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Rūkimų Kampanija (karštyje 
Dirba Sunkiosios Kanuolės

Prezidentas Griežtai Atakuoja Demokratus, Sako, Tai
Dvi Partijos Ir Vadovauja Radikalai; Demokratai 

Mini Užsienių Politikų, Ūkio Recesijų, Neiš* 
pildytus Pažadus lr Korupcijų; "Teisė Dirbti”

Įstatymai.

86-ojo kongreso rinkimų 
kampanija jau eina prie ga
lo. Ji dabar pačiame įkarš
tyje. Į rinkiminę kovą įsi
traukė ir prezidentas D. D. 
Eisenhower. Eilėje kalbų jis 
griežtai kritikavo demokra
tus ir sakė, kad tai yra dvi 
partijos ir kad didžiajai par
tijos daliai vadovauja “ra
dikalai”, kurie pridarytų vi
sokių negerų darbų, jei da- 
sigautų valdžios.

Republikonų vyriausias 
kalbėtojas yra vicepreziden
tas Nixon, kuris lanko įvai
rias valstijas ir svarbiausiai 
kelia “socializmo” pavojų, 
kuris gresia Amerikai iš de
mokratų !

Vienas SVHi'buS klausimas

kiša valdančiai partijai ne
išpildytus pažadus.

Be kongreso (atstovų rū
mų visų narių) kitą savaitę 
bus 'renkama 33 senatoriai 
ir virš 30 gubernatorių.

Kardinolai Balsuoja 
Renka Popiežių

51 kardinolas Romoje už
sidarę pradėjo balsuoti, ką 
išrinkti naujuoju popiežių.
Jau buvo 4 balsavimai, bet 
naujas popiežius dar nepa
skirtas. Šį pirmadienį bal- ~~ 111 ......... ......
sa vimas tęsiamas. Pagal se- čankaišekas "Grįš”, Sovietai Purvina Nasseris Sutiktų

PASITIKO PREZIDENTĄ ATVYKUS f DENVER

?ri«š vykdamas į Vakarus rinkiminės agitacijos, prezidentas Eisenbower buvo 
sustojęs Denver savo žmonos sergančios motinos aplankyti. Čia jį matome su 
pasitikusiu gubernatorių demokratu Stephen L- R. McNichols (dešinėj), senatorių 
republikonų Gordon Alioti (kairėj) ir mergyte, kuri prezidentienei įteikė gėlią.

Lanldama Derybų Del A-Giiklų 
Bandymų Uždraudime

Derybos Ženevoje Turi Prasidėti Šį Penktadieni, 
Dar Nėra Tikrumo, Ar Rusai Dalyvaus; Tų Klau

simų Svarsto Ir Jungtinių Tautų Seimas; 
vietai Kalba Apie Uždraudimų, Bet Bijo

šiuose rinkimdose yra “tei
sė dirbti” įstatymų likimas, 
šešiose valstijose balsuoto
jai turi pasisakyti, ar jie 
pritaria tokiems įstatymams 
ar ne. “Teisė dirbti” nereiš
kia, kad visi darbininkai tu
ri teisę turėti darbą, bet 
reiškia visai ką kitą. Pagal 
tuos įstatymus, darbininkas 
gali nepriklausyti unijai ir 
visvien turi teisę dirbti dar
gi tose įmonėse, kur tarp 
unijos ir darbdavio yra su
daryta sutartis, kuri reika
lauja visus darbininkus pri-į 
klausyti prie unijos. Taft-j 
Hartley įstatymas tokių dar- Į 
bo sutarčių nedraudžia, jis! 
numato, kad darbo sutartyse 
gali būti įrašyta, jog darbi
ninkas, pradėjęs dirbtuvėje 
dirbti, turi per kelias savai
tes įsirašyti į uniją. Bet 18 
valstijų jau yra išleidusios 
įstatymus, kad priklausimas 
prie unijos negali būti įra
šomas į darbo sutartis, o 
šešios valstijos tą klausimą 
balsuos ateinančią savaitę.1 
Balsavimas dėl to klausimo Į 
vyks Kalifornijoj, Ohio, I-i 
daho, Colorado, Kansas ir 
Washingtono valstijose.

Republikonų partija, ben
drai paėmus, pasisako už 
tokius įstatymus, bet toli 
gražu ne visi jos kandida
tai yra tos nuomonės. Tas 
itin ryšku Kalifornijoj, kur 
kandidatas į senatą Knight 
griežtai atmeta įstatymą 
“už teisę dirbti”. Demokra
tai didelėje daugumoje yra 
prieš tokius įstatymus.

Demokratų partija, pagal 
“pollsterių” pranešimus, tu
rėtų laimėti rinkimus, bet 
balsuotojų nuotaikos dar ga
li pasikeisti iki rinkimų ir 
rinkimų' pranašai gali nusi- 
pranašauti pro šalį, kaip tai 
jiems yra atsitikę.

Demokratų partija kriti
kuoja administracijos užsie
nių politiką, primeta vyriau
sybei neveiklumą kovoje 
prieš ūkio recesiją, keliai 
korupci jos pavyzdžius ir pil

ną paprotį, po balsavimo 
pakuriama krosnis ir, jei iš 
jos kamino eina juodi dū
mai, tai yra ženklas, kad po
piežius dar neišrinktas, o

Bet Ne Ginklų Jėga Rašytoją Pasternaką Melžti lr Vakarus
Amerikos valstybės sekre

torius John Foster Kjvr v nuu ao t
.. _ ,. Dulles jau daug metų nieko nega- ris susitarė

iei dūmai šviesūs-raukiaSovietijoje, jei aumai sviesus — ^1308 ^ kinų nacionalistų va-o^ nereita sa-naujas popwz.ua jau pašto-|du CankaiM(y. p;) pasitari-

. Kardinolą “konklavoje”

Fluirktn rtiktutnrilii Vnoen

Maskvasu ir

Kur Iškils Naujoji
Krizė Arabų Šalyse

Amerikos spaudoje prasi
deda spėjimai, kur dabar iš
kils naujausia krizė Viduri
niuose Rytuose. Egipto dik
tatorius Nasseris susitarė su 
Maskva dėl statymo ara
bams naujų ginklų (iš Čeko
slovakijos ir Rusijos). Tas 
pats Nasseris susipyko su 
Tuniso prezidentu Bourgi- 
ba, o Sovietai, sako, prade
da siųsti ginklus ir agitato
rius į kurdų gyvenamas sri
tis Turkijoje, Irane ir Irake. 
Egipto radijas pradėjo pik
tą propagandą prieš Ameri
ką ir prieš Izraeli. Visi žen
klai rodo, kad Nasseris ren
gia kur tai naujų šunybę.

Jau buvo seniau susitar
ta tarp Amerikos, Anglijos 
ir Sovietų Rusijos spalio mė
nesio gale pradėti derybas 
Ženevoje dėl atominių gin
klų bandymų uždraudimo. 
Dirvą tokioms deryboms pa
ruošė mokslininkų konfe
rencija toje pačioje Žene
voje,. kuri išaiškino, jog a- 
tominius bandymus galima 
susekti, jei įkurti užtenka
mą skaičių stebėjimo stočių 
pasaulyje.

Pasiremiant mokslininkų 
pasiūlymais Amerika ir siū
lė Maskvai pradėti derybas. 
Maskva lyg ir sutiko, bet 
paskui iškėlė reikalavimą, 
kad deiybose Ženevoje da-
lvvnnhi ii^claftinV ilrnlii

gauna iš Rusijos 400,000,-
000 rublių paskolos Aswąu Amerikos, kariai iš Leba-
užtvankai prie Nilo statyti. 
Rusų sąlygos nėra sunkios, 
skolą reikės atmokėti per 12dalyvauja 51 - kardinolas. Į Amerikosirkinu ir Amerikoje) pa. «„.ą re.a» a^..ua«. per u

Nedalyvauja Uk du - ven-v"- , delbtą roman« Dr- 2iva-jmetų nuo didžiosios elekNedalyvauja stų karo sąjunga, bet kartugrų ir jugoslavų. Po popie- Į pabrėžiama* kad kinu na V€įįĮ™0 Pėdžios ir
žiaus mirties du kardinolai - r • i ,Kų.na | Sovietų spauda aukšta do- reikės mokėti po 2 su puseSt? “,S„ S“±lclonall^.P? ,pa?ega vara apdovanot, rašytoją nuošimčių palūkanų.
mirė, vienas italų ir vienas ’man(> grįžti į Kiniją, betpa- 
amerikietis, kardinolas Moo->£jos Kinijos liaudies judėji 
ney iš Detroito, jis mirė Ro- mu prieš komunistų dikta 
moję ir jo kūnas gabena
mas į Ameriką.

puola šlykščiausiu būdu. 
“Išdavikas”, “Juda” ir pa
našūs pravardžiojimai berti

tur£ - • i . (beriami Sovietų spaudoje.
Pranešime nieko nesako-, R Pastemak gyvena prie

,ma, bet.kinų nacionalistų,Maskvos viename rašytojų 
kaime. Jis verčiasi verti-GREITIEJI LĖKTUVAI ; sutikęs sumažinti sa- 

KASDIEN Į PARYŽIŲ vo kariuomenę pakraščių sa-
~ ... ... Jose. žodžiu, pakraščių sa-Greitieji Amerikos lekiu- , neutraIizavi££ b£^ri. 

vai spalio 27 d. pradėjo kas- ^tjnas fr Amerikai -
dien skraidyti tarp New nacioEalistams. Bet komu? 
Yorko ir Paryžiaus. Pirmas nistai to „enori _ jfe veda 
regulianms letouvąsn^Į-i d k įrfeš A.
beno j Paryžių 111 keleivių. ^k| ukfej ...

Anglijos greitieji lėktuvai ^jame Taiwane. ž 
skraido tarp Londono irtf^ kajp nacionaIistai>

taip ir komunistai tikisi, 
kad maištas pas priešą pa
lengvins jiems sujungti pa
dalytą Kiniją į vieną vals
tybę.

Londono 
New Yorko. Jie pradėjo 
kiek anksčiau reguliarinį 
skraidymą ir keleivių gabe
nimą.

ŠIMTAMETĖ SENMERGĖ

Francis Tarpy. minėdama 
savo amžiaus 100 metą su
kaktį. rodo kairiąją ranką, 
kuri neturi žiedo ir sako, 
kad ii tokio amžiaus susi- 
laukė tik dėlto, kad 
neištekėjusi.

Alžyro Maištininkai 
Atsisako Ihrėtis

Alžyro sukilėliai neseniai 
per savo vyriausybę Kaire 
siūlė Prancūzijai derėtis dėl 
taikos Alžyre ir dėl nepri
klausomybės. Pereitą savai
tę Prancūzijos vadas de 
Gaulle
čiams sukilėliams

mais iš svetimų kalbų. Sa
vo romaną “Dr. Živago” jis 
rašė apie 8 metus ir tikėjosi 
paskelbti-Rusijoj, bet ir “at
lydžio” metu cenzūra jo ne
praleido.

Maskvos valdžia nesmer
kia Nobelio premijų. Prieš 
porą metų vienas sovietų fi
zikas Siemionov gavo Nobe
lio premiją ir sovietų spau
da ta proga jį į aukštybes 
kėlė. Bet Pasternak savo ro
mane kai kur kritikuoja bol
ševizmą, o todėl ant jo py- 
lamos pamazgos.

MINI VENGRUOS
SUKILIMO AUKAS

Bet rusų paskolos neuž
teks Aswan užtvankai, elek- 
trainei ir vandens kanalams 
tiesti. Todėl Egipto valdžia 
skelbia, kad ji sutiktų imti 
paskolą ar paramą ir iš 
Vakarų, jei kas nori savo 
pinigus duoti Egipto ir Siri
jos valdovui.

Prieš 2 su puse metų A- 
merika atsisakė duoti pasko
lą Nasseriui Aswan užtvan
kai statyti ir iš to prasidė
jo nemažas sumišimas Vi
duriniuose Rytuose. Nasse
ris nusavino Sueco kanalą, 
paskui anglai ir prancūzai 
bandė jį sudrausti, Amerika 
ir Rusija sudraudė anglus ir 
prancūzus ir visko pasėkoje 
Nasseris išėjo iš krizės su
stiprėjęs.

Kinijoj Paliaubos
"Kas Antrą Dieną"

Kinų komunistai dabar 
paskelbė, kad jie darys “ka-- 
ro paliaubas” kas antra die-

nisteriai, o paskui jie kėlė 
reikalavimą, kad prieš de
rybas batų apsistatyta už
drausti atominių ginklų ban
dymus “visiems laikams”. 
Amerika nesutiko nei su vie
nu, nei su kitu iš jų pa
siūlymų. Ginklų bandymas 
uždrausti visiems laikams 

NUTEISTAS VYSKUPAS «alima būtų tik susitarus dėl 
DABAR IŠTEISINTAS kontrolės, ° dalyvavimas mi

nisterių derybose nieko ne-

tiono jau ištraukti. Anglų 
kariai iš Jordanijos ištrau
kiami. Laikas patogus Nas
seriui ką nors nauja sugal
voti.

Italijos aukštesnis teis
mas išteisino vieną vysku
pą, kuris buvo prieš kelis

padėtų, tik duotų progos 
bolševikams varyti propa
gandą. Derybos būtų tech-

mėnesius nuteistas žemes- ĮnjSko pobūdžio, kaip vykin- 
nio teismo už dviejų civiliai mokslininkų patiektus pa-
susituokusių žmonių viešą 
įžeidimą. Aukštesnis teis
mas nusprendė, kad pava
dinimas civiliai susituoku
sių žmonių “viešais nusidė
jėliais” ir panašiais vardais 
nėra įžeidimas, bet tik jų 
“apibudinimas”, žiūrint į 
juos katalikų vyskupo aki
mis.

Vyskupo įžeistieji keta by
lą tęsti iki aukščiausiojo 
teismo.

Plaičiai visame pasaulyje 
minima dviejų metų sukak-

8Ukili~ ^'a-vieną dieną apšaudys
• V •*! a • • i *•<* ’ AVIU* Jpnes rusišką okupaciją pakra^ių „ kitą die.

pasiūlė alžyrie- J! pllc? “įkartą tautai kanuolės tylės. Tokias
ikilėliams derėtis, Jcorjiunistį tvarką. Vengrų j “pUsįaUpaiįaubas” komunis- kiienams nei et.s, !taMos sukjhm, tonltai J.

rikos karo laivai nelydės ki-
i ... . • , ik»uvw suminus tusų utiiivčtijbet kiek kitokiomi-s sąlygo-|^andino 

mis. neirti alzvneciai siūle. 5.______. ... 7 * ,mis, negu alžyriečiai siūlė.
Alžyro maištininkų vado

vybė de Gaulle pasiūlymą 
derėtis atmetė, nes esą pran
cūzai nori pasidavimo, o ne 
ko kito.

De Gaulle siūlė, kad Al
žyro klausimas būtų spren
džiamas demokratiškais rin- i

vengrų tauta ir demokrati
nis pasaulis neužmiršta ven
grų aukų ir drąsaus pasiry
žimo.

TITO IEŠKO KREDITŲ

Jugoslavijos valdžia prašo 
kimais, o ne ginklais. Lau- paskolų iš Amerikos 300 
kiama, kad sukilėliai visgi jniilionų dolerių ir iš Angli- 
bandys derėtis, nes karo lau- J08 milionų dolerių. Tiek 
ke jie maža teturi vilties lai- reikia ūkiui kelti ir ne- 
mėti. ‘ 'priklausomybei užtikrinti.

nų nacionalistų laivų pne 
pakraščių salų. Kinų komu
nistai žada net duoti kinų 
nacionalistams pakraščių sa- 
losi visko, ko jiems trūksta. 
“Jei ko trūkstate—sakykite, 
mes jums duosime”, sako 
kinų komunistų karo minis- 
teris. Bet kiekvieną antrą 
dieną komunistai salas dau
žys . ..

Tokios puspaliaubės tai 
gana keista propaganda.

POPIEŽIAUS KEPURĖ

Jis siuva naujam popiežiui 
kepurę. Iš anksto bus pa
siūti batai ir drabužiai įvai
raus dydžio, kad vienas tt 
ją galėtą tikti popiežių iš
rinktajam.

siūlymus.
Bet visgi laukiama, kad 

šį penktadienį Sovietų at
stovai pribus į Ženevą derė
tis. Amerika yra paskelbusi, 
kad ji po spalio mėnesio su
laikys atominių ginklų ban
dymus, ji siūlo ir Sovietams 
susilaikyti nuo atominių 
ginklų bandymo derybų lai
kui, o paskui ir ilgesniam 
ar visam laikui, pagal susi
tarimą.

šį mėnesį ir Amerika ir 
Rusija darė daug atominių 
bandymų. Rusai buvo pa
sižadėję susilaikyti, bet sa
vo pažadą užmiršo ir šį 
mėnesį jau išsprogdino 13 
atominių pabūklų.

Tuo klausimu ir J. T. sei
mas šią savaitę nori priimti 
nutarimą su rekomendacijo
mis valstybėms susilaikyti 
nuo atominių ginklų bandy
mų. Yra pasiūlyta bent dvi 
rezoliucijos, kuri bus priim
ta dar nežinoma.

DIDELIS SPROGIMAS 
KANADOS SOSTINĖJ

Spalio 25 d. iš ryto Ka
nados sostinėje Ottawoje 
miesto centre įvyko didelis 
sprogimas, kuris pridarė 
nuostolių nuo 2 iki 5 milio
nų dolerių. Žmonių aukų 
mažai tebuvo, tik keletas su
žeistų. Policija bando išaiš
kinti to sprogimo priežas
tis, bet kol kas dar nieko 
tikra nesusekta.

popwz.ua
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Rasiu khn«nas

kų, išvyti darbininkus ant derybas, taikintis ir ramiai priešai ji bandė net nužudy- 
gatvės ir visą kaltę suverati | sugyventi su tokiomis uni jo- ti, tiek jis kai kam stovi 
ant unijos vado Walter Reu- mig, lnirių priešakyj stovi skersai kelio. Savo propa- 
ther. Tokia streikas būtų Ue-Davė Beck ar James Hoffa, gandoj fabrikantai nesivar-, . • • • • • .• _ | _ _ •• • « • _ X 1a? Tl —--A-V. —
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Amerikos aukščiausias teismas jau keturi metai iš- tiesioginiai arti mMono negu su unijomis kunon» zekelti pnes W. Reuthei vi-
aiškino konstituciia toie nrasmėie kad sememiotos darbininkų, o netiesioginiai vadovauja vadai, kaip Wal- šokių prasimanymų. Jis bu-
aiskino konstituciją toje prasmėje kad segreguotos būtų ter Reuther. vo ir dabar dar yra apšau- Nobelio Dremiia
(atskiros) mokyklos juodos ir baltos spalvos vaikams !._•------*------- ---------- nobelio premija
yra priešinga konstitucijai. Teismas įsakė eiti prie mo-

Kas savaite
suparalyžavęs ne vien visą 
automobilių pramonę, bet

kyklų integracijos tose valstijose, kur vaikų skirstymas būtų palietęs daug ir kitų 
pagal jų spalvą buvo praktikuojamas. (Tai buvo 17- j pramonės šakų: plieno, gu-
oje pietinių ir tarpinių valstijų). mos, stiklo, dažų, tekstilės

Dėl šito aukščiausio teismo patvarkymo vykdymo ir kone visos šalies ūkis būtų
dabar eina kova. Daugelyje valstijų integracija vyksta skaudžiai jutęs tą streiką, nato tyrinėtojai iš McClel- riii-bęs automobilių fa
be jokių sunkumų, kitur ji dar nėra nė pradėta, o ei- Streikui prasidėjus po po- 
lėje vietų teismo įsakymo vykdymas susiduria su viso- ros javaičių būtų reikėję 
kiomis kliūtimis. •

Keleivyje buvo pasisakyta dėl “integracijos” klau
simo, kaip ir dėl rasinių santykių. Bet tiesioginiai lie
tuviai mažai tesusiduria su tuo klausimu, nes lietuvių

šelpti streikuojančius iš uni
jos iždo, kuriame randasi 
arti 46 miiionų dolerių. Bet 
tie ištekliai būtų greit išrisė- 
mę ir, iš tikrųjų, unijai grė

pietinės Amerikos valstijose mažai tėra, o šiaurinėse 
valstijose tas klausimas nėra toks opus, todėl nebuvo
nė reikalo apie tai plačiau kalbėti. _ ______

Bet ir mažai kalbėdami kai kam, rodos, užmy- jlionais? Taip, visas Ameri-
nėme ant kojos. Štai gavome laišką iš Chicagos. Laiš-kos darbininkų judėjimas 
kas piktas, parašytas nekultūringai, stačiai neprausta- būtų moraliai ir materialiai 
bumiškai. Rašo žmogus, kuris dedasi ir kultūringas ir pagalbon automobilių
praustabumis, bet, ma^ti, rasinis klausimas jj taip ^ZbSt^irj^un  ̂
jaudina, kad jis išeina iš lygsvaros jį aptardamas. Lais- ------ ? •'t M
ko ištisai dėti negalima, nes tai būtų įžeidimas skai
tytojams, bet kai kurios ištraukos parodys jo dvasią.
Jame skaitome:

“Kai visi baltieji, kas tik kaip išgali, stengiasi pabėgti 
ir bėga nuo juodžių antpuolio; kai nuo jų skverbimosi j bal
tųjų apylinkes ir į mokyklas baltieji bėga kuotoliausiai, kaip 
nuo maro, tai Jūs užsimerkę ‘dipukų’ išmanymu per Keleivį 
kalbate apie juodžių su baltais maišymąsi, atsieit ‘integra
ciją’... Chicagoje ir Detroite lietuviai ne tik namus, apylin
kes, bet ir bažnyčias palieka, kur juodžiai ima skverbtis į 
baltų apylinkę... Nėr ir nebus galios, kuri verstų su kuo 
bendrauti (maišytis), santykiaut su kuo kas nenori, juo la
biau su juodos padermės žmonėmis. Patys įstatymdavėjai nuo 
juodžių kuotoliausiai bėga, tik bejėgiams vargšams liepia su 
juodžiais bendraut ir sykiu maišytis... Nepoilgo Washingto- 
nas susipras, savo nuosprendį arba atšauks, arba negarbingai 
‘užmirš', kaip kad jįaug bylų, kur dėl juodžių nejsileidimo 
baltiems buvo iškeltų, mirė...”

sė rimtas pavojus. Gal kas 
paklaus, o kur būtų buvusi 
visa AFL-CIO su savo mi-

m_  1_ II__ ____Kelius ISUdURUC IUUU uvcuię, lraaa-i wa lllT/4 ĮTICTO nvui Jr<<*

ištekliai tėra lašas jūroje 
palyginus su fabrikantų są
jungos (NAM) ištekliais.

Fabrikantų sąjunga* 
(NAM) tam tikslui turi su
krovusi milžiniškas kapita
lo atsargos ir ne vien žadėjo 
-automobilių fabrikantams 
Dadengti visas streiko išlai
das, bet taip jau užtikrino 
per du metų ketvirčius ap
mokėti akcininkams (šėri- 
ninkams) dividendus, kas, 
numatoma, būtų atsiėję per 
tuos šešius mėnesius apie bi
lioną dolerių. Tas parodo, 
kokios milžiniškos sumos 
randasi darbdavių atsargoj 
kovai prieš darbininkus, gi 
unijos tokių atsargų niekad 
neturėjo ir vargu turės.

Kas privertė taikintis?

daugeliui baltųjų žmonių. Ar aukščiausias teismas sa
vo sprendimą išnešė iš “dipukų” pasimokęs, mes labai 
abejojame. Atsimenu, kai 1948 metais atvyko čia vie
nas iš pirmųjų lietuvių “dipukų”, tariamai “liberališ
kas” inžinierius, jis iš pat pirmų dienų pareiškė man 
savo nuomonę apie Ameriką. Sako: “Geras kraštas, 
tik tų negrų čia perdaug...” Vadinasi, negrų neapy
kantą ar rasinių prietarų galima net atsigabenti į Ame
riką ir nereikia iš tokio chicagiškio žmogaus mokytis.
Užteko Hitlerio pamokos. M uoac

Nėra naujas dalykas nė “bėgimas kaip nuo maro” rorūms’kol^ktyvinęMtortj? 
nuo juodųjų. Kadaise, kai amai pradėjo masiniai kel- Tam buvo keKog gabios 
tis į Ameriką, “tikrieji amerikonai” nuo jų šalinosi ir priežastys, 
kur airiai apsigyvendavo, ten “tikrieji” bėgo. Paskui Pirmiausiai unija suma- 
bėgo nuo lenkų, nuo lietuvių, nuo italų. Dabar “bė- niai perkėlė deiybas vėles- 
ga” nuo negrų. Čia nieko naujo. niam laikui, kada fabrikan-

Nauja yra betgi štai kas. Kiekvienas desimtas ame
rikietis yra negras — daugiau ar mažiau juodas. “Iš- 
blyškusieji” ar šviesūs negrai, pagal vieno kunigo pa
sakymą, liudija apie baltųjų vergų savininkų bočių “in
tegracijos lovoje” mėgimą. Tie tai 17 miiionų ameri
kiečių nebenori tenkintis antraeilių piliečių padėtimi.
Jie nebenori būti skiriami nuo kitų piliečių stotyse, 
parkuose, išvietėse, restoranuose, viešbučiuose, trauki
niuose, autobusuose... ir mokyklose. Aukščiausias teis
mas sako, kad jie yra teisūs. Jie yra piliečiai, todėl 
turi turėti ir tas pačias teises.

Aukščiausias teismas neliepia “maišytis” su neg
rais. Tai yra kiekvieno žmogaus asmeninis reikalas su 
kuo jis “maišosi”, ai* nesimaišo. Bet naudojimas vals
tybės jėgos tam, kad dalis piliečių būtų laikoma antra
eilėje padėtyje, turi baigtis. Tai ir viskas.

Viskas kita priklauso nuo žmonių kultūringumo ir 
nuo pačių negrų kultūrinimosi. Prietarai negreit temir
šta, jie tik per laiką nusidėvi.

Savaime kyla klausimas, 
jeigu fabrikantai turi savo 
užmačioms siekti tokias 
milžiniškas sumas pinigų ir 
unijai grėsė mirtinas pavo
jus, tai kam darbdaviai su
sitaikė ir pasirašė net trims

‘‘Pasaltos apie
I “Tėvynės Balsas” leidžia-biamas komunistu, nors ko

munistai jį gyvą suvalgytų,
Pradėjus propagandos ko- jei tik galėtų, 

vą prieš automobilių darbi- Jis apšaukiamas socialistu, .. .
ninku uniją, atgarsiai buvo Jam Pakišama, kad jis ka- RusiJos rasjlojui
__ nn_j_ x_: — daisp buvęs Sovietu Rusiioi. Pastemak už jo veucaią pirdi visokie blogi

_________ , __ Daktaras Živago” ir už jo žmonį pasa’koja.
Ian komisijos atvilko unijos brike ir kam tai gyręs sovie- eiles. Pj-emija siekia 41,420 Geraj būtų
pirmininką W. Reutherį pa- tlšk« tYark«- Jam, P™"??8; v.,kalas ko6 aPie Sibi^” bQtų tiktai
“aiškinti. Bet ir fi, nieko XS>.aaakoa. blogų žmonių pra-

Švedijos mokslų akademi- boffevįku Lietuvoje lie
ja pereit, savaitę ^»kyre.tuviams užsieniuose žvejoti, 
hteraturos premijų Sovietu ^-o mėn laidoje kalba 

~«vro„„ Boram „pasakas apie Sibiru”, 
veikalą , . u-j,’ visokie hlocri

nebuvo tajnrita. Tik senato buvęs socialdemokratas, Ka- Dr- Živago 
komisija parodė, kad jai rū- r®*10 Liebkneehto ir Rožės 
pi ne tfekuniias apvalyti lauksemburg draugas, jam 
nuo sukfių, Įdek pakenkti primetama, kad jo tėvas bu- 
viaam darbininkų judėjimui.!?«? sociailstas šiame krašte
Ta komisija kiek aiškino J. !’f,ka^d" J? brohal ne“t 
Hoftos veikla, o tas unijos tlklm! “laisvosios įmonės’ 
vadas vis dar viršūnėje jr!P™<apams ir daigi, kad jo
rainiai ima M,000 dolerių :uos?ė (.™onos motlna> bu; 
metinės algos! vua neistlkima savo vyrui 1

Automobilių darbininkų L Tokios nesąmonės buyo| 
unijos vadas * Reuther yra imamos į laikrascius kaip 
vienas iš Mbiausiu uniiu va- apmokami skelbimai “Com-

„ ,................ buv“ ^^iįmanymas. Bet taip nėra.
Italijoj pnes P«aant.rM"»«?i-tu0 mėlynai nusi- 
1956 metais, kada ir Sovie- dažiusiu bolševikų laikraš-
tijoj-jautėsi “atlydis”, bolše
vikų diktatūra leido tą vei
kalą išgabenti į Italiją. Bet 
vėliau bolševikai apsižiūrė- 

ir pa

dų
ų unijų va- 

šiandien. Jo (Nukelta į 7-ą pusi.)

Jus panaikinate mylias

Didelio streiko išvengus
A. JENKINS

Automobilių pramonėje, 
baigiantis kolektyvinės su
tarties terminui, streikas at

bet už jų pečių glaudėsi ma
žesnės, nors irgi žymios įmo
nės — American Motors,

rodė neišvengiamas. Try»;White Motors, Stude-Pack- 
didžiosios korporacijos — ard ir 26 tūkstančiai fabri- 
General Motors, Fordas ir kėlių, kurie gamina tam tik- 
Chrysleris — visais garais ras dalis automobiliams ir 
ruošėsi ir jau buvo pasimo-, dirba didiesiems pagal kori
jusios suduoti gal lemiamą traktą. Jos visos samdo 
smūgį darbininkų unijai, virš miliono darbininkų, 
kad jos įtaka būtų visai pa-; Taip buvo pasiruošta. Visi 
laužta. laukė tik signalo uždaryti

Oficialiai kovon ruošėsi savo fabrikus ir tuos tūk- 
trys didžiosos “Big Three”, stančius kontraktinių šapel-

tai ruošiasi išeiti į rinką su 
naujais mašinų modeliais. 
Dirbtuvėms tai yra pelnin
giausias laikas, o pelnas, 
kaip žinome, yra mūsų “lai
svo” ūkio varyklis.’ Unija 
sutiko net dirbti kelis mėne
sius be darbo sutarties, kad 
tik išvengtų streiko vasaros 
metu. Fabrikanai galėjo už
daryti dirbtuves ir pradėti 
kovą, bet lokautas būtų pa
daręs krašte ne kokį įspūdį 
ir, be to, uždarytų dirbtuvių 
darbininkai gali gauti be
darbių pašalpas...

Prisidėjo ir užsienių poli
tika. Krizės Viduriniuose ir 
paskui Tolimuose Rytuose 
sudarė tokią padėtį kad ir 
maža kibirkštis gali sukelti 
pasaulinį gaisrą. Tokiu me
tu nei darbdaviai, nei darbi
ninkai nėra linkę mestis į 
kovą, kuri skaudžiai paliestų 
visą ūkį.

Reikia dar atsiminti, kad 
pradėjus derybas ir propa
gandą dėl deiybų, krašte 
buvo penki milionai bedar
bių ! Toks bedarbių skaičius 
fabrikantams galėti) palen
gvinti kovą, bet kaip tas at
silieptų į politinę kovą šio 
rudens rinkimuos? Republi
konai jautė, kad toki kova 
nepadės jiems rinkimus lai
mėti, tūkstančiai jų partijos 
pareigūnų būtų išlėkę iš sa
vo vietų. Tas veikė raminan
čiai ir fabrikantus.

Būdinga, kad fabrikantai 
daug greičiau sutinka vesti

jo padarę “klaidą” lr parei
kalavo, kad autorius veika
lą “pataisytų”, o dėl to jis 
turėjo veikalą atsiimti iš ita
lo leidėjo. Italas leidėjas, 
nors ir komunistas, bet vei
kalo negrąžino ir paskelbė 
jį taip, kaip jis buvo jam 
įteiktas. Už tai leidėjas iš
lėkė iš Italijos komunistų 
partijos, bet B. Pasternako 
knyga pasirodė neiškraipy
ta ir bolševikų cenzūros ne- 
subiaurota.

Paskyrimas Nobelio, pre
mijos Sovietų rašytojui, ku
riam diktatūra uždarė 
burną, yra antausis Chru
ščiovo politikai, bet smūgis 
nebus mirtinas ir Nikita dar 
gerokai galės pajodinėti 
rašytojų sprandais. Gaila 
tik, kad to veikalo negalės 
pasiskaityti Lietuvos rašyto- 

j iai. Ta ry hn ražimn tamontA- 

jai, kurie turi rašyti pagal 
Maskvos nurodymus, turi 
prievartauti save, nešti savo 
dūšią į moralinės prostituci
jos rinką ir “auklėti” skai
tytojus maskoliško okupanto 
įsakytoje dvasioje.

Drąsiųjų taika . •. .

tėliu gavau laišką iš “pasakų 
Sibiro”. Rašo giminaitė iš
buvusi 10 metų Taišeto ka
torgoje netoli Baikalo ežero. 
Rašo, kad po 10 metų Sibi
ro, kur buvo su 7 vaikais, 
(su vyru kur tai pasimetė), 
gali grįžti į Lietuvą. Grįžti 
kur? Ūkis įjungtas į kolcho
zą, Sibiro ženklas uždėtas 
ne tik ant kaktos (sveika
tos), bet ir pase įrašytas! 
Bet džiaugiasi, kad galės 
nors prieš mirtį pamatyti 
dar Lietuvą ir ten parvež
ti vaikus. Laimė, kad išliko 
gyva ir kad vaikai sveiki. 
Kita artima giminaitė mirė 
Krasnojarsko katorgoje, jai 
nebeteko sulaukti progos pa
matyti gimtąjį kraštą.

Šitas ne pasakų, bet rūs
čios tikrovės Sibiras už ką? 
Nagi, “buožės”’ buvo. Viena 
giminaitė turėjo apie 30 ha 
ūkį ir būrį vaikų, o kita že
mės turėjo mažiau, bet buvo 
šiek tiek turtingesnė (ūki
ninkavo modemiškiau) ir už 
tai jai Krasnojarsko kator
ga ir mirtis!

Deja, “pasakos apie Sibi
rą” nėra prasimanymas ir 
mėlynojo lapo žmonės be 
reikalo nori numazgoti savo 
nešvarius snukučius.

■ Atviras kvailiukas

kai jūs dalinatės

gera nuotaika ... telefonu
Kai jūs esat atskiras nuo mylimųjų, atminkit, 
kad su telefonu jūs esat tik sekundžių atstu
me. Kam laukti ypatingos progos . . . kodėl 
nepašaukti tuoj ir turėti to vizito malonumą?
Jia galite telefonuoti nuo pakraščio iki pakraščio už 
S2 ar Mažiau už pirmas 3 minutes, vakarais ar aek-

neįskaitant federalinię taksą.

*
Prancūzų vadas de Gaulle1 A.P*e Sibirą girdėjo ir 

pasiūlė Alžyro maištinin- chieagiškės bolševikų “Vil
kams derėtis dėl taikos at- n^es J- Jakubka. Jis ra- 
statymo Alžyre. Jis sako, atvira\ k»ip pridera nar- 
kad Alžyro politinę ateitį s*am vyrui, šitaip: 
išspręs patys Alžyro gyven-■ f( _ . . . .
tojai rinkimais, o kraujo! ’ ’ atžagareiviai lietu-
liejimą galima sulaikyti, Jabai mėgsta kalbėti 
“drąsių žmonių taika”—pa- aPle Sibirą.
liautomis, kai nebėra pras- * .“Bent ko1 kas nėra Paū
mės muštis. valstybės, kurioje vi-

Alžyro maištininkų vadai siems žmonėms patiktų sa- 
gali atvykti į Paryžių pasi- va vynausybe. Nuo senų se- 
tarti su vyriausybe, de nov®s įsigyvenęs įstatymas 
Gaulle jiems garantuoja jų ske,^ai ir išilgai pasaulyje 
saugumą ir teisę išvykti iš /kalba Jakubkos, J. D.), 
Prancūzijos ... ka^ tokiuos žmones izoliuoti

Ar alžyriečiai atvyks, dar (vėl į° kalba>J- D3> kad Jie 
nėra žinoma, bet jie nieko nemaištautų, kad neknistų 
nelaimės, jei atsisakys kai-;vyriausybės pamatų.” 
bėtis. |

De Gaulle sako, kad iki« J€i.teu nepatinka vyriau- 
šiolei Alžyro sukilėliai už- sybe ,r ?ori <<knirti” J08 
mušė apie 1,500 prancūzu Pa?iatu?’ 5a^’. ^a"
Alžyre ir virš 10,000 mago-^bk*, Juj^ 1 Sibirą! Viskas 
metonų civilių, vyru mote- alsku» kaip ant delno. Sibi- rų ir vaikų. vSk^McS ro “Parakaa” Jakubka ii- 

magometonys buvo poiliaja \r
paskersti. Kautynėse žuvo 
apie 77,000 sukilėlių ir 7,200 
prancūzų karių.. Pačioje 
Prancūzijoj Alžyro maišti
ninkai nužudė 75 prancūzus 
ir 1717 magometonų. Ka
dangi kautynės negali nu
lemti Altyro likimo, tai ko
ki prasmė jas tęsti? 

a
Rinkimai

šis “Keleivio” numeris 
yra paskutinis prieš rinki
mus. Raginame visus mūsų 
skaitytojus dalyvauti rinki
muose ir atlikti savo pilie
tinę pareigą. Dalyvavimas

Žinoma, kai kur žmonės 
nepatinkamą vyriausybę ir 
balsavimu pašalina, bet Ja
kubka apie tai nėra girdėjęs 
ir skelbia savo “įstatymą”, 
kad “knisantieji pamatus” 
turi būti “izoliuoti” kur nore 
Sibire. Savo tą “įstatymą” 
Jakubka taiko “skersai ir 
išilgai pasaulyje”, tik Chi
cagoj “įstatymas” visgi ne
veikia, nes Jakubka knisa, 
bet į “Sibirą” nevažiuoja.

Jakubka sako, kad kadai
se Smetona jį pardavęs ka
vos plantatoriams Brazilijoj 
už 114 litų!

Pasiskaičius jo neprotingų
^V1"las atrodo, kad Brazi-rinkimuose nera privalomas, lijos plantatoriai Rnutmai bet tik apsileidę piS pSLS^0?" 8B"to^

neina balsuoti ir patys savoi 
teises kojomis sumindo. Į J. D.
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Spalio 12 dieną Jaunimo 
Centro namuose Pabaltiečių 
Komiteto iniciatyva buvo 
paminėta Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos Santarvės 24 metų 
sukaktis. Dalyvavo gražus 
būrys žmonių. Kalbas pasa
kė JAV kongresmanė Mar- 
garett Church, ’ Lietuvos 
konsulas dr. P. Daužvardis, 
Estų egzilinės vyriausybės 
pirmininkas J. Holberg, lat
vių atstovas dr."~V. Land- 
man.

Po to sekė meninė dalis, 
kurią atliko solistė A. Kal
vaitytė, akompanuojant jos 
broliui buv. konsului Chica
goje A. Kalvaičiui (kuris ir 
minėjimą atidarė), latvių 
smuikininkė L. Krengels ir 
estų choras.

Minėjimui pasibaigus, sve
čiai ir dalyviai buvo pavai
šinti kava, kuria rūpinosi 
Pabaltiečių Moterų Sekcijos 
Valdyba (p.p. St. Semėnie
nė, O. Talalienė, E. Vilimai
tė ir kt.).
Pasibaigė prof. ign. Šlape
lio ir J. Kaminsko dailės 
kūrinių paroda

Š. m. spalio 12 d. vakare 
Chicagoje, Jaunimo Namuo
se buvo uždaryta pomirtinė 
dailininkų prof. Igno Šlape
lio ir Juozo Kaminsko dai
lės kūrinių paroda, kuri tę
sėsi vieną savaitę. Ją aplan
kė nemažas skaičius dailies 
mėgėjų. Dail. J. Kaminsko- 
kūrinių įsigijo dr. J. Ado
mavičius.
Tikintieji katalikai kovoja 
dėl teisės melstis tėvų kalba

Chicagos Marąuette Parke 
parapijos bažnyčioje, ku
riai vadovauja klebonas 
prel. Paškauskas, šiais me
tais prieš Vėlines vienuolės 
kazimierietės rengia iškil
mingą pirmosios komunijos 
30 lietuvių vaikų priėmimo 
šventę. Lietuvių vaikų tė
vai padarė susirinkimą ir 26 
pareikalavo, kad jų vaikai 
turėtų galimumo ta iškilmin
ga proga atlikti visas mal
das lietuvių kalba, bet ne 
mišriai anglų - lietuvių. Tik
tai dviejų vaikučių tėvai pa
reiškė norą, kad jų vaikai 
eitų vien anglų kalba, o ki
ti du paliko abejingi dėl mi
šrių maldų anglų - lietuvių. 
Tuo tikslu penkerių tėvų ko
misija nuvyko pas prel. Paš- 
kauską, kad sutvarkytų pa
maldas jų vaikams vien lie
tuvių kalba, bet klebonas 
prelatas Paškauskas nesuti

ko, aiškindamas nors pats 
[esąs lietuvis, bet nenorįs tu
rėti nemalonumų.

Marąuette Parko bažnyčia 
neseniai pastatyta graži ir 
nauja parapijiečių aukomis 
ir atmetus prašymą melstis 
vaikučiams savo tėvų kalba, 
kilo tikinčiųjų lietuvių tarpe 
nepasitenkinimas. Toks pa
rapijos vadovybės žygis aiš
kinamas, kaip Dešimties 
Dievo Įsakymų ketvirto įsa
kymo laužymas, 

i
Rengiama* karinių 
žygių muziejų*

Lietuvių Veteranų Sąjun
gos “Ramovė” Centro Val
dyba drauge su Chicagos 
skyriaus valdyba deda pas
tangas įrengti Chicagoj Jau
nimo Centro namuose, kiek 

• sąlygos leis, Karinį Muzie
jų, kovų dėl Lietuvos lais
vės ir kitiems mūsų kariuo
menės veiksmų žygiams pa
vaizduoti. Bolševikai, oku
pavę Lietuvą, savaip per
tvarkė ir ten buvusį gana 
turtingą Karo Muziejų. Tai
gi čia iniciatoriai stengiasi 
nors dalį atkurti, kad jau
noji karta turėtų supratimą, 
kaip buvo kovojama ir kiek 
aukų padėta.
Amerikos Lietuvių 
Tarybos veikla

t
I JC ’__ ________z. F. J Js. m. gruoazio o-4 a.a. 
Sherman viešbutyje šaukia
mas Amerikos Lietuvos ^Ta
rybos suvažiavimas. Tiksli 
dienotvarkė dar nepaskelb
ta, bet manoma, kad bus 
svarstomas Statuto pakeiti
mo klausimas, bei kiti rei
kalai, kilę Bostono Kongre- 

;se.
Spalio 16 d. Alto nariams 

išsiuntinėtas Alto Vykdo
mojo Komiteto dr. P. Gri
gaičio liudymas, kurį jis pa- 
darė Kongresiniame pako- 
įmitete, tyrinėjančio Ameri
kos Balso (Voice of Ame
rica) veiklą ir uždavinius. 
Svečiai iš kitur

Chicagoje po kelias die
nas lankėsi Juozas Liudžius 
iš Cleveland, Ohio, aplan
kęs eilę pažįstamų ir gimi
nių, ir advokatas Dominin
kas Nargelavičius iš New 
Yorko, kuris renka medžia
gą savo ruošiamiems atsimi
nimams. Atsiminimai iš 
prieškarinės lietuvių veiklos 
ir Lietuvos Nepriklausomy
bės laikų žada būti doku
mentuoti ir autorius sakosi 
atidengsiąs daug įdomių iki 
šiol mažai žinomų dalykų. »

J. Tnlnla*

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Sa Tarptautine Virtuve, su Stalo 
Kitomis

Etiketu ir

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriam 
vedėja M. Michelsonienė, Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kv paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 18« puslapius. Ji para- 
šyta aiškiai, visiems suprantama kalke. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

gM E. Broadvvay

NEI PIRMYN, NEI ATGAL

Ronald L. Tompkins iš Bradenton, Fhu, už čekių kla
stojimą pateko į kalėjimą, bet jam te* nepatiko ir 
iis norėjo nors trumpam laikui kur nors išeiti. Jis 
pamėgino tokiu būdu, kaip čia matome, bet įstrigo 
ir nei pirmyn, nei atgal. Jo celės draugai pranešė sar
gybai ir ši turėjo išpiauti geležinį virvą ir tuo būdu 
jį išlaisvino.

ROCKFORD, ILL.

Balfo 85 skyriau* įkūrėjų 
; pagerbimo vakaras

Ši* ta* iš mūsų gyvenimo

yra visur gražiai užsireko
mendavęs ir turi gerą var
dą. Į Rockfordą atvyksta 
pirmą kartą.

Rockfordo Balfo 85 sk.

KONSULATAS JffiSKO
Oi, koks gyvas Čia buvo Tamošius. Vinco sūnus

. kadaise lietuvių visuomeni- jo sūnūs.
nis gyvenimas! Šiandien jo žilytė Irena.
tik atskalos beliko. Kiekor- žiūre Stepas ir Vincas.

•i _ . , . , . Aleksiene Ieva, gyveno Wiikes-gamzacijų veike ir kiek jų Pa
užsidarė. Alutis Pranas, Domo sūnus, su

Veiklios buvo ir /politinės žmona...................
organizacijos, o šiandien tik Andruškevičienė Magdalena, 

i *• i i • . • - Vinco duktė, ir jos dukterys Ma-,siek tiek komunistų spiečia- rįja jr Ona. 
si apie Maple parką, kur tu- Barčas Kazys, Juliaus sūnus, 
iri klubą Kliudžius Juozas, iš seniau gy

mie m vena JAV, gal Worcester, Mass.1918 m. Čia buvo orga- gutkus Juozas, gimęs Medžiuo- 
nizuota Lithuanian National se, Laukuvos vai., ir jo duktė
Bakery Co., kuri uždaryta Jozefina Butkutė.
1951 metais, gėlininkams gyvenęs Mont-
pinigai buvo grąžinti, bet realy, Kanadoje.

i kurie serus buvo pametę, Ignotas Stasys, Jokimo sūnus, 
tiems nebuvo atlyginta, ir wvenusi
dabar dar banke yra $700. Šiauliuose.
Juos reikėtų paaukoti ko- Juraitis Jonas, Pijaus sūnus, gi- 
kiai nors lietuvių labdarin- Virbalio m Vilkaviškio ap.
gai organizacijai. Juos isim- Kingston, Pa. 
ti tegalima SU J. Savulionio Kanišauskienė Elena ir sūnus
ir advokato parašais. Aleksandras, iš Bražiškių km.,

,7 ... ... Kruopui vai., Šiaulių ap.
Vytams greičiau išmirus, Karvelienė - Viseckaitė Marytė

dabar daugiau liko moterų Apolonija, ir brolis Viseckas
našlių. Jos rengia net savo Mateušas Vinco vaikai.

Kazokas (Kossak) Eduardas ir

sūnūs,Bubnas, Juozas, Ignoto 
Židonis Petras ir Vincas, Myko- gu &eama.

Dambrava, Andrius, kilęs iš 
Utenos apskr., Tauragnų vai. 
Eidukevičius, Bronius, g. 1919

, w ore pokylius ir renka savo ka- Liudvikas, Roberto sūnūs, gimė
Balfo 85 skyrius buvo su- valdyba kviežia tratenęs. ' •

organizuotas 1944 m. gabių fordiečius chicariečius bo-! Yra Vlsokl« ruslM P«nsl- iįir energingų veikėjų. Pirmu. Lečius ir idta*Lyltoki£ inink«- Kurie gauna didės- Krikščiūnienė - Tamulevičiūtė 

ji skyriaus valdyba energin- mi«±plii, bei kaimu įut,ivi,n€S P«nsiJas, tie geriau gy- Ona, ir jos sesuo Kušleikienė 
gai. ėmėsi su pirmaisiais na- ° « aX'° “
nais to gražaus ir kilnaus šiame parengime dalyvauti. P?nsljos kakl!os>tle pasrten- Menkus^Adolfas, iš Žagarės 
salpos darbo. Daug, O daug po meninės datiea hiw čn. ikma pypkėmis. ir jo seserys Ono ir Zuzanajie nuveikė Daug pinigų, rū- kiai. geūnM^fe pLoš ko Elena,

bų bet avalynes sunnko ir skaniausių užkandSu, o vy- k,tur> nes dldz,3slas audyk- Matulc'lc,u,c uena' 
iiuntė i Balfo Centrą. __ ,7 • - 7. ? Z i

duktė, (ištekėjusi
Edmundo 

bene Sulliv-
pasiuntė į Balfo Centrą. raihare knin *nil«tv« uždarius, daug mažiau an?), lankėsi Lietuvoje, Žaran—,_____ __ 1<uoare KaiP ązuosai pustys n- ~,.OCT1. o-o „t;Tiems jų darbams, var- j stiklus ko tįk kaa norės 
ganus ir pasiaukojimui pri-8us visi(,ms įjnksnM k 
mint skyriaus valdyba ren- smagu. Susitiksim su senais 
gia pagerbimo vakarų. Jis draugais, susipažinsime su 
vai '«{>kmb>10 I™6,”’ 2 v i2 Pakalbėsimų padai-
SL viK.^‘ nmsim- ta® link&a talP. 

os Klubo didžiojoj salėj. Jtaip mūsų gražiojoje Lietu-
Be pagerbimo iškilmių, sve- Voje. Taigi iki malonaus 
eras is Chicagos žurnalistas pasimatymo šj sekmadienį.
Vytautas Kasniunas tars žo-
dį šalpos reikalais. O iš Ry-

^kteb8> padėtu, nore ir visa pa-
t S"?“!“* Paariant™, jei nei £-

btrolia, atliks meninę dali_ 1 \ ............. ... - - ------  —koncertą Tikiu «« * nos mylinčios širdies ne- d. iš leidyklos nemokamai gau-Koncertą. Tikiu, Jie mus sa- turitum. 'na: 1) Vinco Krėvės RaštSs-
vo jausmingomis ir gražio-; » Aukštaiti !pilną komplektą (komplektą su
miš dainomis taip sujaudins, j 
kad nevienam ašarėlė veiduĮ Jaunas žiūri į ateitį, senas į 

i nuriedės, šis vyrų oktetas praeitį. j

bėra progų darbo gauti. suose
J ILf ilZiiinoa AzTxilF«Xfl_V i »W.l

Keleivio skaitytoja* Norkevičius Jonas ir Mykolas, iš 
Vilkalovkos k.. Panevėžio ap. 
Paukštytė-Stebulienė Valerija, 
gimusi Chicagoje.
Paulavičius Aleksas, Alekso sn., 
gyveno Duųuesne, Pa., kil. iš 
Pajūrėlijų k., Kvėdarnos vai., 

Lietuvių Enciklpedijos Admi- I Tauragės apskričio, 
nistracija skelbia paskutinę Lie- i Pauparis Mateušas 
tuvių Enciklopedijos talka nuo Paužuolytė Silva-Ksavera, gim. 
š. m*, spalio 15 d. iki 1959 m. i Rusijoj, teisininkė.

LlETUViy
ENCIKLOPEDIJOS TALKA

m., išvykęs Kanadon.
Gečas, Povilas ir Rapolas, Tado 
sūnūs.
Girskys, turėjo seserį Pauliną 
Girakytę - Bendikienę. 
Jadzevičiutė - Dzevačkienė, Joa
na, Motiejaus duktė.
Jasaitienė - Sungailaitė, Kazė, 
iš ž. Naumiesčio vai.. Tauragės 
apekrities.
Jonušas, Pranas, Leono sūnus, 
gyveno Kanadoje.
Jurkštas, Valter, gyveno Sha- 
mokin, Pa.
Katkus, Juozas, Juozo sūnus, 
gim. Kartenos vai.
Kelpša, Vaclovas ir Viktoras, 
Hugono sūnūs.
Kirkutytė-Mikelienė, Teklė, Fe
likso duktė.
Kurtinis, Pranas, žmona Birutė, 
vaikai Alma, Genė, ir Sigitas- 
Kazimieras.
Lašas, Jonas, iš Osavytų km., 
Zarasų apskr.
Leonavičius, Alfonsas ir Juozas, 
Karolio sūnūs.
Morkienė - Tamašauskaitė, Ve
ronika, Vinco duktė, gim. Ly
gučių km., turi sūnų Edmundą 
ir dukterį Lilę.
Pukėnas, Aleksandra.
Pyragius, Jonas, Jono sūnus, iš 
Ukmergės apsk.. Balnininkų v.,
MCMVIUVIllU n(*U(iv,

Ragauskas, Mečys, Kazio sūn., 
iš Kretingos apskr., Kulių vaL, 
Jurjonų km.
Stankevičius, Antanas, Stasio e., 
gyvenęs Kazliškių km., Kazlų- 
Rūdos vai., Marijampolės apskr. 
Stupuras, Antanas, Jono sūnus, 
gyvenęs Wentworth Ave., Chi-

JAU IŠĖJO N A4UA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Ameriko*. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto ’Jti Pacifiko; t 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: "Proletariato diktatūra”; t 
įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija; ?
Apie Hoilywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną^daro; » 
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; , 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; < 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis:
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemiu urvai; 
Upė po žeme; Žuvys be akių. . .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiak

Knyga jau išė*». Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai.

“KELEIVIS”
636 Ea*t Broadway So. Boaton 27, Mm*. 

rotai
ononnoomsroaReoaaaroammanaBmanen

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos vafcttios

IDEAL PBARMACY
29 Kelly Sųu^re, Worce*ter,

Jri Jutus reikia vaistų, kreipkitis Į miškuotą vaietinfo- 
M Vytautą Skrinską, "Ideal Pharmacy" mvteieką. da IS- 
pildomi gydytojų recepUi ir patarnaujama sveikatos reika
luose. Kreipkitės iš toli ir ii arti.

Mes siuničiame vaistas VISUR. Tariam 
specialinių vaistų noo džiovos 
vafetų aso aukite kraujo są
reumatizmo, aao iirdios k*_ „
Vaistai sionėlaai VISUR. Rašyk*(B

VYTAUTAS SKRINSKĄ B. S. Rag.

Ir

balandžio 15 d. Talkos metu 
naujai L. E. užsiprenumeravu
siems bus duodamos premijos.

Užsiprenumeravusieji nuo š. 
m. spalio 15 d. iki gruodžio 15

idaro 6 tomai, kurių trys tomai 
jau išleisti, o ketvirtasis spaus
dinamas; 2) Lietuvos žemėlapį 
ir 3) Jono Balio "Lietuvių Dai
nos Amerikoųe”.

Prenumeratoriai, kurie užsi
sakys nuo š. m. gruodžio 15 d. 
iki 1969 m.’ vasario 15 d., gaus 
pilną Vinco KrevėsRaštų kom
plektą.

O tie, kurie užsiprenumeruos 
nuo 1959 m. vasario 16 d. iki 
tų pat metų balandžio 15 d., 
gaus Lietuvos žemėlapį ir Jono 
Balio “Lietuvių Dainos Ameri
koje”.

Jau išėjusius L- E. tomus 
naujieji prenumeratoriai gaus 
išsimokėtinai pageidaujamomis 
sąlygomis. Už vėliau išteisimus 
tomus mokama normalia tvarka.

Lietuvių Enciklopedijos lei
dimas nėra kieno nors asmeni
nis reikalas, o vaisius visų lie
tuvių sutelktinių pastangų,* vai
sius, deja, tik laisvajame pasau
lyje gyvenančių lietuvių. Tad ir 
nuopelnai atitinkamai priklauso 
visiems tiems, kurie bet kuriuo 
būdu prie šio didelio darbo pri
sideda. Darbas kilnus, nes lie
tuvių tautos ir valstybės kan
čios ir vergijos metais, jis ski
riamas jas garbei ir pasididžia
vimui. Darbas prasmingas, nes 
skirtas ne tik mokytis ir pratur
tinti kiekvieno mūsų žinyną, 
bet yra būdas ir priemonė išlai
kyti lietuvių kalbai ir lietuvy
bei.

Argi nėra didelis pasididžia
vimas prieš laisvas tautas, kad 
pavergtos tautos vaikai, plačiai 
pasiskleidę priverstinėje emi
gracijoje, sutelktinėmis jėgomis 
sugeba tokį milžinišką darbą 
padaryti ?

Ir Tu, Mielas pavergtos tau
tos Sūnau ir Dukra, prenume
ruodamas L. E., esi tų sutelkti
nį jėgų dalininkas ir Tau, kaip 
ir visiems bendradarbiams ir 
talkininkams, priklausys busi
mųjų mūsų tautos kartų padė
ka ir tinkamas įvertinimas.

Laukiame atsiliepiant.
Lietuvių Enciklopedija 

IU Se “265 C SU Boston 27, 
(Skelb.)

Poškaitytė Elena, iš Dievogalos cago, III.
šalčius Antanas. Kazio sn., kil. ;Sungaila, Jonas, iš Alkupio km., 
iš Naravų km., Prienų vai. [Kvėdarnos vai., Tauragės apskr.

Tadeušas. Tamašauskas, Vincas, Vinco s.,
Šarkis Pranas, gyvenęs Spring, . _ j i ~
Vallev 111 gimęs Lygudų km., Gruzdžių v.Valley, III. 
Sebestinienė-Žiurinskaitė Mari
jona, kil. iš Paserninkų km-, Sei
rijų vai., jos vyras Juozas Se- 
bestinas ir jų vaikai Algirdas ir 
Alfonsas.
Senkevičius Antanas, gyvenąs 
Chicagoje.
Trumpinskienė Elena. 
Tverijomenė-ėaricaitė Grasilda.

Thomas (Tumosa), Mykolas, 
Mykolo sūnus, iš Netičkampio 
km., Marijampolės apskr., turė
jo automobilių taisymo dirbtu
vę Bostono apylinkėse.
Trumpis, Albinas, Marija ir Pe
tras.

Urbonavičius Valerijonas, Sta- Valaitis, Boleslovas, Juozo sūn., 
nislovo sūnūs, iš Anieliškes
vienkiemio, Šiaulėnų vai., Šiau
lių ap.
Virbalis Pairas, iš Bertašiūnų 
kaimo.
žilytė Monika, Antano duktė, 
iš Kretingos apskričia 
Andrašiunienė, Justina. 
Andriuškevičius, Antanas ir Jo
nas, Jono sūnūs, gyveno gal 
Baltimore.
Baubinaitė, Elena, Alfonso dūk. 
Bieliajavas, Aleksandras, Vasi
lijaus sūn.. gimęs Kaune. 
Bilinskas, Jonas ir Vilhelmas, 
Vytauto sūnūs.

ir jo seimą.
Valiulienė -Tamašauskaitė, Pra
nė, Vinco duktė, gim. Gruzdžių 
vai., Lygudų km., jos vyras ir 
sūnus Kazys Valiulis. 
Vitkevičius. Antanas, Antano s. 
Zaksas, Vytenis.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi-' 
liepti:

te Geu. of Lith 
41 West 82nd Street 
New York 24. N. Y.

KAS ČIA KALBA?
Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, 

skaitysi neatsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos
> visai žmoniška kaina . . . kurios eina ir į Lietuvą ir ta po- 
t čia kaina—tik 5 doleriai už visas 4 knygas! (Kurie siųsite 
e į Lietuvą, atsiųskite mums aiškų adresą).

SAULES RŪSTYBE (romanas) sako; skaitai mane 
myk, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 psl. Tik $3.00

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, ku
rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 
vandens ir druskos. Iliustruota. 316 psl., kaina ... $3.00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir
dies rūmuose ir juos tikrai pažįsi, kada mane skaitysi. 449 
puslapiai, kaina $4.00. Iliustruota.

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa
ko: tik mane skaitydamas matysi Hetuvių tautos trečiosios 
dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį 
išlikimą. 662 puslapini, kisti viršeliai, kaina tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS TIK Už $6.00! Bet kas nori tik 1 ar t, 
ar 3 knygų, Ui ui 1 tik $2.00, oi 2 tik $8.0©, ui 3 tik $4.00.

Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite; ™
DR. ALG. MARGERIS, 3325 Sa. Halstsd SU Chicagu 2, 0

.................................................................. Į
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Ten prižiūrėtojai su politi-Ite rausdavosi iki 12 metrų 
niais kaliniais elgdavosi la-'gylio, dirbdavo prie namų 
bai žiauriai. Kratos metu statybos, atlikdavo visus 
sumesdavo maisto produk-sunkius darbus kaip ir vy
tus į mėšlus, tabaką sumai-‘rai.
šydavo su cukrum, o po to L 
patalpindavo su kriminali- ...Mtojm-*
niais kaliniais, kurie dary-’’-4*0’* 
davo, ką norėdavo: Visų Į iki 1949 metų moterys 
pirma atimdavo geresnius buvo laikomos kartu su vy- 
drabužius, maistą, o pasi-'rais. Anuo metu ir politi- 
priešinusius paprastai pa- niai ir kriminaliniai gyveno 
piaudavo. bendrose stovyklose. Galima

Tranzitiniai kaliniai tran- įsivaizduoti, kas ten vykda- 
sportuojami vadinamais Vo, jei visą vidinę “val- 
“stolipinais”. Tai vagonas, džią” turėjo recidyvistai 
kurio viename šone siauras (žmogžudžiai, plėšikai). Ši- 
koridorius, kitame skyriai su tas elementas buvo padėties 
lentynomis. Siena į korido- viešpats. Jie valdė virtuvę ir 
rių išpinta geležiniais vir- kiti gaudavo tik Ui, kas nuo

mus Božegraikoj ar pas Ur- 
Ponams visuomet gerai ’boną, prašo rašyti.

Prie bolševikų sugebėjęs Jis gyvenąs Vilniuje, gau- 
gerai prisitaikinti rašytojas nąs pensiją, be to, kartais 
A. Venclova rašo Rojui Mi- dalyvaująs lietuviškuose fil- 
zarai ilgą laišką. -muose, vaidinęs žveją filme

Jame jis mini, kad rašy-"‘Kol ne vėlu”, stambų spė
to jas Kostas Korsakas išva- įkuliantą filme ‘‘Žydrieji no- 
žiavęs į Čekoslovakiją gy-rizontai”, o dabar vaidinąs 
riytis, kad Jurginis, Butėnas , darbininką revoliucionierių 
ir kt. gerai gyvena, kad "Julius Janonis” filme.
derlius, labai pakilo kolūkie- kooi>«.».mnk«.
čių gyvenimas — jie gerai Apsukrus vyras tvarko 
rengiasi, valgo, kaimuose; Švenčionių rajono vartotojųktekrieno”sky- j^MH^vo?1 Kalinį ga- 
pilna marinų visai kitoks ^ooperatjjys. Tas virsinin- riaus—sargybinis. Skyriaus vęs iš namų siuntinį su pro-

Zl?naS ^edm€C_ į viduje yra du suolai apa- dūktais, visų pirma turėjo 
.i dai bininkas saugo, susti- kas. Vieno kooperatyvo ve- £joje g kaliniams, viena len- ji atiduoti šiems bandi-X_ x •__ 1 _?x »• • . - ---
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prėjo, daug ko išmoko... 
žmonės gyvena daug geriau 
negu bet kada anksčiau”.

Venclovai, kuris uždirba 
per mėnesį po keliolika tūk
stančių, gal gyvena neseniai 
pastatytame, 3 milionus rub
lių kaštavusiame name, skir
tame rašytojams gyventi, ir 
is jo lango stebi gyvenimą, 
aišku, turi viskas gražiai at
rodyti ir jis, be abejonės, 
geriau gyvena negu nepri
klausomoje Lietuvoje, nors 
jam ir tada nebuvo bloga.

aėja jis paskyrė savo bičiu
lę Gerbauskienę, o U padė
jėja pasirinko savo giminai
tę Kazlauskaitę. Jos pilkė
jams nusuka svorį, ima 
brangesnę kainą, Medinec- 
kui tas buvo žinoma, nes re
vizijos komisija tą iškėlė ir 
reikalavo tas tarnautojas at- Šiurpi kelionė 
leisti, bet Medineckas nesu
tiko.

tyna trims, kita 2 kaliniam, tams. Ar liks pačiam kali- 
Lentynose galima gulėti tik -niui kas nors, priklausė giy- 
galvą atsukus į koridorių, 'nai nuo jų malonės. Tam 
Sėdėti draudžiama. Žinoma, nerašytam įstatymui pasi- 
vagonas būna taip prikimš- priešinusį užmušdavo. Nuo 
tas, kad negalima nė pajų-Į jų labai nukentėdavo jaune- 
dėti. ;snės ir gražesnės mergaitės,

; atvežamos į stovyklą, 
j Atvykus naujam moterų 

Sargyba tuose vagonuose transportui, visa gauja jau 
_ kas dvi valandas daro kra- stovi prie vartų ir renkasi:

Jis gulas važiuodamas su- išverčia visus turimus “Šitą aš imu, aną imk Tu, 
daužė savo įstaigos automo- dūktus, kaltais ir nurengia. Vašia, o toji geltonplaukė 
bių, buvo reikalauta, kad jis ištisos tragedijos tokiuose tenka Tau, Vanja”. Žinoma, 

_ . e. sutaisytų, bet jis nu- transportuose vyksta tada, pačias gražiausias išsirink-
Graziai atrodė ir Smeto- tarimo nevykdo. Kooperaty- jej politinius kalinius patai- davo stovyklų viršininkai. 

° vu ronams, ziūręju-i v’ų sąjunga rajonui^nupirko pina kriminaliniais, Išnaudoję jas, palikdavo li-
i gyvenimą iš Metro- kitą masiną, kuna Medinec- recidyvistais ir jei pastarų- kimo valiai, perleisdami jas 

polio restorano ar ištaigingų Kas naudojosi. ju būPa dauguma. r Tada žemesniems bendradar-
ivauno miesto namų lango. Komisinėje krautuvėj nuo džiaukis, kad išeini gyvas, biams, kurie ir vėl toliau 
Deja, kas mate tikrąjį gyve-’ rugpiučio 1 d. buvo suma- jau nekalbant apie tą men- perleisdavo. Kiek ten būda- 
nimą anuomet ir mato jį da-gintos kainos, bet dar o die- įutj turtą, susidedantį daž- vo tragedijų! štai viena mer
gai, tam jis kitaip atrodo, ras prekės buvo parduoda- niausią iš kokių nors skudu- gaitė, neišlaikiusi smurto ir 

mos aukštesne kaina ir Me- inj jr trupučio maisto. Tokių prievartavimo, šoko į drau- 
“akcijų” metu prižiūrėtojai džiamą zoną, o sargybinis 

_ , „ . tara . neteik žiūri pro grotus ir tik šyp- ją nušovė, nes “bandė pa-
‘Tėvynės Balse išspaus tam faktui pasalinti. p Tūkstančiai panašių

cmtas ilgas Petro Bnžio, V isą tą iškelia revizijos Tuose transportuose sun- įvykių.
plačiai žinoto Pupų Dėdės komisijos pirmininkas Ra- su vandeniu. Paprastai Grupė kalinių dirbo miš- 
vardu, laiškas Pulgiui And- -inskas. Ar tas pagelbės, ne- kelionei duoda silkių, po 27 ke. čekistai skundžiasi vie- 
nusiui. Pnsimena susitiki- žinia. gramus cukraus ir 900 gra- nas kitam, kad niekas ne-

mų duonos dienai. Silkių mėgina pabėgti, kad neturi 
pavalgius norisi gerti, o progos nei vieno nušauti, 
vandens atsigerti atneša tik Gudresnis * sugalvoja - tokį 
3 kartus per paią ir jo gau- triuką: Numeta savo kepu- 
ni tik tuo atveju, jei turi rę kelioliką metrų nuo savęs

būstinėje. Kolonoje kilo pa
sipiktinimas ir vienas kali
nys spiovė viršininkui į vei
dą. Būrį sustabdė jau prie 
pat stovyklos ir kaltininką 
norėjo paimti į karcerį. Jį 
užstojo visi kaliniai. Tada 
sargybos viršininkas palei
do į koloną visą seriją šū
vių ir sužeidė 14 žmonių.
Keturi iš jų tapo invalidais, 
kiti vėliau pasveiko. Ryto
jaus dieną mūsų stovykla— 
apie 1,400 žmonių — neiš
ėjo į darbą. Tai buvo pas 
mus pirmas kalinių streikas.

! Kokių nors kitų žiaurių 
priemonių čekistai nesiėmė.
: Stalinas jau buvo miręs, o 
be to, iš Maskvos ateidavo 
neaiškūs gandai.

To streiko pasėkoje page
rėjo maistas, ir susilpnėjo 
režimas. Taip pat išryškė- 
jo, kad kaliniai, nežiūrint 
administracijos pastangų 
pasėti kaliniuose neapykan
tą, lieka vieningi ir kad to
ji vienybė gali duoti daug 
palengvinimų. Tarp atskirų
tautybių buvo stiprus ryšys Balfo Centro reikalų vedė-džiausiąs galvosūkis. Jis bus 
ir visi ginčai buvo spren- jas kun. L. Jankus infor- :Newarke, N. J., lapkričio

NEPALEIDŽIA U AKIŲ

čanluiSeko kariai iš labiausia raudonąją bombarduo
jamos Tatan salos akiliai seka, kas dedasi Raudono
sios Kinijos pakrantėje.

BALFO REIKALAI

Pupų Dėdė raio Pulgiui 
Andriuiiui

Iš Lietuvos i Sibirą ir atgal
PASAKOJA ATVYKĘS IS LIETUVOS 

(Tęsinys)
Te'»mu prie uždarų durų , duoda*.

Teismas, geriau pasakius . ^° teismo kalinys paUl-p^enčiami. ......
te smo komedija, būna prie kajejune ir laukia. Kiti kaliniai, kai perme- ugnies liniją. Ją peržengus,
uždarų durų. Tokio “teis- teansPorto 1 ydniaus per- tamos stambios grupuotės iš sargybinis turi teisę šauti, 
mo” sąstatas: Teisėjas ka- s*unt*mo ^Įėjimą. vienos stovyklos į kitą, ga-'Sargybinio numestoji kepu-
riškis, du tarėjai iš vietinės' Kaliniai, turintieji 15-25 benami gyvuliniais vago-'rė kaip tik gulėjo už rau- 
milicijos, prokuroras, na ir metM bausmę, uždaromi vie-nais. Tokiame “pulmane” 'donų vėliavėlių ribos. Vos 
advokatas, už kurio patai- nutėse, bet dėl patalpų sto- patalpina iki 120 žmonių, o tik kalinys tą ribą peižengė,
i.2V»mą vėliau kaliniui sto- kos (kalėjimų pei pildymo) kartais ir daugiau. Juose,trenkė šūvis.
vykioje atskaito 300 rublių, ^patalpinama vienutėse dau- tiek geriau, kad kartu va-i 1953 metais Kengyro sto
jai namiškiai nesumokėjo’ ^au kalinių. Rekordinis žiuoja virtuvė. vykioje buvo nužudytas vie-

. . • * MuriiamitnUs kalė- . - — -- nas lietuvis docentas. Jam
baigėsi bausmė, bet paleisti 
iš kalėjimo nenorėjo. Dar 
bandė išvežę į Vilnių suda
lyti antrą bylą, tačiau ne
pavyko. Vos pargabentą at
gal į stovyklą jį nužudė sau
gumiečiai. Stovyklos admi
nistracija paleido gandą, 
kad žmogžudystę įvykdę u- 
krainiečiai. Tokiu būdu jie 
norėjo pasėti nesantaiką 
taip tautybių, nes kaip tik 
šios dvi tautyliės tarpusavy
je labai glaudžiai bendra
darbiaudavo. Provokacija

savo indą. ir liepia vienam netoli dir-
Daug kalinių tuose vago- bančiam kaliniui ją atnešti, 

nuošė mirė, ypač vasaros Dirbant miške, darbo plotas 
metu, kai kaiščiai tampa ne-'neaptvertas, tik susmeigtos 

raudonos vėliavėlės žymi

džiami pasitarimų keliu.
Lietuviai stovykloee 
pasižymėjo organizuo
tumu, kovingumu

Lietuviai Sibiro stovyklo
se turėdavo savo komitetus,
žinoma, neoficialiai, kurie Ujimas. Turėta per 40,000 
vadovavo pasipriešinimo;dolerių pajamų, daugiausia
prieš komunistus sąjūdžiui, bendrai šalpai (arti 14,000 
Vadovavo šalpos rinkime ir dolerių) ir Vasario 16 gim- 
paskirstyme. Be to, komite- nazijai (4,700). Gavome iš 
tei palaikydavo ryšius su ki- J.A.V. 116,000 svarų mais- 
tomis tautybėmis,, turinčio- to, iš J.A.V. lietuvių per 3,- 
mis savas organizacijas, vi- 000 svaru rūbų bei 710 egz. 
įsus kylančius nesusiprati- knygų.
:mus ir ginčus tarp tautybių
ctanntoc.’ naci*aminui B*lfaS Uleido Šalpai
ir susitarimų keliu. Be to,
komitetai tvarkė vidaus rei- Trečiam ketvirtyje Balfas 
kalus ir kovojo prieš vidi- £Urinko keturiasdešimt, bet 

‘nes negeroves. Lietuviai pa- išleido penkiasdešimt tūks- 
; sižymėjo kaip viena iš la- tančių dolerių. Didžioji da
rbiausiai oiganizuotų ir ko- lis šalpos nuėjo lietuviams į 
'vingiausių tautybių ir su lie- Lenkiją, į Punską, po to šė
lu viais skaitėsi visi kiti. Vie- kė Lietuva, Sibiras. Viso už 
šai savo religines šventes daugiau kaip 20,000 dole- 
švęsti drįso tik lietuviai, uk- ldlj( Vasario 16 gimnazijai 
rainiečiai ir musulmonai, persiųsti visi aukotojų pini- 
Tiesa, viešas šventimas bu- igai, bet lėšų ten labai tiūk- 
vo įmanomas tik paskuti- sta.

i niais meteis. Už geležinės uždangos per

muoja: •
Gausios aukos

i Liepos, rugpiūtis, .'rugsėjis 
organizaciniame darbe “sau
si” mėnesiai, tačiau Balfo 
Centre vyko įprastinis judė-

29-30 dd. Tenka vėl viešai 
ir visiems kartoti, kad Bal
fo veiklos šeimininkas yra 
Balfo Seimas. Jis turi nu
smaigstyti gaires savo val
džiai rinkti. Seimo sprendi
mų niekas vetuoti negali. 
Balfą sudariusios — įsteigu
sios srovės šiam teigimui 
pilnai pritaria, tad ir laukia
ma, kad nutiltų visokios 
šnekos apie seimo “redaga
vimus”, užkulisius ar pan. 

BROOKLYN, N. Y.

Pagal socialinę kilmę, lie
tuvius stovyklose buvo gali
ma skirstyti maždaug taip: 
65 G kaimo gyventojų, 35% 
miesto.

Kaimo gyventojų taipe 
vienodai būdavo ir stambe
snių ūkininkų ir vidutinių, 
to taip pat mažažemių ir be
žemių. Ne maža dalis iš 
kaimo kilusių buvo mokslei
viai ar studentei. Miestiečių

paskutinius tris menesius 
Balfo pagalba nuėjo 700

Mirė V. Osipausk&s
Negailestinga mirtis retina 

mūsų tautiečius. Štai spalio 
7 nakties metu mirė gyvas 
mūsų visuomenės narys Vin
cas Osipauskas. Amerikon 
jis atvyko 1903 m. Atvyko 
jaunuoliu. Teko jam visokių 
darbų dirbti. Galop, įsikū
rus Brooklyne Lietuvių At
letų Klubui, pradėjo jame 
darbuotis. Dirbo keletą me
tų, vėliau Lietuvių Atletų 
Klubui savo namus parda
vus ir pirkus erdvesnius, ge
resnius namus kitoje vieto
je, Vincas Osipauskas seno
je vietoje įsikūrė ir turėjo

siuntinių, daugumoj vaistai, ‘savo smuklę. Jis svajojo
Balfo Centras tiesioginiai iš 
J.A.V. gamyklų gaudamas 
dideles nuolaidas nupirko ir 
išsiuntė už 1,500 dolerių 
specialių vaistų.

Žinoma, visa ši siuntų ak
cija gąsdina pelno agentū
ras, bet Centras nė nemano

susilaukus 65 metų išeiti j 
pensiją, važiuoti Fioridon, 
bet staiga mirtis nutraukė jo 
gyvybės siūlą, kartu ir keti
nimus.

Vincas ' Osipauskas pri
klausė Brooklyno LSS kuo
pai, kadaise garaėjo geni

tuose teismuose: Teisėjai Kalėjime po teismo bū- į Kengyro (vadinama ir K in 
klausinėja, prokuroras kai- na progos l>ent truputį atsi- gj|’) stovyklą. Vaizdas niū- 
t.na, advokatas stengiasi la- &auĮb nes tai’dymai jau ne- ius: žemi, sukritę barakai, 
bai atsargiai apginti. Žino- kankina naktimis. Maistas agja plūktinė, kiekviename 

*ma, pastarojo žodžiai neturi Panašus kaip ir saugume, “kambaryje” bent po 80 
reikšmės, nes sprendimas pietums prideda dai 200 .žmonių. Visi išblyškę, įkri- 
jau iš anksto numatytas ir avižinių ai miežinių tusiais veidais. Dviaukštės,
tokios lūšies kaltinamie- kruopų košės. Siuntinius iš Į iš neobliuotų lentų sukaltos 
siems vienodas — 25 metai nalpM» yy3 kas siunčiąs, ;iovos pasieniais, viduryje 
darbo “pataisos stovykloje”, <aJ*ma gauti tris kartus pei
susiaurinant teises 5 me- m®nysį, o pasimatymą su 
tems po bausmės atlikimo. nam,šklals vieną kartą iš vi- 
Turėjai susitikimą su parti- Už menkiausią prasizen- 
zanais, arba bent matei juos ~ paros karceno.
—25 metei. Skaitei pogrin- Vienutės turėjo du uzrak- 
rižio laikraštėlį— 10 metų. ;tus, dviejas grotas languose 

r ysium su tokiais specia- jr «ėžes pne Jan£il> kunos
__ varnais ir sprendimais leisdavo tik sklypeli dan-

Lietuvoje ir Sibiro stovyklo- ?aus įžvelgti. Kamerų rak- 
se yra plačiai paplitęs toks tlls vyresnysis pnziū-
anekdotas: .vėto jas.

klausia kalinį: |Knn«n.lmiai Minui
•Koks Tavo bausmės (|v- p*p,a“daTO

dis?’ I Iš Vilniaus persiuntimo
*25 metei — pilieti virai- kalėjimo (Kosciuškos gat-

L .........................šią akciją siaurinti, bet plė- boksininku (kumštininku),
tarjie buvo ir inteligentų ir sti. Tai nėra veisias, o gry- lengvojo svorio. Mėgo spor
darbininkų.

(Bus daugiau

JUNGTINES TAUTOS 
IR SPAUDA

ni artimo meilės darbai, nes
kiekvienas doleris ateina 
Centrą tik kaip auka.

1
tą ir jaunimą skatino spor

ninkc!’
‘Už ka esi teistas?’

tui. Jis pirmojo karo daly
vis - veteranas.

Vincas Osipauskas buvo 
palaidotas iškilmingai su a- 

Paskutiniais trimis mene-jtitinkamomis veteranų tei
siais Balfo skyriuose prade-jdojimo apeigomis. Vincą O- 
ta stipriau judėti. Surengti sipauską į jo paskutinę ke- 
piknikąi, vakarienės, organi- llionę — į kapus palydėjo 
zuotos rinkliavos. Daugely- daug jo bendraminčių drau- 
je vietų vedami vajai. gų ir bičiulių. Liko jo liū- 

Balfo Seimas —Centro di- dinti žmona. J. V.

Vajai ir Seimas

New Yorke Jungtinėse 
Tautose yra 716 įregistruo
tų korespondentų (spaudos, 
radijo, televizijos). Sesijų 
metu jų skaičius yra dar 
didesnis.

Nuolatinių spaudos kores
pondentų yra 317, iš kurių 
168 atstovauja Jungtinių A- 
merikos Valstybių spaudą. 
Jų tarpe yra ir “Draugo” 
korespondentė Salomėja 
Nai keliūnaitė. Kiti 149 yra 
iš kitų 35 kraštų.

Radijo korespondentų yra 
59 iš 15 kraštų, televizijos 
korespondentų 30 ir 136 fo
to korespondentai.

Jungtinių Tautų europinėj 
būstinėj yra 178 nuolatiniai 
korespondentai.

Šitie skaičiai parodo, ko
ki svarbi yra Jungtinių Tau
tų oiganizacija ir kokį svar
bų vaidmenį šiandien vaidi-Į 
na spauda. |<

stalas, kelios spintelės pro
duktams padėti ir — milio
nai blakių, riebių, raudonų, 
kaip čekistai. Kaliniams da-, 
vė senus, suplyšusius įūbus, nepasiekė savo tikslo, tačiau 

* * ’ '* žmogus vis tik nužudytas.
Tačiau ir kažin kaip su

vaikytų kalinių kantiybė 
pamažu išsenka.

LAIKAS JAU UŽSISAKYTI

KELEIVIO KALENDORIŲ 1959 metams
Jau ruošiamas spaudai “Keleivio” kalendorius 1959 

metams. Kalendoriuje bus apie 100 puslapių visokių pa
siskaitymų, eilių, informacijų, naudingu patarimų, juokų, 
straipsnių įvairiais klausimais ir plati kalendorinė dalis.

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių iš anksto. 
Kaip tik jis bus atspausdintas, tuoj išsiųsime visiems už
sisakiusiems.

Nore viskas brangsta, bet “Keleivio” kalendorius 
kaina vis ta pati, tik 50 centij. Prašom jį užsisakyti. Už
sakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 Eaat Broadway 

So. Boaton 27, Maaa.

apavą, kuriam sunku rasti 
vaidą, su padais iš auto pa
dangų.

Gavome ir numerį, kurį 
kiekvienas kalinys privalė
jo ant nugaros, rankovės, 
kepurės lankelio ir kelnių 
nešioti. Tokiu būdu tapome 
numeruotu inventorių.

Lietuvių stovykloje rado
me virš 200, tačiau greti
mose buvo dar virš 150 lie
tuvių vyi-ų ir apie 200 mo
terų.

Vargšės mūsų merginos, 
pos išaurinę dalį dažniausia J08 Pocius sunkiausius dar-

vėje) kalinius veždavo di
desnėmis ar mažesnėmis

‘Už nieką, sėdžiu nekal- partijomis į Sibirą ir Euro-
i’ 'jtuuVn Lr«jlin\zctai', atsako kalinys.

Pirmasis kalinių 
streikas pas mus

Kai laisvės nematyti, kai 
eina metei po metų, kaliniui 
vis dažniau ateina mintis: 
gyventi arba mirti, o ver
gauti užtenka.

Pirmasis masinis stovyk
los kalinių streikas pas mus 
įvyko 1953 m. gegužės mėn. 
Kalinius_  _______ ______ vedant iš darbo

‘Na, nemeluok brolyti. Už pčr Maskvos persiuntimo bus dirbdavo: akmens lau- paaiškėjo, kad kareiviai ke- 
nieką pas mus tik 10 metų kalėjimą Krasnaja Presnia. žyklose, akmeniniame grun- lis vyrus sumušė sargybos



keleivis, so, bostonNr. 44, Spalio 29, 1958
vietose, kur būta vokiečių'atkasti sušaudytus ten len- pradėta žudyti lietuviai ir

sėtini darbai
Antrajam pasauliniui ka- 

įui įsisiūbavus, nacių buvo 
nutarta nuo žemės pavir
šiaus nušluoti ne vien tik 
žydus, bet ir lenkus. Lenki
joje tas darbas vykdinti bu
vo pavesta Kochui, pirmoje 
eilėje tose srityse, kurios 
karo pasėkoje buvo prijung
tos prie Prūsijos administra
cijos, tai yra atsidūrė visiš
koje Kocho žinioje.

Erich Koch tuoj įsakė vi
sus žydus suvaryti į geto 
stovyklas ir ten pradėti ty
loje juos naikinti. Lenkams 
gi buvo įsakyta iš priešakio 
ir užpakalio prisisekti raidę 
P, kad visi žinotų, jog tai 
esama tokių žmonių, kurie 
pasmerkti pranykti.

Jau 1939 m. karo pra
džioje rudenį Erich Koch 
pavedė savo vyrams gaudy
ti jaunus lenkus sunkiems 

darbams.

kariuomenės įgulų ir arti ka
ro fronto.

1940 m. kovo 10 d. Cie- 
chanovo miestelyje viešai 
buvo sušaudyta 10 lenkų 
vietos visuomenės veikėjų. 
1942 m. Ericho Kocho įsa
kymu įvairiose tose Lenki
joj vietose, kurios buvo pri
skirtos prie Prūsijos admi
nistracijos, buvo viešai su
šaudyta kelios dešimtys len
kų, vien tik netoli Brwilno 
miško buvo iš kaito sušau
dyta 300 lenkų gyventojų. 
Yra apskaičiuota, kad Eri
cho Kocho pastangomis bu
vo sušaudyta apie 172 tūks
tančiai lenkų, tame skaičiu
je ir vaikai. Balstogės rajo
ne E. Kocho pavedimu bu
vo sunaikinta apie tris šim
tus tūkstančių žydų.

Didžiausios lenkų ir žydų 
žudynės vyko Piasnicko mi
škuose, netoli Gdinės, Wej- 
herovo, Pusko, Starogardo, 
Kartuso ir kitose vietose kur 
lenkų - košubų buvo gyve
nama. Į tas lenkų ir žydų 
naikinimo vietas suimtieji 
lenkai buvo gabenami ir iš 
kitų Lenkijos vietų. Suimtie
ji buvo į sušaudymo vietas 
gabenami prekiniais vago-

kus ir žydus. Atkastieji la
vonai buvo ten pat degina
mi. šaudymo vieta, tai yra 
kur buvo sušaudytų užkasti 
lavonai, siekė kelių šimtų 
hektarų žemės ploto. Kai iš
kastų lavonai buvo sudegin
ti, tai ir tie lenkai, kurie 
buvo iš įvairių vergų stovyk
lų surinkti lavonams atkas- niečių ir žydų daugiau kaip 
ti, čia pat liko sušaudyti, viena* milioną*. Ukrainoje 
kad nebūtų liudininkų. De-

žydai.
Bet laimė, Erich Koch bu

vo atšauktas iš tų pareigų 
ir paskirtas Ukrainos gaulei
teriu, kai Vokietijos kariuo
menė tas žemes užėmė. Kal
bama, kar Ericho Kocho pa
vedimais, jo nurodymais 
Ukrainoje nužudyta ukrai-

—Tegul bus pagal bintas, patikėtinis kardinolas su- 
Maiki. įduotų jam sidabriniu plak-

—O kur tėvas buvai per-įtuku tris kartus į kaktų ir 
eitų savaitę? .tris kartus pašauktų jį krik-

—Meldžiausi už popie- 'što vardu. Jei šitaip šaukia* 
žiaus dūšių, vaike. Juk ži-'mas popiežius neatsiliepia, 
nai, kad pereitų savaitę visi tada jau bus aišku, kad jis 
katalikai meldėsi. /.miręs.

—Žinoti tai žinau, tėve, —Ar tu sakai, kad ir da-
bet visgi man neaišku, kam 
už popiežių melstis? Juk jis 
yra laikomas šventu žmogu-

bar taip buvo?
—Dabar ši taisyklė jau____

truputį pakeista, tėve. Da-Jrpįj^ės vidurinių mokyklų 
mi, kitiems nuodėmių atlei- bai mirusiam popiežiui tmAlciniai ? Valtpi*is Ranuitis 
dimą dalindavo, tai jau jam'plaktuku į kaktų jau nemu- yr, Vokietijoje gyve-
pačiam kelias į dangų turė
tų būt gėlėmis nubarstytas.

—Bet kaip ti rokuoji, 
Maiki, ar jis iš tikiųjų mirė? 

—Ar tėvas abejoji?
—O ką gali žinot, Maiki? 

Gal mirė, o gal ir ne. Gir
dėjau žmones kalbant, kad 
kardinolai per misteiką ga
lėjo visai kitą žmogų palai
dot, o popiežius esąs dar 
gyvas.

—Ar tėvas tam tiki?
—Nežinau, vaike, tikėt ar 

ne. Juk visaip gali būt. At
simenu, taip buvo su Stali
nu. Gazietos kelis kartus 
skelbė, kad jis mirė, o kai 
vėliau pasirodė, jis vis dar 
rūkė pypkę ir mislijo, kaip 
jtadaryt smertį kitiems. Ži
noma, tokio galvariezo ne
galima lygint prie popie
žiaus, ale visgi tas parodo, 
kad gazietos gali parašyti 
neteisybę.

—Apie Staiiną, tėve, kil
davo visokių gandų dėlto, 
kad sunku buvo sužinoti jo 
tikrą padėtį. Tuo tarpu po
piežiaus liga visiems buvo 
aiškiai žinoma; apie ją kas
dien buvo rašoma. Ir paga
liau jo daktaras paskelbė, 

‘kad Romos katalikų bažny
čios galva jau mirė.

—O gal jis tik spakainiai 
miegojo?

—Kai žmogaus širdis su
stoja plakus, tėve, tai jau 
jis ne miega; jis yra miręs. 
Daktaras čia vargiai galėtų 
padalyti klaidą. Be to, po
piežiaus mirtį patikrino ir 
kardinolas Tisserantas, ku
ris yra paskirtas Vatikano 
reikalų vedėju iki bus iš
rinktas kitas popiežius.

—Aha, matai, ir kardino
las daktarai netiki!

—Vatikane, tėve, yra 
praktikuojami senoviški pa
pročiai, kurių kardinolai ne
gali pakeisti. Pavyzdžiui, 
vienas popiežius, bijodamas, 
kad jo nepalaidotų gyvo, į- 
vedė tokią taisyklę, kad bet

ja, tokių vėliau vis dėlto at
sirado, ir visa išpasakojo.

Ericho Kocho bylos 
n&grinejma*

Dabar Lenkijoj prasidė
jo tos Ericho Kocho žmog- 
žudybos bylos nagrinėjimas. 
Sušaudytųjų, nukankintųjų 
giminės ir artimieji bei tas 
baisenybes regėjusieji da
bar vienas po kito teisme 
liudija, kaip ir kur buv^ 
žmonės šaudomi. Nusako
mos tos žudynių vietos, jos 
atkasamos ir kiti užsilikusie- 
ji įvairūs dokumentai įrodo 
tas buvusias negirdėtas žmo
nių istorijoje baisenybes.

Ericho Kocho byla buvo 
Lenkijos teisininkų’ kruop
ščiai paruošta. Ji buvo ruo
šiama keletas metų iš eilės.

Erichą Kochą, karo veik-
nais ir suimtiesiems buvoįsmams nutilus sučiupo an- 
pranešama, kad jie perkelia- giai ir jį perdavė Lenkijai, 
mi dirbti į kitas nuo kąra kur buvo jo nusikaltimo vie

ta.

Didžiausio žmogžudžio byla
KAS BUVO ERICH KOCH?

J. VLKS
Praeitą savaitę Lenkijoje £ri h Kocho pa<ibai- 

prasidėjo buvusio Rytprūsių, 
o karo metu Lenkijos ir Uk
rainos valdytojo Ericho Ko
cho byla. Pravartu ir Ke
leivio skaitytojams tą buvu
sį Hitlerio padėjėją geriau 
pažinti.

Hitleriui įsigalėjus Vokie
tijoj, Prūsijos, tai yra Kara
liaučiaus srities, gaulėteriu 
buvo paskirtas nacių veikė
jas Erich Koch, iki tol ma
žai kam žinoma asmenybė.
Tolydžio tos srities valdžia 
perėjo išimtinai į E. Kocho 
rankas. Hitleris juo visiškai 
pasitikėjo, nes įsitikino ne 
vien tik jo ištikimybe na
ciams, bet kartu ir galinčiu 
atlikti visus darbus, kokie 
jam bus pavesti, net žmog- 
žudybes.

Erich Koch nėra svetimas 
ir Lietuvai. Jo pastangomis 
dar antrajam pasauliniam 
karui neprasidėjus, jau vi
soj Lietuvoj, o ypač pasie
nyje su Vokietija, priveista
nacių ir šnipų. Visi jie bu-karo pramonės 
vo gerai Vokietijos iždo ap-! Kas nepaklus ar bus užtik- 
mokami. Tilžėje Lietuvai tas besislapstant, tokie turi 
buvo sudalyta šnipinėjimo būti vietoje šaudomi. Jau-*: saugesnes vietas.
centrinė. nos lenkaitės buvo gaudo-į Jau besibaigiant karui,! Erich Koch karo pradžio-

E. Koch nepasiliko abe- mos paleistuvystės namams, -kuomet vokiečiams paaiškė- je savo kruvinas lankas tie- 
jingas ir Prūsų Lietuvoje gy- kurie buvo skirti karei- jo, kad jie karo nelaimėsią, sė ir į Lietuvą. Ir čia kaip
venantiems lietuviams. Daug viams. Tie paleistuvystės na- tai iš įvairių Vokietijos ver- kuriose vietose jo įsakymu ir!°os’ 
kas jų buvo sukišti į kalėji-mai buvo vokiečių nacių gų stovyklų lenkai buvo ga-jo saugumo policijos vyrų GaIoP 
mus, kiti jų spruko Lietu-i valdžios įtaisomi visose tosebenami į Piasniecko miškus buvo Vokietijos pasienyje 

Tarp tokių atbėgusių

šė. Bet kai daktaras paskel* 
bė, kad jis jau mirė, tai 
kardinolas. Tisserant, gink
luotų popiežiaus sargybinių 
lydimas, atėjo prie mirusio
jo lovos, nuėmė nuo jo vei
do užtiesalą ir tris kartus 
sušuko: “Eugenio!... Euge- 
nio!... Eugenio!...” Ma
tai, tokiu vardu miręs po
piežius buvo krikštytas. Kai 
numirėlis neatsiliepė, kardi
nolas tarė lotiniškai: “Po
piežius Pijus XII iš tikrųjų 
yra miręs”. Tuomet popie
žiaus daktaras su šituo kar
dinolu pasirašė mirimo liu- 
dymą, nuo popiežiaus piršto 
buvo numautas “žvejo” žie
das su antspąudu ir tas ant
spaudas sunaikintas.

—O kodėl jis sunaikin
tas?

—Todėl, kad gyvas būda
mas popiežius tuo antspau
du tvirtindavo visus savo į- 
sakymus bei patvarkymus. 
Jeigu tas antspaudas nebū
tų sunaikintas, tai dabar bet 
kas galėtų padaryti klastuo- 
tą dokumentą, prispausti tą 
antspaudą ir vartoti jį klas
tingiems tikslams.

—Tai kur dabai* tokį ant
spaudą gaus naujas popie
žius?

—Naujam popiežiui bus 
padarytas naujas antspau
das su jo paties vardu. Taip 
yra daroma kiekvienam po
piežiui miras ir jo vietinin
ką išrinkus.

—O kada rinks vietinin
ką?
—Kardinolai susirenka po

piežiaus rinkti spalio 25 d., 
o kada jie popiežių išrinks, 
nežinia.

—O kiek tų kardinolų iš 
viso yra, Maiki?

—Jų turėtų būti iš viso

von. 
Lietuvon buvo jaunuoliai,

nąs ir uoliai lietuvių tarpe 
veikiąs, spaudoje bendra- ’ 
Aarbiaująs; Paulaitis, dabar’ 
Kanadoje gyvenąs ir lietu
vių gyvenime besireiškiąs; 
visa Jagomastų šeima, ant
rojo pasaulinio karo metu 
vokiečių okupantų buvo iš-, 
žudyta ir dar daug kitų. An
trajam pasauliniui kaiui Į 
prasidėjus ir vokiečiams 
pradėjus karo žygį į Rusiją, 
Erich Koch tą pačią dieną i 
per Karaliaučiaus radiją pa-į 
sakė, kad Nemuno pakran
tėse gyvena mėlynakiai, ma
žai civilizuoti žmonės. Jie 
gyvena derlingose žemėse, 
bet jų nesugeba tinkamai 
išnaudoti. Jie turės iš tų že
mių pasitraukti ir jas užlei
sti kultūringiems vokie-i 
čiams, ypač karo dalyviams. ■ 
O lietuvių tautai E. Koch 
vietą skyrė prie Uralo.

sius popiežius laidoja?
—Juos laidoja Vatikane, 

tėve, bet tikrą vietą papras
tai nurodo pats popiežius, 
kol dar gyvas. Dabar miręs 
popiežius pasirinko sau rūsį 
po šv. Petro bažnyčia.

—Ar įdeda į grabą, ar 
kitaip?

—Šitą įdėjo į trigubą gra
bą, tėve: vienas jų ąžuoli
nis, kitas iš švino, o trečias 
iš kipariso medžio. Jie bu- į 
vo sudėti viens į kitą ir pa- i 
statyti šalia Pijaus X-tojo, 
kurį šis popiežius yra pa
skelbęs šventuoju. Į grabą 
jam įdėta pinigų ir parašy
ta jo biografija. Ant galvos 
uždėta aukšta auksuota ke
purė, ant rankų užmautos 
raudonos pirštinės, o ant ko
jų raudonos kurpės; kūnas 
apvilktas baltais rūbais su
raudona kapa.

70, tėve, bet tebuvo 55. Jaut —Tai visgi atrodo, Maiki, 
po popiežiaus mirties vienas!kad jis tikrai apleido šį
jų mirė, taigi šiuo metu jų 
yra 54.

—Maik, atsakyk man dar
kuriam popiežiui miras, joivieną klausimą: kur mira-‘čia

svietą.
—Ne, tėve, jis neapleido. 

Jis guli po šv. Petro bažny-

E. Koch taip pat viešai pa
sisakė, kad tos derlingos 
žemės turės būti atiduotos 
Vokietijos karo dalyviams. 
Gyvi išlikę ukrainiečiai ga
lės pas kultūringus vokiečius 
tik bernauti. Jo įsakymu 
Ukrainoje buvo uždarytos 
visos aukštosios ir vidurinės 
mokyklos, paliktos tik pra
džios, nes, E. Kocho many
mu, būsimiems vokiečių ber
nams pradžios mokslo už
tenka. E. Koch drįso viešai 
pareikšti, kad jei jam tektų 
kartu už bendro stalo atsi
sėsti su ukrainiečiu, tai jis 
tokį vietoje nudėtų. O kai 
anglai suėmė E. Kochą, tai 
jis tuoj pareiškė, ko anglai 
nori iš jo? Jis buvęs ukrai
niečių tautos tikru drau- 

• • •
Ukrainiečių sluoksniuose 

vis dar kalbama, kad E. Ko
cho bylos nagrinėjimas tu
rėjęs būti Ukrainoje, kur 
jo dar didesnė buvo nuai- 
kaitimo vieta.

Dėl tos bylos tarp Lenki
jos ir SSSR ėjo ilgos dary
bos, kas E. Kochą turi teisti. 

Maskva susigriebė, 
Nukelta į 7 psL

POLITINIS SKELBIMAS POLITINIS SKELBIMAS POLITINIS SKELBIMAS POLITINIS SKELBIMAS POLITINIS

On Nevendrei* 4th
’ 1 \ J . '

keject Incompetence — Cive Massachmetts a Futurel

Elect CHARLES

GBBBONS
YOUR COVERNOR

Z$ a Lcgislafor. Charles Gibbons —

• X
ir

Cbainuan of Otizens for Gibbons. John A. Volpr. 
erith Charles Gibbons.

z- •: • . >x> ■

•fc AUTHORED the $-25,000,000 low reniai housing bill for seniar 
Citizen*. (Passed under the Heiter Adr inistration.)

A- AUTHORED the much necded priron reform laws, aleoholie 
rehabiiitation pregram, and a law redreing automobile insur
ance costs.

A’ GUIDED ti e passege ot HELP. the ITigher Education' Loan 
Plan, which prevides scholarship loan*; to worthy studente,

•A GUIDED the passage of the urg-ntly needod University of 
Massachusetts redevsiopment and rec >n>truction program.

A* GUIDED into law the bill establishing the State Department of 
Commerce to aid commercicl o?portunitie3 within the Com- 
rr.onweaith.

★ GUIDED into law the establishment c f the Council For The 
Aging as well as a bill which make s emp’.oyment easier for 
senior citizer.s.

★ GUIDED ir.to lcrw anti-di3crimination lcgislation which effee- 
tively reduces discrimination in public acconunodation*.

FORMcR GOVERNOR HERTER sayst
*’Without Spesker o? the House, Charles Gibbons, in tho legisleture during the four years of my administretion, 
practicaliy none of the ma; or accomplishmc.-.ts between 1953-1955 would have been possible in Massachusetts. 
Charles Gibbons was truly the key man of that period and I believe that he will make a tru!y g.-eat govemor ..."

Charles Gibbons will administor tho affairs af Massachusetts 
with a warm understanding for all of aar Citizen*.

WE HAVE JOKIE!) THE CITIZENS FOR GIBBONS
Nicholee Angelo 
John Angelopulot 
George S. Auluoni 
Georgo A. Ayotte 
Alphonse S. Šochorovsti 
Dr. Felicie A. Senos 
Leonerd Serbo 
Alfred 0. Berbere 
Philip Šerne*
Robert Beaudreeu 
Alfred E. Bibeeu 
Ceri B-ort 
Werron S. Bleteley 
Dr. Otvald A. Blumlt 
Edne Bogotien 
Peter Bounos 
Sene A. Breisard 
Metthev Brovn 
Charles Cepono 
Georgo R. Chadinte

Medford Arthur DrMereo 
Svampscott Paul Demos

Plymouth George Doris
Lowell Mrs. Mehel F. Cjeherme 
Šėlom Olaf Dvryer

Wellesloy Mrs. C'er-nce EUm 
Winehester Wi!liem E“tin

Somerset Dr. S Mrs. J. Federi:ewicz 
New Sedlord Ec'ererd P. Fe.-riere

Merlboro Dr. Cher'es A. FrySerg 
New Bedford- John S. Gatper

Selmont George H. Gennit
Fell Riet- George Geo-«o
Wolleston Herry Glovsty 

\Vetortown F. M. Grendal
Brighton Hon. Jo-eph 8. Grosime n 

Woreester Robert C. H«qopien 
Brootline Keri S. Hourule 

Winthrop E. Charles lennello
Fell River Harbert Jeckson

Miss Aippie Cherfcovdien Springfield Arthur JeFee
Henry H. Chmielinslti 
Jnkn -*-1 --
Henro Deigneeult 
Albert J. D'Ambrosio 
Selvetore Denca 
Leo E. Dejordy 
Louis Domėtos 
Niek Domėtos

Osiincy Hon. John Jenas 
Wes*on John Jeopson 

Loveli Joseph K. Jerome 
Fell River Bronisles A. Jeiiersti 
Stonohem Mei Kebetrnkt 
Chicoooo Dr. Bruno Kalvaitis

Lynn Hon. Joseph J. Keplen 
Merbleheed Dr. A. L Kapochy

Somorsille George Kar»litx
Needhim Joseph C. Kerenovst! 

Rorbury Mrs. Lillian K«;ene«rs>a 
Bos ion Sherman Keeno 

Ml-ldlefield Philip K. KimbalI 
Po-b-rry C. Harry Kunihnlm

Fell River \Velter W. Kushmoret 
Dorchester Ann Jeb'enti L»to 
Fsll River Fred Lengone 

Worc?ster Ar gėlo Letleris 
Fell River Ulysses I. Lupien 
Arlington James F. Mehen 

Sprlng^ie'd Ynro M. Metson
North Adems Francis Medeires 
South Boston Albert Merino 

Ouincy Modeline MicnK 
Wetertown D.svid J. Mirt:

Qulncy Hielmer G. Nelren 
Hyde Peri John Noteleinen

Molden P.ev. Oscar G. Norseen 
Ouincy Joseph A. Novret 
Loveli Dr. Stanley J. G. Novet 

Worcester Zygmunt F. Oginsti 
Hyde Pert U. Russeil Peetonon 
Cambridge Emest G. Peciortovst 

Brootline Arthur Peppes 
South Boston Hon. Herry Penen 

Brootline Hjemer A. Pe'erson 
South Boston Viola Pinensti

Heverhiil Leo Jteponen 
Breintree Dr. Me> L. Resnict 

S»morvi"e Em-st F. Rssasco 
Neodhem T. Peter Russo 

Springfield D. Jos-ph St. Germeino 
Ouincy Jo-eph D. Ssalnier 

Chelsee Anihony Shtllne 
D-o’hsm Hirsh Sherf 

Bo-lnn Hon. Philip Sherman 
il’ine Br-rctl STv-rb’ett 

Chnlmsford Albert S. Silvermen 
Cambridge WBIi sm Silvermen 

Ovlney Joseph B Silverio 
Dorchester Gustavo Soismions 

Chelsee Richerd H. Sonege 
Medford Leonidas SeeMos 
Nevton Dr. A. A. Sterbuct 
Ouincy Charles V. Statuti 

Stov Williem Stevens 
Worcester Jul;us Stone 
Chicopee Jeseoh Te'rmo 

Beimant G. Tivro
West KOibury Q v.illoneourt

Gerdner
Derchostor

Somerville

Nev Bedford 
Cambridge

Somerville
Loveli

PittsFeld

Cambridge 
East Boston

North Reading 
Chester 

E. Boston

Lynn

Ouincy Theodnre J. VeitsesNorvood ,
Arlington J®1’" V°'p« 
Fitchburg Bronisles Wendel 
Brectton John P. Zaremba 
Brootline Byron Zedros

Winchoster

Chicopee

Anthony Shnllna, Harv;utl St.. ('nml»ritfw



KELEIVIS, 80. BOSTON
IR BIBLIJOJE 
YRA KLAIDŲ

Važiuojant pravartu susijuosti

Sakoma, kad kas dirba, 
tas ir klysta. Net ir labai 
norint klaidų išvengti, kar
tais tas nepavyksta.

Bėdos turi ir spaudos 
žmonės dėl vadinamųjų ko
rektūros klaidų. Kad ir la
bai patyrę korektoriai skai-

J. A. V. keliuose šiuo me- dega nelaimės metu ar į- to, bet ir jie kai kada kai 
tu yra apie 57 milionai au- krinta Į vandeni. Aišku, nie- ko nepastebi. Gerai, jei 
tovežimų. Praeitais metais kas nenori būti šių procen- klaida j vyksta neesminė, jei t 
šiuose keliuose buvo užmuš- tų skaičiuje, bet duomenys ji neiškreipia rašto minties, 
ta 38,700 žmonių per įvai- yra palankesni išlikti gyvam jei skaitytojas gali teisingai į 
rias susisiekimo nelaimes, nelaimės atveju su diržais, suprasta, kas autoriaus norė- 
Cornell’io medicinos kolegi- kaip be diržų. ta pasakyti. Bet kartais to-;
ja išstudijavo 20,000 katas- Diržų labai mažas išpilti- kia korektūros klaida visiš- 
trofų ir priėjo išvadų, kad mas galima aiškinti kaip kai uiinti iškreipia, 
platus saugumo diržų varto- pardavėjų nenoras juos siū- Biblija gal yra knyga, ku- 
jrmas per metus būtų išgel- lyti, kai jie sugeba įsiūlyti ri stropiausiai spausdinama, 
bėjęs 19,000 gyvybių ir per brangesnius priedus. Be to, J°s korektūrų skaito keli 
juos būtų sumažinęs sužeistų amerikiečiai yra savimi pa- žmonės po kelis kartus... 
skaičių. Iš 57 milionų mo- sitikę žmonės. Pats diržo įsi- jos vargu yra bent
toristų, tik 1 milionas teturi gijimas ir jo vartojimas to- viena laida, kurioje nebūtų 
saugumo diržus savo auto- kio žmogaus pasųmonoje klaidų.
mobiliuose. Kur čia protas,|reiškia: “Man gali atsitikti* Štai septynioliktame šimt- 
jei poros diržų kaina yra nelaimė”. Bet lietuviai turė- mėty vienos laidos “Dešira- 
tik 30-35 doleriai su visu į- tų sakyti: “Atsarga gėdos ties Dievo įsakymų” šeš- 

nedaro ir išeina tik į gerų” tasis įsakymas šitaip buvo 
ir taip pasakę, įsitaisyti sau- išspausdintas: “Svetimote- 
guroo diržus savo automobi- nauk”.

dėjimu?
Tie diržai nesudaro jokio 

nepatogumo automobilį va
žiuojant. Anaiptol, ilgoj ke
lionėj jie dar sumažina nuo
vargį. Svarbiausias diržų 
uždavinys yra apsaugoti ke
leivį ir vairuotoją nuo iškri
timo laukan katastrofai įvy
kus.

Penkis kartus yra saugiau 
palikti viduje, negu iškristi 
ant plento ar gatvės. Išimtis

BERŽINE KOŠE 
REIKALINGA

liuose. | Klaidų pastebėjus, jos
yj spausdintojai Barker ir Lu- 

________________ _ kas buvę nubausti 300 ster
lingų. 1953 m. už tos bib
lijos egzempliorių mokėjo 
;net $140.
į To paties amžiaus kitoje 

Paauguolių ištvirkimai ke- biblijos laidoje paliko šito-
lia nerimo ne tik Amerikoj. 
Štai ir neseniai pasibaigusia

kia nemaloni klaida: 
Turėjo būti: “Apgaudinė-

T . .. me Anglijos konservatorių kitę ir naikinkite midianitus,
yra atdara masina. Jei ji partijos kongrese tas klau- :nes jis apgaudinės jus savoo nei o tnn ofvom nronun •___ i____  •*-»_ ia K .5?” .simas buvo iškeltas.apsiverčia, tuo atveju geriau 
būti išmestam. Bet atdarų 
mašinų tėra nedaug ir ma

žmonomis”. Antroji pusė sa-

žiau atsitinka, kad nelaimių Vi_

Atstovai kalbėjo, kad blo- kinio turėjo būti: “nes jie 
gos įtakos jaunimui daro 'apgaudinės jumis savo klas-

o nei vnisdr i JU0 UpOl V Vi*
filmai, tejevizija irgeltonoji tomis”. Mat, angliškai žmo- 

^iSpaūda. Pavys dešinieji įne- nos — wiies, o klastos _im I r -___ i?__**_ _ i i_ >• > — --- -
of izzi'iii CUVVJU
tais atvejais diržai svarbūs šė rezoliucijų, kad už chuli-
apsaugoti, kad keleiviai ne
būtų trenkti į lango stiklų 
ar aštrius kampus.

Diržų priešininkai sako: 
Kų darysi, jei automobilis 
užsidegs ar Įkris į vandenį.

ganiškus veiksmus vai
kai ir suaugę būtų beržine 
koše vaišinami.

Vidaus reikalų ministeris 
prieš tai užprotestavo. Isto
rijos, sako, negalima pasuk-

Tik 0.3 - lr< mašinų užsi- ti 100 metų atgal.

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

SUŽADĖTINĖ, J. Titinio 15 įvairių 
trumpų pasakojimų, 180 puslapių. 
Kaina .......................................... 82.00

BARABAS, Paer Lagerkvisto istori- 
' nė apysaka iš pirmųjų krikščiony 

bės
Kipre, 
premiją.

wiles”, tik viena raidė kito
kia. Lengva suklysti.

OBUOLINE KOŠE

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kžŪsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir
šeliais. iliustruta. 416 puslapių, di
delio formato. Kaina ...... 85-60

DIEVU MIŠKAS, Balio Sruogos ne
užmirštamas aprašymas, kų jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina .................... 86.00

MIŠKAIS ATEINA RUDUO, Ma
riaus Katiliškio romanas. Ištisa 
Aukštaitijos kaimo tipų galerija. 
5i4 pusi., kieti viriai. Kaina 86.00

NEMUNO SCNCS, Andriaus Va
lucko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininkų sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrų, Pirma dalis 
280 psl. Kaina ........................ 83.00

NEMUNO SŪNCs. Andriaus Valuc
ko romanas antroji dalis, 426 pus
lapių. Kaina............................ 84.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY, V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo. kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
sos trys daly? (rištos j vienų kny
gų, kieti viriai, 631 puslapis. Kai
na ........................................... 86.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, je 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 

popieriuje. Kaina ................... 88.50
VALGIŲ GAMINIMAS, par«Sė ke

turios namų ūkio sgronomės: E. 
Drąsutienė, O. Radaitienė, E. 
Starkienė ir A. Sližienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ........................ 37.50

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽO
DYNAS, apie 20,000 žodžių, 368 pu

slapiai, redagavo V. Baravykas, 
pigiausias ir naujoviikiausiaa le
dynas, kieti viriai. Kaina .. 84-00

8IAURUOJU TAKELIU, K. B. 
KriaučiOno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos gyvenimo. 178 
puslp., įdomi knyga. Kaina.. 82.00

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG- 
UOKAI. Geriausias vadovėlis pra-

Šiuo metu galime lengvai 
pasidaryti obuolinės košės, 
kuri bus ružavos spalvos. 
Sušaldę turėsime jos ilges
niam laikui.

Imkime 
liūs ir juos netapkime, nes 
jei nulupsime, košė bus bal
tos spalvos su žaliu atspal
viu.

tų obuolių, nuplovę išimki 
„, . . . me sėklas, supiaustykime ir„ sudėkjme j pu<xJąj pridžki.

Ka™8 ...................5225 me puodelį vandens, apden-
žeme dega, j. Savicko užrasai ii kime ir virkime, kartas nuo 

karto pamaišydami, kol o- 
buoliai bus minkšti (apie 
20 min.).

Atšaldykime, ištrinkime 
h Į per stambų sietų, pridėkime

penkių dirbančių moterų y- 
ya ištekėjusios. Dvi iš pen- 

Paimkime 5 svarus minė-'kių dirbančių moterų turi 
moj{y)ciįnio amžiaus vaikų.

Spėjama, kad 1965 me
tais darbo ieškančių moterų 
bus 35 milionai.

1939 - 1945 metų, kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūrijoje, pirmoji da
lis 453 psl. Kieti viršat. Kaina 34.50

ŽEMĖ DEGA, J. Savicko užrašai an
tra dalis 414 psl. Kaina .... 34.50

w mu . w _______ Australijoje Queensland 'namus, susibaręs su sav<
metu pagal skonį cukraus ir su- provincijoje yra didelė saus- broliu, taip pat 103 meti 

Py1? i indus Padėkime šal- 'ra, ir visur žolė išdegusi, to-įjaunuoiiu.
dytuve maždaug nulio laip- kengūros eina į Charles- Į----------------------------------

ville aerodromų netoli Bris- Pilvo moliu nepasotinsi.

ŽEMAITĖS RASTAI. Garsiosios mh 
sų rašytojos pirmojo Varo 
Amerikoje parašyti vaizdeliai 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai 
Kaina ................................. 50 centų.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 

kun. M. Valadka. Labai įdomi kny
ga. Kaina ................................. 31-20

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas tri
jose dalyse, kiekviena dalis po 32.
Galima dalimis pirkti arba visas 3 
knygas už 30 00.

NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. Mi- 
chelsonienės parašyta; 250 įvairių

"•eeptų. 132 pusi. Kaina . ...31.25
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GAR .

bino senovėje Dievų yra m- turės teisę dalyvauti 76,145,
«okin Įvairiuose kmštno-e ir įvairino------  r ’

laikuose dievai buvo kitokie. Ke
kie buvo senųjų lietuvių dievai?
Kaina ............   81-00
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunige 

M. Valadkos parašyta knyga, 260
»u«l. Kaine ........................ 32-60
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai
•60 pusi. Kaina kietais viršeliais 32,
-ninkžtais viršeliais ....................31-09
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro

manas ii žemaičių Kalvarijos pra
; iries. Kietais viršeliais, 467 pusią 
piai, kaina ......................................... |4
TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ 

RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo oraktika. La
bai daug medžiagos. 96 puslapiai.
kaina ..................................... “

snių ar kiek žemiau. 
Turėsime apie dvi su puse

kvortų kosės ružavos spal
vos.

PER 70 MILIONŲ 
BALSUOTOJŲ

Lapkričio 4 d. rinkimuose

MIRUSIOS SIELOS, 
svarbiausias veikalas.

Miškinis. 290 pusi. Kaina

600 asmenų. Per 4 metus 
balsuotojų skaičius padidėjo 
daugiau kaip pusketvirto 
milionų asmenų, daugiausia 
Kalifornijoje (867,000).

Spėjama, kad šiemet pilie
čiai bus nerangūs ir tebal- 
suos apie 48 milionai asme
nų.

'Lietuviai piliečiai turėtų 
visi rinkimuose dalyvauti ir 
balsuoti už tokius kandida
tus, kurie geriausia gintų 
darbo žmonių ir visų komu
nistų pavergtųjų tautų rei
kalus.

Kiniečiai sako: Kas daug kal
ba, kenkia teisybei, kas daug 
valgo, kenkia sveikatai.

Gogelio 
M.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KEI EIVIS

•t* 17. didino oMid

SUSITIKO DVI PREZIDENTIENĖS

Atoterų demokračių klubas Washingtone surengė po
kylį buvusiai prezidentienei Truman (kairėj) pagerbti. 
Ji ten susitiko su buvusio prezidento Woodrow Wilson 
žmona (dešinėj). Vidury Hale Boggs, pokylio šeimi
ninkė, Louisianos kongresmano žmona.

AUDĖJA
Suk, sesule, tamprias, nytis— 
Drobę aušime abu!
Mes—nakties karaliai, vytys— 
Mes—smūtkeliai tarp žiedų.
Apmesiu aš, tu atausi,
Tu staklėse kaip laukuos! 
Drobėn—žiedų myliausių,
Dūšia—žydinčiuos sapnuos!
O pažinę naktį žvaina 
Žiedų drobes pynimus,—
Ar suprasim aklų dainų—
Dūšios žydinčius sapnus!
Ištesės suvertos nytys—
Tai minėsiu visados,
Kad negęš sapnai prašvitę,
Kad sesulė man dainuos.

x Balys Sruoga

bane žolės paėsti, kadang 
tik ten ji dar žaliuoja. Tas 

Amerikoje yra 22 milionai aišku, trukdo lėktuvams pa 
dirbančių moterų, kurioms kilti ir ypač nusileisti. Te 
per metus išmokama penk-f dėl, kai tik lėktuvas prade 

Mclntosh obuo-tadalis visų uždarbių. jda ūžti netoli aerodrome 
Vienas trečdalis jų dirba tarnautojai pasileidžia aute 

ne savo namuose. Trys iš mobiliais kengūrų iš aerc

MOTERYS DARBE

KENGŪROS TRUKDO 
SKRISTI

dromo kelių vaikyti.

SENIAUSIAS ŽMOGUS 
ŽEMĖJE

Irane gyvena Sayed Al 
kuris dokumentais galįs įre 
dyti savo 189 metų amžių 
Tai esųs seniausias žmogų 
mūsų žemėj.

Vienas jo sūnus turįs 12( 
metų ir neseniai apleidę

KAIP TIKRA AUKLĖ
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STEPONAS KAIRYS

Vlfiujl Msagaa
Praeitų žiemą LSS Literatūros Fondas išleido žymaus 
visuomenininko, Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 
raito pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų pirmų 
knygų — Lietuva budo. Spaudą knygų pasitiko labai 
palankiai. Vi&ų pripažinta, kad knyga yra ne tik di
delis indėlis į .mūsų praeities pažinimo literatūrų, bet 
kad tai yra ir didelės literatūrinės vertės darbas.
Mes patariame visiems Keleivio skaitytojams tų kny
gų perskaityti. Ji. teisybė, nėra pigi — $5.50, bet 
šiandien ir daug mažesnės vertės knygų.kaina yra ge
rokai didesnė. Knyga gaunama ir Keleivio adminis
tracijoje.
“Keleivy” duosime kelias ištraukas, kad skaitytojai 
galėtų susipažinti, kaip Steponas Kairys meistriškai 
sugeba rašyti. Visų pirma skyrelis apie tai, kaip 
jis iš Aukštaitijos vyksta į Palangą mokintis.

Priartėjo išvažiavimo diena. Viskas buvo iš anksto 
□aruošta man ir kelionei. Bėriukas pakaustytas ilgam 
aštraus plento keliui, — iki pat Jonavos geležinkelio 
stoties, iš viso per septyniadešimt kilometrų. Išvakariai 
nuėjau atsisveikinti su savo krikštatėviu. Kitais atvejais 
riek niūrus, mano krikštatėvis šiandien buvo kitoks ir, 
štraukęs iš odinio kapšo sidabrinį rublį, tarė: “Te tau, 
/aike! Toli ir ilgam važiuoji. — bus reikalingas”. Kai 
lėgau namo, rublį laikiau kietai saujoje suspaudęs.

Taip pat išvakarėse tėvas pasikvietė seklyčion ir 
padavė man visiems metams mokslui skirtus pinigus; 
’iepė patikrinti ir po to mama įsiuvo juos į švarko kišenę. 
°inigai buvo dideli ir dar didesnis manimi pasitikėji- 
nas, — tebuvau devynerių metų vabalas. Tėvas pasa
kė trumpų pamokslų, kaip nelengva ūkininkui uždirbti 
įtaigas, kad niekams neleisčiau.

Rytojaus dienų (tai buvo 1889 metų rugpiučio 12 
liena senuoju stiliumi) su visais atsisveikinęs, tėvelio 
/ežimas, dar saulei netekėjus, išvykau pirmon savo to- 
imon kelionėn. Bėriuko kojos atrodė jai pertrumpos, 

’iet jis, gavęs avižų, linksmai ryžosi. Susikrimtusi mo- 
ulė pėsčia palydėjo iki kaimo galo. Kai nuo paskuti- 
įio kalnelio atsisukau pažiūrėti namų, ji vis dar te- 
lestovėjo... Sudiev visiems ir labiausiai Tau, mama. 
Murzina nuo ašarų nosimi patraukiau dar vėsų ryto orų 
r giliai atsidusau.

Kūdikystė nežino ilgo sielvarto. Nežino ir sunkių 
velionių. Kų tuomet reiškė ilgas valandas kratytis plen- 
u trumpame augštaičių vežime, dantis sukandus, kad 
iūšia iš kūno neišlėktų, jei nuo kiekvieno kalnelio, už 
<iekvieno miškelio ir kelio posūkio išnirdavo vis nauji 
.aizdai, pirmų kartų matomi kaimai, vienkiemiai ir 
Įvarai, upės ir platus, vis naujomis staigmenomis vi
jojus kelias be galo. Pietų sustojome pirmų kartų ma- 
lo matytoje Ukmergėje. Penkias mylias nutrepsėjęs 
triukas gavo kvėptelėti, šieno ir abrako. Mudu su 
ėveliu pavalgėme pietų iš terbos ir užgėrėme saldžiu 
ivižiniu alum Giršono karčiamoje, kur dažniausiai su
jodavo visi užnevėžiečiai.

Nepasakysiu, kad Ukmergė būtų mane pritrenkusi 
avo didybe. Be kalbų — didelis miestas. Bet kaip 
•ia žmonės gyvena ir kų jie daro, man nebuvo aišku, 
vrautuvių duryse stovinėjo ir į mus pravažiuojančius 
zėpsojo žydai krautuvininkai, tarsi norėjo patvirtinti 
nūsų žmonių apie juos nuomonę — dykaduoniai. Ir 
iek čia jų daug! Tame mieste man beveik viskas buvo 
;vetima, ir, kai pasiganę vėl išvažiavome į laukus, pa
sijutau savesnis. Toliau buvo jau linksmiau važiuoti, 
les Ukmergėje susitikome su Jankauskais ir dar pa
tinau Simonų Keblų iš Vaičiuliškių kaimo, kurklietį. 
Cėblas taip pat buvo Palangos progimnazijos ketvirtos 
riasės mokinys ir buvo tėvo vežamas Jonavon. Tems- 
ant buvome Ugahrodėje ir nakvojome karčiamoje. Ki- 
ų rytų buvome Jonavos stotyje.

Nepaprasto man įspūdžio padare keleivinis iš Lie- 
iojos atbildėjęs traukinys. Viskas buvo nematyta ir 
daškė mano dėmesį. Bet skęsti įspūdžiuose nebuvo lai
to. Po poros valandų iš Vilniaus turėjo ateiti kitas 
raukinys ir mus vežti Liepojon. Neramiai pusryčia
vome. Iš anksto buvo nusipirkti bilietai ir susinešti daik- 
ai stoties platformom Susijaudinimas prašoko visas 
•ibas, kai iš geležinkelio posūkio nuo Vilniaus iššoko 
dūmais gauruotas garvežys ir, sunkiai šniokšdamas, at
skubėjo į stotį. Vos susikrovėme daiktus vagone ir at
sisveikinome su tėvais, garvežys žviegtelėjo ir trukte
lėjo. Trys augštaičiai ūkininkai, jau pražilę, pūslė
tomis rankomis peržegnojo vaikus tolimai kelionei, o 
ner jų veidus slinko neprašyta ašara. Nesigėdino vienas 

‘kito, nes verkė visi trys. Sudiev, tėveli!
• • •

“Teper budem govorit po ruski” (dabar kalbėsime 
rusiškai) — neginčijamu baisu pareiškė Simonas Keblas, 
ir nuo to momento ne tik kelyje, bet ir Palangon nu
vykus, gyvendami žemaičio JurguSo bendrabutyje, mo
kykloje, Palangos gatvėje, žaisdami, — visur tarp sa
vęs rusiškai tesikalbėjome. Tas nelemtas “lojalumas’* 
rusiškos mokyklos reikalavimui, gal ypač būdingas 
augštaičiams, mumyse išliko beveik visų mano Palan-
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», 1.58 KELE^TIS, SO. ■ BOSTOR^

VIETINES ŽINIOS
PADĖKA Našlių

Paliekant Bostono “Vy-1 Sandaros Moterų Klubas 
tiea*’ Vilkiukų draugininko šj sekmadienį, lapkričio 2 d. 
pareigas mažųjų skautų bu* Lietuvių Piliečių Draugijos 
vau ypatingai nuoširdžiai iš- salėj rengia našlių banketą, 
leistas ir apdovanotas ver- Pradžia 5 vai. vak. Jame 
tinga, nepamirštama dova- bus renkami našlių karalie
ne. Artimo meilės idėja, ku- nė ir karalius. Grieš Smito; 
rią vilkiukams nuolatos*bu-orkestras. Meninę programą; 
vau skiepijęs, rado tinkamą atliks dainininkas Jonas Ta-j 
atgarsį. mulionis ir jo grupė iš Na-■

Mieli vilkiukai, džiau- 'shua, N. H. Auka $2.50. 
giuosi Jūsų nuoširdumu,! Visus maloniai kviečia 
skautiškas ačiū už dovaną, j atsilankyti
ir ypatingas ačiū už buvimą! « •••
gerais skautais. Aš Jūsų nie- į ocnyroo ja
kad nepamiršiu.

PRISAIKDINA ADV. A. YOUNG

Gubernatorius Furcolo prisaikdina adv. Anthony Young, 
kuris yra paskirtas Bostono miesto finansų komisijos 
pirmininku. Greta Young stovi jo žmona.

fulk County teismo prisiekę vo pradėtos derybos su For- 
posėdininkai pripažino, kad du ir gana greit buvo susi-

Dėkojame visiem atsilan- p«?Įd ?outo* d4,.t?’ k«lb*tą. Tarp Fordo irGe- 
i TVnrhi kad jU buvo perdaug mine- neral Motors eina varžyty-

ninkų Dr-ios 21 kuoDOs kor' policininkų muštas. Spen- nės dėl rinkų ir Fordas pasi- ^2k£J?p£iofT?. £ gresia kalėjimas iki 29 rodė link,s susitarti pirmas
riamevS buvo apdoroti metų, o Ryan iki 7 metų, ir užbėgti uz akių savo kon- 
dovanomis, nes jųbuvo pil-.** raiąnt šių žinių, teisėjas kūrenta su naujais mode- 

otaiaa ™ p dar nebuvo padaręs spren- liais. Kartą Fordas pasira-
MtaSie šeimininkėms irdim0-
ycztv/jaass'; ovuiuiiumciita aa-------------------------------------------------kltOS dlOŽlOSIOS kompani-

^‘“‘ninkams.kunevaitao j Ka., pradeda mylėt,, tas tun jos gtreiko buvo

PADĖKA

9A

Budėkime!
•kta. Myk. Manomaitis

K. Merkis ir V. 
Bruzgelevičius

dalyvavo Rytų apygardos 
sporto klubų suvažiavime

---------  'New Yorke, atstovaudami į
Šiemet Lietuvių Kultūros So. Bostono lietuvių šach- į 

Klubo - pirmininku išrinktas matininkus ir LSK Dainavos 
dr. Juozas Girnius. Be jo sportininkus. Abu klubaii 
valdyboje yra Irena Manie- stropiai rengiasi bendrai va-! 
nė, Irena Mickūnienė, Bro- karienei, kuri bus su progra- 

nius Bakšys ir Zigmas Ga- ,ma ir šokiais lapkričio 9 d. 
velis. jSo. Bostono L. P. D-jos sa

lėje.
...

Grįžo Dramos Sambūris •

Kultūros 
Klubo vadovybė

Klubai remia demokrates

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugija, Brightono 
Lietuvių Piliečių Klubas ir 
Sandara remia

Pirmadienį iš Chicagos 
grįžo mūsų Dramos Sambū- 

senatoriaus rio aktoriai ten vaidinę su ' 
John F. Kennedy, guberna- dideliu pasisekimu “Vincą 
tariaus Foster Furcolo, ge- Kudirką” ir “Raudonąjį Vy- 
nealinio Edward J. McCor- ną”. Grįžo pavargę, bet pa- • 
mack kandidatūras. tenkinti.

RINKIMŲ SUKCRY

VAŽIUOJU PALANGON

svečius ir viešnias skaniais būti pasiruošęs kentėti, 
pyragais, Strand Cafe kava 
ir kitkuo. Ačiū visiems, ku
rie prisidėjo prie vakaro pa
sisekimo.

Valdyba

Merė

KAS BUVO KOCH?

Pavedžiojo po Europą

k . -S
Rinkimų kampanija pačiame įkaršty, čia matome vieno 
pobūvio “Meet the Candidates” metu iš kairės į de
šinę šen. John Kennedy ir jo žmoną, generalinį pro
kurorą Edvard McCormack ir jo žmoną.

i ________________

'A*. A. Young—Bo.ton o R- * ”d„šiolJ,dv; Youn« dirbo 
muitų komisijos pirmininko. ?“ffoIk County prokuroro 

įstaigoje. Be to, jis vertėsi ir
i

Praeitą šeštadienį buvo 
pirmasis šį rudenį Kultūros 
Klubo susirinkimas, kuria
me inž. J. Gimbutas dalino
si savo įspūdžiais, įgytais 
lankant Prancūzijos, Italijos 
ir Ispanijos meno muziejus, 
tarptautinę parodą Briusely 
ir kt Savo įdomų praneši
mą jis, inž. V. Izbicko pa
dedamas, pavaizdavo ekra
ne paveikslais.

Susirinkimą atidarė ir jam 
vadovavo V. Kulbokas.

Į šį susirinkimą buvo at
vykęs ir dr. V. Kaupia iš 
White River Jct Vermonte.

Policininkai užmušė 
Blinstrubo svočią

Tai įvyko šių metų vasa
rio 15 d. Policininkas Spen- 
cer Blinstrubo restorane su
laikė girtą svečią Gerald 
Couture iš Lewiston, Me., ir 
jį išvedė į nuovadą. Čia jis, 
matyti, buvo perdaug “šven-

(Atkelta iš 5-o psl.)
kad patys bolševikų prava- 
dyriai yra nemažiau už Ko- 
ehą nusidėję prieš ukrainie
čių tautą ir jei Kocho byla 
bus nagrinėjama Kijeve, tai 
ukrainiečiai nenoroms prisi
mins dar baisesnius savo 
tautos žudikus — Maskvos 
bolševikus, todėl paliko Ko- 
chą teisti lenkams.

E. Kocho bylos nagrinėji
mas Lenkijoj užtruks ilgesnį 
laiką, todėl dar bus progos 
apie tą bylą pakalbėti. Len
kai žada leisti pačiam Ko- 
chui teisme aiškintis ir turėti 
savo liudininkus ir gynėjus.

IŠVENGTAS STREIKAS

Už sėkmingą derybų bai
gimą visas Amerikos darbi
ninkų judėjimas sveikina 
automobilių darbininkų uni
ją ir jos vyriausią vadovą 
Walter Reuther.

Jieskojimai
Antanina Jarmokiūtė—Butkienė pa
ieško savo vyro Justino Butkaus, ki
lusio iš Naukaimio, Sijuvoa vals., Ra
seinių aps. Prieš 40 metų jis išvyko 
j Ameriką ir nežinau kur randasi. Ką 
nors apie jj žinantieji malonėkite pra
nešti adresu:

Mr. Ant. Dzimidas 
428 Cbipman St. Ext.
Waterbury, Conn.

Vedybos
Esu viengungis 38 metų amžiaus.

Negeriu ir nerūkau. Ieškau gyveni
mo draugės vedybų tikslu. Adresas:

Mr. Clem (48
323 E. Moreland 
Hatboro, Pa.

Apvalyk savo odą
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toliau vprsis advokato n ra k. pviuaug »vcn-
Adv. A. Yrama (Jankau- ... P įtintas”, nes kita ryta mirė.-----  „ x--------- nKa. ' - - • -----

■skas) gubernatoriaus paskir-Atkelta iš 6 rak
goję buvimo laiką, iki 1894 metų, į pat galą kiek tas Bostono miesto finansų 
atslūgdamas. Žemaičių garbei turėčiau pasakyti, kad komisijos pirmininku. Tas šia 
jie dažniau prisimindavo savąją, kalbą. pareigas jis jau pradėjo ei-

Nosimi prie lango prilipęs vis žiūrėjau ir žiūrėjau.
O traukinys vis bėgo ir bėgo, tik trumpam sustodamas Prano ir Onos Lavinskų vedybinio gyvenimo 50 metų sukak- 
stotyse atsikvėpti. Kiek tų stočių buvo ir kaip jos va- ’ties pro8a’ nupiginta kaina paleidžiu svarbią istorinę knygą:

Didelis poetas yra vertingiau- 
tautos brangenybė.

L. Beethoveu
  JUK. K

c

miesto ligoninėje.
Praeitą penktadienį Suf-

Stebėtinas DeraNaujas Gydys 
Stebuklus

Džiaukis švaria, malonia odo, laisva 
nuo visokių negražių ir nepatogių 
veido ir odos dėmių! Stebėtina nau
ja TROPICANA OINTMENT (mos
tis) garantuotai pagelbės jums nuo 
psoriasis simptomų, ekaemos, spuo
gų, juodgalvių, odos lupinėjimosi ir 
kt. išviršinių priežasčių iššauktų odos 
dėmių. Be riebalų, netepantis ir ne
kenksmingas jautriausiai odai. Ne
svarbu, ką jūs bandėte ir kiek ilgai 
jūs kentėjote, bandykit TROPICANA 
OINTMENT.
Nesiųsk Pinigų—10 Dienų Bandymas 

Kad įsitikintumet, kaip nepaprastai
irLažas n vasale in
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dinosi — kas gali žinoti. Kai jau vakarėjo ir, turbūt, 
jau buvome pravažiavę Mažeikius, įspūdžių nukamuo
tas, užmigau. Liepoją privažiuojant, mano draugams 
buvo nemaža vargo, kol mane grąžino sąmonėn: sap
nuodamas blūdijau namais, blūdijau kelionės pergyve
nimais ir nenorėjau skaitytis su tuo, kad jau Liepoja 
ir kad jau reikia iš traukinio kraustytis.

(Bus daugiau)

, ir angliškųjų skobnių
ŽODYNAS 

Knyga, kurios visi lankė, bet labiausiai tai Valparaiso Uni
versiteto ir kitų universitetų bei kolegijų buvusieji lietuviai stu
dentai. Ji yra pirmoji knyga, kurioje plačiai aprašomos aukšto
sios mokyklos, lankytos senosios Amerikos lietuvių inteligentijos; 
Aprašoma ir pati inteligentija. Be to, daug pasakyta apie tuome
tinės lietuvių spaudos kalbą, apie privatines ir parapijines moky
klas, kuriose buvo dėstoma lietuvių kalba. Antroje knygos dalyje 
eina Angliškųjų skolinių žodynas, kuriame daug duodama gyvo
sios kalbos pavyzdžių, labai aiškiai parodančių šnekamąją Ameri
kos lietuvių kalbą. Knyga didelio formato, 366 psl., kietais vir
šeliais, gerame popieriuje, kaina tik $5. Rašykite:

Dr. Alg. Margeris, 3325 S. Halsted St., Chicago 8, III.

LIETUVIŲ SPAUDA AMERIKOJE
NUO 1879 METŲ IKI 1955 METŲ >

Nuo pirmo lietuviško lakraščio pasirodžiusio Amerikoje iki 
paskutinių leidinių, kiek tik jų buvo, kas leido, kur, kada, viską 
rasite. Kaina tik $2.25. įdėkit du dolerius ir pridėkit stempomis 
25 centus, parašykit savo aiškų adresą ir gausite tą knygą. 
FRANK LAVINSKAS, 41-41 46th St„ Long Island City 4, N. Y.

VAISTUS J LIETUVĄ
ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINĖS UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai.
VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS, Reg. Ph. sav.
100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname Worcesterj ir apylinkę vaistais

KIMBARAS IOLC
Kimbaras gerai 

nuo inkstų ir pūs
lės ligų, šlapinimosi 
kanalo uždegimo ir 
nuo odos išbėrimo. 
Ramunės žiedai eu- 
ropiški ir Ramunės 
arbata yra visada 
gerai išsigerti.

Medleva žievės yra vienos iš ge
riausių dėl vidurių užkietėjimo. 
Pas mus galite gauti visokių žo
lių ir šaknų, kurios tik randasi 
kur pasaulyje. Turime Ir me
daus — Kubos medaus, liepos 
žiedų medaus, dobilų ir orenčių 
medaus. Medaus per paštą ne- 
siunčiame.

Alei. Mizara
414 W. Broadvray

So. Boaton 27, Masa. 
Užeikite į Alexander’s vietą.

(Atkelta iš 2-tro pusi.)
mittee for Constitutional 
Govemmen, Ine.” vardu. Iš
leista gal milionas kopijų 
brošiūros su visokiausiais 
prasimanymais. Bet prieš 
Hoffa tas “komitetas” ne
prasitarė nė žodžio.

Prie derybų stalo
Derybos tarp ’ darbdavių 

ir unijos. ie pradžios buvo
vedamos visos pramonės ndeit io dienų bandymą be ririkoa. 
mastu, O vyriausias darbda-!dą ir adresų. Kai Tropieana Oint- 
vių kalbėtojas buvo Generalg*. ta
Motors. Susitarimas pasiro-Į 8įURk $2 ir mes apmokėsime pašto iš-

nptralimas Pradėta derė- ilaidas- Jei nepatenkintas nepapras- ae negalimas, rraaeia aere- ;tais rexultatais> ir .tgauri
tis su pavienėmis korporaci- savo pinigus.
jomis. Pirmiausia su Chrys-į tr?PoAboxI5o5’ * 
ler, bet be pasėkų. Tada bu- į clinton. Indiana

Ar Nori Būti Sveikas ir Drūtas?
Jei Tamsta nori sulaukti ilgą ir naudingą 

amžių, tai Tamsta turi turėti gerą kraują ir 
nervus. Mes dabar turime naujas Vitaminų 
ir Mineralų kapsules, į kurių sudėtį įeina vi
si mineralai, vitaminai ir kepenų bei liaukų 
ekstraktai, kurie, pagal medicinos mokslą, 
organizmui yra reikalingi sveikatai ir ilgam 
amžiui pasiekti. Tik vieną kapsulę per die

ną reikia imti. Vaistų vardas yra Ideal Ultrabea Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrino.

Kaina su persiuntimu $7 už bonką 100 kapsulių. Tinka vi
sai šeiniai vartoti. Prašom rašyti ir parsitraukt šiuo adresu: 

IDEAL PHARMACY, 29 Kelly Są„ Worcester,
V. G. Skrinską (savininkas)

ŽODYNAS
A. LALIO 

Lietuvių-Anglų ir

SPECIALŪS KALĖDŲ PAKIETAI I LIETUVĄ
PAKIETAS XG1 — $36.00

3 jardai vilnonės medžiagos vyrų apsiaustui, sunki, gerai 
nešiojasi, spalvos tamsiai pilka, kletkuota ir mėlyna.
3 su trečdaliu anglų worsted medžiagos kostiumams, mėly
nos, rudos ar pilkos su baltais dryžiais.
3 jardai gero pamušalo, pritaikintos spalvos prie medžiagų. 

PAKIETAS XL3 — 537.00
3 jardai grynos vilnos Velour medžiagos moterų apsiaus
tams, juodos ar mėlynos spalvos.
S jardai grynos Botany vilnos Serge moterių kostiumams 
mėlynos, tamsiai žalios ar vyno spalvos.
3 jardai dirbtinio šilko pamušalui, pritaikintos spalvos.
2 jardai rajono medžiagos šiltai bliuskai baltas raštas ant 
Šviesiai rudo ar pilko dugno.

PAKIETAS XF15 — $1830
2 svarai 3 unc. cukraus 
2 sv. šokolado plytelėse
1 sv. šokoladinių saldainių
2 sv. Danijos kiaulienos

1/2 svaro arbatos 
i/i svaro razinkų 
1 gabalas muilo Lux 
20 Kalėdų žvakelių

1256 Pualagtai 
dvigubos špaltos

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko- 
vus dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI $10,000.
SLA—-TAUPOMOJI APDRAUDA U $10,000 dešimčiai 

fr dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
S0 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA matimečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei* 
OaL _____

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdraudė <|uoda pašauna iki $325 į minėsi.

SLA apdrauda—SAUGŲ NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nno gimimo dienos fld

žinių apie 8LA darbus ir apdraudas galite sau- 
kurios yra visose žymenim

Ir SLA Centre. Rašykite tokiu adresu:

$87 Weet
DR. M. J. VINIKAS

Nm Turit 1, N. T.

$14

Pinigas siųsti kartu su

Dr. D. PILKA 
84$ E. Broadvray

Sn. Boston Ž7, Mum.

Peniunėiuni Siuntiniai j SSSR, Lietau. Ertij«, Ltfeifc ir Kita. SSSR Dalb
Naudokitės patarnavimu patikimos, atydtioe Ir skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., INC
Lieensed by USSk

135 W. 14th St, NEW YORK 11, N. Yn TęL CH 3-2383
< MŪSŲ SKYRIAI

308 y»-4t> 8tre«t 332 FUImorc Avė. 132 Fraaklln Avė. 141 2-sd Avė 
SO. BOSTON. MASS. BUFFALO 6. N. Y. HARTFORD, CONN. NEW YORK CITY 
Tel. AN 8-5040 TeL MOhswk 2674 TeL CHapel 04724 Tel. YU 24380

V1*"“? 2* Raysioud Plaza W. 11339 Jos. Caumuu 632 W. Girard Avė.
Clevehmd 13. Ohio NEWARK, N. J. DETROIT 12, MICH. PMMaMkia 23, Pa. 
Tel. TOwer 1-1461 TeL MArfcet 2-2877 TeL TOvuseod 9-3960 TeL WAbut 54878 
Visata klausimais, ryšyje su persiuntimu siuntinių jūsų gimiMms ir druucnms, kretpUtdu i 
tyrusius, atydžius ir mandagius skyrių vedėjus, kurie maloniai suteiks jums visus nor *

PRADŽIUGINKITE SAVO ARTIMUOSIUS SIUNTINIU KALŽDOM8. 
didžiulė*firma,* turėdama tūkstančius patenkintų ktijentų, 100% garsnti

tymą- Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatą pasiekia per S-7 savaites ( 
paštu laike 7-12 dienų).

Mūsų įstaigoje yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies maisto produktų, pramonės guminių: skarelių, 
avalynės, laikrodžių ir kitų daiktų pačiomis tumia usiomts kainomis,

—I aukščiau paduotas kainas įeina viskas —
REIKALAUKITE speciaiinių sąrašų kitų standartinių 

maisto pakietų Kalėdoms, ar sudarykite patys pakietus 
iki 44 svarų svorio.
Pristatymas KALĖDOMS GARANTUOTAS, jei užsakoma 

PRIEŠ LAPKRIČIO 14 DIENĄ
Mes patariame naudotis mūsų greitu oro pašto patarna

vimu vaistams su receptais ar be receptų siųsti.

Tazab of London
Sl Reramir St CAMBRIDGE,«»». Teli KI 7-OTOS

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

vCl mIIkI9wO111B —■
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAMKV SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILDĖTŲ
♦ PROGRAMŲ ur PLAKATŲ

"Keleivio” 
ir malŲi 
Uta

padalas t*™"****"^ 
ir pigiaa, aegv ran 
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DAR VIENAS KAPAS SUPILTAS

KELEIVIS, SO. BOSTON
MOŠŲ PADĖKA Jahn’ai, Senior, verčiau ru- ster Furcolo būtų vėl išrink- Šachmatininkai pradeda

pinkis savo nuodėmėmis!
Labai didelė nelaimė iš-i ---------

tiko mus—netekome myli-j Mėgsti liežuvį aušinti ki
lnos žmonos ir motinos Mi-
chalinos Jurevičiūtės-Ane-'Be reikalo tą

tas. Komitete yra apie šim- sezoną 
tą asmenų. j

To komiteto sekretorių

I

Nr. 44, Spalio 29, 1968
KAS NESKAITETE?

--------- - “Keleivio”
Bostono Metropolitan į je galite gauti

tų nuodėmių ieškodamas, 'yra Tillie A. Gerulis iš Wor- Chess Lygos rungtynės pra- “Darbo” numeri ui 75 
Be reikalo tą darai. Juk ži- cester. Be to, jo prezidiume sidės lapkričio 7-8 d.d. Lie-

Mount Hope kapinėse: pėjo, kad jos šeimai nieko 
spalio 21 d. buvo supiltas netrūktų, kad visi būtų so- 
dar vienas lietuviškas kapas, tūs, sveiki ir laimingi. 
Palaidojome Michaliną Ju- ‘‘Jai rūpėjo ne tik savo 
revičiūtę-Anestienę, kun bu- šeimos aplinka, bet ir visuo-

stienės. Esame giliai sujau-nai, kad plepalais apie kitų yra adv. Leonard Tamule iš tuviai į šias p-bes įkelia dvi 
dinti ir dėkingi visiems gi- “bedieviškumą” savo mirti-,Brocktono, John Belskas iš komandas: A ir B. A ko- 

no nusikaltimo penktajam Cambridge ir Albin J. Va- mandoje šiemet dalyvaus a- 
Dievo įsakymui — Neuž-roski iš Lowell. :bu 19-mečiai broliai Švei-
mušk neišpirksi ir savo dū- į ----------------------------- kauskai, B -komandoje bus
šios' neišganysi. Seniai lai- Pagerbė A. Nevierą
kas pagalvoti apie veiks-

vo gimusi Lietuvoje, Pasva 
lio miestelyje, 1889 metų

menes
klausė

gyvenimas.
pažangioms

Ji pn 
organi-

kovo 15 d. Amerikon velio-, zacijoms ir visada padėdavo 
nė atvyko 1907 m. ir po tri-i tiems, kūne tose organizaci
jų metų čia ištekėjo už Vi-jose dirbo. Deja, gyvenimas 
limo Vinco Anestos. Velionė ne visada žmogui šypsosi; 
paliko liūdinčius, be savo jeigu būna šviesių, malonių 
vyro Vinco, dukterį Mildą ir valandėlių, tai pasitaiko ir 
keturius brolius: Antaną ir tamsių, sunkių momentų, ir 
Steponą Floridoje ir Vladą velionė viską giliai atjaus- 
su Juozu Lietuvoje. davo. Gyvendama svetimoj

Prie kapo susirinko labai i padangėj, ji visada rūpinosi 
daug žmonių. Masinu buvo Lietuvos likimu. Kai atsikū-

miniems, draugams ir bičiu
liams, kurie mus sunkią va
landą stengėsi nuraminti, 
mūsų skausmą sumažinti, 
dėkingi jiems už gėles, taip 
gausų dalyvavimą šermeny
se ir laidotuvėse.

Ačiū drg. S. Michelsonui 
už koplyčioje ir kapinėse 
pasakytas a t s isveikinimo 
kalbas, ačiū graboriams Za- 
letskams už rūpestingą pa
tarnavimą.

Vincas Anesta, 
Milda Anestaitė

Buvo gražus Laisvės 
Varpo koncertas

tus, "Varpą” ui $2.00, 5
mokslininką pavalytą knygą 
"Mažoji Lietuva” ui $64)0.

13 metų Algis Makaitis iš) 
Norwoodo ir 14-metis Gedi-

Sekmadienį Lietuvių Pilie- minas Kuodis. iš Arlingtono, 
čių Dr-jos salėje LRKS 94 ^‘eta Sta®10 Kazlausko, Al-

----------------------------- 'kuopa surengė pokylį savo Siman^° Ivaškos, Albino ir
Adv. J. Grigalius—Furcolo pirmininkui Albinui Nevie- įKarosų.
komiteto pirmininkas ;rai pagerbti, jam sulaukus '

50 metų amžiaus. Pokyliui

mingesnes priemones peklos 
išvengti.

ODOS BADAI
. Stori, geriausios rūšies, tikri vy- 

Adv. John J. Grigalus vadovavo adv. J. Grigalus. riški grynos odos padai čia vartoti 
pirmininkauja lietuvių ko- A. Neviera taipgi yra ii- dJdfir%\\SS ^pmoUm^o 
mitetui, kuris rūpinosi, kad gametis Lietuvių Piliečių
dabartinis gubernatorius Fo- Dr-jos vicepirmininkas.

*Sš^S afteįy Tą xr tĮt “i, ar ąr’S s’srir

POLITINIS SKELBDIAS POLITINIS SKELBIMAS POLIT

JEREMIAH BERMAN CO. 
267 Congress St., Boston, Mass.

PAMALDOS UITUV1AM9 
EVANGELIKAMS 

sekmadienį, vaL 
So. Bostone, L ir 4th SL BAŽ
NYČIOJE įvyksta pamaldos lie- 
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir ver
di Sv. Raštą į lietuvių kalbą,

Dr. B. Matulionis
* * jKAMBARYS NUOMAI

' Kambarys su teise naudotis virtuve 
ir su baldais išnuomojamas tuoj pat. 

j Skambinti tel. AN 8-2080.
ii

Tat*. HM,
Į

Perrinkime dabartinį
GUBERNATORIŲ FOSTER FURCOLO j

Praeitą sekmadienį Tho
mas Park mokyklos salėje

rė laisva tėvynė, nušvito ve-
_ _ __ lionei viltis, kad susidarys . _
Michelsonas pasakė atsi&vei- galimybių grįžti į savo gim- Į511'70 Laisvės Varpo metinis 
kinimožodį. tini kraštą, į Pasvalį, kur ji koncertas, kurio programą

“Michalina šiandien neži- paliko tiek daug draugų ii- atliko viešnia iš Anglijos 
no—pradėjo jisai—kad mes giminių, ir kad tenai bus ra- ..ai¥?.a Liustikaitė ir svečias 
čia susirinkom palydėti ją miau užbaigti paskutines Čikagos Algirdas Brazię. 
į paskutinę kelionę ir pasku- savo dienas. Deja, tos viltys y®?18 akomponavo komp. 
tini kartą" atsisveikinti. Ne- neišsipildė. Užtai gi mes,jJu“us Gaidelis.
matoma likimo ranka nu- kurie liekame dar gyvi, pa- j Programoj buvo 17 liau- 
traukė tą siūlą, kuris jungė sižadėkim šiandien tęsti ne- ^les. damų ir 7 opera iš- 
ją su mumis. Bet kai užgeso užbaigtą jos darbą, kad atei-
gyvybės liepsnelė, tai tik da- tis būtų šviesesnė visiems, 
bar nušvito velionės nueitas “O dabar, Michalina, te- 
gyvenimo kelias; tik dabar bus Tau amžinas atilsis šito- 
mes matom, su kokiu pasi- je svetimoj padangėj.” 
šventimu ji ėjo tas savo pa- Visiems atsidusus ir pas- 
reigas, kurias gyvenimas už- kuriniu žvilgsniu su velione 
deda kiekvienai žmonai ir atsisveikinus, vyras ir duktė 
motinai. pakvietė laidotuvių dalyvius

“Nėra pasauly tokio sai- susirinkti South Bostono L.

net iš kitų valstijų. Grabas 
skendo gėlių vainikuose. S.

l’A XV V. 4-z-klziz\a vvjiviv niaoiu, j Pili<*nili Tiroli ori-i ne cvnfainni AUI1UU * v*'ž o v

traukos. Be to, dar bene 
pustuzinis dalykų buvo iš
prašytas virš programos.

Dainavimo žinovai galės 
blusinėti solistų balsus ir 
kaip jie tą ar kitą progra
mos dalyką atliko. Man, ei
liniam klausytojui, bendrai 
koncertas padarė giių įspū
dį ir kai kurie jame girdėti 
dalykai ilgai skambės ausy-

būtų galima išmatuoti tą Lur visus pavaišino kava ir 
jautrumą, tą meilę, kurią užkandžiais ir nuoširdžiai 
moteris kasdieną aukoja sa- padėkojo visiems už pareik- 
vo šeimai. Tokia mote- ^4 užuojautą ir suraminimą 
ris, tokia žmona ir motina sunkioj valandoj, 
buvo Michalina. Jai vis rū- Koresp.

MŪSŲ MUZIKA ir DAINA SKAMBĖS DIDŽIAUSIOJE 
BOSTONO SALĖJE

Lapkričio 16 d. didžiau
sioj Bostono salėj — Sym- 
phony Hali, bus pirmasis

ir lapkričio 16 d.
Biletus įsigykite iš ank

sto, nes vėliau galite jų ne
Bostone lietuvių simfoninis ■ begauti. Taip buvo, kai čia 
koncertas. Jį atliks Bostono 
universiteto simfoninis or
kestras. kuris yra geriausias 
po Bostono simfonijos orke
stro. Be orkestro, iš Chica
gos atvyksta tenoras Stasys 
Baras - Baranauskas, kuris 
neseniai Chicagoje iš šimtų 
Amerikos ir Kanados daini
ninkų laimėjo piimąją vietą.
Jis dainuos simfonijos orke
strai palydint.

Taigi, tą dieną ne kurioj 
nors mažoj So. Bostono sa
lėj, bet pačiame Bostono vi
dury, didžiausioje salėje 
skambės mūsų muzika ir 
daina. Tai tikrai istorinis 
Bostono lietuvių gyvenimo 
įvykis.

Neabejotina, kad visi pla
čiosios Bostono apylinkės 
lietuviai jį tinkamai įvertins 
ir norės būti jo liudininkais, 
todėl didelė salė bus pilna.
Bostoniškiai lietuviai tebėra 
gyvi, jie nekartą yra tai įro-

koncertavo Čiurlionio cho
ras. Centrinė biletų platini
mo vieta — Ivaškų baldų 
krautuvėj, 366 Broadway, 
So. Bostone, tel. AN 8-4618.

Biletų kainos: $3, $2.50, 
S2.00 ir $1.50.

Pasiimkite bilietus

Simfonijos koncerto bile
tų platintojai: Barūnienė, H. 
Čepas, J. Gedmintas, O Ge- 
ralienė, O. Gražulienė, A. 
Januškevičienė, J. Jonaitis, 
B. Kapočienė, I. Manomaitie- 
nė, J. Olevičius, L. Švelnys, 
A. Treinys, S. Vaitkevičius 
prašomi biletų pasiimti iš 
Biletų komisijos pirm. O. 
Ivaškienes.

Sveikina iš Floridos

Norwoodietis A. Neviac- 
kas su žmona atsiuntė svei
kinimų iš Miami. Rašo, kad

dę, susirinkdami tūkstan- spalio 20 d. išvyksta namo. 
čiais dalyvauti tokia- Taigi, šiuo metu jie jau yra 
me veiksme. Tą parodys jie grįžę į Nonvoodą.

r The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė

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

Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui į 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. Emanuel L Rosengard. B- S., Reg. Pharm.,

382a W- BR0ADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6028

Nuo 9 ryl<» iki 8 vai. vak. Išskyrus šventadienius, ir sekmad-

SEKANČIAM TERMINUI 
MASSACHUSETTS VALSTIJOJE

se.
Laisvės Varpas ir šį kaitą 

įrodė, kad ką jis rengia, 
gerai surengia.

Klausytojų buvo nemaža, 
nora galėjo būti daugiau.

Šis ruduo pradėtas gražiu 
koncertu. Po 3 savaičių, lap
kričio 16 d. bus antras di
desnis koncertas, kurį ren
gia Balfas Simfonijos salėj. 
Tikėsime, kad gražiai pradė
ję, nesustosime, ir per žiemą 
dar turėsime nevieną gerą 
koncertą ir kitokių aukšto 
lygio kultūrinių pramogų.

Ž—is

Kur gauti bilietų 
simfonijos koncertui?

So. Bostone: Ivaškų bal
dų krautuvėj, 366 Broad- 
way, Minkų krautuvėje 502 
Broadway ir pas platinto
jus. Worcester: V. Skrinska, 
Ideal Pharmacy, 29 Kelly 
So,.; Norwoode: Antanasi 
Mickūnas, Balch Pharmacy, 
1140 Washington Avenue; 
Cambridge: Daukantas 
Market, 187 Webster Avė.

Brocktone: Ant. Miškinis, 
Good-Will Pharmacy 116 
Ames St.

Legionierėa turi
naują vadovybę

Lapkričio 2 d. 3 vai. po 
pietų savose patalpose (168 
H St., So. Bostone) bus iš
kilmingas Stepono Dariaus 
posto ir moterų pagelbinio 
vieneto vadovybių iškilmin
gas pareigų perėmimas.

Naująją moterų legionie
rių vadovybę sudalys: Pir- 

jmininkė Monica Plevock, 
1-oji vicepirm. Paula Ketvir
tis; 2-oji vicepirm. Anna 
Casey; sekr. Maiy Ross; 
iždininkė Maiy Svogdys; 
kap. Blanche Stravinsky; 
istor. Beatriče Kodas; mar
šalka Mary Gailius ;vykd. 

Įkom.: Anna Vareika, Aldo-

Gubernatorius Foster Furcolo
Gubernatorius Foster Furcolo ne tik užjaučia Lietuvos skau

smus ir vargus, bet jis pilnai pripažįsta lietuvius. Jis yra darbo 
imoniu gubernatorius. Jis stipriai pasižymėjo veikloje prieš ko
munistus, ka pripažino ir tokios vyriausybės, kaip Italijos, ir Len- 
kijos. Vietoje tuščių pažadų, Gubernatorius Foster Furcolo stoja 
i darbą už darbo žmogaus gerbūvį, rūpinasi kiekvieno žmogaus, 
gyvenančio mūsų valstijoje, gerove.

Tad neužmirškime, visi kaip vienas, lapkričio 4 dieną nueiti 
į balsavimo vietą ir atiduokime savo balsus už tikrai gerą mūsų 
draugą ir prieteliu FOSTER FURCOLO!

Adv. John J. Grigalus

V. Vadeiša
LIETUVIS BATSIUVIS 

ODA SIUNTINIAMS
i 3 Parduodu pirmos rūšies odą, au- ►
j elius, padus, vitpadžius siunti-ff

liams j užjūrius nupiginta 
«l ttlieku visus batsiuvio 
^zreit, sąžiningai ir duodu patari 

• 4 mus apie odas. Adresas:
;1I73 Eighth SU So.
; H nuo 7 rvto iki 7 vai. vak, išsky

rus trečiadienius ir sekm 
J A Telefonas: AN 8-0055

iKsmrzY . * LUMUM
Charles J. Kay

(KUČINSKAS)
Lietuvis Plumberis

J Atlieka visokius “plumbing”
■ aliejaus ir gazo vamzdžių įveahi
4 ir taisymo darbus. Kainos priei- 

* S narnos. Pirm n-gu kų darote, pas- 
; Skambinkit, paklauskit mūsų kainų.

5 Telefonas CO 5-5839 
ąl2 Mt. Vernon, Dorshester, Maa

1

Hoa, aso W<

Tat AV

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Jūs GAUT padėt.. jūsų ugniagesiam...
SAUGOTI JUMIS IR JŪSIŠKIUS 

GELBĖTI GYVYBES IŠVENGIANT GAISRŲ

Jūs GALIT padėt... jūsų ugniagesiam...
REMKITE JŪSŲ MIESTO GAISRININKUS 

BALSUOKIT TAIP I KLAUSIMA 4

-Russel S. Codman. Jr.. 59 Marlboro St. 
Former Fire Commissioner

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
(NAUJAS ADRESAS)

390 Wc»t Broadway, So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8-8764
Persiunčiame Jūsų sudary tus siuntinius | LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis.
iš naują robu, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS. MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

Iš toliau siuskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų sųraša ir aiškius siuntėjo ir pa vėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums. kiek kainuoja persiuntimas.

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

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

IŠTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITfiS LIETUVIŠKAI
taiga greičiausiai patar- 

NIAI APDRAUSTI.
na Drevinsky,Vivtoria Wa-J "Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų istai, 
shwell, Vera Kanusky, An- . nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTiNIA
na Kontrim ir Eilėn Bush- 
nuin.

Siunčiame sa lnturi«to įgaliojimais.
Siuntiniai priimami kasdien nuo S iki 5 vai. vak.. ketvirtadieniais 

9 iki 7 v..L vak. it šršti.vdiemiai. t<«« S rtlit iki 2 po piltų.

radio programa

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vaL 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadway, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis.”

Steponas Minkąs.
acuzzazzi

Kas perka ar 
namus, ūkius, biznius

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONE 

Saukit nuo 9 iki 7 ▼. rak.
Tel.: AN 8-7031

o kitu laiku; TeL GB 6-2887

»ivmmnmsran snv
1

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus ii lauko ii 
ir vidaus: apkalame linge* II 
liais; sutaisome pijazus *“ 
dengiam bei taisom 
Prašom kreiptis:

John Petrus
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass. 
TeL: JA4-457S

APSIDRAUSK NUO
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Justkc of tho 

598 E.
80. Boston 27,

8*2481mw3... TeL AN 8-1761 Ir AN

*TeL AN 8-2712 irba BI4-80U

Dr. J. C. Seymour
(LANIMBU8) 

ir

Z-RAT Apant«

VALANDOS: m» 2-4, au» T-S 
SM BBOADVAT

•OUTH BOSTON.

TeL AN 8-2806

Dr.J. L.Pasakarnis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6

447 BROADWAY 
30UTH BOSTON, MASK

A. J. NAMAKSY
ATI A INSVBANCIw.

BOSTON, M A8 
Office T«L AN 8-OS48

m. ST
Vesi

ToL PA B4S1S

KETVIRTIS A CO.

i, papuofchm 
279 W. Hr6aDWAY

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8*4448

FLOOD SQUARE 
HARDWARECO.

s


