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Chruščiovas Stebina Visus 
Savo Įžulumu

Jungtinėse Tautose Ginčai Darosi Pikti; Chruščiovas Kal
ba Grubiai ir Užgaulingai; Jia reikalauja' JT sekre

toriaus Galvos; Grasina “Sugriauti” JT Organi
zacija; Vakarai Atsako Ramiai ir šaltai.

Jungtinių Tautų organi
zacijos seime dabar jau yra 
98 nariai. Dvi Afrikos val
stybės, Mali ir Senegalija, 
buvo priimtos nariai j JT, o 
dabar dar laukiama, kad ir 
naujausia Afrikos valstybė, 
Nigerija, bus priimta i JT 
nariu ir bus 99-oji tos orga
nizacijos narė.

Pereitą savaitę JT seime 
kalbėjo daug valstybių at
stovų. Po Chruščiovo užgau
lingos kalbos, Kanados vy
riausybės vadas Diefenbak- 
er priminė rusams, kad jie 
dabai- yra pikčiausieji kolo- 
nialistai ir priminė rusams 
ir visam pasauliui Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos likimą.

Vis Dar
Šmėkliojasi Konge
Kongo buvęs ir norintis 

vėl būti ministerių pirmi- i 
ninkas P. Lumumba buvo 
pakviestas j Gvinėjos val
stybės nep riklausomybės 
minėjimą, suruoštą Gvinė
jos karių Leopoldvilėje.

Lumumba atvyko i vaišes 
Gvinėjos karių lydimas ir 
pasakė kalbą, kurioje dėl 
savo nelaimių kaltina Ame
riką, o nebe Belgiją. Esą, 
Amerika bijo, kad Kongo 
ureno rūdos atsargos nepa
tektų į Sovietų rankas ir to-
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Rinkimuose Aptariama Ir 
Užsieniu Politika

Rinkimų Kova Vis Daugiau Domina Balsuotojus; Kan
didatų Persiėmimas Debatuose Priei Televiziją Nau

jas Būdas Pasiekti Balsuotojus; Jauni Kandida
tai Patraukia Jaunesniuosius Piliečius.

Kai Kas Jau Vyksta 
Iš JT Seimo Namo
Jungtinių Tautų seimas 

jau posėdžiauja dvi savai
tes ii- kai kurie valstybių va
dai jau pradeda ruoštis ke
lionei namo. Šią savaitę ke
liauja namo Jugoslavijos

Pereitos savaitės pradžio
je didžiųjų partijų kandida
tai turėjo debatus prieš te
leviziją. Kandidatai pirma 
padarė trumpus pareiški
mus, o paskui atsakinėjo į 
laikraštininkų paklausimus 
dėl įvairių vidaus politikos 
klausimų. Kas debatuose 

laimėjo” sunku pasakyti,

T, ....... x dėl sukurstė Katangos atsi-
Įdomiai. kalbėjo neutra- , slypimą nuo Kongo. Visa 

liųjų valstybių vadai,—bu-1 Amerika padarė susita- 
kamo b Indonezijos, Nasser ir su jt ka.
u Egipto H- kt V riSkiĮ dalinių vadovybe. Tuo

tarpu Gvinėjos ir Ghanos 
kariški daliniai Konge atvi-

T , , iv• j-i rai remia Lumumbą jo ko-
Indonezijos kalbėtojas del voje ^1 grįžimo į .valdžią. 
Vakarinio Inano (N. Gvine-

Nasseris abudu užėmė 
dūrio” poziciją, bet kartu 
iškėlė savo reikalavimus,

jos salos), o Nasseris dėl 
Palestinos. Ir vienas ir kitas 
pripažįsta JT organizaciją, 
jei ta organizacija padėtų 
jiems pasiekti jų tikslų ... 

Kalbant dėl JT seimo

PATARIA P1LIČ1AMS 
APLEISTI KUBĄ

Amerikos'vyriausybė pa-

Mirus VLADUI POttLAL

uoliam Lietuvos socialdemokratų idealų gynėjui-kovotojui,

Jo mirtį giliai išgyvena bei Velionies šeimą užjaučia ir 

karta liūdi

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos - B 

Centro Komitetas
Jonas Pakalka Jonas Vilkaitis Į
Pirmininkas Sekretorius

Kinų Komunistai Siūlo Atnaujinti
Užmiršo Chruščiovą'A-Ginglų Bandymus

_ -- - - / ______
Kinijos komunistai pe- į Senatorius H. Humphrey

diktatorius Tito, Ghanos [nes abu kandidatai yra su- 
Nkrumah ir kiti aukštieji į manus kalbėtojai ir dėl žo- 
vadai. Palieka tų valstybių džio į kišenę nelenda, bet 
delegacijos tęsti JT seimo bendras įspūdis paliko, kad 
darbus, bet jau be didžiųjų senatorius J. F. Kennedy
dalyvavimo.

Sovietų Chiuščiovas gra
sino kaž kam, kad jis bū
siąs New Yorke iki Kalėdų, 
bet ir jis vargu išsėdės tiek 
ilgai. Pirmiausia, kaip ir vi
si diktatoriai, Chruščiovas 
betupėdamas Y«rk«

palietė daugiau opių klau
simų visiems piliečiams.

“Debatai” prieš televizi
ją bus tęsiami iki pat rinki
mų, kartą per savaitę kandi
datai turės progos pasirody
ti balsuotojams kartu ir at
sakinėti 1 opius vidaus ir 
Užsienių politikas klausi
mus. Jei tas balsuotojų la
bai ir nepaveiks, tai bent 
j’ie žinos, kaip didžiųjų par
tijų kandidatai žada spręsti 
visiems įūpimus klausimus.

Rinkimų kampanijoj už
sienių politikos klausimai 
aptariami Chruščiovui čia 
“klausantis.” Republikonų 
kandidatas R. Nixon norė
tų, kad užsienių politikos 
klausimai būtų aptariami 
labai atsargiai, kad nebūtų 
pakenkta Amerikos intere
sams, bet opozicijos kandi
datas nurodo, kad užsienių 
politikoj dabartinė adminis
tracija daug ką yra netiku
siai padaliusi ir kodėl pilie
čiai neturėtų tų reikalų ap- 
svai-styti ir savo išvadas pa
daryti?

Sekantieji kandidatų “de
batai” per televiziją įvyks 
penktadienį, spalio 7 d. 
7:30 vai. vak. rytų pakraš
čio laiku.

Ofruo/fy Pajus Įvarė 
Baimės Bolševikams

Viena . motelis iš Texas 
sugalvojo pavaišinti Nikitą 

a m erikonišku 
Jj ižlrenž

skanų pajų ir pasiuntė Niki- gali prarasti savo sostą Rū
tai. Paštas patikrino, kad sijoj, nes diktatoriai, pasi- 
pakete nėra nieko pavojin- šalinę nuo savo valdžios 
go ir pristatė pyragą į rusų centro, gali išlėkti visai iš 
diplomatų rezidenciją prie valdžios, o be to, jei Nikita 
Ne^y Yorke. Bet bolševikai pasiliks ilgiau New Yorke, 
nesitikėjo pyrago, jie dau- į jį niekas nebekreips dėme- 
giau tikėjo sulaukti bombos, sjo jr jjs galės plūstis kiek 
todėl kaip tik atėjo keistas norėdamas, bet laikraščiuo- 
paketas, jie pašaukė polici- se mažai kas jį beminės, 
ją, kad ji “bombą” atsiimtų, • _________ Z_______
Keturi policininkai su Nacionalizuoja
so kanų uniformomis nus-: . .. —. \Amerikos Turtą

Chiuščiovą 
obuoliniu “paj

naiuan uci a ocmtv taria visiems piliečiams, ku- re^ savaitę minėjo savo siūlo, kad Amerika atnau- 
darbų tvarkos Chruščiovas ' gyvena Kuboje, nedel- pergales šventę, kai jie 1949 jintų atominių ginklų 

siant pasiųsti namo savo metais uzkanavo visą Kmi-
šeimos narius. Tas daroma J4 if įvedė savo diktaturĄ 
dėl pačių piliečių saugumo,! šiemet minėdami tą žvėri
nės Kuboje dabar vyrauja tę Kinijos komunistai UŽ- ___ ________ ________
amerikiečiams neprielanki miršo nešti eisenose Nikitos dimą. Vilkinimas deiybų ir 
nuotaika ir todėl tie žmo- C h r u s či ovo ikoną, ką atidėliojimas susitarimo gal 
nės, kurie nebūtinai ten tu-! J*i® seniau visada darydavo. į rusams naudingas, bet mū
ri būti, geriau padalys, jei Šiemet Nikitos portreto nie* sų šalis iš to turi tik nuosto- '

piktai iškėlė reikalavimą 
tuoj pat priimti komunisti
nę Kiniją į narių tarpą ir 
išmesti iš JT organizacijos 
kinų nacionalistų “lavoną.” 
Chiuščiovas ta proga sakė, 
kad kinų komunistai turi 
teisę užkariauti Taiwan sa
lą ir lyg skatindamas kinus 
komunistus Į karą sakė, kad 
j’ei nišai turėtų tokią prob
lemą, kaip kinai, jie jau 
seniai būtų pasiuntė kinų 
racionalistus “į peklą” ir 
pakraščių salas būtų užka
riavę. . .

Ši pirmadienį Chruščio
vas pakartojo, kad jis nepa
sitiki JT generaliniu sekre
torių ir reikalavo, kad Dag 
Hammarskjold trauktųsi iš 
savo vietos, o jei jis to ne
padarys, tai Maskva nepri
pažins JT organizacijos jo
kių tarimų. . . .

Tokiais akiplėšiškais rei
kalavimais, grubiais išsišo
kimais ir gąsdinimais N. 
Chiuščiov tikisi JT seimą 
užbaidyti ir šį tą laimėti sa
vo įžulumu. Ką jis laimės, 
jei iš viso ką nors laimės, 
dar negalima pasakyti.

Neutralieji keli vadai pa
reiškė pageidavimą, kad 
prezidentas E i s enhoweris j 
ir Chiuščiovas vėl bandytų Į 
asmeniškai kalbėtis apie i 
taiką, derybas ii’ nusigink
lavimą. Bet prez. Eisenho- 
weris mano, kad tas nieko 
nepadėtų ir todėl nelaukia
ma Eisenho\verio-Chniščio- 
vo pasimatymo.

bandymus, jei Sovietų Ru
sija iki birželio mėnesio ne
sutiks pasirašyti sutartį apie 
tų ginklų bandymų uždrau-

iš ten pasišalins.

NAUJA RAKETA

Frieūakyj vadinamoji “Mi
nute Man.” o užpakalyje 
Thor raketos. Naujoji ra
keta gali būti paleista iš 
sunkvežimio, arba ir iš ge
ležinkelio vagono p ti t for
mos.

kas, nematė Pekino eiseno-| jjų Todėl ir reikia deiybų 
laiką apriboti, juo labiau, 
kad jau buvo gana laiko su
sitarti, o jei nesusitarta, tai 
tik dėlto, kad noro nebuvo.

Dabar yra taip, kad Ame
rika ir Sov. Rusija sulaikė 
atominių ginklų bandymus 
be jokios kontrolės. Bet nė
ra jokio pagrindo manyti, 
kad rusai to susitarimo lai
kosi. Jie gal daro bandy
mus, o Amerika laukia susi
tarimo ir bandymų nedaro.

je, kaip nematė jo paveikslo 
nė iškelto šalia Kinijos ko
munistų vadų.

Chruščiovas New Yorke 
už Kinijos komunistus plūs
tasi ir barasi, o Pekine ko
munistai net jo paveikslo 
žmonėms neberodo.

Burtininkai Daro
Gerą Biznį Nigerijoj_•

Nigerija Afrikoje pereitą 
šeštdaienį gavo nepriklau
somybę. Tą įvykį Nigerijos 
žmonės minėjo visą savaitę. 
Kad nepriklausomybės ga
vimo minėjimas geriau sek
tųsi, vienas vietos kai kurių 
giminių karalius sumokėjo 
buitininkams $2,800, kad 
jie pasimelstų ir išprašytų 
iš kaž kbkių galybių gerą 
orą. Buitininkai pasisten
gė ir oras, bent savaitės ga
le, buvo neblogas.

Vadinasi, burtininkai už 
gautus pinigus pasidarbavo 
ir gerą orą išmeldė ar išbū
rė, bet dabar parlamente 
keliamas klausimas, ar de
ra pinigus leisti burtinin
kams papirkinėti. Tuo klau
simu Nigerijos vadai rodos 
nėra vienos nuomonės.

Anglų Darbo Partija 
Sprendžia Ginčus

uniformomis nus
kubėjo prie bolševikų diplo- ] 
matų rezidencijos, paėmė 
keistomis replėmis nelai
mingąjį pajų, išvilko jį į 
parką, sulaikė automobilių 
judėjimą keliu pro pajaus 
laikiną buveinę parke, pa
galiau obuolinę ‘"bombą” iš
sivežė į policiją. Ten “bom
ba” buvo dar kartą pati
krinta, visą pajų policinin
kai pirštais išgraibė ir kaip 
nepavojingą ir valgomą da
lyką grąžino bolševikams.

Bet ir policija abejoja, ar 
Nikita tą pajų ragaus, nes 
visas išmaišytas pirštais.

Lenkai Paminėjo 
Gen. Pulaskio Dieną

Spalio 2 d., sekmadienį, 
Amerikos lenkai minėjo ge
nerolo Pulaskio atmintį, 
181 metų sukaktuves nuo jo 
žuvimo Amerikos neprik
lausomybės kare.

New Yorke lenkai ta pro
ga suruošė didelę eiseną, 
kurioje dalyvavo virš šimto 
tūkstančių žmonių. Eiseno
je buvo nešami plakatai.

Šį pirmadienį Anglijoje,
Scarborough mieste pradėjo 
posėdžiauti Anglijos Darbo 
Partijos konferencija, kuri 
turi aptarti partijos politiką 1 reikalaujantieji laisvės len- 
ginklavimosi klausimu. Tas 1 kų tautai tvakrytis kaip ji
yra svarbiausias dai bu tvar
kos klausimas.

Kairysis partijos sparnas 
ginklavimosi klausime uži
ma griežtai pacifistinę pozi-

nori, o ne kaip rusai ją ver
čia tvaikytis.

Generolas Kazimieras Pu- 
laskis buvo kilęs iš istorinės 
Lietuvos, iš Podolės, nuo

ciją ir jei kairieji imtų vir-. 1777 metų jis tarnavo Ame-, 
šų ir partija grįžtų prie vai- ; rikos kariuomenėje ir žuvo 
džios, Amerikos kariškos kautynėse prieš anglus 17791 
bazės Anglijoje būtu panai- m. spalio 9 d. prie Savan- 
kintos. nah miesto.i

Kubos revoliucinė valdžia 
prieš poią savaičių naciona
lizavo Amerikos bankus, 
kurie Kuboje turėjo savo 
skyrius. Kiek turto Kubos 
vyriausybė per bankus už
griebė dar nėra žinoma, ar 
neskelbiama.

Šią savaitę Kuba perima 
i savo rankas didelę nikelio 
dirbtuvę, ir kasyklą, kurios 
priklauso Amerikos vyriau
sybei. Dirbtuvės ir kasyklos 
Amerikos valdžiai kainavo 
110 milionų dolerių.

KALBA GHANA General Electric Ko. 
Streikas Prasidėjo

<>hana valstybės preziden* 
tas Kwame Nkrumah. tau
tiškais drabužiais apsivil
kęs. kalba JT seimo posė
dyje. Jis kalbėjo “Afrikos 
vardu,” nors kas jį įgaliojo 
tą daryti, nepasakė-

General Electric bendro
vės dirbtuvėse po visą kraš
tą sekmadienį prasidėjo 
darbininkų streikas. Streiką 
paskelbė Elektros darbinin
kų unija (IUE), kuri atsto
vauja virš 70,000 darbinin
kų GE dirbtuvėse.

Iš viso GE dirbtuvėse po 
visą kraštą dirba 240,000 
darbininkų, iš jų dalis visai 
nepriklauso unijai, kita da
lis yra organizuota kitose 
unijose.

Šį pirmadienį dalis GE 
dirbtuvių dirba, bet dauge
lis dirbtuvių nedirba. Dar
bininkų unija dėjo pastan
gas išvengti streiko, bet GE 
vadovybė linko į jėgų ban
dymą ir darbininkų sifily- 

i mą darbo sutartį pratęsti 
deiybų laikui, atmetė.
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IŠ TOLIMOJO HAWAJ0
A. JENKINS, H»wajuose

rintis žinoti dr. K. Ambra
zaitis pasakoja, kaip jo tė
vas išspręstų draudimo ligo-

Kuriasi lietuvių kolonija Besikalbant

nistratore; irving Jenkins, 
gimęs Lawrence, Mass., au
gęs New Yorke, žymus ag
ronomas; juk ir mudu su'je klausimą. Jis rašo 

ir Jameikienė ne iš į M• w • ZmOna aa w «wuv *«*v**v» «*** •*? |
. , „ 1 b 1 y 17°’ kelmo išspirti, turim teisę ir I

. kad Ha^ajuc^e yra keletas sau už garbę būti
lietuviais.

Kai kurių buvo atsiklaus
ta, ar sutiks dalyvauti su
manytame ir šaukiamame

Netikėtai susitikau nepa- grvnaj lietuviškų šeimų ir 
prastą lietuvaitę, profesorę ’ ieni tai nemažai 
Bronę Jameikienę, kun mo- mišriu kuriose lietu.
kytojauja Hawajų umversi- viai kiutauteg ar iie-
tete. Ta. neapsakomai gra- tuvaites ištekėjusios & ki. naimonvi
zi, jauna, tarytum tik ką betgi „enutolę ir uetos 1,etuv,ų PazmonW-
pražydus Lietuvos gėlė, ele-1 neį^gįįadėję savo tėvą kil*
gantiska moteris ir didelių mtĮS. Sutarėme sudalyti visų 
gabumų asmenybė. lietuviu sąrašą.

Pnes porą mėnesių suzi- 1. _ i Po dviejų savaičių vėl su- 
nojęs, kad lietuv aite v ra > sįtikOm ir palyginom sąrašą.
Havvajų universitete, krei
piausi ten ir gavau jos na
mų telefoną. Pašaukiau. Kai 
atsiliepė, atsiprašęs už truk
dymą, klausiau, ar gali kal
bėti lietuviškai?

—Kaipgi nekalbėsi, juk 
aš tikra lietuvė. O kas tam 
sta per vienas, kad taip gra
žiai lietuviškai kalbi? At- 
sirekomendavau.

—O, tai tas pats Jenkins, 
kuris rašo “Keleivyje,” se
niai norėjau jumis susitikti 
ir sueiti i pažintis, tik vis 
nežinojau, kui' ir kaip. O,

Pasirodė, kad Havvajuose

Kone vis džiaugsmingai pa 
sisakė. dalyvausią ir jau tik 
laukia, kada tas įvyks.

Man sugrįžus prie senų 
pareigų organizuoti darbi
ninkus į darbo unijas, ko 
gero ar tik nepasiseks suor-

4Ui

v i a v irs 30 lietuv ių, apie 20 njzuotj jej ne socialde- 
mums jau gerai žinomų ir mokl atų kuopą, jei ne kokią 
todėl nutarėm saukti bend- ..nežaiježnj„kų” parapiją, 
ra pazmoni. tai gal visgi bent lietuvių

Pasirodo, kad čia yra ga- klubą. Juk prieš tris ketvir
ta žymių žmonių, kurie lai- tadalius amžiaus Amerikoje 

-1 k? garbę vadintis lietu- buvo organizuojami lietuvių 
viais: Dr. Albinas Bernata- klubai, švietimo ir kultūros 
vičius, universitete žymus organizacijos ir taip pat 
mokslininkas; dr. Lukoševi- lietuvių parapijos. .Tulf išau-

kurį planą balsuuosiu, 
jau žinau. Bet jeigu 

mano tėvas čia būtą ir jam 
veiktą apsispręsti, jis taip gal
votą: Kennedy nori medicinos 
pagalbos srity visus suvaryti į 
kolchozą ir duoti nemokamą gy
dymą už kolchosninką sumokė
tus mokesčius, neduodant teisės 
nei pasirinkti, nei atsisakyti. 
Nixonas palieka priva
čiuose ūkiuose ir leidžia tvar
kytis, kaip nori, tik skurdei- 
voms, negalintiems užsimokėti 
už ligoninę, duoda pašalpą per 
kaimo seniūną ...”

Mes manome, kar dr. K. 
Ambrazaičio tėvas nebūtų

Čius ir žmona Aldona, ro
dos, naujakuriai: Aldona 
Bal, gimusi ii- augusi So. 
Bostone: Agota Venslaus- 
kaitė, gimus ir augus Penn-

^P^ar mal0"U S“ Tam' svlna’nijoj, stambaus vtes- 
sta kalbėtis. bučio (Yong Hoteh admi.

—Man irgi būtų malonu.----------------------------------
jei galėčiau taip gražiai lie
tuviškai kalbėti kaip tam
sta. Atleiskite, turiu prisi
pažinti, kad priklausau tai 
grupei žmonių, kurie turi 
teisę vadintis senąja karta, 
dėlto mes neturėjome ' lai- . t ... 
mės nepriklausomos Lietu- . .Amerikoje verkiant 
vos mokykloj prusintis ir kla draudimo nuo ligos. De- 
negalime taip gražiai kai- ->a.- r?lk?Ia? 7? užkliūva
bėti, kaip tamsta,-lyg nusi- V? .sl?Pn? ?r P™-- - = = išminki? Tshanam if

go lietuviškų bažnyčių dan
goraižiai, kurių daugelis vė
liau pakliuvo airišių kon- 
trolėn, o lietuviški klubai su 
savo svetainėmis paliko ir 
iki šių dienų lietuvybės 
centraL

kaip jo 
Jis pir

miausiai ištirtų, kaip jam 
naudingiau; savo sveikatą 
saugoti ir tik paskui darytų 
“kolchozines” išvadas. Ra
šančiam šias eilutes teko

toks le 
vaikas

APŽVALGA
AR KENNEDY UŽ 

“KOLCHOZĄ?”
rei-1

skundžiau.
—Atleiskite, betgi jūs

labai gražiai kalbate, o iš 
kokio krašto Lietuvos paei-

suuuau zauetngų ir urauui- 
mas ligoje palieka ateičiai.

Ypatingai piktai ir įžū
liai prieš draudimą nuo Ii-

nate?—pertraukusi kalbą 
užklausė.

—Gimiau ir augau gra
žiajame Dzūkijos kampu-

tojų Sąjunga. Ji kovoja ne- 
siskaitydama su priemonė
mis, kad tik ta “nelaimė” 

fy, kur Sctirtų upeliiias" te- "^aktų. Amerikos Gy-
ka per mūsų kaimą ir įteka 
į Paseirės upelį, o Paseirė 
įteka į Baltąją Ančią, gi 
Ančia į Nemuną. Dar dau
giau, kur Baltoji Puščia ir 
Augustavo miškai praside
da, ten mano gimtinis kraš
tas. Ten mano basomis ko
jomis takai numinti, ten 
mano pūslėtomis rankomis 
laukai nudirbti ir ten mano 
jaunystės prakaitu Lietuvos 
žemelė persisunkus.

—Taigi, iš tikrųjų ten be
ne ir bus tas gražiausias 
Lietuvos didžiųjų girių pa
miškės kamputis.—lyg susi
jaudinusi pratarė ir pasiūlė 
tuojau susitikti.

Pirmoji pažintis ir lietuvių 
sąrašas

Susitikom 5-tą valandą 
ir nei nejutau, kai atėjo vi
durnaktis. Pokalbis sukosi 
aplink asmeninius nuoty
kius ir apie įvairius visuo
meninius reikalus. Pajutau, 
kad mes turime daug ką 
bendro, kad mudviejų as
meniniai interesai ir mūsų 
gyvenimas tampriai įjung
tas į visuomenės didžiųjų 
bangų verpetus

dytojų Sąjunga yra ankštai 
susibičiuliavusi tuo klausi
mu su republikonų partija ir 
per tą partiją kovoja prieš 
padorų sveikatos klausimo 
išsprendimą.

Kitas piktas draudimo 
nuo ligos priešininkas yra 
privačios draudimo kompa
nijos, kurios iš draudimo li
goje (privačio) gerai pel-

pasakoja, kad Anglijoj ki
lo kone “chaosas,” ligoniai 
verčiami eiti pas valdžios 
paskirtą gydytoją, gydyto
jas privalo gydyti tam tikrą 
ligonių skaičių, prirašyti 
vaistus iŠ “valdiško aaragn” į 
ir pirkti tuos vaistus nuro
dytoj vaistinėj. Girdi, me
dicinos lygis krito ir visi 
“nepatenkinti.”

Viskas, ką dr. Ambrazai
tis čia atpasakojo, yra sena 
Amerikos gydytojų organi
zacijos pasaka. Pasaka ne
protingiems baidyti ir savo 
pelnams ginti.

Faktas yra, kad Anglijos 
žmonės Darbo partijos įves
tam draudimui nuo ligos 
pritaria. Jei dr. K. Ambra
zaitis to nežino, tas tik ro
do, kad jo išmintis semiama 
išimtinai iš Amerikos gydy
tojų propagandos brošiūrų, 
o ne iš rimtų šaltinių.

Jei Anglijos žmonių mil-
nosi. Republikonų partija ir; žiniška dauguma draudi-*
draudimo bendroves glau
džia po savo sparnu ir, jei 
gydytojų organizacija ir 
privačios draudimo bendro-

mui nuo ligos nepritartų, tai 
konservatorių partija būtų 
tą draudimą seniai panaiki
nusi. Nenaikina ir net nesi-

vės yra kam priešingos, tam kėsino naikinti todėl, kad 
yra priešinga ir republikonų i tuo sukeltu prieš save visą 
partija. Taip yra. Tarp tos'kraštą.

. partijos ir gydytojų organi
zacijos bei privačių drau
dimo kompanijų yra “šir
dinga sąjunga,” paremta 
abipuse nauda. . .

“Draugo” bendradarbis 
nėra girdėjęs, kad ta pati 
Amerikos gydytojų organi
zacija visomis keturiomis 
kovojo ir prieš privatų

Kaip Amerikos gydytojųĮ draudimą nuo ligos. Ji re
organizacija argumentuoja 
prieš priverstiną ir valstybi
ni draudimą nuo ligos, rodo 
“Draugo” dienraštyje įdė
tas dr. Kazio Ambrazaičio 
straipsnis (Draugas, rugsė
jo 28 d., 1960).

Tame straipsnyje dr. K. 
Ambrazaitis, pagal senai

Štai Bronės gyvenimo ke- žinomą Amerikos gydytojų
lias: Jaunystės gražiausias 
laikotarpis — karo siaubas, 
svetimųjų atnplūdis, gra
žios sodybos virto pelenais, 
kurias uemis nepalietė, atė
jūnai išdraskė ir atėmė, 
šeimas sugriovė, gyvenimas 
svetimam pajūryj stovyklo
se, kelionė į Ameriką, ne
pavydėtina įsikūrimo pra
džia Chicagoi ir mokslo sie
kimas. Pagaliau Hawajai ir 
šio gražaus egzotiško krašto 
universitetas, kur iš aukšty
bių malonūs saulės spindu
liai vėl lyg senoje tėviškėje 
bučiuoja mūsų veidus.

organizacijos litaniją, ap
gailestauja Anglijos “skau
džią patirti” ir pasakoja ši
taip:

“Amerikos Gydytojų Sąjun
ga. kuriai priklauso 178,000 gy
dytojų, pasisako prieš medici
nos socializaciją ir Forand įsta
tymo projektą. Gydytojai kovo
ja. kad piliečiams nebūtų atim
ta teisė pasirinkti sau gydyto
ją. kokį nori. Skaudi patirtis 
ištiko Angliją. Darbo partija 
manė atsiekusi istorinio laimė
jimo, įvesdama socialinę medi
ciną. • .”

Toliau dr. Ambrazaitis

kė, kad visoks, privatus ir 
valstybinis draudimas nuo 
ligos yra ‘socializuota medi
cina, ’bet, kai nežiūrint į 
savanaudžių gydytojų agi
taciją, privatus draudimas 
labai išsiplatino, tada gydy
tojų organizacija “pakeitė 
frontą” ir tik rėkia prieš 
priverstiną ir valstybinį 
draudimą, o su privačiomis 
draudimo bendrovėmis gy
dytojų organizacija susitai
kė ir dabar bendrai kovoja 
prieš valstybinį draudimą.

O koks skirtumas yra tarp 
privačio ir valstybinio drau
dimo? Nagi, tik toks, kad 
privatus draudimas turi tik
slo duoti pelno draudimo 
bendrovių vertelgoms, o 
valstybinis draudimas būtų 
įvestas su tikslu kelti gy*i 
ventojų sveikatingumą, o ne' 
paskirų vertelgų pelną!

Baigdamas savo rašinį 
reikalo nežinantis ir neno-

čią fabrike dirbant kreiptis > 
į gydytoją. Pasirinkimas gy
dytojų (apdrauda nuo ne
laimingų atsitikimų) buvo 
ilgas sąrašas. Kitą kartą Vo
kietijoje teko kreiptis į gy
dytąją — sąrašas gydytojų 
buvo dar ilgesnis, nes ar tik 
ne viai Vokietijos gydytojai 
turi suutartis su ligonių ka
somis, o todėl ir mano gy
ventame mieste gydytojų 
sąrašas buvo ilgas. Taip yra 
ir čia Amerikoje su privačiu 
draudimu, kur daktaro ir 
ligoninės išlaidos apmoka
mos. Kur čia kolchozas ir 
kam pasakoti nesąmones?

Amerikos gydytojų orga
nizacija mėgsta pasakoti 
apie “šeimos daktarą,” pui
kiai piešia daktaro širdin
gus santykius su ligoniu ir 
1.1 ir tam pan. Bet gyveni
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“Laisvas” daktaro pasirin
kimas irgi yra pasakaitė, 
jei pas vieną vizitas kainuo
ja $3, pas kitą $5, dar pas

Ar jie susitiks?

Penki neutraliųjų valsty
bių vadai—Nehru, Tito, Su-

kitą $10, arba $15, $25 ir kamo, Nasseris ir Nkrumah 
—p arei škė pageidavimą,net $50. Jei turi senatvės 

pensiją ir daugiau nieko, 
tai prašom “pasirinkti”! 
Reikia būti veidmainiu ir 
“gerų akių,” kad nematy
tum Amerikos privačio nuo 
ligos draudimo trūkumų ir 
reikia visai įžūlių akių, kad 
nematytumei senų pensinin
kų vargo ligos atsitikime.

O kas dėl “skurdeivų,” į
kuriuos kai kas žiūri su vos 

mo tikrovėj dažniausiai yra paslepiama panieka, tai dėl 
taip, kad daktaras turi sa- to gal ir kalbėti nėra reika- 
vo privatinę “enterprise” ir lo. Jiems dr. Ambrazaičio 
j ligonius žiūri, kaip į savo , ir Amerikos gydytojų orga- 
verslo žalią medžiagą, iš Į nizacijos pamokslai seniai 
kurios pelnaisi ir maitiniesi, pro gerklę lenda.

.-■/'i

ENJOY THE ^/wiN AOVAKTAGES 0F A
MODERN RAS KITCHEN-HEATING RAN G F.

Ifyou wani the bestofhofA...cook
ing and kitchen heating... get an 
automatic GAS Kitchen-Heating 
Range! Keeps your kitchen cozy 
at less coat than any other auto
matic method. You get tempera- 
ture controOed heat that is thrifty 
and cleaner... no fuel to lug or 
store... no detivery worries.

i>/ery modei n cooking feature, 
too... including such Gold Star 
Award features as: temperature- 
controlled top Burner-with-the- 
Brain... all self-lighting burners 
including oven and broiler... 
interior oven lighte... backrails 
including light, clock, interval 
tiram- and convenience outlct.

Qm A—

Cftoose from suc/t famous namas as:

CALORIC • MAOIC CHEF-ROPER 
RCA VVHIRUPOOL • UNIVHRSAL

OR VOUR OAS 
API^IAhCG DIALiR

100 ARLINGTON STREET, BOSTON, JAmaica 4-6000

Boston Gas Co.

kad prezidentas Eisenhowe- 
ris atnaujintų asmeniškas 
derybas su Chruščiovu dėl 
nusiginklavimo ir kitų gin
čytinų dalykų. “Pareiškė” 
pageidavimą ir pradeda iš
siskirstyti—savo indėlį į 
taikos reikalą tie vyrai ta
riasi atlikę. Jūs tarkitės ir 
nusiginkluokit, o mes pašū- 
kausim ura ir paprašysim 
daugiau ūkiškos pagalbos!

Taip neutralieji vadai įsi
vaizdina savo vaidmenį pa
saulio politikoj. Žinoma, jei 
jie būtų pakviesti į nusigin
klavimo derybas, jie neatsi
sakytų dalyvauti ir skaldyti 
priešingumus per pusę, bet 
šiaip jau ‘neutralumas’ yra 

i tik idėjinis bailumas ir . . . 
parazitiškumas.

Ar prezidentas Eisenho- 
weris paklausys “neutralių
jų” balso? Galima abejoti. 
Neutralieji juk nieko nepa
keitė ir net nebandė pakeis
ti Vakarų ir Rytų santy
kiuose, tai kodėl staiga pre
zidentas turėtų keisti savo 
nusistatvmą susilaikyti nuo 
asmeniškų derybų su Chru
ščiovu, bent kol rusų kalėji
me laikomi liepos 1 d. tarp-
faiiiiniiirtccvauviniuvoc amt_vaiiucnjoc
mušti Amerikos lakūnai bus 
paleisti.

Nikita grasina

Praeitą šeštadienį Sovie
tų diktatorius Nikita kalbė
jo antrą kartą JT seime ir 
ta proga nepagailėjo grasi
nimų ir užgaulių Amerikos 
ir kitų valstybių adresu. Ni
kita kalbėjo apie komunisti
nės Kinijos įsileidimą į JT 
organizaciją ir grasino, kad 
tiktai įsileidimas kinų ko
munistų į JT gali sulaikyti 
pasaulį nuo baisaus atomi
nio karo . . . Gindamas ki
nų komunistų teisę sėdėti 
JT organizacijoj, Chruščio
vas rado progos iškolioti 
Ameriką už jos rasinių ma
žumų (negrų) politiką, iš- 
pravardžioti Ispanijos dik
tatorių Franko ir šiaip paro
dyti savo dantis.

Chruščiovo diplomatija 
yra, švelniai pasakius, savo
tiška. Nikitai nieko nereiš
kia vadinti Anjerika “dora 
pana su dvylika pavainikių 
vaikų,” arba mėtytis JT sei
me žodžiais “korikas,” ir 
“smaugikas,” nors jam pa
čiam tokie pavadinimai tik
rai galima pritaikinti. . .

Chruščiovas mėgsta gąs
dinti. Jis grasino karu, jei 
kinų komunistai nebus įlei
sti į JT organizaciją, o pas
kui grasino visai pasitraukti 
su savo satelitais iš JT ir 
sukurti naują JT organiza
ciją ir daugiau panašių gra
sinimų. Gaila, kad nieks 
jam nepalinkėjo keliauti po 
šimtsketuriolika, kada jis 
“baidė” bėgsiąs iš JT orga
nizacijos.

Ir kasgi atsitiktų, jei Ni
kita su savaisiais pabėgtų iš 
JT organizacijos? Nieko ne
atsitiktų. Rusija, Kinija ir 
keletas satelitų sudarytu sa
vo “Pajungtas Tautas” ir 
visiems būtų ramiau. Bet 
Nikita tik gąsdina ir nebė
ga, mosikojo kumščiu ir ne
drįsta muštis . . .

J. D.
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TO NOTAS NEPKKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITTą RAM)

TAS DUONOS NEPRAŠO

PHUDELPHUA - LAWRENCAS
Rugpjūčio 31 d. 1:05 vai. 

nakties sėdau Filadelfi
joje į Washington-Bo8ton 
be persėdimo einantį grei
tą traukinį, kuris 8:25 vai. 
ryto pasiekė Bostoną. Čia 
išlipęs tikėjau rasti šaltesni 
orą negu namie palikau. 
Tačiau jokio skirtumo ne
pajutau.

Keleivy

Mano kelionės tikslo bū
ta aplankyti senus mano 
jaunų metų pažįstamus, 
draugus ir drauges Law- 
rence, Mass., kur aš pirmą 
kaitą iš Lietuvos atvykau 
1904 m. Pakelyje tačiau 
man parūpo taipgi aplan
kyti So. Bostone Keleivį, 
kuris pradėjo eiti 1905 m., 
asmeniškai susipažinti su 
dabartiniais redaktoriais ii* 
su vienu kitu senesniu pa
simatyti. Pastarųjų Keleivio 
pastogėje jau nėra: vieni 
jau pasitraukė į amžinastį... 
kiti į senatvę... Tik Stasys 
Michelsonas, tas Maikio 
su Tėvu, “vetrilokistas”, 
dar gyvas, plunksnai ne
duoda rūdyti ir įdomiai ra
šo.

Keleivio įstaigoje teko 
susitikti du jaunesnio am
žiaus plunksnos darbotuo- 
jus—J. Januškį ir J. Sondą, 
kurie su lietuvišku nuošir
dumu mane sutiko ir pri
ėmė. Iki to laiko vieni apie 
kitus težinojome iš laiškų, 
o dabar buvo proga susitik
ti akis į akį. Kalbėjomės 
kelias valandas kaip pra
eities taip ir dabarties bei 
ateities įvairiais klausimais.

Paklausus, ar Keleivis tu
ri visų 55 metų komplektus,

pasiekti. J. Sonda pasuko 
telefono ratuką atsiklaus- 
damas, ar kas nors Enciklo
pedijoj yra, nes jau būta po 
pietų vėlaus laiko. Atsiliepė. 
J. Sonda paprašė palaukti, 
nes iš Filadelfijos sve
čias nori aplankyti.

Keleiviečiams nurodžius, 
kaip geriau pasiekti Liet. 
Enciklopediją, atsisveiki
nau su jais.Kelionė pėsčiam 
gana toloka, kaip vėliaus 
pasirodė. Šiltam orui esant, 
prakaituodamas ir klaidžio
damas pasiekiau C gatvę. 
Vaikštau ir ieškau 265 nu
merio, bet negaliu surasti. 
C gatvėje nevienas tuščias 
sklypas, mažutės dirbtuvės, 
senesni apskurę namai. Ei
nu šen ir ten, bet Liet. En- 
cikl. redakcijos vietos vis 
vien negaliu atrasti. Žvalgi 
vietos gyventoja jauna mo
teris mane sulaikė, klaus
dama, ko aš ieškau. Pasa
kiau, kad numerio 265 C 
Street. Ji man parodė 3 
aukšto mūrinį namą, kuria
me įsikūrė Liet. Enciklope
dija.
Tas buvusios mokyk 1 o s 
pastatas neturi jokios iška
bos nei numerio. Įėjęs vi
dun pirmiausia puola į akis 
platūs laiptai, kuriais pir
miau mažamečiai Amerikos 
vaikučiai mokiniai laipiojo 
ir bėginėjo, o dabar tais 
laiptais suaugę lietuvių in
telektualai vaikšto. Sušu
kęs, ar kas nors gyvų čia 
yra, atsiliepė pasižadėjęs 
laukti. Susitikome. Tai bū
ta L. E. leidėjų tvirto šulo, 
kurio vardo ir pavardės ne
atsižymėjus, (atsipr a š a u 
už tai), negaliu paminėti.

Naujienų vyriausias redaktorius dr. Pijus Grigaitis 
(kairėj) ir keleivicėiai J. Januškis (vidury). S. Mi
chelsonas ir Jackus Sonda (stovi).

Iš LSS SUVAŽIAVIMO WORCESTER, MASS.

Aplankėm J. Arlauską

Rugsėjo 22 d. Juozas
Pupka, Vincas Mitrikas ir 
aš buvome nuvykę į Bosto
ną mūsų gero bičiulio Juo-Į 
zo Arlausko aplankyti. Ra
dome jį ką tik grįžus iš gy
dytojo. Nors Juozas dar ne
senas, bet jau vaikšto su 
lazdele pasiremdamas. Jo 
maloni žmonelė Julija mus 
pasitiko su šypsena ir aša
romis. Iš mokyklos grįžo jų 
sūnelis, gyvas šviesiaplau
kis, mėlynakis Juozukas, 
tačiau negalįs pilnai jau
nyste džiaugtis, nes dėl po
lio nevaldo kaip reikia ran
kutės.

! Pas Arlauskus praleido
me porą valandų, buvome 
gerai pavaišinti, palinkėję 
Juozui greitai pasveikti, at- 

. sisvekinome.
.... t ... . „ , Į Užsukome į Keleivį, tengaUa, kad tokios brangios mas, svarus, daug pagi-a- radome januški ika,.

knygos tuii peleti ir rūdyta. zintas. Jame sėd. z.laplau- bėjome, redaktoriaus JLSon-
senos mokyklos kambanuo- kiai ir beplaukiai (kaip ir d n b tuo motu
se! Jas išplatinti reiktų pri-;aš) seni žmonės, daugiausia Piliečiu Klube radome
sideta visai lietuvių visuo- kalbanti itališkai. Mano pažistam, Bronių Pe-
menei, kur jie bebūtų. mintys leke i tolimą praeitį SuIj kuris buvo toks vai-

kada 190o-7 metais, po 1- šingas. kad vosiš jo išsprū- 
vai. dienos sunkaus darbo ^ome 
Washington Mills audyklo- Maįonu bi-
je šiltais vakarais teko čia čiulius Grįžęs namo jau.
su darbo draugais ant za- čiaus geriau, nes aplankiau 
lios, kaip aksr-1““ 
pievos ilsėtis...
Čia turėjome

Vėlus popietis. Atsisvei
kinęs su L. E. atstovu, sku
bu vykti į Lawrence, Mass., 
savo senų pažįstamų ir 
draugų aplankyti.
Važiuoju į Lawrence, Mas*.

Nuvykstu į North Station.
Čia atrandu traukini ne tą, lietuvių reika

išklotos, ligonį, draugą, gerą veikėją 
T daugiau. jU0Zą Arlauską. Draugą 

geriausiai nelaimėje pažin-

KAS NAUJO BROOKLYNE
Ii LDD 7 kuopos 

susirinkimo
Rugsėjo 11 d. Lietuvių 

Darbininkų Draugijos 7 
kuopa turėjo piimą po atos
togų susirinkimą F. Bručo 
svetainėje.

Išklausyta valdybos ir 
kuopos atstovų New Yor
ko ALT skyriuje, BALF 
ir Dariaus-Girėno pamink
lo statymo komitete prane- 
šymai.

Bendrai, kuopos stovis 
geras; nors ji dažnai ir ne
mažas sumas aukoja Įvai
riems lietuviškiems reika
lams, bet iždas yra stiprus.

Pavasarį buvo apsispręs
ta vasararos metu suruošti 
kuopos narių išvyką drg 
Daunorienės rezidencijoje 
Edgeweter, N. J. Valdyba 
tačiau išvykos nesuruoši 
dėl labai nevienodo laiko, 
kuriuo dauguma narių tu
rėjo atostogas. ‘

STEPONAS BRIEDIS

»dis. Po paskaitos laisvos 
diskusijos. Kviečiama ir 
pašalinė publika atvykti 
paskaitos pasiklcusyti.

Narys

NEW YORK N. Y.

Sugrįžo ekskursantai 
ii Lietuvos

Rugsėjo 28 d. grižo iš 
Lietuvos trečioji grupė. ku
ri ten buvo išvykusi nig- 
piūčio gale.

CHICAGO, ILL.

kuriuo 1918 metais man te
ko iš Lawrence į Bostoną 
važinėti, lankhnt Berkeley adv. F^tunatas 
Prep. mokyklą. Dabar at
radau dviejų vagonų trau
kinį, elektra varomą, kuris 
važiuoja į Lawrence ir to
liau į šiaurės miestelius ir 
atgal.

8 vai. vak. buvau Lakren- 
ce. Mažas, bet labai švarus

mus, renge 
Kalbėjo čia <

)esniais 
įsusirinki- 

pjakalbas. 
įbumis

si.
Lietuvaitė rašo angliškai 

The Evening Gazetteagocius
ir kiti. Laike 6 mėn. audėjų ėjo 23 d įdėjo Mart^ 
streiko 1919 metais, šiame E G!edraitytės, 17 m. amž., 
sodne būta streikuojančių atvaįzdą platu rašinį apie 
susirėmimo su vietos pohci- • ir jos eilėra^. 
ja, pralietą kraujo... Dabar
jame sėdi gali būti tie pa
tys, kurie tada streikavo,

Palaidojo A. Pauliukonį
Rugsėjo 24 d. Notre Da-

Adv. Steponas Briedis ži
nomas ne tik New Yorko 
lietuviams, nes jis seniai 
reiškiasi ir organizacijose, 
kurios apima visos Ameri* 
kos lietuvius. Jis yra LSS 
centro v i c e p irmininkas, 
Balfo direkcijos narys, SL- 
A iždo globėjas, šių metų 
rugsėjo 20 d- Steponas 
Briedis baigė 60 metų. 

LDD 7-ta ięuopa tą sukaktį 
žada iškilmingai paminėti.

atsake, kad tik tnjų metiĮ<Jis kaip keleiviečiai mane 
U^rata, ir paprastus atnešė sutiko maloniai. Susėdus 
1905 ir kitų metu apdary- prje ra§omo stalo, apkrauto 
tus komplektus. Lapas po laiškais ir kitais daiykais>
lapo 1905 m. laidą versda- (pasileidome į kalbas. Ve
rnas, radau ir savo vardą- — jjau jjg parodė Enciklope- 
nnkau Rusijos revoliucijos
naudai aukas, o 1916 m.
Lietuvos laisvinimui. Kiek-: 
vienoje Keleivio laidoje 
mirga korespondencijos iš 
visų lietuvių apgyventų di
desnių miestų ir miestelių, 
kas juose veikiama, kas da
roma. Kiek čia medžiagos 
esantiems ir būsimie m s 
istorikams! Jie parodė Ke
leivio spaustuvę, knygyną, 
ir kt.

Lietuvių Enciklopedijoj

Prieš atsisveikindamas su 
maloniais keleiviečiais, pa
klausiau kaip galiu Liet 
Enciklopedijos redakci j ą

dijos patalpas. Pradėjome 
vaikščioti po senos mokyk
los kambarius. Čia spaustu
vės senos mašinos, čia nau
jos ir tt. Man puolė į akis 
kambariuose sudėtu popie
rinių “bagažų” “kalnai”. 
Klausiu palydovo, kokie 
čia sandėliai? “Šičia, V. 
Krėvės knygos, čia Liet. En
ciklopedijos”. Aš rankomis 
suėmiau galvą, tai išgirdęs. 
“Ar tos knygos yra prenu
meruotos ir laikote jas už- 
sirašusiems pasiųsti?” “Ne, 
jas laikome rezerve, gal 
atsiras progų ir Lietuvon jų 
pasiųsti“. Knygų spintos 
pilnos ir kitų knygų. Kaip

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėta 

Amerikoa. Joje
Apie kelionę Aliaskon; Vafedai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra“; 
{spūdžiai ii Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollyeoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną,daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs tUikas; 
Yelknrstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; {spūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Saras, kuriame žmogus neskęsta;Nattnataoti TsaasvSstijraturil;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių artai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių I Su graibia pers

Knyga jau išėjo. Ufcfsakiusienu knygą tuoj pat 
■tuščiame. Kaina 76 centai.

"KELEIVIS”
So. Bostoa 27* Maaa.

_____ ____ ___________ jau pasenę... O jauni vai- me kapinėse palaidotas Lie-
miestas. Vykstu į YMCA kučiai bėginėja, supasi, žai- tuvių Dienų administrato-
nakvynės ieškoti, bet ten 
visi kambariai užimti. Te- 
lefonuoju Lietuvių Piliečių Kokį lietuvį, bet nepasisekė. 
Kluban, bet niekas neatsi- Pavaikščiojęs po miestą, 
liepė. Susirandu M. M. pakelyje sustojau pasimaty- 
Stakionio, Keleivio korės- ti su Jurgiu (George) Sem- 
pondento, kuris mane k vie- siių senu pažįstamu, Kelei- 
tė atvažiuoti, telefono nu- i via. skaitytoju. Šis pasenęs 
meią. Telef onuoju, ar dar i bernas gana gerai atrodo;-

džia, nežinodami to parko , riuaAntanas Pauliukonis, 52
praeities. Maniau sutikti m- amž-> mir?s Los Ange

les, Cal.

nemiega ir ar turi man nak
vynę? Atsiliepė, atvažiuok, 
lauksim. Bušų nėra. Ta*i 
nevažinėja, kaip didmies
čiuose ieškodami keleivių. 
Čia norėdamas taxį gauti, 
turi nueiti patsai į jų stoti, 
ką turėjau ir aš padaryti.

Privažiavęs prie nurody
tos gatvės, vairuotojas, vos- 
ne-vos su žibintu atrado na
mo numerio vietą.

“Ar čia M. M. Stakionis 
gyvena?” klausiu.

“Čia, čia, laukiame, pra
šome vidun”.

Nesimatę nuo 1944 metų, 
pasisveikinome, tuč tuojau 
vakarienė, ir prasideda pa
sikalbėjimai apie praeitį ir 
kt Ponia Stakionienė dau
giausia už mus visus kalbė
jo. Tai “gyvo sidabro” lie
tuvė moteris. Jau pusiau
naktis. M. M. Stakionis, 
gaudamas SS. pašalpą, gy
vena be rūpesčių, žmona, 
būdama jaunesnė, dar dir
ba, bet poilsio nesiskubina.

Kita dieną atsikėlus, šei
mininkė jau buvo darbe. 
Pusryčius pagamino patsai 
Stakionis. Pavalgęs, išėjau į 
miestą pasižvalgyti. Pasie
kęs centro mieste parką, 
atsisėdau atvėsti, nes diena 
buvo šilta. Parkas matyti

tarnavęs rusų armijoj dra
gūnu. Moterys jo niekada 
nepavilojo, gyvena vienišas, 
pats sau. Bet savo brolio 
vaikus išmokslino profesi- 
jonalais. Tik, deja, kad iš
mokslinti lietuviai sutirpo 
Amerikos “puode”, nepasi- 
reiškę Amerikos beturiu 
gyvenime.

Kadangi artimomis die
nomis nebuvo iokių riešų 
subūrimų ir todėl nebuvo 
vilties sutikti daugiau senų 
pažįstamų, tai kitą dieną 
atsisveikinau su maloniai
siais Stakioniais ir vykau į 
Bostoną, kur turėjau gauti 
traukinį Filadelfijon be per
sėdimo. Deja, tada Pensyl- 
vania geležinkelio darbinin
kai buvo pradėję streikuoti 
ir todėl traukinys iš Bostono 
į Filadelfiją nebėjo. Gavau 
važiuoti kita linija ir tik 
iki Niujorko. Čia reikėjo 
ieškoti kitų priemonių to
liau keliauti. Niujorkas ir 
taip yra dangaus ir pragaro 
miestas, o jau streiko metu 
geležinkelio stotis atrodė 
kaip pamišėliu namai. Tūk
stančiai keleivių bėgioja, 
ieško informacijų, kaip na
mus pasiekti. Teko ir man 
to malonumo paragauti.

Pagaliau suradau autobu-

Laidotuvėmis rūpinosi ve
lionio sesuo Magdalena 
šermunkšnienė ir jos vy
ras Adolfas. .

Be minėtos sesers Mag
dalenos, dar liko liūdinti 
motina, 3 broliai—Petras, 
Juozas ir Julius ir dvi se
serys—Marija ir Ona Pau- 
liukonytės.

Susirgo M. Pajaujis

Sunkiai susirgo žinomas 
vietos veikėjas, Lietuvių Pi
liečių Klubo direktorius Mo
tiejus Pajaujis, gydosi Ka
ro veteranų ligoninėj Rut- 
lande, Mass.

Apvogė J. Bliūdžiu

Rugsėjo 26 d. apvogė 
Keleivio skaitytoją Juozą 
Bliūdžiu, vagis išnešė $110 
grynais ir taupymo dėžutę, 
kurioj buvo $6.90.

Policija vagį suse k ė. 
Pasirodo, tai būta prancū
zų kilmės kaimyno.

J. Krasinkas

GAVOME NAUJĄ 
ŽODYNĄ

Lietuviikas 
dynas, paruošė Vilius Pete- 
raitis, 586 puslapiai, kaina 
$7.00.

yra miesto gerai prižiūri- , sų stotį ir iš ten per 3 su

puse valandų grįžau į Fila
delfiją.

Z- Jankauskas

Banketas drg. Briedžiui 
pagerbti

Šiame susirinkime paiš- 
kėjo, kad darbštusis 7 kuo
pos finansų sekretorius adv. 
S. Briedis jau susilaukė 
60 metų amžiaus. Vienbal
siai nutarta suruošti banke
tą su meno programa drg? 
Briedžiui pagerbti. Į talką 
kviesti LSS 19 kuopą ir kai 
kurias kitas organizacijas, 
nes adv. Briedis daug kur 
priklauso. 7 kuopa rengimo 
komisijon išrinko: B. Spū- 
dienę, A Styrienę, V. Kal
velį, J. Rimavičių, J. V. 
Stilsoną ir J. Buivydą. 
Banketo vieta ir laikas bus 
paskelbta vėliau.

Paskaita apie socialinį 
draudimą

Kitas 7 kuopos susirinki
mas bus sekmadienį, spalio 
9 d., 3:30 vai. po pietų, 
kuopos nario F. Bručo sve
tainėje, 86-16 Jamaica A- 
ve., Woodhavene. (Brook
lyn Broadvray- Jamaica Li
ne, prie Forest Parkuay 
stoties).

Po susirinkimo 5:30 vai., 
bus paskaita tema: Kokį 
turime socialinį draudimą 

j ir koks jis turėtų būti. Pas- 
j kaitininkas —adv. S. Brie-

Lietuvių Bendruomenės
Tarybos suvažiavimas
Rugsėjo mėn. 24-25 dd., 

Jėzuitų namuose įvyko Lie
tuvių Bendi*uomenės Tary
bos suvažiavimas. ŠĮ kaitą 
dalyvavo neperdaugiausiai 
narių, viso su Įvairiais pa
reigūnais apie 20 asmenų. 
Pirmininkavo pasikeisdami 
J. Šlepetys, inž. A. Nasvytis 
iš Clevelando ir J. Jasaitis 
iš Chicagos. Pagrindiniu 
diskusijos klausimu buvo 
Bendruomenės Tary bos rin
kimų istatų pakeitimas, 

i Daug ginčytasi ir galutinų 
rezultatų nepasiekta. Šis 
Tarybos susirinkimas praė
jo nelabai darnioje aplin
koje ir jaučiamas Bendruo
menės veikloje pavargimas.

Išvyksta “Metmenų” 
redaktorius

Besireiškiąs aktyviai san- 
tariečių veikloje ir liberali
nėje spaudoje dr. Vytautas 
Kavolis gavo paskyrimą 
dėstyti socialogiią viename 
Ohio universitete, kur ne
trukus išvyksta. Linkėtina 
jam sėkmės.

Susituokia inž. A. 
Ostrauskas

Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektu Sąjun
gos Centro VaMvbos pir
masis vicepirir/ninkas ir 
buvęs tos draugijos Chica
gos skvriaus pirmininkas 
inž. Algirdas Ostrauskas 
snalio 22 d. susituokia su 
Regina Pemkute. Vestuvi
nis pokvlis bus tą pat dieną 
vakare Šarkos restorane.

Inž. A. Ostrauskas yra 
JAV baigęs mokslus, atli
kęs karine prievolę aviaci
jos vvr. leitenantu ir besi
reiškiąs pavyzdingai lietu
viškoje veikloje savo profe
sijos organizacijoje.

COLONIA, N. J.

Krikštynos Skudžinskuose
Rugsėjo 17 d. Algirdas 

ir Ieva Skudžinskai savo 
gražioj rezidencijoj iškėlė 
savo sūn. Algio-Petro krik
štynas, kuriose, be kitų 
svečiu, dalyvavo ir 
Algirdo motina Adolfina 
Skudžinskienė, grižtanti iš 
Saratoga Springs i Florida.

Krikšto tėvais buvo Al
girdo brolis Bronius ir Ie
vos sesuo Rūta Tursienė iš 
Linden. N. J.

Linkiu iauniems tėvams 
ir iu sūneliui Algiukui ilgų 
ir laimingų metų.

Viešnia

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



Puslapis ketvirtas

Daug grybų•
(E) Drėgnas oras ir daž

ni lietūs šiemet sudarė pa
lankias sąlygas grybams 
augti. Lietuvoje veikia virš 
70 grybų virimo punktų. Iš 
viso jau pamošta per 1,000 
tonų grybų. Grybai ruošia
mi ir eksportui.

1863 m. sukilimo 
dokumentai

(E) Lenkijos laikraštis 
“Swiat” rugpiūčio 21 d. 
rašo, kad Vilniuje rasti do
kumentai, kurie liečia 1863 
m. sukilimą. Jų tarpe suras
ti sukilimo Įsakymai, išleisti 
sukilimo vadų—Konstanti
no Kalinausko ir Valerijaus 
Vrubliausko.

Dailininkų paroda
(E) Čiurlionio dailės mu

ziejuje atidaryta 20-jo amž. 
pradžios pirmosios pusės 
Lietuvos dailininkų paroda, 
šalia dailininkų Sklėriaus, 
Žmuidzinavičius, D o b u- 
žinskm . odomi ir jaunesnės 
kaltes menininkų darbai—- 
Kazoko. Samuolio ir kt. 
Parodoje yra virš 100 kū
rinių.

Blogai sėja žiemkenčius
Komunistų partijos cen

tro komitetas susirūpinęs, 
kad 'Ti rugsėjo 10 d. tebuvo 
pasė^/> t’k 41% žiemkenčių 
ja\\. ;\ai kuriuose rajonu- 
se vos tik 15-28% te pasėta.

Kiniečiai žaidė krepšinį
. ugsėjo 13 d. i Kauną 

atvyko Kinijos krepšininkai 
ir žaidė su Politechnikos 
instituto moterų ir vyrų ko
mandomis.

Turbinos į Kiniją

Kauno “Pergalė” fabri
kas išsiuntė Į Kiniją dvi po 
750 kilovatų galingumo 
turbinas. Įmonė šiais metais 
pagamino dar 8 tokio tipo 
turbinas. Ji ruošiasi gaminti 
didesnio galingumo turbi
nas—2,500 kilovatų.

BEGĖDIŠKAS MELAS

Visame pasauly žinomas 
Nevv York Times dienraš
tis lašo:

“Kad komunistai naudo
ja melą ir neteisybę, nėra 
nieko nauja ir paprastai 
nėra reikalo šito aiškinti. 
Bet Nikitos Chruščiovo 
Jungtinių Tautų bendrame 
posėdy naudoto melo tech
nika buvo dusinantis Įžū
lumas, kuris ypatingai Įžei
dė visos žmonijos inteligen
ciją. Melas toks paprastas 
ir toks milžiniškas. Di
džiausios šių dienų kolo- 
nialinės imperijos galva pa
sakė pasaulio žmonėms, 
kad jis neturi kolonijų ir 
kalbėjo veidmaniškai kaip 
kok/iializmo priešas. Vy
ras, kuris Įsakė Vengrijos 
revolr.’ciją paskand i n t i 
k:?njuje, lieja krokodilo 
ašaras dėl daugelio tautų 
likimo, kurios šiandien jau 
via Jungtinių Tautų nariai, 
kurioms laisvė duota be ko
vų paskutiniuoju metu. Tai 
buvo begėdiškas vaidini
mas'.

Toliau suminimos valsty
bės, Kurios fonnaliai yra 
r.0, ..Klausomos, o iš tik
rųjų yra kolonijos, kurias 
Sovietų Sąjunga negailes
tingai išnaudoja. Tai: Len- 
k ;a. Rytų Vokietija, Ven
grija, Čekoslovakija, Rumu
nija, Albanija, Bulgarija,

Gamins metlacho plyteles
Vilniaus keraminių dir

binių Įmonėje Įrengtas ir 
metlacho plytelių skyrius. 
Jis pamins per metus 1 mi
lioną plytelių.

Palaužti žmonės
“Nepriklausoma Lietuva” 

spausdina laišką iš Lietuvos, 
kuriame rašoma, kaip ko
munistai rusai slavina kitas 
tautas. Ten rašoma:

“Atsimenate, kaip pirmo
sios okupacijos metu, 1940- 
41 metais rusai ėdė visus 
lietuvius, kas tiktai bandė 
reikalauti Lietuvoje lietu
viui teisių? Atsimenate, 
kaip ruskiai ėste ėdė tada 
dar lietuvi Antaną Venclo
vą iš Švietimo ministerio 
pareigų už tai, kad jis lie
tuviui reikalavo ir Lietuvos 
sostinėje lietuvio teisių. At
simenate, kaip ruskiai spau
doje ėdė Filharmonijos dir.
J. Kardeli, kad jis ėjo lie
tuvišku keliu. Atsimenate 
gal, kad gen. Vitkauskas 
tada dar kovojo už lietuvio 
teises ir už tai rusų buvo 
ėdamas. A. Venclova ir gen. 
Vitkauskas jau palaužti. Y- 
pač tragiškas dienas gyvena 
visiškai sutrikęs, paliegęs 
ir baisiai nusiminęs gen. 
Vitkauskas. Tragiškoje, be
veik netekęs sąmonės, bū
senoje jis rašo “atsimini
mus”, užsakytus jam oku
panto. Ir, žinoma, dergia 
lietuvius ir Lietuvą. Gaila 
šito žmogaus, kuri likimas 
visiškai palaužė ir sutrypė... 
Jis neišgyvens savo baisaus 
likimo”.

Gavo didelę žemsiurbę
Į Kauną Nenmunu iš Če

koslovakijos atplukd y t a 
naujo tipo turbininė elek- 

į trinė žemsiurbė, kuri per 
parą gali iš upės dugno iš
kelti 10,000 kubinių metrų 
žemės. Ji bus panaudota 
Nemuno vagai ir deltai 

i prie Kulšių marių gilinti.

Mongolija, Šiaurės Korėja. 
Tai viena Sovietų imperijos 
dalis.

Kitą dali sudaro jau carų 
užkariautos tautos, vėliau 
Lenino ir Stalino vėl pa
vergtos ir šiandien tebelai
komos Sovietų Sąjunga va
dinamame tautų kalėjime, 

i Iš tų tautų laikraščio su
minėta tik svarbiausios: 
ukrainiečiai, gudai, lietu
viai, latviai, estai, armėnai, 
gruzinai, ažerbeidžan a i, 
uzbekai, turkmėnai, kirgi
zai, tadžichai, totoriai, ja- 
kutai, buriatai, kazachai.

“Tegu kolonializmas iš
nyksta kaip galima grei
čiau, bet tegu Jungtinės 
Tautos ir pasaulis būna 
tikri, kad tas liečia ir So
vietų Sąjungą, šita imperi
ja. deja.auga tuo metu, kai 

; kitos praeities imperijos 
tirpsta mūsų akyse”.

COCOA, FLA.

LDDt susirinkimas
L i e t u v ių Darbininkų 

Draugijos 35 kuopos narių 
į susirinkimas bus spalio 9 d. 
2 vai. po pietų Calmanų na
muose (1322 Pineda Avė,

Visi nariai kviečiami da- 
1 lyvauti ii- atsivesti draugų, 
kurie norėtų Įstoti i organi
zaciją nariais. Oras jau at
vėso, jau galima pradėti kų 
nors veikti.

J. Herman, pirm.

VLADAS POŽĖLA
Praeitame numery buvo 

trumpai pranešta, kad Ade
laidėje, Australijoje rugsė
jo 21d. mirė Vladas Požėla. 
Čia apie velioni plačiau 
parašysime pasinaudodami 
draugo Stepono Kair i o 
straipsniu, kuris buvo iš
spausdintas Darbo žurnale, 
kai V. Požėlai buvo suka
kę 75 metai.

Vladas Požėla gimė 1879 
m. balandžio 22 d. Steigvi- 
lių km., Žeimelio valse., pa
siturinčio ūkininko šeimoje. 
Pasimokęs slaptoje kaimo 
mokykloje,, V. P. Įstojo Į 
Mintaujos gimnaziją, kurią 
baigė 1900 m.

1897 m., būdamas šeštoje 
klasėje, VI. P. dalyvavo 
lietuvių gimnazistų “bun- 
te”, kai mokiniai atsisakė 
pamokų pradžioj rusiškai 
melstis. V. P. jau ii* tuomet 
buvo kitų priešaky — jis 
vadovavo jaunesniųjų mo
kinių lietuvių kuopeliai 
“Kūdikis”, mokyd amas 
juos būti lietuviais.

Ką tik baigęs gimnaziją, 
V. P., Įpintas Į dr. Liudo 
Vaineikio bylą, žandarų 
viršininko Vonsianckio Įsa
kymu buvo suimtas, metus 
kalintas Liepojaus kalėjime 
ir pagaliau metams ištrem
tas i Smolenską už lietuviš
kų raštų gabenimą ir plati
nimą. Kartu su juo buvo Į 
Smolenską ištremti: dr. F. 
Janužis, P. Kairiūkštis, G. 
Liandsbergis, E. Blaždytė, 
knygnešis A. Baranauskas 
ir kt. V. P. tai buvo jo pa
siryžimo dirbti savajam 
kraštui pirmasis bandymas. 
Žandaras Vonsianckis, V. 
P. bausdamas, norėjo jam 
dar priminti: nusiramink, 
ir galėsi šiltai gyventi ir 
po caro letena. V. P. Von
sianckio neklausė ir nuėjo 
keliu, kuriame buvo pavo- 
jun statoma ne tik jo kar
jera. bet ir jo galva: kai 
reikėjo, V. P. mokėjo ir sa
vim rizikuoti.

Po metų tremties V. P. 
Įstojo Į Dorpato universite
to teisių fakultetą. Univer
sitete jis ne tik klausėsi jo 
fakultete dėstomų dalykų, 
bet daug skaitė ir formavo 
savo visuomenines pažiūras, 
“nepataisomai” socialisti
nių idėjų paveiktas. V. P. 
universitete studijav imo 
metai sutapo su Rusijos 
aukštosiose mokyklose pra
sidėjusiu revoliuciniu sąjū
džiu. nukreiptu prieš caro 
valdžią. V. P. veikliai sąjūdy 
dalyvavo, todėl buvo paša

KELEIVIS .SO. BOSTON

VLADAS POŽĖLA
reikalo išėjo tuo tarpu sau
sas ir tik 1908 m. žandarai 
surado jį Dorpate ramiai 
bestudijuojantį ir suėmė. Jo 
byla buvo svarstoma teismo 
rūmų Vilniuje 1911 m. ir 
kadangi prokurorui nebuvo 
žinomi visi V. P. “nuopel-

Buv. L S S suvažiavimo proga
(Išrašas iš dienoraščio rugsėjo 5 .d.)

J. VLKS
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lintas iš universiteto. Jis su 
visa jam būdinga aistra Įsi
jungė Į politinę veiklą jau 
Lietuvoje ir už Lietuvos 
reikalą.

V. P. tais metais buvo 
ypatingai radikaliai nusi
teikęs ir nors žinojo, kad
Lietuvos Socialdemokratų
Partija ’ uvo tuomet vedusi 
Lietuvoje labai energingą 
politinę kovą, nevisai su ja 
sutapo. Kartu su Vincu 
Kapsuku, Jonu Šepečiu, Juo-
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1906 metais kuria ir palaiko 
atskirą “Draugo” organiza
ciją ir leidžia Tilžėje nele
galų, socialistinės krypties 
laikraštį '“Draugą”, lygia
grečiai veikdamas su LSDP.

1905 m. Įvykiuose Lietu
voje V. P. buvo ypatingai 
veiklus. Nelaukdamas, kol 
didžiajame Vilniaus Seime 
bus baigtos paskutinės kal
bos, V. P., apsikrovęs seime 
priimtomis rezoliucijom i s 
bei kita literatūra, skuba 
namo. Čia parvykęs, jis pra
deda “griauti caro valdžią” 
—šaukia mitingus, praneša 
žmonėms, kas nutarta Vil
niuje ir pradeda kurti “nau
ją tvarką”. Smilgiuose, Pu
šalote, Rozalime ir Nau
miesty pašalinti seni vals
čiaus ponai ir pastatyti nau
jai rinkti, savi valsčių pa
reigūnai. Mokytojas rusas 
išprašytas ir naujas lietuvis 
pradėjo vaikus lietuviškai 
mokyti. Vietoje pabėgusių 
uriadnikų suorganizuota sa
va policija ir visoj naujai 
atsikūrusioj apylinkėj buvo 
geriausia tvarka — per 3-4 
mėnesius visoj apylinkėj 
neįvyko nei vienos vagys
tės, neatsitiko nei vienų 
muštynių.

1905 m. revoliuciniai Įvy
kiai Lietuvoj baigėsi žiau
ria reakcija su baudžiamųjų 
būrių egzekucijomis, veik
liai Įvykiuose pasireiškusių 
suėmimais ir jų kalinimu. 
Į kalėjimą pateko ir V. P. 
tada geras draugas Vincas 
Kapsukas bei Kleopas Jur
gelionis su Zigmu Angai ie
čių. Piimajam už agitaciją 
kareivių tarpe grėsė karo 
teismas, kitiems taipgi sun
kios bausmės. Reikėjo juos 
gelbėti. V. P., pats stoda
mas pavojingo žygio prie
šaky, suorganizavo ginkluo
tą Kapsuko išlaisvinimą iš 
Suvalkų ligoninės kalinių 
skyriaus, o vėliau išlaisvino 
Jurgelioni iš Vilkaviškio 
kalėjimo. Pats V. P. iš šito

nai”, jis atsipirko palyginus suomet sutiksi ten, kui' 
pigia kaina — tegavo 1 tiykšta visuomeninės veik
metus kalėti už priklausymą 
LSDP ir griovimą Lietuvoje 
nustatytos valdžios.. Kartu 
su juo tuomet buvo teisiami 
A. Moravskis, J. Šliogeris 
ir keli kt.

Bausmę atlikęs, V. P. tę
sė savo studijas, bet teisi
ninko diplomą tegalėjo gau
ti tik karai prasidėjus, kada 
jau ir be ištikimybės liudi
jimo buvo galima egzami
nus laikyti.

Artinosi didieji 1917 m. 
Įvykiai. V. P. labai veikliai 
dalyvavo jų paruošime Pe
trapily. Revoliucijai kilus, 
Rusijoj gyvenantiems Lie
tuvos socialdemokratą m s 
reikėjo apsispręsti su kuo 
eiti — su Kerenskio valdžia 
ar su bolševikais. Kai vie
niems tas klausimas nebuvo 
sunkus, V. P. nebuvo len
gva jis spręsti: ji Įtakojo

riuose sambūriuose įneša
gyvumo, minčių pasikeiti- j žmogaus, tautos laisvinimu; 
mo. Tai savotiški nenuo- kui' eįna kova dėl žmogaus 

jo geras draugas V. Kapsu- {ramos, neleidžią susirinki- atpalaidojimo nuo išnaudo- 
kas, kuns tada jau buvo imu dalyviams užsnūsti. 'jimo; kui* remiamos kovos
aiškiai apsisprendęs bolše- Stebėjau juos Lietuvių ^čl savo tėvų žemės__Lietu-
vikas. Socialdemokratų Sąjungos vos laisvės.

Kas lietė Lietuvą V. P. suvažiavime. Kyla toks sa- cvaiftT1p’
Taip, daug kam atrodė tuš-demokratmį valdymąsi ir juos^ paskatino, paragino čiog svajonės čia anksčiau 

greitai įsitikino, kad Alinių atvykti? Atvažiuoti | žemes suminėti šūkiai> Jie tie šū_ 
ir dali Lietuvos užėmusių ūkio sodybą kun nuošaliau kiai ~ Jungtinėse Ameri- 
bolsevikų praktika rodo, nuo plačių kelių ir didės- kog Valstybėse, ir daug 

i kapsukas valdo, niųjų miestų. Gal savųjų kur kkur su kaupu jau Įgy-
bet Maskva. Tos trumpos gimtųjų lygiųjų laukų pn- verMjįntįf
praktikos (V. P. buvo V. siminimas? Gal ramybės _ nenuoramos tie Dra. 
Kapsuko ministerių kabinę- pasiilgę čia atsirado? Trijų
to reikalų vedėju) iki soties išeiginių dienų proga nors ’^iu^TYvairiu
pakako, kad visiems lai- ir jaukioj kaimo aplinkoj . ų dalyviai Lietuvos
kams išsilaisvintų iš bet ku- ramaus poilsio nesurasi, . .r . ’ . . _ _

ir dukroAs ■kada
nūus ir pirmai progai pa-| f P^1™’ £ dirbtPSTVr daSSaT'va-

S a K
Kapsukas, sėdėdamas Mas- mintys užgula. Ir nakties j DrOgramoi ial klaS 
kvoj, kartą pasakė, kad jei ^tu ^i^o nesamam-
JIS dar kartą ateitų i Lietu- tis mintj gimdo miegą m- Jje Aųmeri.
vą, tai visų pirma lieptų ant vaiko. Ne smagunoms, ne 
tvirtos šakos V. P. pakabin- ramybės ieškodami jie iš 
ti. (Įvairių vietų sugūžėjo. Ge-

Nepriklausomoj Lietuvoj roj dirvoj sėta sėkla brandi- X_ - • ••_  - • . • .ribini A >.jis tuoj Įsijungė i partiza 
nų, kovojančių su i Lietuvą
besivei-žiančiais bermonti- mąstančiųjų žmonių tokie 
ninkais, eiles, kartu su K. šūkiai, kaip antai: astuonių 
Bieliniu, Z. Lukauskaite valandų darbo diena; visų 
(dabar Jasaitiene), R. Ski- žmonių lygiomis teisėmis 
pičiu sudarė Šiauliuose par- į betai-piais ir slaptais rinki- 
tizanų štabą ir sėkmingai, mais renkamas perlamen- 
jam vadovavo. (tas (seimas); žodžio, spau-

1920 m. V.P. buvo iš-d°s>_ susirinkimų laisvė: 
rinktas Į Steigiamąjį Seimą teisė darbo žmonėms bur-
socialdemokratų sąrašu ir 
veikliai dalyvavo jo dar
buose.

1926 m. rinkimus laimė
jus demokratinėms g r u- 
pėms, V. P. buvo pakviestas
vidaus reikalų ministerių. j atpalaidojančių, daugiau jr 
Tą vyriausybę ginklu nu- i buičiai patogumų žadančiu 
vertus, V. P. pasitraukė iš .šūkių! . . .
politikos, vertėsi advokatu- . Kada tie Šukiai pasiekė 
ra ( buvo žinomas kaip ge- viešumą, buvo panašu Į ka 
ras advokatas), ir aktingiau 10 paskelbimą turtus val- 
bedalyvavo tik savo profe
sijos organizacijoje.

Karo metu buvo pasitrau- daug nusipelnė, kovodamas
kęs į Vokietiją, o po karo už nepriklausomos demo- 
išvyko Į Australiją. Amžius kratiškos Lietuvos atgavi

mą, už Lietuvos darbo žmo
nių būklės pagerinimą, už 
jų klasinės ir žmogaus są- 

visiškai iš jo nebuvo pasi- į monės ugdymą, kuris ši-

ir sveikata jau nebeleido 
jam aktingai visuomeninia
me darbe dalyvauti, bet

traukęs.
Paskutiniuoju metu rašė

atsiminimus, kuriuos žadė
jo išleisti Socialdemokratų 
Literatūros Fondas. Yra ži
nių, kad jis daug jų parašė, 
gal tik galutinai nesutvarkė. 
Jie be abejonės bus Įdomūs
ir daug naujų dalykų iš jų diena, kad jis bus iškilmin 
sužinosime. ' gai prisimintas ir Lietuvoje,

Nuėjo Į svetimos žemės dėl kurios gerovės jis yra 
kapus dar vienas, kuris [ daug dirbęs.

Pažįstami veidai. Juos vi- j dantiems, valdžios galią tu-

los šaltinėlis. Jie lankosi 
lietuvių socialdemokratų, 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
ir kituose panašiuose ben
driniuose suvažiavimuose 
ar susirinkimuose. Jie ne
praleidžia bet kurių kultū
rinių pramogų. Jie seka sa
vąją lietuvišką spaudą. O, 
norint kai kuriuose suvažia
vimuose būti, reikia nuga
lėti kelis ar keliolika šimtų 
mylių. Reikia susirasti lai
ko ir pingo.

Įvairiuose pobūviuose jie 
gyvi, šnekūs. Kai reikia, 
viešai taria apgalvotą, gal 
kaip kada geriau išgyventą 
žodį. Reikalui ištikus, jie 
sugeba apginti savo Įsitiki
nimus. Ir pasiginčija, jei 
reikia. Jų buvimas bet kū

džiai auga. Ar taip seniai 
juos jaunose dienose subūrė

tis Į savo profesijos broliš
kas sąjungas (unijas); tei
sė streikuoti, jei su darbda
viais geruoju susitarti nega
lima ir daug kitų darbo 
žmogų nuo išnaudojime

tiems reikalams yra aukojęs 
daug nuoširdaus ir vaisingo 
darbo.

Jo artimiesiems čia reiš
kiama gili užuojauta, o 
velioniui drg Vladui ramiai 
ilsėtis tolimoj Australijos 
žemėj. Tikėsime, kad ateis
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rintiems. Kas juos skelbė ir 
kas tuos šūkius pasekė, 
tie buvo apšaukti netikė
liais, svajotojais, bašnyčių 
ir tikėjimo naikintojais ir 
visaip jie buvo derginami, 
niekinami. Ir prasidėjo 
nuožmi kova. Kova parei
kalavusi žmonių aukų. Ir 
jie, pasekusieji tuos šūkius, 
išėjo Į kovą. Čia grūdinos, 
prūsinos, čia Įsisavino so
cializmo idėjas.

Jie susimetė Į savo tau
tiečių socialistinį sąjūdi, ne
pamiršo ir savo bendramin
čių Lietuvoj veikusių. Juos 
rėmė, su jais bendradarbia
vo. Ir tas bendras darbas 
surišo juos kaip artimus gi
mines. Susidarė visokerio
pi bendri reikalai, rūpes
čiai bei Įsipareigojimai. Ir 
visa šita juos verčia,'Skatina 
būti ten, kur rūpinamasi

koj turi visas politines lais
ves ir neginčytiną teisę 
streikuoti, jei reikalas ištin
ka!

Po šimts pykių, devynių 
cibukų! Yra kas jiems pri
siminti! Jau vien tų prisi
minimų vedami pakeltomis 
galvomis vyksta iš visų 
kampų Į savo bendraminčių 
suvažiavimus!

Tiesa, tarp tų visų šūkių 
buvo ir socialinio draudimo 
šūkis, tai yra draudimas 
ligoj, nelaimėj, invalidu
mo, senatvės—pensija.

Kas dirba samdomas visų 
gerovei, kas valstybės yra 
pagrindiniu ramsčiu, tokių 
sveikata ir senatvė, invali
dumas turi būti visų ben
dromis pajėgomis aprūpin
ta. Tai .vra susirgus, jie tu
ri gauti nemokamą gydy
mą ; darbovietėje susižei
dus, jie turi gauti gydymą 
ir paramą, jei dėl susižeidi- 
mo tampa dalinai ar visai 
nedarbingi. Senatvė turi bū
ti aprūpinta pensija. Visas 
tas draudimas turi būti ne 
komercinis, bet socialinis, 
valstybės Įstatymais pagrįs
tas. Tai ne kokių nors lab
darių globa ar išmalda, bet 
teisė, Įstatymu pagrista. 
Ir tas socialinis draudimas 
pačių apdraustųjų turi būti 
tvarkomas, talkininkaujant 
ir tiems, kurie duoda savus 
Įnašus, tai yra valstybei ir 
darbdaviams.

Deja, Jungtinėse Ameri
kos valstybėse iš socialinio 
draudimo tik dalis teįgvven- 
dinta.

(Nukelta į 7-tą psl )
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Pfrritalfafllimn Į
Maikio su Tfevu|

Kolchozu botagas
ANDRIUS VALUCKAS

Kam tenka reta proga desimtą procentą jie pasi- 
paskaityti okupuotos Lie- dalina tarp savęs, bet 10 
tuvos komunistinius lai- procentas yra aukščiausia 
kraštpalaikius, kaip Tiesa norma, o gali raudonieji 
ir Valstiečių Laikraštis, tai ponai duoti ir mažiau. Kiek
lengvai pastebės komunis
tinių dvarininkų didelį su-

laimingesni tie kolchoznin
kai, kurie dirba prie bulvių

sirūpinimą kolchozų der- pakrovimo ir vežimo —
liaus suėmimu. Kodėl taip? 

Skirtoje užsieniui propa-
jiems skiriama iki 20 kilo
gramų bulvių už darbadieni

gandoj komunistiniai melą- praleistą prie bulvių.
giai įrodinėja, kad kolcho
zuose viskas yra mechani
zuota, derlių nuvalo mote
rų valdomi kombainai, bul
vių kasamos ir linų rauna
mos mašinos.

4. Pašarai, atlyginimas 
kaip ir bulvėms, nedaugiau 
dešimto procento nuvalytų 
pašarų, pasidalinant tarp 
visų kolchozninkų.

Tos visos paskatinimo
Užsienio durneliams jie priemonės gal ir galėtų su-• !• /»•! * Z __ -_ -net specialias filmas paga

mina, kaip linksmai, sklan
džiai ir lengvai viskas nau
jų laikų baudžiavoj einasi. 
Kokia gi tikrovė?

Viename kolchoze komu
nistinis užveizda, brigadi-

žavėti vieną kitą asmenį, 
jeigu įsakyme nebūtų dvie
jų klastingų sąlygų, būtent: 
kolchozas gali nustatyta 
tvarka pakeisti vienus pro
duktus kitais, tai yra vieton 
bulvių duoti siloso, arba

ninku vadinamas, pasigėrė rauginto gyvuliams pašaro, 
su komunistiniais boseliais,1^ vieną kilogramą bulvių
ir darbe nepasirodė, todėl• du kilogramus siloso. Be to

PREZ. E1SENHOWERIS NEW YORKE

Niew Yorko gyventojai labai širdingai pasitiko prezi
dentą D. D. Eisenhovverį, kai jis atvyko į JT seimo 
posėdi pasakyti kalbą, šimtai tūkstančių žmonių jį pa
sitiko ir sveikino, kai tuo tarpu Sovietų premjerą mie
ste tik vienas kitas bolševikas sveikino, o tūkstančiai 
jį nubaubė. "

—Maik, ar tu matei tele- 
vyzoj, kaip Chruščiovas 
anądien sakė prakal b ą 
Jungtinių Tautų seime Na- 
jorke?

—Mačiau.
—Matei, kaip jis išsižio

damas ligi ausų raumojo 
prieš Ameriką ii- kumštį su
spaudęs grūmojo jai? Blio
vė pustrečios valandos.

—Mačiau viską, tėve.
—Nu, tai kaip tu rokuoji, 

kas iš to seimo galės išeiti?
—Neatrodo, tėve, kad iš 

jo galėtų išeiti kas nors ge
ro. Gali būti, kad ir visa 
Jungtinių Tautų organiza
cija bus suardyta, nes Chru
ščiovas reikalauja, kad ji 
būtų iškelta iš Amerikos 
ir perorganizuota pagal jo 
planą.

—O kas bus, jeigu tas jo 
reikalavimas bus atmestas?

—Gali būt visaip, tėve. 
Negalėdamas pastatyti ant 
savo, jis gali nusiraminti; 
arba gali dar daugiau įniršti 
ir Jungtines Tautas visai 
pamesti. Tada, be abejo, 
pasitrauktų ir kitos komu
nistinės šalys, kaip Lenkija, 
Rumunija, Bulgarija, o gal 
ir Jugoslavija. Jeigu prie 
to prieitų, tai tarp Rytų ir 
Vakaių pasidarytų klaiki 
praraja.

—Ką tas reiškia?

—Tai reiškia, tėve, kad 
tarp Rytų ir Vakarų galėtų 
kilti karas. Juk taip kilo ir 
kai suiro Tautų Lyga. Bet 
gali būt, kad prie to ir 
neprieis. Nors Chruščiovas 
trankosi ir koliojasi, bet 
tuo pačiu laiku jo pakinkliai 
dreba. Šitokiu elgesiu jis 
jau suardė valdžios viršūnių 
konferenciją Paryžiuje, o 
jeigu dabar suardytų ir 
Jungtinių Tautų visumos 
susirinkimą, tai kažin kaip 
ji pasitiktų Rusijos žmonės.

—0 ką jie galėtų jam pa
sakyti, Maiki? Juk jie balso 
neturi. Taigi aš nemislinu, 
kad jis bijotų Rusijos žmo
nių.

—Bet jeigu jis jų ir ne
bijotų, tai visgi yra dar ki
ta jėga, kurios jis negali 
nebijoti. Tai Amerikos ir 
jos talkininkų atominiai 
ginklai. Sovietų Rusija yra 
apjuosta tokiais ginklais. 
Jeigu kiltų karas, tai iš 
Maskvos, Leningrado ir ki
tų Rusijos didmiesčių liktų 
tik griuvėsiai. Chruščiovas 
ir pats dažnai tą pasako.

Taigi jis bijosi karo.
—Jeigu jis bijosi, tai 

kam jis suardė Paryžiaus 
konferenciją, ir ko jis var- 
javoja dabar į Najoiką at
važiavęs? Juk jis turėtų tu
rėti nore biskį razumo ir 
turėtų suprasti, dubina, 
kad bliaudamas ir kum
ščiais grasindamas paka- 
jaus ant žemės nepadarys.

—Man rodos, tėve, tad 
šitokiu elgesiu jis nori iškel
ti komunizmo prestyžą. Jis 
žino, kad Jungtinių Tautų 

j seimas New Yorke yra ta 
! tribūna, kurios klausosi vi
sas pasaulis. Todėl jis nori 
čia lošti komunizmo didvyri. 
Jis dedasi mažųjų tautų 
užtarėju, žada pagalbą net 
Afrikos juodveidžiams, ir 
puola Amerikos ir Euro- 

j pos imperialistus, kurie tuos 
įjuoveidžius išnaudoja bei 
! skriaudžia. Jis pučiasi prieš 
kapitalistus, kaip tas bibli
nis Galiotas prieš Dovydą. 
Bet išėjęs iš posėdžio ir 
susitikęs su kapitalistais, 
kur pasaulio akys nemato 
ir ausys negirdi, jis sušvel
nina savo toną ir pasidaro 
visai kitas Chi uščiov a s. 
Taigi jo raumojimas Jung
tinių Tautų seime yra nie
kas daugiau, kaip komu
nistiško demagogo propa
ganda komunistų dvasiai 
kelti.

—Maiki, aš turiu jam ge
resnį vardą, negu demago
gas.

—Kokį?
—Ruskai bus sumašetšis, 

o angelskai—kreizi.
—Ne, tėve, jis nėra be

protis. Jis yra demagogas, 
kas graikų kalboj reiškia 
apsimetusį “liaudies vadą” 
arba “draugą”. Demagogų 
yra ir Amerikoje. Tik pa
žiūrėk, kai rinkimų dieną 
žmonės eina balsuoti, o ma
tysi kaip politikieriai ima 
iš motinų rankų kūdikius 
ir bučiuoja juos. Tai yra 
geriausias demagogijos pa
vyzdys. Panašiai elgiasi ir 
Chruščiovas, patraukdamas 
sau šalininkus.

—Ale visgi jis beibių ne
bučiuoja, Maiki.

—Jis.tėve; padarė dar 
juokingiau Jungtinių Tau
tų seime. Jis, kaip ta meška, 
visu glėbiu apsikabino bar
zduotąjį Kubos premjerą 
Castrą.

—Olrait, Maiki, tai sa-

darbininkai nieko nenudir
bę išsiskirstė. Kitame kol
choze, taip ir parašyta, ja
vus keila rankiniais dal
giais, bet kada septyni kir
tėjai varo pradalgę, tai ki
tiems nėra vietos ir jie stovi 
be darbo—kirtėjai ir rišė
jos tuii laukti eilės. Taip 
daro tik žmonės, kurie ži
no, kad jie ne sau dirba ir 
derlius bus ne jų, o rusiškų 
ponų stalui.

Laimingesni tie kolcho-

komunistų partija rekomen
duoja kolūkių valdyboms, 
kitaip sakant įsako, vieton 
jiems kolchozninkams pri
klausančių javų ar bulvių 
išmokėti pinigais, įkaino- 
jant produktus valstybinė
mis supirkimo kainomis...

Štai tau, bobute, vieton 
ragaišio už darbdienį, gau
si kapeiką. Bet jeigu tu no
rėsi juodoj rinkoj nusipirkti 
tuos pačius grūdus ar bul
ves, tai turėsi keleriopai

Tautu atstovai Washingtone
Rugsėjo 19 d. į Washing- ■ Toliau Nixon pareiškė, 

toną susirinko keli šimtai kad Amerika dabar turi ne 
įvairių tautybių atstovai, vien tik ginti ką mes turi- 
Jie susitiko su prezidentu me, bet mes turime laikytis 
Eisenhoweriu, vicepre z i- nusistatymo už išplėtimą 
dentu R. M. Ni*onu, darbo laisvės visame pasaulyje, 
sekretorium J. P. Mitchell. i Mes negalime užmiršti 
Tai buvo toji diena, kada į milionų žmonių, kurių ne-

zai, kurie gali pasinaudoti, brangiau mokėti, nes vadi- 
narnos vieningos valstybi
nės kainos yra daug žemes-

nomis, jeigu jas pasiseka H®s tikras kainas... 
atremontuoti. Jeigu kur Laimingas tas kolcho-
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kusiomis kertamomis maši-

nekur ir yra kombainas, tai 
pačių komunistų prisipaži-

zninkas, kuris turi giminių 
Amerikoje, nes jisai galės

nirųu jis linkęs lengvai, kruvino prakaito dienas 
gesti, o jeigu sugenda, pav. surinktas kapeikas iškeisti 
nutrūksta paprastas dirže- j 1 pašto ženklą ir paprašyti
lis, tai sunku gauti kitą ir 
visas derliaus nuėmimo pla
nas eina velniop, 

i Komunistiniai ponai su
galvojo savo baudžiaunin
kams naują botagą, tai va
dinamos paskatinimo prie
monės derliui nuvalyti. 
Maskvai įsakius, Lietuvos 
Komunistų Partijos centro 
komitetas ir Ministrų Tary
ba išleido kolūkių valdy
boms įsakymą, paskelbtą 
kolchozninkų laikrašty j e 
“Valstiečių Laikraštis” šių 
metų rugpiūčio 19 dieną.

Tos visos paskatinimo 
priemonės paremtos plačiai 
taikant komunistų senai iš
keiktą ir prakeiktą akordi- 
nį darbą. Tos atlyginimo 
normos už akordinį darbą 
yra ubagiškai menkos ir 
atskiriems javų kultūroms 
jos taip atrodo:

1. Javams, po du kilogra
mus grūdų ir du kilogramus 
šiaudų už akordinio darbo 
dieną, taigi po penkis ame
rikoniškus svarus... Kom
baino mašinos mechanikas 
už vieno hektaro nuvalymą 
gauna aštuonis kilogramus 
gi-ūdų. Aišku, kad toks u- 
juos lenkai mėtė savo pi- 
bagiškas atlyginimas gali 
veikti tik ten, kur žmonės 
maisto amžinai stokuoja.

2. Linams, už atliktą a- 
kordinės darbo dienos nor
mą mokėti priedo po pen
kis lublius už dieną... *

3. Bulvėms, kolchoznin
kai gauna iki dešimties pro
centų nukastų bulvių, tą

kysim, kad jis yra kreizi 
demagogas ir dac ii!

atsiųsti jam bent skarelę, 
ar batus...

Tokiomis paskatin imo 
priemonėmis Lietuvos rau
doni dvarininkai apsinuo
gino ir apsijuokino prieš 
visą pasaulį. Nenuostabu, 
kodėl vienas kolchozninkas 
laiške amerikonui taip pa
rašė:

“Skubėkite važinėti jūsų 
prašmatniais automobiliais 
ir džiaugtis gyvenimu, nes 
greit mes ateisime ir jūs 
tada vaikščiosite pėsti ir ba
si, kaip ir mes dabar, o mes 
važinėsime jūsų mašino
mis”. Atvirai, žmogus, para
šė.

KAS ČIA?

Tai flamingo (paukštis) 
ant vienos kojos atsistojęs 
kaso savo uodegą, visai ne- 
sisarmatydamas fotografo.

lyvaudami šioje kovoje se
ka senas Amerikos tradici
jas, kurios šį kraštą iškels 
į aukštumas.

Po Nixono kalbų visi 
tautybių atstovai vyko į 
Ealtuosius Rūmus. Čia pre
zidentas Eiserhoweris pa
reiškė, kad šiuo metu vi
daus reikalai antroje eilėje, 
palyginus juos su amžiais 
sena žmonijos kova būti 

J laisvais “Jei mes visi sūdė- 
: sime savo mintis į tą kovą, 
laimėsime,”—pareiškė pre
zidentas.

Susirinkus atgal į Wa- 
,shingtono viešbučio didžiu- 
į lę salę, darbo sekretorius 
Mitchell pareiškė, kad jei 
mes neužsibrėšime sau tik
slu išvaduoti visas tautas iš 
komunistinio jungo, tai mes 
neatliekame savo pareigos.

Tarp kito šiame tautybių 
susirinkime buvo priimta 
buvusio kongresmano Ch. 
Kersteno pasiūlyta rezoliu
cija, kad ateinanti admi
nistracija įsteigtų agentūrą 
tiesioginiams ryšiams tarp 
Amerikos vyriausybės ir 
tautinių organizuotų grupių 
palaikyti, tikslu derinti 
tautų laisvinimą.

VLBr.

N1XONAS — 
CHAMELEONAS

Harvardo istorijos prof. 
Arthur M. Schlesinger pa
rašė knygą, kurioj republi
konų prezidentinį kandida
tą Nixoną vadina “perdaug 

Jungtines Tautas atvyko galime išgirsti dėl Gele- jautria antena’’, kuri pa- 
Chruščiovas. Amerikos tau- žinės uždangos. Tiems mi- gauna politinių vėjų bangas 
tybių atstovai tarėsi su pre- lionams mes norime pasie- įr atitinkamai pakeič i a 
zidentu ir viceprezidentu, kti ir nepriklausomybės, Nixoną.
o New Yorke išlipo iš laivo tai žmonės, kurių mes ne- Pasak to profesoriaus 
piketuojamas Chruščiovas, galime pamiršti savo poli- Nixonas visuomet svyruoja
Jį piketavo tų pačių tautų tikoje. tarp abiejų pusių ir veikia
atstovai. į Nixon prisiminė savo ke- kaip chameleonas (driežų

Lietuvių toje konferenci- Konę į Lenkiją, ir tarp kit- lūšis, kuine labai lengvai
joje buvo gausu—iš Bosto- ko pasakė, kad lenkai ir pakeičia savo odos spalvą),
no Lietuvos konsulas advo- neskelbė jo kelionės, ne-
katas Šalna, iš New Yorko skelbė kelių ir gatvių, ku- 
dr. M. J. Vinikas, Vytautas riomis jis važiuos, tačiau 
Abraitis su žmona, Vladas rinkosi minios ir apipylė jį 
Barčiauskas, Valerija Tys- gėlėmis. Vienam spaudos 
liavienė, Juozas Tysliava, atstovui lenkai pareiškė,
Jr., kun. L. Jankus ir Jonas kad kada Varšuvoje lankė- 
Pašukonis; iš New Jersey si Chruščiovas, jiems gėles 
A. S. Trečiokas; iš Pennsyl- pirko valdžia ir tas gėles 
vanijos Vincas Kvetkus ir žmonės pasilaikė, bet kada 
T. Mack, iš Chicagos K. į Lenkiją atvyko Nixon su 
Stephens-Steponavičius i r kitais amerikiečiais, tai į 
Eugenijus Bartkus su žmo- juos lenkai metė savo pi
na; iš Oregon dr. Vladas nigais pirktas gėles.
Juodeika. Dėkodamas susiri n k u-

Viceprezidentas Nix o n siems, Nixon pareiškė, kad 
visi tautybių atstovai, susi-

DIRVA MINĖJO 45 m. 
SUKAKTI

“Dirvos” laikraštis, išei- 
natis Clevelande, rugsėjo 
24 d. paminėjo savo 45 me
tų sukakti. Sukaktuvinio 
koncei to programą atliko 
Anna Kaskas, buvusi Me
tropolitan solistė, ir pianis
tas Andrius Kuprevičius.

“Dirvą” pradėjo leisti A. 
Bartoševičius. Jos redakto
riais yra buvę Vincas B. 
Jokubynas, Juozas Gedmi
nas, K. S. Karpius, V. Ras-

džiojoje salėje tautų dele- rinkusieji į Washingtoną, tenis ir dabar ją redaguoja
gatams savo kalboje tarp dirba idėjinį darbą, ne už B. Gaidžiunas. 

i-. -i - i i - _xi.— __-.__-_x_i_-—xi.. “Dirva’ ’ yra tautininkų
laikraštis, seniau ji ėjo kas 
savaitę, o dabar 3 kartus 
per savaitę. Ją leidžia tau
tininkų įkurta “Vilties”

lę visame pasaulyje. Yra. šypsenas, matydamas viltį bendrovė.
žmonių, kurie klausia, kam i lenkų akyse Varšuvoje. Vi-i ------------
mes teikiame vilties žmo-j si čia Washingtone susirin- Ryklys yra vienintelis gyvis, 
nėms, kada mes neiname Į! kę tautybių atstovai ir da- kuris nemiega.
karą, kad pasiektume lais-

Washington viešbučio di-

Į kitko pareiškė, kad mūsų atly^ginimą, vienintelis atly 
; vienintelis atsakymas tiems, girnas tai toks, kokį jis tu- 
kurie stovi už komunizmo tėjo stovėdamas prie Ven- 
įsigalėjimą visame pasauje, grijos sienos ir matydamas 
yra stovėti už laisvės perga- pereinančių sieną padėkos

ves.
'-m*™ ±\kyn!as’vi “KELEIVIO

pareiškė kandidatas į prezi- į t\ u L L l T l v

visada neįvertina moralinės j KALENDORIUS 1961 METAMS
jėgos ir tyrorai niekad ne-1 Mūtų kalendorius 1961 metams jau ruošiamas. Jis 
bus saugūs, kol moralinė bus išleistas prieš Naujus Metus ir pasiųstas visiems jį 
jėga gyvens. užsisakiusiems. Jau laikas jį užsisakyti. ,

Nixon, kalbėdamas apie Kalendoriuje, kaip kasmet, bus įvairių skaitymų,, 
Sovietų lindimą į kitus kra- j eilių, informacijų, juokų, naudingų patarimų, bus tautiški 
štus, paieiškė, kad jie ten var(jaį įr plati kalendorinė dalis.
giją. Jie neatneša gerovės, Del pabrangusio popieriaus, rašalo, spaudos darbo ir 
bet vargą, nes jie pavergtas -vPaė dėl žymiai pakelto pašto mokesnio kalendoriaus se- 
valstybes naudoja pačios na kair a parduoti nebegalime. Šiais metais turėjome nuo- 
Sovietų Sąjungos stiprybei! -tolių dėl kalendoi iaus kainos žemumo. Todėl praneša- 
pakelti. Sovietų kolonializ- me gerbiamiems skaitytojams, kad dabar kalendoriaus 
mas yra toks žiaurus, apie
kokį žmonės nė nesapnavo.

Kas liečia Ameriką ir kas 
liečia tuos, kurie eina kartu 
su mumis, mes kovojame už 
idėją, idealogiją, kuri sie- 

Įkia geresnio gyvenimo.

Kaina 75 centai
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 E. Broadvvay------ :-------South Boston 27, Mass.
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Puslapis šeštas

A. SVEIKAS

AMERIKONKA
fTesinv®'

Onai reikėjo nejuokais skubėti. Kol gavo reikalingus 
dokumentus, užsisakė laive vietą, neliko laiko nei apsi
žiūrėti. Paskubomis nupirko tėvams dovanas. Paskui do
vanas Magdutei, jos vyrui ir vaikams, vyro tėvams ir gi
minėms. O paskui dar kitiems giminėms, jaunystės drau
gėms ir artimiems kaimynams. Reikia gi pasirodyti.

Nemažai pinigų išėjo dovanoms ir kelionei, o be to 
dar sausas nevažiuosi, reikia dolerių su savimi pasiimti, 
jeigu prie kokios prireiktų. Tačiau Juozas pinigų neskun
dė. Juos abu apėmė kelionės Įkarštis.

Ona nieko tėvams neparašė, kad ruošiasi Lietuvon 
važiuotu Plaukdama laivu viską apgalvojo, ir ją apėmė 
didelis pasididžiavimas. Džiaugsmas pamatyti gimtąsias 
vietas, o pasididžiavimas, kad štai ji Ona, kuri Amerikon 
išvažiavo jauna, nepatyrusi, nedrąsi, bet ryžtinga mer
gaitė,—dabar atvažiuoja su dovanomis ir su pinigais ap
silankyti. Kaip ji atvažiuos netikėtai. Ar ją pažins. Mo
tina žadėjo, kad ii- nuluptą pažinti, bet ar ji pažins ją 
puošniai apsirengusią? . . Ona nutarė netikėtai atva
žiuoti. . .

Nuvyko pirma i vienos bendrakeleivės tėviškę, kuri 
nors gana toli, bet pasiekiamai nuo jos tėvų gyveno. Iš 
ten norėjo pasisamdyti karietą ir poniškus arklius, bet 
tokių vietoje nebuvo. Dvarai buvo dalinami ir buvę dva
rininkai nusigyvenę. Be to, kaž kaip jai drąsos pritrūko 
būtinai karietą susirasti ir ja važiuoti. Taigi pasisamdė 
vienkinkį dailų vežimuką, geru arkliu traukiamą. Ir ga
vo jauną merginą važnyčiuoti.
Vežimėlis linksmai riedėjo per gimtinės laukus. Tiek 
Ona ilgėjosi tų laukų savo gyvenimo Amerikoje pirmomis 
dienomis ir metais. Tas ilgesys giliai jos širdyje ruseno ' 
ir ji troško mielas vietas pamatyti, jas paliesti ir išbučiuo- į 
ti. Tiek ilgai Ona tų laukų nematė ir dabar . . . jau tos 
vietos visai kitaip Onai atrodė. Kalvos ir kalneliai atro
dė mažesni, negu ji juos paliko; upeliai siauresni ir kran
tai žemesni. Rodos, būtų kas pamainęs. Tarsi, koks raga
nius būtų juos sumažinęs ir . . . seniau esantį skaidrumą 
ir šilimą iš jų išplėšęs. Rodos, seniau tie laukai ir upeliai 
kartu su Onos širdimi vienodai tvaksėjo, o dabar Ona > 
negalėjo to jausti.

Ir štai tėvų sodyba. O kaip troba sumažėjusi ir pa
linkusi. Rodos, jai išvažiuojant buvo toks puikus namas, 
o dabar toks mažytis paliko.

Pamatė tėvą palinkusi ir susenusi, kieme betriūsiantį 
Privažiavo prie vartų ir tėvas priėjo paklausti, kur vie
šnios važiuojate.

—Pakeleivės esame,—Ona tėvui atsakė,—gal nakvy
nės priimtumėt? Ir pati galvojo:—Ar pažins . .. Bet tėvas 
nepažino. Kiek nustebęs pasikasė pakaušį ir nusišypso
jo:
Taigi, prašom, prašom viešnelės. Vietos turime. Mūs trys 
vaikai Amerikoje gyvena, o viena čia pat yra nutekėjusi, 
tai vietos daug turime. O pakeleivį priimti ir Dievas pri
sakė. O ar iš toli viešnios važiuojat? Ir pakartotinai dir
stelėjęs į Onos drabužius, tėvas paklausė:

—Tai Tamsta turbūt iš Amerikos būsi atvažiavusi? 
O mažu ir mūsų vaikus būsi kur suėjusi?

—Amerika didelis kraštas,—Ona atsikalbinėjo.— 
Juk ir Lietuvoje visi žmonės nesueina, o Amerika už Lie
tuvą daug daug kartų didesnė.

Tuo tarpu Gražulienė i kiemą išėjo. Gražulis jai sa
ko:

—Močia, štai pakeleives nakvynėn priėmiau. Vesk 
viešnias i vidų, kol aš arklį joms nukinkysiu ir pašersiu.

Ona pažvelgė į motiną kiek prisimerkdama ir pagal
vojo :

—Pažins ji mane nenuluptą ar nepažins? . .
Bet motina, atrodė, visai nesirengė Onos pažinti ir 

prieblandoje nesigilino kaip Ona atrodo. Tas Oną įgėlė 
ir ji lyg svetima tėviškėje pasijuto. įėjo vidun ir susėdo. 
Gražulienė paruošė valgyti. Pavalgė. Visi pasikalbėjo 
apie šį ir apie tą. Motina ėmė klausinėti:

—Kada gi, viešnelės, važiuoti norėsite? Ar anksti no
rėsit kelti? Ar toli važiuoti?

—Netoli, mamyte, netoli,—karčiai Ona pasakė.— 
Jei gražiai priimsite, tai gal ir čia kiek laiko apsibūsim.

Gražulienei kaip žaibu galvą kas būtų pasukęs. Įtar
tinai pažiūrėjo į Oną, bet atrodė vistiek nepažino.

—Kaip tai, viešnele? Ar negiažiai priimam?
—Gražiai, mamyte, gražiai, bet gal ne taip šiltai, 

kaip savo dukrą būtum priėmusi, jei ji iš Amerikos at
važiuotų ...

—Na duktė, tai vis duktė. Aš jos labai laukiu, bet 
vis nerašo, kad norėtų važiuoti. Patiko jai Amerika, gerai 
klojasi. Siunčia mums pinigų, bet kas iš tų pinigų. Jie

KELEIVTg ,S0. BOSTON

ČIA JIS PATENKINTAS

Kubos barzduotas diktatorius FideI Castro atrodo pa
tenkintas duodamas Filipinų delegacijos narei savo 
parašą, šiaip jis New Yorke viskuo buvo nepatenkin
tas — policija, viešbučiu, jo “laisves apribojimu’’ ir 
daug kuo kitu.

Rudens Lietuvoj javus kulia ir mala,
Bet dainos neaidi ir laisvė neskraido.
Tamsiais vakarais, kai sueina į gryčią, it 
Temato pražuvusių, mirusių kenčiančius veidus.
Rudens Lietuvoj tiktai žvirbliai ir varnos 
Laisvai nuo mėšlyno kur nori nuskrenda,
Laisvai komunalai praslenka pro langą,
Laisvai pataikūnai prie viešpačių klupčiomis lenda.
Ir vis tik tarp dūmų, audrų, kapinynų
Rudens Lietuvoj dangus liko žvaigždėtas 
Ir rūtos žaliuoja šalnos nenukąstos,
Ir liko lietuvis nuo amžių ryžtingas ir kietas, — 
Rudens Lietuvoj.

Faustas Kirša

(Iš jo knygos “Tolumos)
taonecaeooeoooooooeoooooooooooooooooooeeeooeeoooceoec

As neturiu laiko
V. FUNKIENĖ

RUDENS LIETUVOJ

Rudens Lietuvoj obuoliai raudonuoja 
Ir soduose krykštauja rudenio žąsys.
Rudens žirnių žardai net debesis siekia,
Rudens partizanai ir miršta ir kaujasi drąsiai.
Laukais bulvienojai nutyso kaip mauras,
Bet kyla rugiai kaip žaliūkai, kaip viltys,
Kaip mes ištremty nepalūžę troškimais
Gyvi Lietuvoj, nors pasėti kaip nešamos smiltys.
Atvėso šilai ir pageltusios girios. 
Išdidęs vergėjas per kalnus klampuoja. 
Ir ten prie pušelės tėvynės sargyboj
Ltauai paivi^.axiv mvvmuDio KTliUIiu dibUOjd.

—Palik mane ramybėj! 
Matai, kad aš neturiu da
bar laiko atsakinėti į tavo 
šimtus klausimų,—sušuko 
Marytė ir kiek atstūmė sa
vo mažą dukrelę nuo stalo, 
kur ji gamino naują ypa
tingą patiekalą. Tą patie
kalą ji vakar vakare matė 
televizijoj, užrašė tą recep
tą ir šiandien norėjo išban
dyti jį. Jos vyras, na ir ji 
pati mėgsta skaniai paval
gyti. Marytė įsigilino toliau 
į savo darbą ir nepastebėjo 
kaip 'jos maža Vidutė ty
liai išėjo iš virtuvės stipriau 
prisispaudusi prie savęs 
lėlę ir kovodama su ašaro
mis.

Vidutė perėjo per visą 
butą, išėjo į koridorių ir 
toliau laiptais į gatvę. Ji 
pastovėjo akimirką prie sa
vo durų kiek susimąsčius, 
lyg spėliodama, kad ar 
“gatvė” neatsakytų į jos 
“šimtus klausimų”.

Po valandėlės naujas pa

mano Onutės širdies neturi . ..
—Mama, turbūt savo Onutę ir nuluptą pažintum? ..

(Bus daugiau)

tiekalas buvo pagamintas, 
pastatytas į šaldytuvą ir 
Marytė skubiai persirengus, 
gražiai pasipuošus jau tu
rėjo skubėti į vieną moterų 
susirinkimą. “Bute taip ty
lu— kurgi Vidutė?” pagal
vojo ji, bet pažvelgus pro 
langą ji pamatė savo dukre
lę žaidžiant lauke su kitais 
vaikais . Marytė išėjo į gat
vę ir priėjo atsisveikinti su 
dukrele, bet Vidutė ją bu
čiuodama pradėjo prašyti, 
kad ji ją paimtų su savim, 
kad ji nori su mama eiti į 
miestą.

—Nė, mano Mažyte, aš 
neturiu dabar laiko eiti su 
tavim pasivaikščioti, — ra
mino ji ją,—kaip nors kitą 
syk. —Kitą syk niekuomet 
nebus!—jau gana piktai 
atsakė Vidutė.

—Bus, bus, mano Vidu
te ! O dabar būk gera mer
gaitė, žaisk toliau, as greit 
greit grįšiu.

Tas moterų susirinkimas

buvo gausus ir labai įdo
mus. Buvo paskaita vienos 
žymios daktarės apie mo
dernų šių laikų vaikų auk
lėjimą ir buvo nuspręsta, 
kad visos suinteresuotos mo
tinos bei moterys sueitų du 
syk savaitėj pasidalinti sa
vo vaikų auklėjimo įspū
džiais, kad kiekviena pa
darytų iš savo pusės mažą 
pranešimą apie savo paste
bėjimą ir patyrimą vaikų 
auklėjime.

Kadangi Marytė buvo 
viena iš moderniųjų ir pa
žangiųjų moterų—tai kita
me susirinkime ji jau pa
žadėjo padaryti pranešimą. 
Patenkinta ji skubėjo na
mo.

Prie gražiai paruošto va
karienei stalo, bevalgant 
tą naują skanų patiekalą, 
Marytė gyvai papasakojo 
savo vyrui apie šių dienų 
įvykius ii* susirinkimą. Po 
vakarienės paguldžiusi Vi
dutę į lovą ir pažadėjus 
jai kitą syk pasakyti pasa
ką, nes šiandien ji neturi 
laiko, nes jai reikią ruoštis 
referatui. Marytė, paėmus 
kelias knygas bei žurnalus, 
atsisėdo jaukiame salione, 
Jos vyras priėjo prie jos, 
padėjo savo ranką ant jos 
šilkinių plaukų ir pasakė:

—Žinai, Maryte, šian
dien tarnyboj atsitiko ga- į 
na nemaloni istorija.

—Ach, su tavim?—pa
klausė ji.

—Ne, ne su manim, bet 
vistiek..., pradėjo jis...

—O palauk valandėlę, 
mano mielas,—pertraukė jį 
Marytė,—aš dabar neturiu 
laiko tave atidžiai išklausy
ti, vėliau pakalbėsim. Aš 
tik referatą prad ėjau 
ir turiu jį baigti”. Ji baigė 
referatą—jis visai neblo
gas išėjo. Nuėjo pas Vidutę. 
Ji stipriai miegojo, bet. jos 
veidukas buvo kiek raudo- 

' nesnis, negu visuomet ir 
buvo matyti išdžiūvusių a- 
šarų pėdsakai. Švelniai pa
bučiavo ji savo dukrelę. 
Miegamajam vyras dar ne
miegojo, bet kažką rašė gu
lėdamas lovoj. Pamatęs ją, 
jis padėjo savo rašinį ir pa
sakė:

—Tai aš čia savo bičiu
liui ilgą laišką parašiau.

—Kaip gerai, o aš visai 
neturiu laiko net savo ma
mai padorų laišką parašyti, 
norėjau rytoj rašyti, bet 
ryt turiu dar daugiau viso
kių reikalų atlikti, negu 
šiandien turėjau. Tai jau 
labanakt, mano mielas, 
reikia greičiau miegoti, o 
tu man tą savo istoriją tar
nyboj kitą syk pasakysi, 
nes dabar aš tikrai neturiu 
laiko!

Taip Marytė ir užmigo 
“neturėdama laiko” nei 
savo duktei nei savo vyrui 
per visą diena. Ar ilgai taip 
bus gerai? Vidutė pradės 
pas kituš ieškoti atsakymo 
į savo “šimtus klausimų”, 
bei paguodos, o gal ir kiek 
daugiau šilumos, nes jos 
mamytė jai “neturi laiko”. 
Ilgainiui ji gali ir daugiau 
atprasti nuo savo motynos 
ir nežiūrint “modernaus 
vaiku auklėjimo”, kurį 
“studijuoja” jos motina, iš 
augti kitokia, negu turėtų 
pagal Marvtės knygas!

O vyras? Ar nepripras 
jis ilgainiui dalintis savo 
pergyvenimais su kitais, ku
rie turi jam laiko?!

Tai “moderniai” Marytei 
noriu sušukti: Sustok, ne
skubėk, pagalvok! Tu ne
turi laiko?! Palauk dar a- 
kimirką! Kam neturi laiko? 
Bet savo šeimai, jeigu nori 
ją sveiką ir laimingą išlai

kyti, tu turi visuomet laiko 
turėti.

MOTINOS NUOJAUTA”

Sicilijoje (Italijoj) viena 
karvė pasirodė kaip geriau
sias medžioklės šuo. Ji nu
vedė policiją vieno vagies 
pėdsakais, kuris pavogė 
jos veršiuką. Karvė, savo 
snukiu uostydama žemę, 
nuėjo į kaimynini kaimą ir 
sustojo prie vieno namo 
durų, kurias pradėjo savo 
ragais stumti. Kai policija 
įėjo į tą namą, rado vagį, 
kuris kaip tik ruošėsi tą 
veišiuką paplauti.

MOTERS AMŽIUS^ 
PAGAL SPĖJIMĄ

' Hamiltono (Ontari jos 
provincijos) policijai duo
tas įsakymas nusikaltusių 
eismo taisyklėms moterų 
amžių nustatyti iš akies. *

Toks įsakymas duotas 
dėl to, kad moteiys nemėg
sta savo tikro amžiaus pa
slapties atidengti ir todėl 
policija su jomis turėdavo 
visokių nesusipratimų.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

i LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
‘ labai vaizdžiai ir Įdomiai parašyti
. atsiminimai, kaip Ljetuva kėlėsi

iš mie?©, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietai? vir

šeliais. iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina .... $5.50

DIENOJANT, “knvgnešiu karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio idomūs atsi
minimai, 4C4 psl., kaina... .$6.00

1905 METAI, Kinro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 502 puslapiai. 
Kaina .......................................... $6.00

ŽVILGSNIS T PRAEITI. K. Žuko j- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kui-

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

464 psl. Kaina ........................ $6.56
LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE, 

surinko ii 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 LIETUVA, parašė M. Gim
butienė, J. Gimbutas, J. Lingis, J, 
Balys ir J. Žilevičius, 326 nsl.. 
kaina .........................................  $5.00.

LENGVAS BODAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis, 
duoda ištarimą, angliškus pasikal

bėjimus. Kaina ...................  15 Cnt.
MARLBOROT’CF'S LITHUANIAN 

SELF-TAUGHT. M. Inkienė. ge
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 141 
psL, kaina ............................ $1.25

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

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

NEMUNO SCNCS. Andriaus Valnc- 
ko romanas iš 1935 metų Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme
tonos diktatūrą. Pirma dalis 3R0 
psl. Kaina................................ $3.00.

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

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

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

TIKRA TEISYBft APIE SOVIETU 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktu šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
1-ahsi daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ..................................... 50 Cnt.

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

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

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

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

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS
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GRAŽUS APDARAS

New Yorke rodomas ši
toks vaikų kostliumėiis, 
gražus ir šiltas žiemą ne
šioti.

Juo moteris senesnė, tuo 
joje daugiau jaunaviškos ais
tros.

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

ŽEMft DEGA, J. Savicko karo metų 
(1939-1945) užrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ....................$4.50

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

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

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuviu bėgo į Vatams nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00 

j e-’ - > . s - . i***
SUŽADftTINft. J. Titinio 15 trumpų 

pasakojimų, 180 psl. Kaina .. $2.00
BARABAS, Paer Lagerkvisto istori

nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
miją. Kaina ............................ $2.25

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

LIETUVIU 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 įvairių lietu, 
viškų ir kitų tautų valgių receptų, 
132 poslapiai, kaina............... _ $1.25

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

A KISS IN THE DARK. .1. Jazmino 
anglu kalba sodru-- vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.0", o mink
štais viršeliais ........................ $1.00

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

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

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

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

TAVO KELIAS f SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kair.a 25 c.

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

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

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS PROGRAMINftS GAI. 
RftS, 32 psL, kaina .......... 25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISUOS PRA
NEŠIMAS. arba kodėl mūsuose nė
ra vienybes, 80 psl., kaina .. $1.09

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

ALTORIŲ SEšftLY. V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystė* dėl moterystės. 
Visos trys dalys įrištos j vienų 
knygą, kieti viršai, 631 puslapis. 
Kakta ..................................... $8.00.

t
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KORESPONDENCIJOS
EASTON. PA.

Mirti* aplankė

Rugsėjo 11 d. čia netikė
tai mirė Albina Ubancienė, 
Eastone gimusi lietuvaitė, 
vos sulaukusi 51 metų am
žiaus. Ji iš nakties buvo ra
sta negyva, o tyrinėjimas 
parodė, kad ji iš vakaro pa
ėmė perdaug miegamųjų 
vaistų ir tas buvo mirties 
priežastis.

Velionė Albina buvo gi
musi 1909 m. kovo 9 d., bet 
jauna būdama gyveno Chi
cagoje ir ten lankė lietuvių 
parapijinę mokyklą, kada 
tos mokyklos vaikus dar iš
mokydavo ir lietuvių kal
bos, todėl ji laisvai kalbėjo 
lietuviškai.

Velionė Albina savo gy
venime pasižymėjo nepap
rasta kantrybe ir gera šir
dimi. Jos vyras William 
prieš 20 metų buvo susirgęs 
galvos ųaviku, jam buvo da 
ryta operacija, jo gyvybė 
buvo išgelbėta, bet jis pa
liko visiškas invalidas ir 
žmona jj per daugeli metu 
nuoširdžiai slaugė ir savo 
darbu vyrą ir save maitino.

Prieš keturius metus jos 
invalidas vyras buvo susir
gęs džiova, buvo išvežtas j 
sanatoriją ir prieš du metus 
grįžo nuo džiovos pagydy
tas, bet invalidas, kaip ir 
anksčiau buvo. Velionė vi
są laiką bijodavo, kad ji 
susirgs džiova, bet nežiū-
1*1 Tt F OllrkVtZtO Otrziilznl-zvf.avcinatus unuu
ir slaugė savo vyrą geriau
siai kaip galėjo.

Po jos mirties katalikų 
bažnyčia atsisakė ją laidoti, 
nes buvo įtarimas, kad ji 
gal tyčia sutrumpino savo 
nelengvą gyvenimą. Ji buvo 
palaidota Easton Heights 
gražiose kapinėse, o kun.

F. W. Shafer pasakė atsi
sveikinimo pamokslą tema 
“Neteiskite ...” ir siūlė pa
likti Dievui teisimo darbą, 
nes žmonės negali suprasti 
jos vargingo ir pasišventu- 
sio gyvenimo.

Velionės vyrui, motinai 
Kazimierai Gelžinienei ir 
broliui Juozui Fort Smith, 
Ark., reiškiu gilią užuojau
tą.

Mirtis aplankė ir mūsų 
kaimynystėj gyvenusią A- 
leksandrą Stanevičienę, 68 
metų amžiaus, 1912 metais 
atvykusią į šią šalį. Ji gyve
no Philipsburge, bet buvo 
Eastone (per upę) dir
busi, čia priklausė prie lie
tuviškų organizacijų.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Antaną, sūnų Alfonsą, 
dukteri Stefaniją Carrol, 
brolį Ūsą čia Amerikoje ir 
tris seseris Lietuvoje. Ve
lionės šeimai reiškiu užuo
jautą.

Eaitono Reprt.

ST. CATHARINE, ONT.

Be jų, toj programoj da
lyvavo ir vyrų kvartetas iš 
Toronto, kuriam vadovauja 
muz. Stasys Gailevičius.

Minėta radijo valandėlė 
jau veikia dešimtus metus. 
Ją veda J. R. Simonavičius 
iš Toronto. Ji seniau buvo 
transliuojama iš Toronto, 
o dabar iš Niagara Falls, 
nes amerikiečių stotis duo
danti daugiau laisvės ve
dėjui. Bet dabar vedėjas tu
ri keliauti porą šimtų my
lių. Programa duodama 
sekmadieniais nuo 1 iki 2 
vai. Ji yra visų labai mė
giama.

J. Š.

RENKASI KANADOS
SOCIALDEMOKRATAI

O KAIP SU LIETUVA?

Prašo išleisti žmoną 
ir dukterį

J. Kulainis ir P. Dau
ginis, žurnalistei S a 1 o- 
mėjai Norkeliūnaitei pade
dant, Nevv Yorke įteikė 
Chruščiovui prašymą išleis
ti iš Lietuvos Kulainio 
žmoną ir Dauginio dukrą. 
Tuo reikalu tie asmenys jau 
rūpinasi 5 metus, bet vis 
nesėkmingai.

Šukienė ir Paulionienė 
dainavo radijo programoj

Rugsėjo 25 d. daininin
kės K. Šukienė ir V. Pau
lionienė dainavo Prisimini
mų radijo programoje Nia
gara Falls, N. Y.

Šį semadienį, spalio 9 d. 
Toronto Lietuvių namuose 
(Dundas ir Ossington g-vių 
kampas) bus Kanados Lie
tuvių Socialdemokratų Są
jungos konferencija, į ku
rią iš New Yorko atvyksta 
Kipras Bielinis, Amerikos 
Lietuvių Socialdemokrat ų 
S-gos centro komiteto na
rys, dviejų atsiminimų tomų 
(Dienojant, Penktieji me
tai), autorius.

Visi nariai kviečiami da
lyvauti.

BUVUSIO LSS
SUVAŽIAVIMO PROGA

Kanados ministeris pirm. > 
John Diefeųhaker, kalbė
damas Jungtinių Tautų po
sėdy ir atsiliepdamas į 
Chruščiovo plepalus apie 
kolonializmą (jis kaltino 
vakariečius ir nieko nesakė 
apie savąsias kolonijas), 
klausė Nikitos: O kaip su 
Lietuva, Latvija, Estija? 
Kaip su laisve mylinčiais 
ukrainiečiais ir kitomis tau
tomis Rytų Europoj? Kada 
šitos kolonijos bus panai
kintos ir tie kraštai bus lais
vi?

Diefenbaker pri minė 
kad po paskutiniojo pasau
linio karo vien Prancūzija 
suteikė nepriklausomy b ę 
17-kai buvusių kolonijų su 
40 mil. gyventojų, Anglija 
—14-kai su 500 mil. gyven
tojų. Tą patį padarė Olan
dija, Belgija. O ką rodo ko
munistų pavyzdžiai? Jie 
užima kraštus prisidengda
mi išlaisvinimu, o iš tikrųjų 
tie visi kraštai netenka lais
vės.

SKAITYK DARBĄ

VIETINES ŽINIOS STATEMENT OF THE 

Ownership, Management, Etc.

L. Darbininkų Draugijos 
kortų vakaras

Lietuvių Darbininkų Dr-

1. Vasy liūnas koncertavo 
Detroite

Spalio 1 d. Detroite buvo

Reųuircd By Tito Act ef
of Augint 24. 1912,

OF KELEIVIS 
(Lituuaman W*«Kly) 

Pubiished etfkly at Boston, Mass., 
Suffolk C’ty, for October 1960.

-jos 21 kuopos susirinkimas Izidoriaus \ ašy liūno kon- 
įvyko spalio 2 d. Jame pa-gertas, kurio pelnas su
gerbtas neseniai miręs narys riamas lietuvių kompozito- 
Antanas Lukauskas, išklau- riU kūrinių gaidoms išleisti, 
sytas pranešimas apie buvu-' pats tą sumanymą iš- 
sią gegužinę ir priimta jos kėlė ir pasižadėjo tam tiks- 
apyskaita, nutarta spalio 22 lui rengiamų konceitų pro- 
d. Strand Cafe salėj rengti gramas veltui atlikti, 
kortų vakarą. i Tokių konceitų jis jau su-

Po susirinkimo valdyba rengė 3: Bostone, Elizabeth 
visus dalyvius pavaišino ku-.lr Brocktone^ Jie davė Ry
kliais užkandžiais, kuriuos•pelno $514,75. Reikia 
buvo kuo ir pavįlginti.

Susirgo M. Mockienė

manyti, kad ir Detroito 
koncertas nebuvo nuosto
lingas. Taigi, šis svarbus 
reikalas, noi-s ir vieno žmo-

New England ligoninėj £aus. pastangomis, bet rita-
Marijai Mockienei padaryta 
apendicito operacija. Linki
me ligonei greičiau pasveik
ti ir grižti į savo šeimą.

Paskutini* laikas 
registruotis rinkimams

si pirmyn.

Tai bent uždarbis

WATERBURY WATERBURY WATERBURY

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by Intourist)

6 JOHN ST., WATERBURY, CONN. TeL PL 6-6766
Siunčia atneštus arba paštu atsiųstus siuntinius į LIETUVĄ ir j bet kurių 
SSSR dalį, be tarpininkų tižiai, pigiai ir greitai.
Siuntiniai apdrausti; Pristatyiaas garantuotas; Gavėjas nieko nemoka. 
Mūsų SPECIALYBĖ—STANDARTINIAI SIUNTINIAI, atpiginti, geros ko
kybes. pritaikyti skoniui ir reikalavimams, kokie dabar yra LIETUVOJE. 
MEDŽIAGOS: Į visas punktuose 1—11 paminėtas kainas jau įskaityta me
džiagos kaina ir kitos išlaidos. Gavėjas nieko neprimoks.
J. Nailonas 47” pločio 17 jardų $34.50; 2. Dirbtinas šilkas 44” pločio 17 jar
dų $27.50; 3. 2 vyr. kostiumams DACRON mėlynos, rudos, juodos, pilkos 
spalvų, smulkiais ruoželiais, 57” pločio, 7 jardai, pamušalo 6 jrd. klijonkės
1 jd., siūlų, adatų, guzikų už $37.00; 4. 2 vyr. kostiumams vilnonės medžia
gos su priedais paminėtais punkte 3 už $47.00; 5. 2 vyr. kostiumams 100% 
vilnos medžiaga, aukštos kokybės, importuota su priedais už $59.00;
6. Rajono (georgette) suknelėms ružava, mėlyna, žalia spalva 46” pločio
2 suknelėms 8 jardai už $24.60, 3 suknelėms 12 jrd. $33 ir 4 skn. 16 jrd. $43.
7. 100% vilnos suknelėms 56” pločio 6 jardai $27; 8. Gėlėtos import. 40” 
pločio 8 jardai $32; 9. 100% vilnos aukštos kolqrbės (Forstman) suknelėm 
591” pl. 6 jardai už $40; 10. 100% vilnos vyr. ar moter. paltai 58” pl. 3 jar
dai už $30; 11. geresnės kokybės $45. PASTABA: jeiku norite prie siun
čiamos medžiagos paltui šilto pamušalo (ųuilted lining) pridėti, primoka
ma $8.75. Prie paminėtų medžiagų (1—11) siuntėjas gali papildomai pridėti 
įvairių daiktų: (čia nurodoma vieno vieneto kaina medžiagos ir muitas, sun
kesniems daiktams ir svoris. Tokių vienetų galima siųsti ir daugiau). 
Skarelės vilnonės už $2.50; šilko ir kartūno $1; Salikas vyr. už $2.25; šali
kas moter. Orlon $3.50; Megstinukai moter. viln. $6, o vyr. $8.50; kojinės 
moter. medvilnės 85 cnt., nailono moter. $120, vyr. viln. $2, nailono strech 
$1.15; Slips nailono $3.50, rajono $2.96; kelnaitės rajono 80 cnt., medvil
nės 60 cnt. ir šiltos $1.55, marškiniai $425, pirštinės viln. $3, odinės nuo 
$425 iki 5.25. Plaukams kirpti maainėlė su priedais $3.75; skustuvas 
Solingen $3.75; žirklės $225; žiemini*! moter. batukai $9; padai 1 po
ra $2.50; 5 poros Germ. $9; viršutinės odoe amerikon. 12^4 kv. pėdų $16; 
import. odos 7% ket. pėdų (chromas) $13.50; import. jucht-chrorao 15 kv. 
pėdų $27; Austriškų impilų 4 jardai $8.60; 4 jardai baltos medžiagos paklo- 
dėms $7.50; viršutiniams marik. vyr. 4 jardai $425.
Prie kiekvieno standartinio siuntinio galima pridėti savo arba paštu atsiųs
tų daiktų, apmokant tik už muitų ir svorį- Reikalaukite katalogų siuvamoms 
mašinoms, akordionams. ADRESAS:
COSMOS PARCEL EXPRESS CORP. * JOHN St. WATERBURY, CONN, 

E. ir M. GURECKAI

(Atkelta iš 4-to psl.)
Ar Jungtinių Amerikos 

Valstybių pagrindai buvo 
parausti įgyvendinus 40 
valandų darbo savaitę, įve
dus lygias politines laisves 
ir paskelbus pensijų įstaty
mą? Ne, Amerikos ūkinis 
'ir politinis gyvenimas tik 
sustiprėjo. Nesubyrėtų A- 
merika, jei būtų įgyvendin
tas ir pilnas socialinis drau
dimas, kokio iš senesnių 
laikų esama Vokietijoj, 
Skandinavijos valstybėse ir 
kitur.

Štai tie ir kiti rūpesčiai 
ir klausimai subūrė juos į 
savą lietuvių socialdemo
kratų sambūrį. Jie juo di
džiuojasi, jį brangina ir su
randa laiko ir pinigo tam 
darbui reikalingo.

Kas šneka, kad JAV val
stybėse nėra socialistinio 
sąjūdžio, tie skaudžiai klys
ta. Jis čia, dėl kitaip susi
klosčiusio ūkinio ir politi
nio gyvenimo, kitu keliu 
griuvena. Darbininkų broli
jos—unijos brandina tą są
jūdį.

Nebus klaida, jei pasa
kysime, kad JAV socialisti
nės santvarkos įgyvendini
mui sparčiau ir rimčiau ar
tėja negu susovietinta Ru
sija. JAV darbo žmogus 
tiek politiniu, tiek buitiniu 
požiūriu žymiai yra pajė
gesnis, pranašesnis, stipres
nis negu Sovietų darbo 
žmogus.

Šią savaitę iki spalio 7 d. 
vakaro neužsiregistravę pi
liečiai gali dar registruotis 
balsavimui. Registravimosi 
centrai visuose 22 Bostono 
warduose veikia nuo 6 iki 
10 vai. vak. ir miesto val
dyboje (Annex).

Kas neužsiregistruos ir 
nebuvo praeityje užsiregi
stravęs, negalės balsuoti.

Beisbolo žvaigždė 
pasitraukė

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

Be to, tame numery yra 
V. Č. įdomus straipsnis 
apie Kinijos komūnaš, B.
Klovo apie darbininkų uni- j Ted Williams praeitą tre
jas ir tt. čiadienį Fenway aikštėj
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Numerio kaina $1.00, Ji 
galima gauti ir Keleivio 

: administracijoje.

žaidė paskutinį kartą. Spė
jama, kad ateity jis įeis į 
Red Sox administraciją.

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

rudos spalius, dydis r.uo 36 iki 42 ........................................ $33.00
z dydis virš 42 numerio ............................................. $37.00

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

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

• VYRŲ ODOS APSIAUSTAI su šiltu pamušalu dydis
nuo 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
• 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
x 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 MŪSŲ SPECIALYBĖ. VAISTUS DA

BAR GALIMA SIŲSTI TIK SU DAKTARO IŠ TEN RECEPTU 
Reikalaukite mūsų Maisto Paketų sąrašo.

TA Z AB
51 Reservoir St., CAMBRIDGE, Man. Tel. KI 7-9705

f

HARTFORD HARTFORD HARTFORD
Seniausia ir patikitniausia, oficialiai su Inturisto 1 eidimu veikianti siuntinių persiuntimo firma, kuri 
siunčia įvairios sudėties siuntinius į Lietuva ir kitus rusų okupuotus kraštus

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

Per eilę sėkmingų praktikos metų įsigijo g*rų vardų 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 TRAVEL AGENCY, Ine. Hartforde ir įsitikinti didžiu
liu pasirinkimu įvairiausių prekių, taip pageidaujamų už geležinės uždangos. Parduodame 24-40% 
žymimi normalios balnos.
Atkreipkite dėmesį į mūsų spccialinius STANDARTINIUS SIUNTINIUS ir jų žemas kainas:
1. 100% vilnonės angliškos medžiagos 2 kostiumams su pasiuntimu tik už .................................... $29.00
2. 100% vilnonės angliškos medžiagos 3 kostiumams su pasiuntimu tik už..................................... $39.00
3. 100% angliškos vilnonės medžiagos 6 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 įvairūs reikme
nys, taip pat ir įvairios sudėties maisto siuntiniai. Reikalaukite mūsų katalogu, prašom teirautis 
apie kainas. įvairūs vaistai sa receptais čia užsakomi ir pasiunčiami adresatui. Pinigai siunčiami kur
su $1.00 — 10 rublių. Kas negalite asmeniškai mus aplankyti, įvairiais siuntinių siuntimų reikalais, 
prašome kreiptis laiškais į _ , • ___

PACKAGE EKPRESS * TRAVEL AGENCY. Ine.
HARTFORDE, CONN.

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

n

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroui, abicMja 

tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko- 
vaa dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą. '

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimaa atsi-
OaL

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGU ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienon iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centrą Rašykite tokiu adresu:

Dr. M. J. VINIKAS 

307 Weet 30th Street, New York 1, N. Y.

■•ų

Be fore nse. u Notary Public in and for 
the State aud county aforecmid. peraon-
ally appeared John L. Januskis, who 
luivlng been dūly swom uecordiiig lo b*w, 
deposes and says tliat he ls t tie Bus jUrt. 

of the Keleivis and that the fol
io \vnii; is, lo the liest of Ius kitoktU-uge 
and bellef, a true stateuient of (he 
ou iierslnp, niu nage t ne n t tand if a daily 
paper. (lie etreulalion). etc.. «»f lite 
ifore.su ui piiblicution for lite du te slu>wn 
in the above euption, reųuiietl by the 
Act or August 24, 1312. enil»o»licd in sec- 
ticti 411. Postai LaUU’s aud ICe£‘ilalione, 
printed on the reverse of liūs fonu. lo 
vvit:

1. That the numes and addreMses of 
the publisher, editor, uiaiiaK*»*K edilor. 
.ind business t uu nubers are:
Publisher—Keleivis Publishing Co.,

636 Broadxay, So. Boston, Mass. 
Editor—Jackus Sonda, 608 E. 7th

St., So. Boston, Mass.
Managing Editor—Jackus Sonda,

608 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Business Manager—John L. Januskis,

632 E. B«-oaJway, So. Boston, Mass.
2. That the our nėr b»: <lf ouned by a 

Corporation, ils name and uddreaet urnai 
he slated and also i emeduiiely (here- 
under the numes and addresscs of 
slockholders ownii»£ «»r liokliii£ one l*er 
cent or more of lotai aiuouni «»f stock. 
If not ovvned hy u cerpomlioit, the 
narnės and addręsses of the individual 
ouners mušt be «i\en. if o u ned by a 
fmn, conipany. or other uniueorporaled 
concern, its name aini atldress. as well 
as those of eacli individual meiuber. 
mušt be xiven.)
Keleivis Pubhslung Co.

Trustees: e
VVilliam V. Anesta, 8 Mayhew St-, 

Dorchester, Mass.
Paul A. Brazaitis, 35 Kenberma Rd., 

Dorchester, Mass.
John L. Januskis, 632 Broadvray,

So. Boston, Mass.
Napoleon Jonuska, 15 Cotton St., 

Roslindale, Mass.
Margaret Michelson, 11 Sųuantuni 

St., E. Milton, Mass.

Senato komisija, baigusi 
tyrinėti Metropolitan Dis- 
triet Commission, pradėjo 
tirti Viešųjų Darbų Įstaigą, 
per metus išleidžiančią 300 
milionų. Pakviestas liudyti 
vienos firmos atstovas pri
pažino, kad firma, apsiė
musi Viešųjų Darbu Istai- Stanley Michelson, 11 Sauantum SL, 
gai atlikti $148,000 ‘ vertės F„„k n. Raman, fe su

darbą, uždirbo $57,000. Anthons w>leik(,, 3£T'Ei.“E
Iš minėtų įstaigų ikišio- 

linių tyrinėjimų paaiškėjo, 
kad ten tikrai be atodairos vacancy. The above trustees act for the Uthua-
svaistytasi žmonių sudėtais 
centais ir todėl nevienam 
buvo progos pasipelnyti.
Matysime, kas daugiau pa
aiškės.

Mirė Juozas Gustaitis

Spalio 2 d. mirė Juozas 
Gustaitis, gyv. Šo. Bostone, 
rašytojo Antano Gustaičio 
dėdė. Velionis paliko liū
dinčią žmoną Oną ir du sū
nus: Juozą ir Artūrą.

Žinovai išskaičiavo, kad an
trajame pasauliniame kare vie- 

! no kario užmušimas atsiėjo 
45, 000 dolerių. '

aoooeooce6««.xs&9&Qoooooeoot
Jieškojimai

Bronius BANIONIS, gyv. Margių 
km., Varėnos rajone, Rudnios paštas, 
ieško broiio Teofilio Benevičiaus, 
kuris atvyko j USA prieš antrąjį pa
saulinį karą. Jis pats ar jj žinantieji 
rašykite:

Mrs. U. Bonavita 
3 Atlantic Avė.,
No. Providence. Ii. I.

Paieškomi iš Lietuvos šie asmenys: 
Majauskas. Otto ir seserys Alvyra, 
Liucė, Malvina, Rūta-Birutė, kurie 
1944 metais išvyko iš Saločių. Atsi
liepkite adresu:

J. Liudžius 
101 Millard St..
New Britain. Conn.

Aš, Ambraziejus Petravičius, ieškau 
savo brolio. Motiejaus PETRAVI
ČIAUS. 1926 m. gyveno Niagara 
Falls, N. Y. Jis pats ar jį žinantieji 
rašykite adresu:

Ambraziejus Petravičius 
846 W. Lombard St., 
Baltimore 1, Md.

PARDUODAMI NAMAI

(40

Floridoje, 3 šeimų apartamentinis 
namas su atskirais kambariais, gra
žioje vietoje, gerame stovyje, priei
nama kaina. Rašykit:

P. O. BOX 1876 
St. Petersburg, Fla. (40

Joseph Vincent,
Bedford, Mass. 

233 Portland St., 
Cambridge, Mass.

iriau Sociuldeniocralic Kederatlon of 
America, a Corporation dūly oiganiz***! 
and existing uccordin$* to the latvis of 
the Stale of Ne\» .ler»ey.

3. Tliat Ihe knotvn l»ondl>olriers, mort- 
rajrees. ;m«l other seenrity ludders own- 
•nt; or ln»liling 1 per cent or more of (he 
•olai ainoimt of lx.nds. n»ort«uj5es, <»r 
’iher seeurilles are: None.

4. That (he two pdumsraplis next 
of the conipany as tni'riee or in any 
•»i her ripoeiriry recivvmv, «rie SfiiHe Gi thę 
j>erson or Corporation for \vhc.in sudi 
»lM»ve. giving Ihe na mes of llie owners. 
stockholders. and secn»-i(y holders. if 
inv. conhrin not only the list of stock- 
•miders nnd secnrlty holders as they :ip- 
r»ear njw»n Ihe Įmoks of «he **«»mn »nv birt 
ilso. fn cases where the srtochotder or 
securitv holder appeai's upon lh»* Imm.Ic«*
. rusiee is acting;. is jgiven: also that the 
cilri I \vo iki mirmnlis «*«»nlaln sta lėniems 
•*rnbroc1ni? nffbint’s fui! knosvled^e and 
bclref as to «*ireunislances aini condi- 
tions under \vhi«h stockholders :.n«l se- 
eiirity hohlers wln» do not apt>e.«r upon 
the lMM»ks of the cmniNiiiy as trustees. 
‘loki stock and ąecurilies in a capicitv 
»ther than that- of a l»ona fide owner: 
md this affiant has no reason to helieve 
ha t a n v other perso n. asjsockitlon. or 
«on»orution has any interest «lirect or 
ndlrect i n the saki stock. l*>nds. or 
• t her ser ui Itles than as so stated hy

Iriną.
5. That the average number of co- 

ple« of each issue of this publlcntion 
sold or distributed, through the mali or 
otherwise. to pald subscrlbers dūrins 
the twelve monts precedin>? the date 
shown above is 5320.

(Signed) John L. Januskis,
Business Manager.

Swom to and subscribed be fore me 
this 30th day of September, 1960, 
^reta Dahlgren Kulį. Notary Public. 
My commission expires Apr. 4, 1964.

Lengviau aukoti žmonėms 
(savo širdį, negu pinigus.

Noel Coward

TRUKžOLfiS
Trukžolių šaknis 

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

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

Mes nesiunčiam per C. 0. D. 
Alezander’s 

395 Broadway 
South Boston 27, Mass.

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

• Biznio kortelių
• Spausdintų vokų 

Laiškams antgalvių
• Programų ar plakatų
9 Bet kokiai pramogai biletų 
9 Draugijoms įstatų ar blankų

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

“KELEIVIS”

636 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.

i
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Puslapis aitunt— KELEIVIS 30. BOSTON Nr. 40, Spalio 5, 1960

Vietines žinios
Premijos už raiinius apie 

Žalgirio mūšį

Banketas, kurio programą 
atlieka jaunimas

Pabaltiecių Dr-ja minės 
latvių dainų rinkėjų

Lietuvių Bendruomenės 
Bostono Apylinkės valdyba 
ši sekmadienį, spalio 9 d. 
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa
lėj (trečiajame aukšte) ren
gia nepaprastų banketų. 
Nepaprastas jis tuo, kad ja
me meninę programų at
lieka tik jaunimas ir labai 
gausus.

Onos Ivaškienės vado
vaujamas Tautinių šokių 
Sambūris šoks, parapijos 
mokyklos mokiniai smui
kuos, ateitininkai dekla
muos, skautai kankliuos, 
Lituanistinės mokyklos mo
kiniai įvairių dalykų paro-

Pabaltiečių Dr-ja šį sek
madienį, spalio mėn. 9 die
nų 3 vai. p. p. Internatio
nal Instituto patalpose 190 
Beacon St rengia latvių 
patriarcho, rašytojo ir tau
tosakos rinkėjo Kristjani* 
Baron’s 125-kių metų gim
tadienio sukaktį.

Kristjani* Baron’s yra su
rinkęs ir išleidęs “Latvju 
Dainas” šešis tomus.

Prelegentu yra pakvies
tas Ojars Kratins, kuris 
dabartiniu metu profeso
riauja Harvard universitete

Meninę programos dalį

Lietuvių Bendruomenės 
Bostono Apylinkės valdyba 
Lituanistinės mokyklos mo
kiniams paskyrė dvi dova
nas ($15 ir $10) už raši
nius apie Žalgirio mūšį. 
Tuo norima paskatinti mo
ki rius mūsų tautos praeiti
mi domėtis. Už tokį suma
nymą Apylinkės valdyba 
ve- ta didelio pagyrimo.

Dovanos bus įteiktos mi
nint* Žalgirio mūšio sukaktį 
lapkričio 27 d.

Sandaros kortų vakaras i butas nuomai

Sandaros 7 kuopa savo ^nuomojamas 5 kambarių batas an- 
A . trame ai kšte šeimai be vaikų su v»-patalpose (124 F. St.) spa- sais patogumais. Teirautis 64 ‘G’ St.

So. Boston, 2-as aukštas. AN 8-6571.lio 8 d. rengia kortų vakarą. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Bus 
gardžių užkandžių ir gerų 
laimėjimų. Visi kviečiami 
atvykti ir išmėginti savo lai
mę. Tikime, kad niekas iš 
atsilankiusių neliks nusivy
lęs. Valdyba

Pabrangs plaukų kirpimas

PRANESIMAS

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

dvs. •e*
Vakarienei ir programai 

vadovaus studentas Romas 
Bričkus. Taigi, visur tik 
jaunimas. Prie jų priskai- 
tytinas ir prof. Ignas Kon
čius (nes jis gyvena antrųjų 
jaunystę), kuris tars žodį.

Žinoma, bus gardžių už
kandžių ir gėrimų, grieš 
orkestras, kurį jaunimas 
mėgsta.

Salė didelė ir graži, todėl 
visiems bas vietos šokti, 
šnekučiuotis, užkandžiauti 
ar kaip kitaip maloniai lai
ka leisti.

Kadangi be visa šita ban
ketas yra pirmasis šį rude
ni ir kadangi jo pelnas ski
riamas vietos lietuvių kultū
riniams reikalams, tai kas 
nenorės jame būti?

Banketo pradžia 5 vai. 
vak.

atliks solistė Marija Lam
bergs (sopranas) ir pianis
tė Mara Effers.

Bostono lietuviai yra kvie
čiami šiame minėjime gau
siai dalyvauti.

C. M.

J Bendruomenę įstojo 
11 draugijų

Spalio 1 d. buvo L Ben
druomenės Apylinkės val
dybos sukviestas draugijų 
susirinkimas, kuriam vado
vavo inž. dr. J. Gimbutas. 
Pranešimų apie būdus vie
tos Bendruomenei pagyvin
ti kalbėjo dr. J. Girnius.

Vienuolikos draugijų at
stovai pranešė, kad jų drau
gijos įstoja Į Bendruomenę. 
Kitų kailų plačiau.

Padėka

Naujas tėvų komitetas

Lituanistinės mokyklo s 
mokinių tėvai išrinko šito
kios sudėties Tėvų Komite
tų: Pirm. Mykolas Subat- 
kevičius, viccepirm. Ona I- 
vaškienė, sekr. Stasys Bal
tušis, ižd. Adolfas Ščiukas 
ir Jonas Starinskas.

Šiuo metu komiteto svar
biausias rūpestis, tai ban
ketas, kuris rengiamas lap
kričio 20 d. Lietuvių Pilie
čių Dr-jos salėje (antrame 
aukšte), nes jo pelnas su
daro vienų žymiųjų komi
teto pajamų šaltinių.

Nepajėgdama kiekvienam 
atskirai padėkoti, tų darau 

i šiuo būdu.
i Nuoširdžiai dėkoju, kurie 
mane lankė ligoninėj, arba 
laiškais atsiuntė linkėjimų 
didelei nelaimei mane išti
kus, o ypač: Vadelienei, 
Miss Wayt, Z. Petkauskie- 
nei, M. Venckienei, Mary 
Ross, O. Vareikienei, Mary 
Hill, Teresei su šeima, He
len Joe Viti, slaugėms Kle- 
ponytei, Gasputytei, Dane- 
lytei ir Žardeckienei.

Dabar sveikstu gydytojų 
priežiūroje namuose (14 
Loring St.).

Barbora Dapžienė

Dorchesterio Klube 
paminėtas Žalgiris

.Laisvės Varpas 
girdimas ir FM

Dorchesterio Lietuvių Pi
liečių Klubas bene bus vie
nintelė Bostone organizaci
ja. kuri minėjo Žalgirio mū
šio sukakti. Jo rugsėjo 20 
d. susirinkime V. Stelmokas 
padarė Įdomų pranešimų 
apie Kiyžiuočių ordinų ir 
Žalgirio mūšį.

Iškilminga Žalgirio mū
šio 550 metų sukaktis bus 
paminėta lapričio 27 d. Lie
tuvių Piliečių Dr-jos salėj. 
Tą minėjimų rengia ALTo 
skvrius.

Laisvės Varpo programa 
dabar bus visa laikų girdi- 
rria ne tik bangomis 1190, 
bet ir FM 105.7. Jei kas 
FM girdi blogiau, pataria
ma Įrengti antenų arba ra
dijų prijungti prie televi
zijos antenos.

Dr. B. Kalvaiti* 
tebėra ligoninėj

Algas sau pakėlė

Dr. Brunonas Kalvaitis, 
kurį rugsėjo 23 d. ištiko šir
dies smūgis, tebėra Mass. 
General ligoninėj, bet svei
kata gerėja. Linkime jam 
greičiau pasveikti.

M assch usetts istat y m ų 
leidėjai nutarė pakelti sau 
algas $1,300. Dabar jie 
gauna per metus $5,200 
algos ir $400 išlaidoms su
mokėti. Ateity jų pagrindi
nė alga bus $6,500. Už juos 
daugiau tegauna tik, New 
Yorko atstovų iūmų nariai. 
(Jie gauna $7,500), kitų 
valstijų Įstatymų leidėjai 
gauna mažesnes algas.

Padėka

Nuoširdas ačiū visiems 
mano draugams ir drau
gėms, kurie mane lankė li
goninėj. Ačiū už dovanas, 
gėles, laiškus, už viską, kas 
mane atsimenė nelaimėn 
patekus ir stengėsi tuo ar 
kitu man padėti.

Likite sveiki!
Jūsų Antanas Laurutis

Susirgo P. Vaigauskas

SLA 175 kuopos pirm. 
Pianui Vaigauskui City li
goninėj padaryta operacija. 
Linkime ligoniui greičiau 
pasveikti.

J. Eiduka* ligoninėj

Mūsų kaimynas Jokūbas 
Eidukas atsigulė į New En
gianti ligoninę sveikatos 
patikrinti. Jis skundėsi kojo
mis. Linkime sveikam grįž
ti namo.

Metropolitan District 
komisionieriu* pasitraukė s

Praeitą savaitę senato ty
rinėjimo komisija baigė ty
rinėti Metropolitan District 
Kommission veiklą. Pasku- 
tiniajamee posėdy buvo 
klausinėjimas ir pats tos 
Įstaigos viršininkas John E. 
Maloney. Jis pareiškė įteikęs 
gubernatoriui atsistatydini
mo prašymą.

Senato komisija pradėjo 
tyrinėti Viešųjų darbų įstai
gą, kuriai Vadovauja Jack 
R.cciardi.

Sveikina ii Norvegijos

Dr. Vladas Kaupas, nuo
lat gyvenantis Chicagoje, 
atsiuntė sveikinimų iš Nor
vegijos sostinės Oslo. Jis 
jau aplankė Daniją, žada 
dar aplankyti Švediją ir ta- * 
da grįžti į Ameriką. 

PARENGIMŲ KALENDORIUS

Spalio 9 d. L. Bendruomenės 
banketas Lietuvių Piliečių Dr- 
jts didžiojoj salėj.

e
Spalio 16 d. Pabaltijo Moterų 

Klubo banketas Lietuvių Pil. 
Dr-jos didž. salėje.

e
Spalio 23 d. BALF’o banketas 

Letuvių Piliečių Draugijos di
džiojoj salėj.

•
Spalio 30 d. Skautų Tėvų Ko

miteto banketas Lietuvių Pilie
čių Draugijos didž. salėj.

•
Lapkričio 6 d. Sandaros Mo

terų Klubo banketas Lietuvių 
Piliečių Draugijos maž. salėje.

•
Lapkričio 13 d. So. Bostono 

feukšt. mokykloj (Thom a s 
Park) Laisvės Varpo koncertas.

•
Lapkričio 20 d. Lituanistikos 

nokyklos banketas Lietuvių 
Piliečių Draugijos maž. salėje.

•
Lapkričio 27 d. Žalgirio mū

šio 550 metų sukakties minėji
mas Lietuvių Piliečių Draugijos 
cidžiojoje salėje, rengia ALTo 
skyrius.

•
Gruodžio 2 d. 8:30 vai. vak. 

Jordan Hali Prudencijos Bičkie- 
nės koncertas. Rengia Pabal- 
t iečių Draugija.

•
Vasario 5 d. Lietuvių Radijo 

Aorp. talentų popietis Lietuvių 
?I1. Dr-jos didž. salėj.

•
Vasario 19 d. Lietuvos nepri

klausomybės sukakties minėji. 
imas So. Rosfono akšt. Aiokvklo- 
i je. Renga ALT skyrius.

Dabar Bostone už plau
kų nukirpimą reikia mokėti 
$1.75, bet Mass. kirpėjų 
draugijos susirinkime nu
tarta daiyti žygių tą kainą 
pakelti iki $2.00. Taigi, vy
rai gali ruoštis apsiprasti 
su mintimi, kad plaukų nu- 
kiipimas atseis $2.00.

Kačinskai naujame bute

Kompozitorius Jeronimas 
Kačinskas su žmona išsikė-

mas Park. 
Park.

< 1

bus parduodamos savikaina 
(norintieji galės patikrinti 
pirkimo sąskaitas), nes ši 
įstaiga nėra suinteresuota 
turėti pelno iš parduodamų 
prekių.

Į 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,

(Skelb.) (-

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
IR J KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
patarnavimu patikimos Įstaigos -

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

Turime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio- { 
mis kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti } 
riežtukų nuo S’.Po už štnka. Siunčiame su Inturisto leidimu. ’

Siuntiniai nueina per 4—6 savaites

į General Parcel & Travel Co., Ine
1359 W. Broadvvay, So. Boston, Mas*. TcL AN 8-5040

Įstaiga atdara:
Kasdien 3 A..B5. 6 P. M.
šeštadieniais Š A. M. - 4 P. M.

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

UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

GERIAUSIAS ALIEJUS KURUI 
14 CENTŲ UŽ GALIONĄ

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 
kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET ST„ DORCHESTER 

Naktį, Sekmadieniais ir šven- ___ /nrrr z» tn/)/ 
tadieniais ŠAUKIT 0r 0-14V4
Nauji šilto oro, garo ir karšto, vendens boileriai Įtaisomi iš 
pagrindų. ----------------------------------------------------- -

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

B The Apothecary
Lietuviška Ti kra Vaistinė

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re
ceptus ir <.*rime virus gatavus vaistus.

'1 urirne vaistų ir vitaminų persiuntimui J Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaistų—eikit Į lietuvišką vaistinę.
Sav- En anuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm., 

382a W- BR0ADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 3 ryto iki 8 vaL vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad-

miiss2 ':"sn ©foaBaBgan
DIDŽIAI ŠIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO (STAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

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

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

š naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
i SSSR muitų apmoka siuntėjas.
VAISTUS. MEDŽAGAS, ODAS GALIMA SAVIKAINA PIKKTI 
MCSŲ įSTAIGOJE. PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGŲ!

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik- 
ų sąrašą ir aiš us siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 

pranešime Jum*. kiek kainuoja persiuntimas.
Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.

Dabar galima -ių-ti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel. 
ia dežėje, kurios dydis yra 15x15x12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius

JKTAIGt LIETUVIŠKA. KREIPKITftS LIETUVIŠKAI
Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų* įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTURISTO įgaliojimai*.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak, ketvirtadieniais nuo
9 vai. rytu iki ; vai. vak. ir šeštadieniais nao S ryto iki 2 vai. po pietų.

1 VEDĖJAS: JONAS ADOMONIS

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.

i Siuvykla ir Valykla
(Custom Tailor Shop & Cleaner) 

LIETUVIS SAVININKAS
392 W. Broadway, So. Boston 

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

vyr. kelnių ir kostiumų 
Sav. Gedus Puodžius

GR 9-1805 ir AN 8-9304

Dengiame Stogus
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 

Du broliai lietuviai 
Charles ir Peter Kislauskai 
Garantuojame gerą darbą

KAIP TIK JUMS?
The Baltic Fuel Co.

dabar pristato aliejų 
visame Bostone

• žemos kainos
• 24 valandų aptarnavimas.
• 20 metų patyrimas su alie

jaus krosnimis
• Darome visus įrengimas
• Veltui išvalome ir aptar

naujame "burnerius.”
Apšildymas Jums bus pigesnis, 

iei Šiais metais šauksite
BALTIC FUEL CO.

GR 9-5590L- 1

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. Broaduray 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

rTTTttt++T> Tf
E Dažau ir Taisau « ► <
► Lipdau popierius ir taisau* 
£ Namus iš lauko ir viduje. < 
£ viską, ką pataisyti reikia. *
► Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

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

iimue

Charles J. Kay
SIAHiail

Plnmbing—Heating—Gas—Oil 
1 Gazo šilimą permainyti $275 

Telefonas: CO 5-5839 

12 MT. VERNON STREET 

DORCHESTER 23, MASS.

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Kas sekmadienį, 12.00 vai 
x>. Bostone, L ir 4th St. BAŽ 
4YC1OJE įvyksta pamaldos lie 
’uviams protestantams. Pamal 
las laiko teologas A. JURA 
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardt 
universiteto doktorantas ir ver 

!či šv. Raštą į lietuvių kalbą.

SICLO DARBĄ
TOOL ir CUTTER GR1NDERS 

reikalingi tuoj pat. Kreiptis:
Nortk Termiaal Machine Sales 

š Engineering Co, Ine.
568 East Ist St, So Boston. Mass.

IŠNUOMOJAMAS BUT,V S
So. Bostone, 3 kamb. butas, gazo 
šildymas, yra dušas (shower). Kreip
tis j savininką II aukite, 253 Gold 
St., Telef. AN 9-1676. (40

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
Roxbury, ramioj vietoj, 'gražus 4 
kamb. butas. Vonia, gražus įėjimas, 
porčiai. šilima krosnimis. Kreiptis 
telefonu: LO 6-2045 arba (40
30 Lawn St., Roxbury, Mass.

Bay View Realty Co
1672 DORCHESTER AVĖ. 
DORCHESTER 22, MASS.

Tel.: AV 8-4144
Antanas JUKNEVIČIUS 

Bronius MIKONIS 
Real Estate Brokeriai

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

I mei ištikus.

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius - 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. Broadvray 
South Bostone 

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

o kitu laiku: AN 8-0699

Tet AV 2-4026

Dr. John Repshis į
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą Į
495 Columbia Road

Arti Upham’s Corner 
Dorchester, Mass.

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 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

TELEFONAS AN 8-2805 »

Dr. J. L. Pasakomis į 

Dr. Amelia E. Rodd J
OPTOMETRISTAI

VALANDOS: }
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro

Trečiadieniais ofisas uždarytas ,

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY |
Real Estate & Insurance

409 W. BROADWAY 
South Boston, Mass.

} Office Tek AN 8-0948
i______________________________

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS—

' Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuešalus

379 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Flood Sąare 
Hardivare Co.
Saviaiakas 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


