyveni
me.

Einamuose reikaluose bu
vo svarstoma, kaip pagy
vinti Sąjungos veiklą.

Pagal daugumos nuomo
ne reikia kreipti dėmesį į 
politinį švietimą, reikia 
spaudoje duoti atitinkamų 
straipsnių, rengti paskaitų, 
dažniau šaukti konferenci-

vo motinos nei sūnaus. Iš 
Kristaus jie daro juokus. 
Tai tokia yra Maižiešiaus 
viera. Taigi kožnam turėtų 
būti aišku, sako Zacirka, 
kad Maižiešiaus raštų, ku
riais ta viera yra paremta, 
mes negalim vadinti šven
tais. Ir jis pridūrė: jeigu, 
sako, koks avingalvis tiki, 
kad to labino raštai yra 
šventi, tai tokiam reikėtų 
raidavei padaryti žydišką 
krikštą. Taigi dabar, Mai
ki, aš nežinau, koks turėtų 
būti mano atsakymas. Za
cirka visiškai mane subala- 
mutijo.

—Zacirka, tėve, ima šį 
klausimą iš religinio taško. 
Bet Maižiešiaus raštų nega
lima imti rimtai pirmiausia 
dėlto, kad jis rašo nesąmo
nes. Štai, jis sako, kad su
tvėręs dangų ir žemę, Die
vas pirmą dieną padarė 
šviesą ir pamatė, kad tai 
geras dalykas.

—Šiur, Maiki, kad šviesa 
reikalinga. Juk be jos nie
ko nematysi.

—Dėl to nesiginčysim, 
tėve. Bet Maižius dar aiš
kina, kad šviesos dėka ga
vosi rytas, gavosi vakaras 
ir gavosi pirmoji diena.

—O ar ne taip buvo?
—Palauk, tėve, palauk. 

Antrą dieną jo Dievas at
skyrė vandenį nuo kito 
vandens ir sutvėrė tvirtą 
dangų, kuris buvo jau su- 
tveilas iš pat pradžios; 
įeiškia, dangų Dievas tvėrė 
du kartu. Čia yra betvarkė.

—Nu, o gal taip ir buvo., to pamokslininko, ta diena
—Bet tai dar ne viskas.'buvo ištisa gadynė, kuri tę- Dac oi.

KBUOVBr JBO. BOSTON

KANADOS NAUJIENOS ST. CATHERINES, ONT.

TORONTO, ONT.

Po KLSS konferencijos

Spalio 9 d. Lietuvių na
muose įvyko Kanados Lie
tuvių Socialdemokratų Są
jungos konferencija. Nežiū
rėdami į3 dienų šventes 
ir pasakiškai gražų orą ir 
pamiršę medžiokles, žuva- 
vimus, mūsų draugai gau
siai susirinko savo reikalų 
svarstyti, su garbingu sve
čiu, kovotoju už Lietuvos 
laisvę dar caro laikais Kip
ru Bieliniu pasimatyti ir jį 
savo atsilankymu pagerbti. 
Be gausios Toronto draugų 
atstovybės, dalyvavo drau
gai iš Oakville, Hamiltono, 
St. Catherines, Castletono 
ir kt. Mūsų vienminčių iš 
Montrealio, Temiskaming, 
North Bay, Sudbury, Win- 
nipego ir Albertos nebuvo, 
nes vienus skyrė šimtų , ki
tus tūkstančių mylių atstu
mai.

Koferenciją žodžiu svei
kino K&nados Socialdemo
kratų (CCF) vadas, Onta- 
rio parlamento narys Do
nald MacDonold. Jo kalba

-Vot, Maiki, as jau čia, teve. Trecią dieną Dievas)buvo šilta, nuoširdi ir 
—Ai- jau sugalvojai at- pas Maizių jau ukinmkau- i 

sakymą? ja: sodina medžius, zeldi-
—Su tuo atsakymu, Mai- na žolę ir dirba taip smar

ki, išėjo nekaip. Buvau nu- kiai, kad pažaliuoja visa 
ėjęs Zacitkos paklausti, ką žemė. Ir vis tai pasidaro 
jis apie tai mislija. Sakau, per vieną dieną, 
kaip tu rokuoji, ar Maižie-, —Ar tas negerai? 
siaus parašytos knyg o s —Būtų labai gerai, tėve,
šventos, ar ne? Jis pamisli- jeigu per dieną galėtų pri- 
jo, pakrapštė nosį, ir sako: augti medžių ir pažaliuotų

Po jo sveikino Žydų So
cialdemokratų Bundo atsto
vas drg. Lenkinski, Lenkų 
socialdemokratų vardu drg. 
Burkovski ir čekoslovakų 
socialdemokratų drg. dr. 
Hykel.

Su sveikinimais baigėsi 
pirmasis konferencijos po
sėdis. Visi jos dalyviai buvo 
pakviesti užkandžių.

Antąjj posėdį pradėjus, 
buvo pakviestas tarti žodį

klestėjo per ištisas gadynes 
be saulės. Šitaip tvirtinti 
būtų didžiausia nesąmonė, 
tėve, nes šiandien ir pra
džios mokyklos vaikai žino, 
kad be saulės šviesos ir ši
limos niekas negali augti 
nei žaliuoti.

—Bet šviesos buvo, Mai
ki. Mažiešius sako. kad jau 
pirmutinę dieną Dievas ją 
sutvėrė.

—Tai yra kita to rabino 
nesąmonė, tėve. Kaip ga
lėjo būti pirmutinę dieną 
šviesu, jeigu tik ketviitą 
dieną buvo sutverta saulė? 
O jeigu priimtume to' pa
mokslininko aiškinimą, kad 
Biblijos dienos reiškia išti
sas gadynes, tai reikštų, 
kad žemė buvo apšviesta 
per keletą gadynių be sau
lės. Nors saulė netekėjo, 
bet buvo rytas; nors saulė 
nesileido, buvo vakaras; ir 
nors saulės visai nebuvo, vis 
dėlto buvo diena. Ir. anot

sėsi gal tūkstantį metų. 
Tėve, jeigu tai nėra nesą
monė, tai kaipgi kitaip tas 
pasakas pavadinti.

—Well, Maiki, aš galiu 
tik pasakyti amen, ir tegul 
bus taip, kaip tuii būti.

jas.
Lietuvių Bendruomenės 

klausimu konferencija lai
kėsi seno nusistatymo: Ją 
remti, kol ji dirba savo pa
skirties darbą.

Nutarta artimiau bendra
darbiauti su Kanados So
cialdemokratų Partija 
(CCF), o kai bus įsteigta 
nauja partija iš darbo uni
jų ir CCF, bendradarbiauti 
su ja.

Pakeistas stat u t o 39 
straipsnis, kuris liečia narių 
mokestį: Dabar jis nustaty
tas $3 metams. Nariai pa
raginti visaip remti savąją 
spaudą.

Centro komitetan išrinkti 
7 nariai ir į revizijos ko
misiją 3.

Konferencijos dalyvis

STEPONO KAIRIO 
SVEIKINIMAS

Brangūs draugai, Kana
dos socialdemokratai,

Kad ir kaip norėčiau spa
lio 9 d. būti Jūsų tarpe, ma
tyti senų draugų veidus, pa
sikeisti su Jumis nuošir
džiais sveikinimo žodžiais, 
dalyvauti Jūsų diskusijose, 
svarstant įvairius Jūsų su
važiavimo darbotva r k ė s 
klausimus, bet skirią at
stumai ir mano pakrypusi 
sveikata stovi kieta užtvarą 
mano norams. Tai nors ke
letas nuoširdžių sveikinimo 
žodžių. i

Ko Jums, draugai, labiau
sia linkiu?

Gyvename nepaprastus 
laikus. Socialistinis sąjūdis 
dešimtmečių atkaklio mis 
kovomis prfhrtino žmoniją 
prie socializmo idealų įgy
vendinimo. ' Pasikeitimams 
pribrendęs gyvenimas stato 
išspręsti dešimtimis naujo 

1 kurtino gyvenimo proble
mų. Socialistinė mintis į- 
temptai dirba peržiūrėdama 

į partijų senas programas ir 
1 patikrindama, ar teisingu 
: keliu buvo eita smaigstant 
gaires kelyje į kilnų ateities 
gyvenimą.

Bet tarp socialdemokra
tijos tiesių kelių tiesėjų, 
ypač pastaruoju laiku iš 
socializmo kelio išklypęs 
bolševizmas, daro pastangų 
klaidinti ir socialdemokra
tiją, vilioti ją į šuntakius. 
Tokių pastangų pastaruoju 
laiku reiškiasi ir lietuvių 
neva socialistų tarpe.

Brangūs draugai! Mūsų 
siekiamų įgyvendinti idealų 
esmė pasilieka nepasikeitu
si, tesikeičia keliai ir būdai 
jiems įgyvendinti.

Mes neturime reikalo su
abejoti, kad socialdemokra
tija eina teisingu keliu. 
Mes esame įsitikinę, kad 
bolševizmas, nežiūrint jo 
turimų laikinių laimėjimų, 
yra santvarka, kuriai nepri
klauso ateitis. Taiybinis 
režimas, ir Lietuvoje kultas 
žmonių kančiomis ir vargu, 
paremtas žmogaus paver
gimu ir paniekinimu, kad 
ir palengva aitėja prie savo 
galo.

Laikykitės vėjų nepalen
kiami, kaip Kanados ąžuo
lai, visuomet gyvai daly
vaudami gyvenime!

Niekuomet nenutolkime 
nuo Lietuvos ir kuo galėda
mi, neškime pagalbą už 
išlaisvinimą ten kovojan
tiems broliams.

Stiprėk Kanados Lietuvių 
Socialdemokratų Sąjunga!

Pilki dedebeaėliai SLA 278 
kp. padangėj sklaidosi

Dėl fin. sekr. P. Polgiimo 
sukeltos dulkės dar neiš- 
sisklaidė. Rev. komisijos 
narys K. Jesevičius žada 
atidžiai sekti visą kuopos 
veiklą. Kaitą pralaimėjęs J. 
Dilys nebeturi vilties lai
mėti, gal todėl jis ir man 
grasino telefonu, kad aš 
būsiu sumuštas, jei nesiliau
siu reikalavęs tikslių duo
menų. Matyti, rugpiūčio 
26 d. aš tą užmokesti turė
jau gauti, nes tos dienos 
vakaie P. Polgrimas su sa
vo gera draugu, jau gerokai 
“paėmę art drąsos”, atėjo 
į mano būtą ir jais nusikra
tyti tepavyko išbėgus iš 
savo buto pas kaimyną ir 
pašaukus policiją, bet kol 
ji atvyko, svečiai suspėjo 
pasišalinti.

J. Šarapnickas
Unija apsivalė nuo 

komunistų

General Motors (Mekin- 
non) fabrike dirba virš 
4,000 darbininkų. Spalio 2 
d. jie turėjo nepaprastą su
sirinkimą, kuriame buvo 
renkama unijos vadovybė. Į

Kandidatų buvo 2 sąra-1 
šai: Vienas komunistų ir 
antras nekomunistų.

Iki šiol unijos vadovybėje 
buvo ir vienas komunistas 
Lambert Gordon. Jis prieš 
balsavimą pasakė propa
gandinę kalbą, kurioje kvie
tė darbininkus balsuoti už 
mėlynąjį sąrašą. (Mat, tame 
sąraše ir jis buvo, o komu
nistams priešingas sąrašas 
buvo išspausdintas gelto
name popieriuje). L. Gor- 
donas sakė, kad jei laimės 
jo rekomenduojami kandi
datai, tai darbininkai daug 
laimės. Visų pirma jis dė
siąs pastangų išstoti iš da
bartinės U. A. W unijos, 
nes ji esanti kapitalistų ran
kose, ir siūlysiąs įstoti į 
kaž kokią kitą, kuri esanti 
proletariška. Po trumpų dis
kusijų įvyko rinkimai. Jų 
vaisiai: nė vienas komunis
tas nepateko į valdybą.

Komunistų vardas ne tik 
šioje apylinkėje yra nusmu
kęs, bet ir visoje Kanadoje 
jie yra laikomi Maskvos 
bernais ir todėl demokratiš
kuose rinkimuose jie nie
kur nelaimi

J. Š.

KLAUSIMAI
RESPUBLIKONAMS

Clevelando Lietuvių Ko
mitetas už J. F. Kennedy 
siūlo lietuviams respubli
konams atsakyti į šitokius 
klausimus:

1. Ar ne respublikonai 
gaudė balsus 1952 m. 
kampanijoje pavergt ų j ų 
laisvinimo šūkiu, kurio da
bar atsisakė?

2. Ar ne respublikonai 
visiškai nuskurdino lietu
viškąjį Amerikos Balsą 
per kurį dabar negalima 
kalbėti beveik 99-mis lie
tuviškomis temomis iš šim
to?

3. Ar ne respublikonai 
laiko užgniaužę 100 mil. 
lol. fondą šaltajam karai 
vesti ir nieko su juo neda
ro?

4. Ar ne respublikonai 
atsisakė vengrams padėti 
net žodžiu Budapešto krau
jo jūroje?

5. Ar ne respublikonai 
atsisakė padėti Berlyno 
ir Poznanės sukilėliams?

6. Ar ne respublikonų 
valdymo metu komunizmas 
atsirado prie Floridos kran-

KODĖL “NENAUDĖLIU” PAVADINO?

Neseniai Vailejo, Cal., pastatytas naujas povandeninis 
atomo jėga varomas laivas, kuris pavadintas “Scamp,” 
lietuviškai ‘‘Nenaudėlis.” To laivo vadas R. W. Dickie- 
son paaiškino, kodėl tam laivui toks vardas duotas. Jis

nereikia suprasti bloga pasme, jis nereiškia šiuo atve
ju nenaudėlį, sukčiu ir t. t. Angliškai taip vadinasi 

žuvis, kuriai turbūt meškeriotojai toki vardą davė to
dėl, kad ji lab:ii moka nuo meškerės kabliuko masalą
pagauti ir ant kabliuko neužsikabinti. Tą gudrią žu
vį matome iš šiame paveiksle.

tų?
7. Ar ne respublikonai 

pražiūrėjo Tibetą ir kitas 
Azijos dalis bolševizmui?

8. Argi ne republikonai 
pasikvietė * Chruščiovą į 
svečius? •

9. Ar ne respublikonai 
Ženevoje koegzistenciją pa
gimdė?

10. Ar Eisenhoweris nors 
vienu žodeliu užsiminė apie 
Lietuvą, nors tūkstančiais 
kartų prašytas, praeitoje 
savo kalboje JT, kai tuo 
tarpu Diefenbakeris tai pa
darė ir tuo užsipelnė viso 
pasaulio pagarbos?

11. Kas neleido iškelti 
įprastoje vietoje pavergtų
jų Tautų vėliavas, kad tik 
neužrūstintų Chruščiovo?

ŽMOGŽUDŽIŲ BYLA 
TĘSIAMA

(E) Byloje prieš antrą 
kartą Ulmo apygardos teis
me teisiamuosius Schmidt- 
Hammer ir Lukį-Jakį pir
mąją bylos savaitę stojo liu
dininkais ir kai kurie nu
teistieji bendrininkai. Ir 
teisėjai ir spaudos bei ra
diofonų atstovai stebėjosi 
tų liudininkų pern ei y g 
“trumpa atmintim”. Penki 
buvę Tilžės gestapo parei
gūnai, 1941 m. dalyvavę 
masiniuose žudymuose Lie
tuvoje, 1958 metais, pirmo- 
sios bylos metu, dar smul
kiai patys papasakojo, kaip 
visa vyko. O šį kartą paro
dymus davė miglotus. Da
bar vienas gestapininkas 
stengėsi pateisinti kitą. Kai 
kurie “visai nebegali atsi
minti”, kas 1941 metais 
buvę, nors patys dalyvavo,

99 KELEIVIO
KALENDORIUS 1961 METAMS
Mūzų kalendorius 1961 metams jau ruošiamas. Jis 

bus išleistas prieš Naujus Metus ir pasiųstas visiems jį 
užsisakiusiems. Jau laikas ji užsisakyti.

Kalendoriuje, kaip kasmet, bus Įvairių skaitymų,, 
eilių, informacijų, juokų, naudingų patarimų, bus tautiški 
vardai ir plati kalendorinė dalis.

Dėl pabrangusio popieriaus, rašalo, spaudos darbo ir 
ypač dėl žymiai pakelto pašto mokesnio kalendoriaus se
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, Masa.

Puslapis penktai

už tai buvo nuteisti, bausmę 
priėmė ir skundo nepadavė.

Dauguma gestapinin k ų 
teisinasi ir teisina nuteistuo
sius, kad jie per pirmuosius 
žmonių šaudymus Gargž- 

Įduose ir Kretingoje manę, 
jog vykstą šaudyti “parti
zanų”. Tik vėliau paaiškė- 
jęs tikrasis žudymų pobū
dis. Tik liudininkas Krum- 
bach, buv. šaudymų daly
vis, kuris dabar Duessel- 
dorfe laukia savo atskiro 
teismo už anuos įvykius, at
virai paliudijo, kad visiems 
iš pat pradžių buvę aiškus 
tikras šaudymų pobūdis, 
taigi jau ir Gargžduose bei 
Kretingoje.

SEKTINAS PAVYZDYS

Didžiai Gerbiamas
Redaktoriau,

Malonėkite patalpinti Jū
sų redaguojamame laikraš
tyje šį mūsų pareiškimą:

Velionio dr. Brunono 
Kalvaičio atminimui ir pa 
gerbimui, tuo patim jo šei
mai užuojautos pareiškimui 
Petras Būtėnas ir Albertas 
Puskepelaitis, vainikų vie
toje ant velionio kapo, Lie
tuvos Tyrimo Institutui 
(Vakarų ir Rytų Sienų Ko
mi joms) paskyrė auką po 
$20.00.

Lietuvos Tyrimo Institu
tas skirtą $40.00 auką ga
vo, už ką aukojusiems ta
ria širdingą padėką.

Lietuvos Tyrimo Instituto 
Iždininkas

K. Bielinis

Pakalbinkim draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei- 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vį.” Kaina metams tik $4.00



Puslapis šeštas

A. SVEIKAS

AMERIKONKA
Tesinvs'

Jonas tikrai norėjo išbėgti. Jis jau turis santau
pų ir valdžia kaip veteranui už mokslą sumokėsianti. 
Taigi jam laikas išvažiuoti. Ypač dabar, kai Ona su
grįžo ir galės vyiui pagelbėti. Taigi reikėjo Joną 
Įteikė jam pinigų, kad prie kokios nepritrūktų, o drau- 
Sukvietė draugus ir pažįstamus. Susirinko jų labai 
daug. Prigūžėjo pilni namai ir kiemas, kaip per vestu
ves. Balvočius pasakė karštą prakalbą ir išgyrė Jono 
būdą ir jo pasiryžimą siekti mokslo. Juozas ir Jurgis 
įteikė jam piigų, kad prie kokios nepritrūktų, o drau
gai nutarė irgi sumesti “kelionei*’. Baleviėius kumšte
lėjo Mildužį:

—Turbūt pirmą kaitą matau, kad tikrai geram 
reikalui pinigai bus suvartoti. Jonas tikrai žino, ko jis 
nori ir jo įgytas mokslas niekada nesurūdys. Juozas 
jo tikrai pasiges ir prie biznio ir draugystės. Kad tik 
jam tas biznis neišeitų, kaip indijonui šnapsas. Saiko 
nežino.

Ir tikrai Jonui išvažiavus, Juozas negalėjo visų 
darbų aptvarkyti. Kitais nepasitikėjo ir norėjo viską 
pats padalyti. Ilgai naktimis krautuvę tvarkydavo, o 
dieną buvo nervingas ir piktas. Kai kada ginčydavosi 
su Jurgiu dėl kaž kokių reikalų ir nepasisekimų. Ona 
jautė, kad jos vyras turbūt jai visko nesako ir vis ren
gėsi tikrai išsikalbėti. Bet, pamačiusi jį išvargusį ir 
piktą, vis atidėdavo.

Kartą paryčiais pabudusi pastebėjo, kad Juozo dar 
nėra. Vis dar tvarkosi krautuvėje, manė. Reikės kas 
nors daiyti, kad jis važiuotų atostogų ar gal reiktų 
krautuvę parduoti. O kad taip abiem nuvažiuoti Lie
tuvon... Reikės pakalbėti... Ir Ona vėl užmigo. Ryto 
metą išgirdo Balaišienę nesavo balsu klykiančią. Ona 
šoko iš lovos ir susitiko Balaišiene išeinančia iš krau
tuvės. Pamučiusi Oną, sukliko:

—šauk daktarą kuogreičiausiai, Juozas sukniu-■ 
bes guli ant grindų krautuvėje. Nežinau ar dar gyvas.

Greitoji pagalba išgabeno Juozą į ligoninę. Bet 
atsivežė jį jau negyvą. Širdies smūgis, buvo greitas 
sprendimas. Onai lyg kas būtų didelė šlėga galvon, 
trenkęs. Vaikščiojo apiblaususi ir nežinojo ką daranti, j 
Jurgis, Balaišiene ir Mildužis tvarkė reikalus ir lai- 
duotuves. Ona vis negalėjo tikėti, kad našlė likusi. 
Vis jai rodėsi, tai tik baisus sapnas. Tačiau sapnas 
neišdilo ir su tikrove reikėjo susigyventi.

Po šermenų ir laidotuvių susirinko giminės ir arti
mi draugai reikalų aptarti. Jurgis siūlė, kad Jonas mestų 
mokslą ir atvažiuotų krautuvės tvarkyti, tačiau Jonas sa
kė, kad tik laikinai", trumpą laiką galis tai daryti. Jis ne
norįs mokslo mesti. Mildužis pasiūlė kuogreičiausiai 
krautuvę parduoti, kol biznis nesumenkėjo. Onai tai pa
tiko. Ji nenorėjo gyventi tuose namuose, kur jai kiekvie
nas žingsnis priminė Juozą. Taigi pasiskelbė pardavimui 
ir Balvočius greit surado pirkėją. Ona pardavė krautuvę 
ir visą turtą. Susida-ė nemaža suma pinigų, o juos pridė
jus prie tų, ką Juozas paliko banke ir grynais,—tai jau 
susidarė visas turtas. Ką ji dabar darys su tiek pinigų? . . 
Balvočius ir Mildužis patarė padėti į banką ir kuriam lai
kui išvažiuoti ir pasilsėti. Bet koks čia gali būti poilsis, 
kad širdį gelia, kiekviename žingsnyje prisimeni praeitį 
ir darai sau visokius priekaištus, kodėl tada ir tada pada
rei taip ir taip . . . Tačiau išeities nėra, reikia gyventi su
trempus širdį. Taigi pasiėmė Ona su Balaišienę ir iš
važiavo į Chicagą tolimų giminių aplankyti. Aplankė 
ir Joną jo mokslavietėje. Nuvažiavo įvairių Amerikos 
vietų apžiūrėti ir pasiekė net Kaliforniją. Naujos vie
tos atitraukė mintis nuo praeities, bet jos vėl grįždavo 
vienatvėje. Kartą sėdėdama pajūryje, Ona staiga pa
juto. kad ji trankosi po įvairias vietas be reikalo. Tik 
save apgaudinėja. Praeitis nesugrįš ir jai nėra reikalo 
savęs gailėtis ir nėra reikalo trankytis ir Juozo sutau
pytus pinigus leisti. Ji nutarė grįžti į Bostoną. Tačiau 
jai sugrįžus, buvo ūkio krizė ir jai sunku buvo gauti 
darbo. Mildužis jai patarė nusipirkti gerą namą ir 
išnuomuoti kambarius turtingesniems nuomininkams. 
Laimei jos bankas tvirtas ir pinigai nežuvo. Jos kartu 
su Balaišiene toki ramą galėsiančios puikiai tvarkyti. 
O namų kainos dabar yra kritusios. Tas ypač patiko 
Balaišiene!. Ji visą laiką Oną prikalbinėjo namą pir
kti. Bet tinkamo iš karto nepasitaikė. Tuo tarpu kai
nos vis smuko. Pagaliau jos užtiko didelį namą už pa
lyginti žemą kainą. Prie jo buvo ir puikus žemės skly
pas. Sodai ir gėlynai. Onai patiko.

Kai < >na pradėjo nusipirktąjį namą tvarkyti, tai 
jos sielvartas kaž kaip susiklostė’ ir jei visai neišdilo, 
tai ir m sip’.'-tė i kraštus ir į gelmę. Visas savo jėgas ji 
įdėjo į h- namo tvarkymą. Gražiai ištaisė. Keli buvę

KELEIVIS 30. BOSTON

70 ROŽIŲ PUOKŠTĖ

Prezidentui Eisenhoweriui jo 70-jo gimtadienio pro
ga republikonu partijos centras ir Nteon-Lodge kam
panijos vadovybė įteikė 70 raudoną rožių puokštę.
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LIETUVA

Girgžda svirtys.
Saulėlydžiais lygumos dažos.
Miglomis prausiasi liepa kreiva.
Aš sakyčiau,—
Ši žemė — gražiausias peizažas,
Jei nebūtų jinai Lietuva.
Tedainočiau,
Kaip Nemunas smiltį skalauja,
Jei nejausčiau smiltelėj 
Baudžiauninkų kraujo,—
Nematyčiau 
Pėdų knygnešių.
Ir užtektų dainoms 
Vien papievių gėlėtų,
Melsvo šilo 
Ir rūtų kvapių,
Jei kareivių akim 
Į mane nežiūrėtų f,
Liūdnos gėlės 7
Ant brolių kapų. ‘
Nenukelčiau kepurės 
Skaitytojų garbei,
Nežinočiau ko noriu • * : -
Ir kur aš einu. — ■»« <
Jei nebūtų romantikos 
Didelio darbo
Ir suskirdusių mano delnų.
Dėl gimtinės skausmų 
Neliūdėčiau kaip mažas,
O iš laimės
Nesvaigtų galva,
Jeigu būtų ši žemė—
Gražiausias peizažas,
Bet nebūtų jinai 
Lietuva.

Bronius Mickevičius

Iš Lenkijos lietuvių šių metų leidinio “Aušra”
meoooeoooooooooeoeooosoooaooeooooooeoo&oooooecoooosr

j kad, M. Baltulionytės žo- 
1 tižiais, grožio salionų dar
bininkės per mėnesį teuž
dirba 500-600 rublių, tai 

: yra tiek, kiek reikėtų vil- 
i nonės prastos lūšies medžia
gos 4 mtr. nupirkti, bet tas 
reikalas tai leidukei atrodo 
All right.

Mums ypač įdomi ta jos 
pasakų vieta, kur ji kalba 
apie prekių krautuvėse gau
sumą ir ių gerumą ir ne 
tokį jau kainų aukštumą, 
kaip “daugelis amerikiečių 
įsivaizduoja”. “Dažnai, po 
krautuves vaikščioda m a, 
pagalvodavau, kad ameri
kiečių siunčiamos dovanos 
į Lietuvą nesukelia didelio 
entuziazmo”, rašo ta leidu- 
kė.

Važiuodama į Lietuvą, ji 
nusipirkusi foto aparatą, 
nes norėjosi paraivežti nuo
traukų, o aparatą žadėjusi 
palikti Lietuvoje giminėms. 
Deja, tarp jos giminių ne
atsiradę tokio mielažirdin- 
go, kuris būtų pasigailėjęs 
ir tą aparatą sutikęs priimti.

“Prieš grįžimą klausiu 
vieno, klausiu kito,, ar ne
reikia jiems foto aparato. 
Gaunu atsakymą, kad ne. 
Sako mes turime ir mūsų 
geresni”. Šitokią pasaką 
porina ta Bimbos leidukė.

Turėjusi ji ir moterišką 
į laikroduką. “Sakau, palik- 
' siu giminėm. Žiūrinėjau kas 
iš giminiu neturi. Pasirodė, 
visi turi. Tačiau visvien pa
likau savo sesers dukrai, 
kad atiduotų kam reikės. 
O foto aparatą parsivežiau 
atgal ir atidaviau čia gimi
naitės berniukui”, vėl pori
na M. Baltulionytč.

Vadinasi, Lietuvoj net 
berniukai turi foto aparatus, 
o jos giminaitės berniukas 
Amerikoj jo neturi. Ir A- 

j merikoj daug kas laikrodžio 
■neturi, o Lietuvoje visi su 
j laikrodžiais.
! Sakykite, ar daug esate 
girdėję geresnių pasakų, 
kaip šitos leidukės? O juk 
“Laisvės” skaitytojai jos 
pasakas ims už gryną pini
gą ir kitiems pasakos, koks 
rojus dabar Lietuvoje, kad 
ten visi laikroduoti, visi foto 

: aparatais apsikabinėję, o 
tuo tarpu mano šeiminin
kas, senas Amerikos gyven- 

t toias šiandien • sakė gavęs 
I laišką iš brolio sesers, mo
kytojos, kuri labai atsipra
šinėdama prašanti, jei gali
te, atsiųskite porą vilnonių 
nertinių, nes ji nepajėgian-

Bimbos leidžiukių pasakos
Tikrai “foniškų” leidžiu

kių šią vasarą važinėjosi 
su komunistų suruoštomis 
ekskursijomis Lietuv oje. 
Grįžusios jos neskundžia 
plepėjusios visokių pasakų. 
Nebūtų juokinga, jei jos 
tas pasakas mažiems, vai
kams pasakotų, bet jos jas 
visai rimta mina pasakoja 
suaugusiems “Laisvės” skai
tytojams.

Keleivy jau buvo rašyta, 
ką porino leidžiukės D. 
Repšienė ir P. Malinauskie
nė. O štai pasiklausykite, 
ką pasakoja M. Baltulio- 
nytė (Laisvė Nr 84).

Ji, kaip moterų grožio 
saliono savininkė ar darbi- 
ninkė, domėjosi tuo reikalu 
Lietuvoje, bet mus tas rei- 

■ kalas nedomina, todėl jo 
neliesime, tik pastebėsime,

jos pažįstami ir Jono draugai persikėlė pas ją gyventi. 
Gavo įvairių nuomininkų. Ir rūpesčiai namais, nuomi
ninkų tvarkymas ir dažnai motiniška globa sudarė 
Onai naujo gyvenimo aplinkumą. Ji jautė, kad ten kaž 
kur kitur yra kitas gyvenimas, kur žmonės siekia, ver
žiasi, kovoja, viliasi. Tačiau jai to. gyvenimo sūkuriai 
ir verpetai yra kaž kur kitur. Galbūt ji jų ilgėjosi?... 
Bet štai čia šitam ramiam uoste jai lemta gyventi. 
Ona prisiminė, kokiomis viltimis kupina ji išvažiavo 
iš Lietuvos ir kaip ji tikėjosi grįžti amerikonka. Bet 
viltys išblėso, siekimų neliko, ryžtumas išdilo, bet ji 
pasiliko amerikonka. »

Galas
I • «

VAIKŲ ŠALPOS ŽENKLAI

Olandijoj išleisti tokie žen
klai, korių pelnas eis Fon
dui vaikams šelpti. Juose 
nupiešti įvairių Olandijos 
sričių tautiniai drabužiai.
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ti jų įsigyti.
O iš neseniai atvykusios 

iš Lietuvos moters girdėjau, 
kad moterys, kąsdamos bul- 
bes, išsikasą duobeles, ži
noma, prižiūrėtojui nema
tant, ir ten pila dalį nukas
tų bulbių, kurias sutemus 
persineša namo. Taip dariu
si ji, taip dariusios ir kitos 
kasėjos, nes kitaip turėtų 
badu numirti. Ten tas va
dinama “kombinavimu”.

Tuščias pilvas verčia vi
sus kas tik gali taip ar ki
taip “kombinuoti”. Bimbos 
leidžiukė nepaklausė savo 
profesijos draugių, kaip jos 
išgyvena iš tų 5G0 rublių, 
kaip jos “kombinuoja”. 
Ji, aišku, nepagalvoja, kaip 
ji kombinuotų Amerikoj, 
jei per mėnesį teuždirbtų 
tiek, kiek kaštuoja prastos 
medžiagos 4 metrai. Ji čia 
uždirba daug kartų dau
giau, bet Amerikos ji negi
lia. Tik ten viskas gera, kur 
Nikitos saulė šviečia. To
kios yra visos Bimbos “to
niškos” leidžiukės.

O.I.

NENORI BŪTI 
PERKAMOS

Pietų Rodezijoj (Afri
koj) yra senas paprotys, 
kinis reikalauja, kad jau
nikaitis jaunosios tėvams 
mokėtų mokestį jaučiais. 
Paskutiniuoju metu tas mo
kestis mokamas pinigais.

Krašto gilumoje tas pa
protys ir šiandien nesuke
lia pasipriešinimo, bet mies
tuose pačios moteiys suju
do ir reikalauja ji panaikin
ti.

Mes nesame ir nenorime 
būti tik daiktai, sako Ro- 
desijos moterys. Lobola yra 
moters pažeminimas, nes 
vyras galvoja, kad moteris, 
už kulią jis sumokėjo mo
kestį, negali elgtis taip, 
kaip ji nori, negali turėti 
savo turto, žodžiu, nėra 
jam lygi.

Pakalbinkim draustus ir 

kaimynus užsisakyti “Kelei

vį.” Kaina metams tik $4-00

^ooaoeoooooooooeeoeooc

JD0M10S ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETU\’A BUDO. Stepono Kairio , ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti istorinis romanas iš žemaičių krik- 
atsiminimai. kaip Ijetuva kėlėsi ! što laikų, kieti apdarai .. $3.50
iš miego, geriausia dovana kiek- • >
viena proga. gražiais kietais vir- ŽEMĖ DEGA, J. Savicko karo metų 
«,u«;s ili^stmota. 416 nr.slanin. (1939-1945) užrašai. Pirmoji da- 

I13 453 psl. Kaina ...................$4.50
sėliais, iliustruota. 410 puslapių, 
didelio formato. Kaina .... $5.50

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

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

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

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
be žinių lietuvių i“ angių kalbomis 
apie lietuvius visame pasa’ilv. 

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

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

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

MAŽOJI LTETUVA. parašė M. Gim
butienė. J. Giml utas. J. I.ingis, J. 
Balys ir J. Žilevičius. 326 psl.. 
kaiua.......................................... $5.00.

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems • angliškai mokytis, 
duoda ištarimą, angliškus pasikal

bėjimus. Kaina .................... "<5 Cnt.
MARLBOROVGTUŠ LITHUANIAN 

SELF-TAUGTIT. M. Inkienė, ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam. 141 
psl„ kaina ............................. $1.25

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRAD.AT. Populiari ir naudinga 
knyga siu dienų klausimams su
prasti. Kaina ............................50c.

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

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Value- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininku sukiHmo prieš Sme
tonos diktatūrų. Pirma dalis 330 
psl. Kaina................................. $3.00.

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Va’u«- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ............................. $4.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plčtoiimcsi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
pop’ariuje. Kaina .................... $8.50

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

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

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

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

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

KODĖL Aš NETIKTU Į DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, įdomūs argumen
tai. Kaina .............................20 Cnt.

ANGLŲ-LIETUVIŲ KAT.BŲ ŽODY
NAS, virš 20,900 žodžių, 368 pos
lapiai, kaina ............................. $4.00

ŽEMĖ 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 galo tūkstančiai 
lietuvių bėgo i Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

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

BARABAS, Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Nobelio nre- 
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

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

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo 
M. Valadkos parašyta knyga, 250 
puslapių. Kaina...........................$2.50

A KISS IN THE DARK. J. Jazmino 
anglų kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ........................ $1.00

ATLAIDŲ PAVĖSYJ, P. Abelkio ro
mą ias iš Žemaičiu 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 Vardų, 
nas. Kaina.............................25 Cnt.

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

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

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI. 
RĖŠ, 32 osl., kaina.......... 25 Cnt.

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

SENOVĖS 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 ŠEŠĖLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. 
Visos trys dalys įrištos j vienų 
knygų, kieti viršai, 631 puslapis. 
Kaina $6.00.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

036 E. Broadwo; --------i—— ~ So. Boston, Maaa.
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TO BUU.D ON

ATTORNEY GENERAL

ADV. JOHN J. GRIGALUS 
ADV. ANTHONY J. YOUNG

ADV. WILLIAM F. J. HOWARD 
ADV. JOHN A. YWOSKUS

(POLITINIS SKELBIMAS)

VIETINĖS ŽINIOS
Vaidinimo vietoje 

koncertas

Kiekvienų metų rudenį 
vyksta Laisvės Varpo kul
tūrinis parengimas, kuria
me pasirodo stipriausios 
mūsų meninės jėgos, šiemet

į numatytas Montrealio Lie
tuvių Dramos Teatras su 
B. Sruogos drama “Milži
no paunksmėje”. Jau buvo 
sutartos visos sąlygos, ku
riomis tas teatras turėjo 
atvykti. Tačiau paskutiniu 
metu paaiškėjo, kad nakti-

tokiam parengimui buvo'niai traukiniai iš Montre
■ ■ ■ ■ ■ "į

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

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

• VYRŲ 3/4 ILGUMO ODOS ŽAKETAI su šiltu meltono pantu- • 
šąlu. šone užsegami, su diržu, juodos ar rudos spalvos

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

e 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 36 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
e PERSIANELLA, moterų dirbtinių kailių apsiaustai, neatskiria

mi nuo tikrų Persų avinėlių, su satino pamušalu 3 /4 ilg. $95.00
pilnas apsiaustalo ilgumas ...........$99.00'

• Moterų NAILONO KAILINIAI, paprastas pilkas ar rudas .. $71.00
pilkas dryžėtas ar rudas dryžėtas........... $75.00

• Stora, minkšta MEDVILNĖS (FLEECE) medžiaga, gražių
raštų, labai tinka šiltoms bliuskoms. suknelėms, vaikų rū_ 
bams 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 MOŠŲ SPECIALYBĖ. VAISTUS DA
BAR GALIMA SIŲSTI TIK SU DAKTARO IŠ TEN RECEPTU 

Reikalaukite mūsų Maisto Paketų surašo.

TAZAB
SI Reterroir St, CAMBRIDGE, M««. Tel. KI 7-9705
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Serga A. Bendoraitis

Spalio 18 d. Antanui Ben- 
doraičiui, gyvenan č. Dor- 
chestery, Parker Hill Medi- 
cal Center padaryta sunki 
operacija. Ligonis sveiksta 
ir tikimasi, kad šios savai* 
tės gale galės jau grįžti na
mo. Linkime jam greit pa
sveikti.

Ulei* propagandinį 
automobilį

Nixon-Lodge rėmėjų ko
mitetas spalio 29 d. šešta
dienį 7 vai. vak nuo Tauti
nės S-gos namo išleidžia 
propagandinį automobilį, 
kurį papuošė dail. V. And
riušis. Automobilis visą lai
ką važinėsis Bostono apy
linkėse. Prieš jį išlydint ko
mitetas iškilmių dalyvius 
pavaišins kava.

Kiek sumokame mokesčių

Masschusetts valstijoj e 
federalinių mokesčių per1 
metus surinkta $2,603,960,- 
000, iš tos sumos korpora-j 
cijų pelno mokesčio $585,- 
042,000 ir atskirų asmenų 
pajamų mokesčio 1,788,- 
717,000.

ŠTAI MCSŲ 
KANDIDATAI !

Republikonų partija siūlo mums 
patyrusius ir pasitikėjimo ver
tus kandidatus lapkričio (Nov.) 
g d. balsavimui. Įsitėmikime 
tuos kandidatus ir balsuokime 
už juos visus.

Prezidento vietai:
RICHARD M. NIX0N

Viceprezidento vietai: 
HENRY CABOT LODGE 
Mūsų valstijoj Republikonų

alio (Kanados) į Bostoną 
ir atgal išimti iš apygardos.
Dėl šios priežasties apie 15 
vaidinimo dalyvių turėtų 
atsisakyt’ savo turimų dar
bų pirmadienį po vaidini
mo, nes tik 11 vai. ryte Partijos kandidatai svarbiau- 
pirmadienį galėtų išvykti' sioms vietoms yra šie:

Pasiųsikime vėl į senatų: 
LEVERETT SALTONSTALL 

Gubernatorių išrinkim:
JOHN A. VOLPE 

Kitoms pareigoms Republiko
nų Partija siūlo:

MEANS į Gubernatoriaus pa
vaduotojo (leitenanto) vietą.

BROOKE į Valstybės Sekre
toriaus vietą.

TRYBULSKI į Valstijos Iž
dininko vietą.

MICHAELS į Generalinio 
Prokuroro vietą.

WARDWELL į Valstijos Au
ditoriaus vietą.

Saugokime mūsų ateitį. Pati
kėkime krašto valdymą patyru- 
siems žmonėms, kurie išsaugos 
taiką, gerbūvį ir pažangą! 

BALSUOKIME Už
REPUBLIKONU S! 

Vytautas Skrinską 
Worcester, Mass.

(Politinis skelbimas)

iš Bostono. O tai pasirodė 
visiškai neįmanoma. Todėl 
teatras atsisakė atvykti.

Tačiau Laisvės Varpas 
savo tradicinio rudens pa
rengimo neatsisakė. Tik 
vaidinimo vietoje dabar 
įvyks koncertas. Jis bus 
lapkričio 13 d. 3 vai po, 
pietų High Schooi salėje, 
Thomas Park, So. Bostone. 
Koncerto programą atliks 
sol. Monika Kripkauskienė 

j iš Chicagos ir sol. Vaclovas 
Verikaitis iš Toronto (Ka
nados). Solistams akompa
nuos muz. J. Kačinskas iš 
So Bostono. Abudu solistai 
yra labai geri, tad koncer
tas bus panašus savo lygiu 
į pernykštį, kuris visiems 
paliko labai gerą įspūdį. 
Visi kviečiami skirti lap
kričio 13 d. Laisvės Varpo 
koncertui.

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Puslapis septintai

Lietuviškas angliškas žo
dynas, paruošė Vilius Pete- 
raitis, 586 puslapiai, kaina 
$7.00

HARTFORD HARTFORD HARTFORD
Seniausia ir patikimiausia, oficialiai su Inturisto 1 eidimu veikianti siuntinių persiuntimo firma, kuri 
siunčia įvairios sudėties siuntinius j Lietuvą ir k itus 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 garantuoti, pasiekia adre
satų per 5-6 savaites, oro paštu—per 10-12 dienų. V isi mokesčiai sumokami čia pat, tokiu būdu gavė
jui nieko netenka primokėti. __ . .......................
Kviečiame aplankyti PACKAGE EXPRESS A TRA VEL 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 specialinius STANDARTINIUS SIUNTINIUS ir jų žemas kainas:
1. 100% vilnonės angliškos medžiagos 2 kostiumams su pasiuntimu tik už .....................................  $2900
2. 100% vilnonės angliškas medžiagos 3 kostiumams su pasiuntimu tik už ........................................$39.00
3. 100% angliškos vilnonės medžiagos 5 kostiumą ms arba 2 košt. ir 2 apsiaustams.......................$65.00
Minėtų standartinių siuntinių pristatymas gavėjui garantuotas 20 dienų laikotarpyje.
Per šia firmų užsakomi įvairūs muzikos instrumentai, siuvamos mašinos, elektriniai įvairus reikme
nys, taip pat ir įvairios sudėties maisto siuntiniai. Reikalaukite mūsų katalogų.. teirautis
apie kainas. įvairūs vaistai au receptais čia užsakomi ir pasiunčiami adresatui. Pinigai siunčiami kur
su $1 00 — 10 rublių. Kas negalite asmeniškai mus aplankyti, įvairiais siuntimų siuntimo reikalais,

kreipti, toitt.i, į EXPRESS * TRAVEL AGENCY. he.
HARTFORDE, CONN.

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

JVtigh 
Your

i

Vote. a •

VOTE

JOHN A. VOLPE
| GUBERNATORIUS

PASVERK VOLPE’S PATYRIMĄ . Pradėjęs plytų nešiotoju ir
unijistu tinkuotoju (plasterer), John A. Volpe turėjo sunkų kelių. Jis sukūrė savo biznį per 
a.meninę iniciatyvų, mokėjimų tvarkyti ir sunkiu dai bu . . .Jo mokėjimas pasirinkti ryž
tingus ir atsakingus bendradarbius padarė iš jo “team man” visur kur. Jo platus patyri- 
mas biznio pasaulyje ir Valstijos bei viso kr ašto tarnyboje daro iš jo vyrų, kokio Massa
chusetts dabar kaip tik reikia!

PASVERK JO TARNYBOS REKORDĄ . . Laike antro pasau
linio karo Volpe padeda lavinti karo laivyno kovojančius Seabees . . . jis stovėjo prieša
kyje Seabees aprūpinimo ištaigos . . . paskui Massachusetts viešųjų darbų komisionierius ir

būvi ir geresni gyvenimų visam Massachusetts.

PASVERK VOLPE’S PROGRAMĄ 1. Duoti taip reikalingų atsa-
kingų vadovybę ir atstatyti mūsų valstijos vyriausybės garbę. 2. Atstatyti Massachusetts 
iždo integralumų. 3. Atstatyti Massachusetts. Pritraukti daugiau pramonės . . išlaikyti 

Zig esamus pramonės įmones ir darbus ir išplėsti juos. 4. Vykdyti mūsų miestų plėtimą ir 
reabilitacijų, sulaikant miestų sunykimų. 5. Issoręsti susisiekimo su priemiesčiais klausi
mų. 6. Parūpinti “vyriausybę su širdimi,” jautrių tikriems mūsų senųjų ir paliegėlių reika
lams, mūsų varguomenei ir parūpinti švietim j ir darbo galymybių musų jaunimui.

BALSUOK už VYRĄ! BALSUOK už VOLPE

WALTER J. TRYBULSKI. 22 Carlton Avė., Chieopee, Mass.

Lietuvis operos vadovas

Bostono operos (Opera 
Group Ine.) direktorių yra 
Pranas Šidlauskas, prekybi
ninko Kostanto Šidlausko 
sūnus.

Minėta opera lapkričio 
16 d. Donnelly teatre stato 
Traviatą, vėliau Bohemą, 
Otelo, Faustą, Šiksnospar-

(POLITINIS SKELBIMAS)

Du iš 324

Per visą Ameriką 
atrinkta 10,000 pasižymėju 
šių aukštesniųjų mokyklų 
mokinių “National Merit” 
stipendijai gauti. Iš jų 
324 ir jų tarpe Norvvoodo 
Mass. valstybėje tokių yra 
aukšt. mokylos mokiniai G. 
Liutkevičius ir S. Makaitis.

Gruodžio 1 d. jie visi

Pakalbinkim draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei-

yra - ” Kaina metams tik $4-00

Jieškojimai

nį, o Kalėdų metu vaikams 
Jonuką ir Gritutę. 'turės dar vieną patikrinimą

Pranas Šidlauskas yra gi- ir jei jį išlaikys, pavasarį

Aš, Marijona šešdaitė-Loveikienė, iš 
Yeluikių km., Skaudvilės parap.. ieš
kau savo brolio Antano vaikų ir se
sers Agotos šešdaitės, ištekėjusios 
iž Simo Yankausko iš Kalniškių km. 
Skaudvilės parap. Jie patys ar juos 
iinantieji rašykite

Mrs. Mary Smith 
1250 Zenobia St.,
Denver 4, Colo. (47

męs ir augęs Bostone, bai 
gęs Bostono kolegiją ir Ya- 
le universitetą, buvo dra
mos skyriaus direktorium 
Bostono kolegijoj, profeso
riavo Bostono universitete, 
dėstydamas teatro meną, 
ten įkūrė meno skyrių ir 
nuo 1955 m. buvo jo di
rektorium.

baigę aukštesniąją mokyklą 
gaus per 4 metus stipendiją 
nuo 750 iki 1500 dolerių.

Linkėtina, kad tie du ga
būs lietuviukai laimėtų. 
Laimėjusių pavardės bus 
paskelbtos apie kitų metų 
gegužės mėnesį.

DABAR JUS GALITE 
APLANKYTI 

SAVO GIMINES
LIETUVOJE

l!R KITAS U. S. S. R. VIETAS 
i PAVIENIAI AR GRUPĖMIS 
į Tūkstai.čiai pasitenkinusių lanky- 
j tojų sako apie darbingumų 
j COSMOS TRAVEL
Į BUREAU, Ine, New Yorke,
( iuris tvarkė jų keliones į įvairias 
J SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis. 

MES PADEDAME JUMS

)

▼r

Pakalbinkim draugus ir 
“Kelei- 

tik $4>00

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram HetuvHkaai damai, studija 

tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę lr remia ko
jas dėl Lietuvos laisvos ateities.

Bo 10 ar

' SLA GYVYBflS APDRAUDA IKI 910,000.
SLA—-TAUPOMOJI APDRAUDA Iki 910,000 dsMmOal 

ir dvidešimčia: metą ypatingai 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudas

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprtpiaiaaa atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS lr NELAIMINGŲ ATSmUMŲ 
ADdmulB duoda BaIaIdoa fld 1825 i bIdmL

ŠIA apdrauda-SAUGI, NELIEČIAMA Ir NfflA- 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti aus gimimo dlanoa fld 
gilioe senatvša.

Daugiau žinią apie SLA darbus lr apdraudas gauta gau
ti SLA kuoptume, kurios yra visose 
tanijose ir SLA Centre. Rąžykite tokio

Dr. M. J. VINIKAS 
307 We»t 30th Street, New Yerk 1, N. Y.

S v. Rašto Tyrinėtojų 
SKELBIMAS

VIEŠPATIES BALSAS PRAEITYJ 
BUVO IR DABAR YRA

Patėmyk, skaitytojau, mes šv. Raš
to tyrinėtojai, skelbiam per 75 me
tus, kad Pasaulis pasibaigs! Bet 
žmonės netiki ir neklauso kas atsi
tiks su tuo, kų žmonės vadina civiii- 
zaci.ia. Bet Šventasis Raštas kalba 
labai aiškiai apie įkūrimą Jėzaus 
Kristaus Karalystės: raštas aiškiai 
sako, kad Dievas kalba į kovojančias 
tautas tikrų pranašavimų žodį; Vieš
pats privers tautas paliauti kovoti ir 
pripažinti Jį tikruoju žemės valdovu. 
Dievas bus išaukštintas tarp tautų. 
Psal. 46:10. e.

Pasaulio paveikslas kas kartą tam
sesnis—parašyta pranašystėje. Vieš
pats paleido savo balsą ir žemė su
tilpo, kalnai sutirpo kaipo vaškas 
Viešpaties akivaizdoje. Kalnai reiš
kia karalystes, o žemė reiškia orga
nizuotas tautas, kurios dabar tirpi
namos į vieną Karalystę. Psal. 87:25- 
-5. e.

Dievo taip nupranašautas toks pa
baigos gadynės laikas. Dievo nutari
mas sujungti tautas ir karalystes ir 
iilieti ant ių savo rūstybę, nes jie 
peržengė Mano įstatymus ir iškrai
pė tiesų, sulaužė amžinąją sandarą, 
—reiškia Jėzaus auką paniekino. Iza. 
24:1-6 e.

Pranašas Agėjus sako: Senojo pa
saulio laikas atgyveno. Dievas sako 
sujudins dangų ir žemę! Sako. Die
vas sugriaus sostus ir sunaikins pa
gonių karalystes ir jų stiprybę ap
vers. Sv. Raštas tai aiškiai parodo. 
Prarakas Agai 2:23 e.

Skelbia:
Jurgis Vanagas

3954 E. 41st St.. Cleveland 5. Ohio
Mes turime pasiskaitymui lapelių,

atsiųsime nemokamai paprašius.

į SUTVARKYTI VIZŲ IR
z KELIONIŲ REIKALUS.
Į informacijų dėl vizų reikalavimų į 
į ir rezervacijų, prašom rašyti 
* arba kreipkitės:

COSMOS TRAVEL 
BUREAU, Ine.

45 West 45th Street, 
New York City, N. Y. 

Tek CI 5-7711
Į COSMOS . . . padeda keliauto- s 

jams jau nuo 1898 metų. (

TRUKžOLfiS
Trukžolių šaknis 

nuo patrūkimo, po 
krūtine skaudėji
mo, palengvina at- 
kosėjimą, suteikia 
prakaitavimą ir 
priduoda geresnį 
apetitą. Svaras 
93.00.

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.
Alezander’e 

395 Broadway
South Boston 27, Maaa.

f
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PIRMAS VISŲ LAU 
KIAMAS KONCERTAS

Skautų banketas

Ragino kelti Chruičiovo 
kolonializmą

Pavykęs kortų vakaras

Pabaltiečių Dr-ja jau 
penktus metus rengia kas
met po 3 koncertus. Per 
4 metus Bostono muzikos 
mėgėjai Įsitikino, kad visi 
šitos draugijos rengiami 
koncertai yra aukšto lygio, 
tikros meno šventės tiems, 
kurie juos lanko. To dėl 
niekam Tebekyla abejonių, 
kad ir šių metų koncertai 
bus tokie pat.

Pumas jos koncertas bus 
ši penktadieni , spalio 28 
d. 8:30 vai. vak. Jordan 
Hali salėj. Jo programą at
liks latvis pianistas Her- 
man G odes, kuris skambins 
Bramso, Šumano, Šopeno, 
Debussy, Listo ir kt. kūri-

ŠĮ sekmadienį, spalio 30 
d. Lietuvių Piliečių Dr-jos 
salėj (trečiajame aukšte) 
Skautų Tėvų Komitetas 
rengia metini banketą.

Programą atliks “Žalgi
rio” ir “Baltijos” tuntų 
skautai ir skautės. Bus ver
tingų laimėjimų, gardžių 
užkandžių ir- gr os geras or
kestras.

Banketo pelnas skiriamas 
skautams ir skautėms rem
ti.

Skautų organizacija dir
ba labai naudingą darbą — 
padeda tėvams auklėti jau
nimą lietuviškoje dvasioje, 
todėl visi, kam rūpi lietu
vybės šiame krašte išlaiky
mas, pasistengs bankete da
lyvauti ir tuo paremti jomus.

H. Godes konservatoriją rengeJų grazias Pa»‘an«»s-
baigė Rygoje, tobulinosi 
Vienoje ir Paryžiuje. Jis 
yra daug koncertavęs Įvai
riose Amerikos vietose, ne
seniai grižo iš Europos, kur 
jo koncertai taip pat turėjo 
dideli pasisekimą.

Tokių žymių laikraščių 
kaip New York Times, 
Xew Yoik Herald Tribūne 
mero kritikai Godes vadina 
“absoliutiškai pirmos rūšies 
muziku”.

Eiletai nuo $1.80 iki 
$2.75.

Pabaltiečių Dr-ja savo 
koncertais atlieka didelės 
vertės kultūrinės propagan
dos darbą. Jos koncertų 
pasiklausyti ateina ir mu
ziką mėgiančių amerikiečių, 
jie būna recenzuojami ame
rikiečių spaudoje, taigi apie 
mūsų ir kitų pabaltiečių 
kultūrinius laimėjimus suži
no ir svetimieji.

Todėl visi turėtume rem
ti draugijos darbą, ir tą 
galime lengvai padaryti: 
Peikia tik ko gausiau lan
kėti koncertus, kurie tokie 
pigūs ir kurie duoda tiek 
daug malonumo.

Pagerbė dr. K. Pakštą

Vilniečių susirinkimas

Ši šeštadieni, spalio 29 
d. 7 vai. vak. Bay View 
Realty patalpose (1762 
Dorchester Avė, arti Shaw- 
mut stoties), bus Vilniaus 
Krašto Lietuvių S-gos sky
riaus narių susirinkimas. 
Visi nariai ir nenariai vil
niečiai prašomi dalyvauti.

Studijų dienos

Bostono A k a d e m inė 
Skautų Sąjunga lapkričio 
11-12-13 dienomis rengia 
Studijų Dienas lytinio pa
kraščio studentams. Tema 
numatyta: “Šių dienų stu
dento kryptis.” Penktadie
nio ir šeštadienio vakarais 
bus šokiai.

Išvyko į Kaliforniją

Vaclovas Gervinąs biznio 
reikalais praeitą šeštadienį 
išvyko į Los Angeles. Cal., 
o iš ten vyks Į Miami, Fla. 
Kelionėj žada išbūti vieną 
savaitę.

Spalio 23 d. ateitininkai 
parapijos salėje pagerbė ne-

Spalio 22 d. buvo antrasis 
šį rudenį Kultūros Klubo su
sirinkimas, kuriame Elena 
Vasyliūnienė skaitė paskai
tą apie herojų.

Einamuose reikaluose pir
mininkas inž. dr. J. Gimbu
tas pranešė, kad susitarta 
su Terros leidykla dėl Mi
lašiaus raštų. Terra tuos 
raštus buvo žadėjusi išleisti, 
linko prenumeratą, bet iki 
šiol neišleido ir nebeišleis. 
Daug klubo narių buvo juos 
užsiprenumeravę.

Dabar klubo valdyba su
sitarė su Terra, kuri sutiko 
grąžinti Įmokėtus $2.50 ar
ba $3.75 vertės knygomis.

ALT’o skyriaus pirminin
kas paragino nedelsiant 
draugijas ir atskirus asme
nis rašyti laiškus ir siųsti te
legramas JAV vyriausybei 
ir kitų valstybių atstovy
bėms Jungtinėse Tautose ir 
prašyti iškelti Jungtinėse 
Tautose Sovietų Sąjungos 
pavergtųjų tautų klausimą.

Balfas turi daug rėmėjų

Spalio 23 d. Balfo sky
riaus banketas parodė, kad 
bostoniškiai yra jautrūs 
Balfo veiklai, nes jie pripil
dė visą didžiąją L Piliečių 
Draugijos salę.

Banketą pradėjo S. Ja
kutis, paprašęs V. Vakauzą 
toliau banketui vadovauti. 
Po banketo globėjo adv. J. 
Grigaliaus trumpo žodžio 
kalbėjo Balfo Centro reika
lų vedėjas kun. L Jankus, 
kuris sveiko humoro paįvai
rintoje kalboje pavaizdavo, 
kad per paskutiniuosius 2 
metus Balfas surinko per 
200,000 dolerių, kad visi ši
tie pinigai ir daugybė su
rinktų drabužių ir iš vald
žios gauto maisto išdalinta 
jo reikalingiems, kad siun
tinių per 2 metus pasiųsta 
virš 7?600, iš jų 3524 į Lie
tuvą. Jis pavyzdžiais primi
nė, kokio vargo dar esama 
mūsų tautiečių tarpe, pagy
rė bostohiškius už Balfo rė
mimą ir reiškė įsitikinimą, 
kad ir ateityje jie dar la
biau jį rems.

. Jokūbas Stukas pasidali
no įspūdžiais iš savo kelio-

Pr. Vaig&uskas grįžo nomo nės į Lietuvą ir parodė ten 
nutrauktų filmų.

Pranas Vaigauskas, SLA 
175 kuopos pirmininkas,

seniai mirusį prof. dr. Kazį [grįžo iš ligoninės namo ir 
Pakštą. Paskaitą apie velio- čia sveiksta. Linkime jam 
n i skaitė dr. J. Girnius. greičiau visiškai pasveikti.

DR. BRUNONUI KALVAIČIUI

mirus, žmoną Eleną, brolius, sesutes bei artimuosius giliai

užjaučia ir kartu liūdi

Lembertai. Mickevičiai.

Mielam partneriui

DR. BRINONUI KALVAIČIUI

taip netikėtai pasitraukus iš šio pasaulio, jo žmonai Elenai

Kalvaitienei ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Vvtautas ir Scholastika Stelmokai.

SOUTH BOSTONO SAV1NGS BANK
460 W. BROADWAY, SO. BOSTON 
Aktyvas (turtas) virš 64,000,000 Dolerių 

Vėliausieji Dividendai 4^^ įskaitant ekstra 

Padėk pinigus paštu ------  pašto išlaidas apmokame

PADĖKA

Visiems žodžiu ir raštu 
mane užjautusiems ir man
tiek daug padėjusiems čafe" buvo surengusi
no gilaus liūdesio valando- j kortų vakarą> kuris visais
Je Brangiajam vyiui (žvilgsniais pasisekė. Jis bu- Bninonui Kalvaičiui mirus,: vo dalyvių nuotaika
ypatingai draugams, pazįs- j buvo laimėj0 ver.
tamiems, visom orgamza- tingų dovanų ir buvo gaV_

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos 21 kuopa spalio 22 d

cijom ir visiems palydėju- 
siems velionį amžinojon 
poilsio vieton reiškiu šir
dingą padėką.

Taip pat dėkuoju laido
tuvių direktorei p. Zalec
kienei už nuoširdų patar
navimą.

Elena Kalvaitienė

džiai pavaišinti.

Lankėsi Amerikos Balso 
atstovas

M. Gimbutienės paskaita 
Hartforde

Praeitą savaitgalį į Bosto
ną buvo atvykęs Amerikos 
Balso vedėjas dr. Kostas 
Jurgėla. Jis Įrekordavo pa
sikalbėjimus su įvairiais 
vietos visuomenininkais.

Pasikalbėjimai bus per
duoti į Lietuvą. Tarp kitų 
buvo užrekorduotas ir pasi-Dr. M. Gimbutienės spa

15 d. Haitfoide tuiėjo gu- Keleivio jg_
paskau, apie Žalgirio rau- vedėju.
sj. Paskaitą rerge L. Ben
druomenės Apy linkę su 
L.K. Ramovės valdyba, ki
toms organizacijoms 
ninkaujant.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS
.. . H'*e Parke, srražioj vietoj, išnuo- talkl- mo'amas kambarys su visais pato

gumais. Galima ir su valgiu. Kreiptis 
nuo 6 ,val. vak. telef. E .Vi 1-3975

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
IR I KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos Įstaigos t

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

; Turime pasirinkimą medžiagų. odų ir kitokių daiktų pigio- 
;mis kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti 
riežtuku nuo $i.<*5 už štuką. Siunčiame su Inturisto leidimu.

Siuntiniai nueina per 4—6 savaites

General Parcel & Travel Co., Ine.
1359 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. TeL AN 8-5040
I

Įstaiga atdara:
Kasdien 9 A.Jn. 6 P. M. 
šeštadieniais S A. M. - 4 P. M.

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

UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275-00

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14 CENTŲ UŽ GALIONĄ

ISN LOMOJ AMAS' BITAS
Išnuomojamas butas iš 4 kamb. ir 
vii tuvis 193 ‘L’ St., So. Bostone. Ga
zo šiluma, naujai atremontuoti, II 
aukštas. Teirautis 111-ėiaine aukšte 
, o 5 vai. p. p. arba teiei. AN 8-5195

(44)

PARDUODAMI NAMAI
phams Corner rajone 3 šeimų 5-5-5 

;amb. ir did. pr teškant. nauj. atre- 
io> t. bal os sinkos ir pečiai, 3 atsk. 

karšto vandens šildymai, 3 karšto 
ro pečiai, kur. anglimi. Prieky ir 
žpak. Gorčiai. Tel. GA 7-0529 arba 
ii 2-€©c4.

PRANEŠIMAS

Globė Parcel Service, 
kurios vedėjas yra J. Ado
monis, praneša siuntėjams, 
kad užpirktas didesnis kie
kis prekių dar pigesnėmis 
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.) (—)
'JULIUI

Siuvykla ir Valyklą
(Custom Tailor Shop & Cleaner) 

LIETUVIS SAVININKAS 
392 W. Broadvvay, So. Boston 

Telef. AN 8-2125
ATIDARA ŠEŠTADIENIAIS ir 
KASDIEN 1*0 5 VAL. VAKARO 
Pasirinkimas gatavų drabužių, 

vyr. kelnių ir kostiumų 
Sav. Gedus Puodžius

...MI.IHI.....ĮRM..■■■■■
1GR 9-1805 ir AN 8-9304

Denaiame Stoaus~~~ -įj — - -
Ir Taisome Juos

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

Free Estimates
ŠAUKTI PO 5 VAL. VAKARO 

t Du broliai lietuviai 
J Charles ir Peter Kislauskai

Garantuojame gerą darbą

RADUO 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
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.

Bay View Realty Co
1672 DORCHESTER AVĖ. 
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.

Kas perka ar parduoda j
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės Į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. Broadway
South Bostone 

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

o kitu laiku: AN 8-0699

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą J

495 Columbia Road
Arti Upham’s Corner 

Dorchester, Mass.

I

Skyriaus pirm. A. And
riulionis pristatė Verutę 
Šimkutę, kuri šio mėnesio 
vidury iš Lietuvos atvyko Į 
Cambridge. Kelis žodžius 
tarė ir V. Šimkutė.

Svečiai, atrodo, bus sudė
ję ir nemaža aukų, adv. J. 
Grigalius pirmasis aukojo 
25 dolerius.

Balfo rengėjai nesitikėjo, 
kad jų banketas bus toks 
sėkmingas. Tas paskatins 
juos dar labiau dirbti.

Ž—is

Atidarė dailės parodą

Spalio 23 d. J. Poriečio 
galerejoj (16 Centre St., 
Roxburyj) atidarė jauno 
latvio (gimė 1931 m.) įvaro 
Hiršo. kūrinių parodą, kuri 
tęsis iki lapkričio 6 d. (Kas
dien nuo 10 ryto iki 11 
vai. vak.)

Parodoj yra 24 kūriniai 
daugiausia piešti ant šilko

Sportininkai sutinka 
Naujus Metus

I

Sporto Klubas “Dainava 
Liet Piliečių Draugijos di
džiojoj salėj rengia Naujų
jų Metų sutikimą ir prašo 
kitų draugijų tą vakarą sa
vo pobūvių nerengti.

f

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 

kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET ST„ DORCHESTER 

Naktį, Sekmadieniais ir šven- ZnrE’ 4? f 9/1 /
tadieniais ŠAUKIT
Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš 
pagrindų. -------------------------------------------------- ■ —

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

H The Apothecary
Lietuviška Ti kra Vaistinė

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re
ceptus ir iTirime vicus gatavus vaistus.

Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui i Lietuva ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraiėio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaistų—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav- Emanuel L. Rosengard, B- S., Reg. Pharm., 

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

Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyros šventadienius, ir sekmad-

DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
390 West Broadvvay. So. BOSTON 27, Mass., Tet AN 8-8764 

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

Iš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽAGAS, ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI 
MUSŲ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau sių kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntini perpakavę, 
pranešime Jum<, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai teL 

pa dežėje, kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

IŠTAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITftS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak., ketvirtadieniais nuo
9 vai. ryto iki " vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 ryto iki 2 vai. po pietų.

VEDftJAS: JONAS ADOMONIS

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM
Justice of thePeace—Constable 

598 E. Broadvvay 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Tel. AN 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY aparatą 
pritaiko akinius

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

SOUTH BOSTON, MASS.

TELEFONAS AN 8-2805 t

Dr. J. L. Pasakantis J 

Dr. Amelia E. Rodd į
OPTOMETRISTAI

VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro

Trečiadieniais ofisas uždarytas

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. ♦

Dažau ir Taisau
Lipdau popierius ir taisau* 

* Namus iš lauko ir viduje, ą 
£ viską, ką pataisyti reikia, j

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

I
►► ►

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 
Tel. CO 5-5854

Charles J. Kay
LIETUVIS

Plumbing—Heating—G as—Oil 
I Gazo šilimą permainyti 1275 

Telefonas: CO 5-5839

12 MT. VERNON STREET: 
DORCHESTER 25, MASS. E

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vai 
So. Bostone, L ir 4th St BAŽ 
NYC1OJE įvyksta pamaldos lie 
tuviams protestantams. Pamal 
das laiko teologas A. JURt 
NAS.

A. Jurėnas yra Harvank 
universiteto doktorantas ir 
či šv. Raštą į lietuvių kalbą.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass. 

Office TeL AN 8-0948

KeZuirfb & Co.
—jeweleRs— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

Flood Sąare 
Hardware Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležies daiktai


