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Ekspertai Tarsis, Kaip 
Išvengti Puolimo Iš Pasali)

Maskva Sutinka, Kad Ekspertai Susitiktų Ženevoje Lap
kričio 10 D. Ir Tartųsi Del Priemonių, Kaip Apsi

saugoti Nuo Netikėto Puolimo; Daug Ginčijamų
Klausimų Bus Pakelta Derybose; Klausi

mas Suksi* Apie Inspekcijų Ir Įspėjimų.

Amerika jau seniau buvo Sovchozai Statys
,«giūiiusi Sovietų Rusijai, Miestams Daržoves 
sušaukti ekspertų pasitari- 
mų ir leisti jiems aptarti 
klausimų, kaip geriausiai 
galima būtų apsisaugoti nuo 
netikėto puolimo iš pasalų.
Tas Klausimas yra labai 
svarbus dabar, kada neti- ... .
ketas puolimas su modemiš- j*
kais atominiais ir vandeni
lio ginklais gali būti spren
džiamas ir kada reikia būti 
nuolat pasiruošus netikėtų 
puolimų pasitikti.

Iš Vakaių pusės ekspertų 
pasitarimuose dalyvaus a- 
merikiečiai, anglai, prancū
zai, kanadiečiai ir italai.
Rusai Sako, kau jie savu ue- 
legacijon įjungs be rusų len
kus, čėkus, rumunus ir alba
nus, nes esu jie turį išlaikyti 
“atstovybė lygybę”. _ 

Atstovybės klausimas tur 
būt nebus kliūtis pasitari
mus vesti. Bet rusai savo su
tikime derybas vesti sako, 
kad ekspertų pasitarimai tu
ri numatyti ir nusiginklavi
mo reikalų, bet kaip jie ma-1 
no

Sovietų Rusija paskelbė 
naujų patvarkymų, kad 
daraoves miestams nuo atei- 
načių metų statys valstybi
niai ūkiai (sovchozai), o 

kurie iki šiolei 
aprūpindavo miestus . švie
žiomis daržovėmis, turės sa
vo kainas pritaikyti prie 
sovchozų kainų ir nebegalės 
imti iš miestų gyventojų to
kias kainas, kokias nori.

Sovchozai yra valstybės 
agronomų vedami dvarai. 
Lietuvoje jų yra apie 100. 
Jie yra įsikūrę geriausių bu
vusių dvarų centruose. Ru
sijoje yra ir labai didelių 
sovchozų, kurie turi po ke
liasdešimt tūkstančių ha že
mės. .

DIDELfi NELAIME KAN ADOS ANGLIŲ KASYKLOJE

Kanadoj Nova Scolia anglių kasykloj netoli Springhill įvyko sprogimas ir 166 

angliakasiai buvo užgriuvę. Dalis jų Msigelbėio, po kėlių dienų atkasė dar 19 

tome nešamų vienų iš atkastųjų, bet j gyvų, bet 25 tebėra neatkasti ir maža 

bėra vilties, kad jie yra gyvi. čia “ma-au negyvą. Per paskutiniuosius 2 metus 

tai antroji didelė nelaimė Kanados kasyklose.

I

Derybos Dėl A-Ginldi) 
Bandymų Draudimo Vyksta

Rusai Pradėjo Derybas “Ii Antro Galo”, Pasiūlė Tuoj 
Pat Uždrausti Atominių Ginklų Bandymu* “Visam 

Laikui”; Amerika Ir Anglija Sako, Reikia Su
sitarti Kontrolę Ir Tada Atsisakyti Ban

dymų; Amerika Už Laikinų Bandymų 
Sustabdymų.

Negrų Balsuotojų 
Skaičius Pietuose

Ilgai ruoštos ir ekspertų 
jau aptartos derybos dėl a- 
tominių ginklų bandymų už
draudimo prasidėjo Ženevo-

s^aieiH? !je pereitos savaitės gale. Pa- 
vięnuoikoje pietinių Amen- pradžioje „Jį p^fl. 
kos valstijų, kur negrų dau- ,ž deklaracijfkad
glaustai gytena, per pasku- valstybės atsisako nuo
tinius du metus mažai tepa- 
didėjo. šių metų rinkimuo
se tik 1,266,488 negrų gali 
dalyvauti rinkimuose, o prieš

atominių ginklų bandymų 
“visam laikui”, bet ameri
kiečiai ir anglai rusams nu-

o . .rodė, kad jie derybas nori2 metu tas skaičius buvo|pradžti ne Již to ^lo
ma reikia sutarti, kaip atom-28,488 mažesnis. 

Pagal negrų
skaičių tiktai 25

gyventojų

Apie 50 Milionų Pastarnak Maldauja Kuboje Rinkimai Ir
. į »T -- ,-- . __ Į Jf,_____ S*_ * — —-Amertfaecių Kenna Nevargti s taisųos

Šį antradienį apie 50 mi
lionų amerikiečių renka at
stovų rūmus, trečdali šMiM-jvtKat Sovi 

į to ir 32 gubernatorius. Rin-
Labai Uąia Viltie,mSM"

Išgelbėti Dar 25 laskoje rinkimai bus lapkri- 
--------- 'čio 25 d.

ginklų bandymų uždraudi
mas bus kontroliuojamas ir 
tada jau bus galima sutarti

Sovietų 
Pastemak,

jas Boris šį pirmadienį, lapkričio 3 
urį bolše-'d. Kuboje pagal vyriausybės 

šėteta, kaip i patvarkymą vyksta prezi-

suaugu
sių negrų gyventojų yra į-
traukti j rinkikų sąrašus. sulaikyti visam

___ Daugumai negrų kliudo jsi-lloiV„f n nAro
SSUVUU nvusmi rašvti i balsuotoiu sąrašus ■7’—lasyu 1 oaisuotojų sųrasus kontrolės klausimas, dekla- 

eTU.V^JU.P?’!racija apie bandymų sulai- 
i iyC“ - P kymų neturi jokios prasmės.

prieš išdaviką, judošių,' dento ir parlamento rinki- 
kiaulę ir panašų nenaudėlį, mai. . .
kreipėsi laišku į Chruščiovą Kubos sukilėliai, vedami 
ir prašo, kad jis nebūtų va- Fidel Castro sako, kad rin- 
romas iš Sovietų Rusijos į kimai yra tik akių moniji- 
užsienius, nes esą jam toks mas, nes kandidatus išstatė 
ištrėmimas būtų lygu mir- diktatūros režimas. Sukilė- 
čiai. Rašytojas sako, kad liai šaukia piliečius tuos rin- 
kokios hebūtų jo klaidos, jis kimus boikotuoti ir dauge- 
visgi jaučiasi nusipelnęs ru- lyje vietų sukilėliai gink- 
su literatūrai. lais trukdo balsuotojams

Rašytojas savo nelaimei vykti į balsavimo vietas.

yra surašyti, kad komažiau- 
siai negrų galėtų balsuoti.

Nelaimė Springhill, N. S., Iki pat galo rinkimų pra- 
nusicrinklavimo "kiauri-langlių kasykloje atrodo bus našai spėjo, kad demokratųmų "iUuiZs 74 aUkU,'. K°‘

apie išvengimų netikėto puo-1 kas gelbėtojams pavyko is-metoja. Is viso eta galėtų 
limo dar nėra naaiškėio įtraukti iš kasyklos 100 ang- balsuoti virs 100 milionų 

Ekspertų ^SneJ!va.-'!W ™ « buvo balsuotojų bet užsiregistra-
blausias klausimas bus, kur praėjus 5 dienoms vusių tėra tik virs 70 nulio-' . . kariuomenė IS sa

kain i.įnerti iP° nelaimes ir 7 buvo išgel- nų ir paprastai ne visi uzsi- gavo garsiausią literatūros Kubos kariuomene iš sa
- Kjtė: —-i— o ji-------- — r n„L4«_ Bobelio premiją, o tas ir su- vo pusės deda pastangas,

Amerika pasiūlė, kad ato
minių ginklų bandymas bū
tų sulaikytas vieniems me- 

jtams ir kad laike derybų jo- 
zi- • a «• k*e bandymai nebūtų daro- Vanli pirn?i(!lenl Anglijos mi Rusai Su tuo nesutinka, 

kanale susidūrė du prekybi- ie nori draudimo 
?“į į;valLtsved’» Ia,vas - laikui”, bet nenori sutikti su
b.!^ Taiw^ra2monr^|,^inU bandyn”' UŽdr>U<,i’

kų nebuvo, bet abu laivai

Susidūrė Laivai Kanale

buvo sugadinti. Norvegų lai
vas šiaip taip nuplaukė į 
Falmouth uostą Anglijoje.

Jungtinių Tautų organiza
cijos seimas per savo politi
nį komitetą priėmė nutari
mą, kad atominių ginklų

ir
punktus, kaip dažnai daryti i . Pr“«J^, 8 dienoms po registravę balsuoja. Uukia- 
oro inspekci jas ir kokių dar į nelaimės. Sekmadieni, lap-ma, kad nnkunuose daly- 
priemonių imtis, kad ruo-jl1™10 2.d„d" buvo efasti vaus n.uo 48 ,kl o0 mlhonM 
šiamas' puolimas iš pasalų !? 'a',oaal- Išviso atrasta 49 balsuotojų.

lavonai ir 25 angliakasiai ---------būtų laiku pastebėtas ir pra
neštas užsieniams.

Iki lapkričio 10 d. dar 
bus aiškinamasi dėl delega
cijų sudėties ir dėl aptaria
mųjų klausimų.

LENKAI NEATSISAKO 
NUO RAPACKIO PLANO

Izenkijos užsienių reikalų 
ministeris Adam Rapacki 
lankėsi kelias dienas Nor
vegijoje ir kalbino norvegas 
remti Lenkijos pasiūlytą pla
ną uždrausti atominius gin
klus centralinės Europos 
valstybėse — Lenkijoj, Če
koslovakijoje ir Vokietijoje. 
Planas nerado Vakaru val
stybių pritarimo. Bet len
kai mano, kad jų pasiūly
tas planas galima būtų pa
pildyti ir kartu su atominių 
ginklų draudimu galima bū
tų sutarti Europos vidurio 
kraštuose sumažinti visas 
karo pajėgas, kad tuo būdu 
karo pavojus ten būtų su
mažintas.

Rapackio planas gavo ru
sų pritarimą, bet lenkai pa
brėžia, kad planas buvo iš
keltas lenkų ir turi tikslo tik 
palaikyti taiką Europoje.

Patys lenkai nedaug tetu
ri vilties, Hd jų planas bū
tų priimtas.

dar tebėra užgriuvę. Gelbė- Komunistai Sako

Mra ‘riiues i Taitvan Bus Musų
jTp,^ bandoma prie; -
J ‘ 1 1 vo užsienių reikalų mmis-

iterį skelbia, kad jie jokių 
“dviejų Kinijų” nepripažins 
ir Taiwano salą “išvaduos” 
ir prijungs prie visos Kini
jos. Kiek laiko tas užims, vi
sai nesvarbu, Taiwano (For- 
mozos) sala bus jų — tvir
tina komunistai.

Tuo tarpu kinų nacionali-

APDOVANOTAS

Atominių povandeninių lai
vų tėvu vadinamas Hyman 
(i. Rlekover, kuris, besirū
pindamas atomo jėga varo
mu povandeniu laivų staty
ba, yra daug nesusipratimų 
turėjęs su savo vyresnybe, 
galų gale pakeltas vicead- 
mirolu, o Kolumbijos uni
versitetas jį apdovanojo žy
maus Amerikos finiko Mi- 
chael I. Pupin vardo meda
lio1

iuiua- in ooc ii o premiją, o vas ir su- Amerikos oro susisiekimo
daly-kėlė bolševikų pasipiktini-kad piliečiai netrukdoma1 kompanijos tanas! viena ki- !*« 
ilionų mą ir jie grasina su j’uovie- galėtų vykti ir balsuoti už tai padėti ir lyg apsidnristi X 

naip ar kitaip apsidirbti, kandidatas kuriuos Batistos nuo streikų, jei viena kun,
- - ... r ......... ----------------is jų uutų streiko ištikta. Fo pmnųjų nuomonių

Susitarimas reikštų, kad ne-skirtumil laukiama, kad 
streikuojančios kompanijos konferencija pradės svarsty- 
turėtų padėti padengti strei- klausimą dėl atominių 
kuojančiųjų nuostolius ir ne- bandymų uždraudimo kon- 
galėtų pelnytis dėl streiko. 9?!ės. ir pasirodys,

Stalino laikais “apsidirbi-; režimas jiems siūlo, 
būtų trumpas “• Lmas butų trumpas ir aiš

kus, bet dabar Chruščiovas1 Naujas Popiežius 
pirma užsiundė ant rašytojo, .
savo visokius rėksnius. 1 JOnOS io’ClOSlS

Pereitos savaitės pradžioj 
kardinolai 11-ame balsavi
me išrinko naują popiežių. 
Juo išrinktas kardinolas ita- 

Kubos maištininkai sek- las Angelo Giuseppe Ron- 
madienį lapkričio 2 d. pa- cali, Venecijos arkivysku- 
grobė vieną lėktuvą su ke- pas 77 metų amžiaus, kuris 
leiviais. Lėktuvas skrido iš pasivadino .Jonu 23-čiuoju. 
Floridos į Kubą, belekiant Naujas popiežius jau pa- 

. . . . j4 ginkluoti Kubos sukilėliai skyrė vieną naują kardino-
stai sako, kad jie visai ne- pareikalavo, kad lėktuvas lą ir tariasi su Romoje dar 
nustos1 dėję pastangų visą nusileistų jų nurodytoj vie- esančiais kardinolais įvai- 
Kiniją išvaduoti iš bolševi- įoj vytinėj Kuboj. Lėktuvui riais bažnyčios reikalais, 
kų diktatūros. Bet naciona- ten leidžiantis įvyko nelai- Italai patenkinti, kad nau- 
listai sako, kad jų kariuo- jnė ir 17 žmonių užsimušė, juoju popiežių išrinktas ita* 
m.en?r tik Į^a galės padėti žuvo ir tie 4 ginkluoti vy- las, nes kardinolų skaičiuje 
Kinijai išsivaduoti, kada pa- kurie ’ėktuvą pagrobė ir dabar apie du trečdaliu yra 
čioje Kinijoje kils bruzdėji- privertė jį skristi ne ten, neitalai.
mas ir sukilimai pneš ko- ųui. jjs norėjo skristi. Tarpe) Naujas popiežius yra val- 
munistų diktatūrą. žuvusiųjų yra 7 Amerikos stiečių kilmės, jo brolis dar

Taigi, apie “dvi Kinijas” piliečiai/
nenori girdėti nei komunis-1 ---------------------
tai, nei nacionalistai. . Sako, Izraelis Ruošiasi

Ne tik Nikita Chruščiov,- Kairo (Egipte) spauda 
bet ir Adolfas Hitleris tu- plačiai rašo, kad Izraelio 
rėjo nemalonumų su Nobe- vyriausybė ruošiasi karui 
lio premija. 1935 metais pre- prieš Jordaniją. Esą, žydai 
miją gavo kalėjime laiko- mobilizuojasi, kelia savo ka
rnas Kari von Ossietzki. Dėl riuomenę prie sienų ir daro 
to Hitleris siuto ir iš kailio kitokius pasiruošimus. Kiti

Pagrobė Lėktuvą 
17 Žmonių Žuvo

ir dabai- ūkininkauja nedi
deliame ūkyje, Lombardijo
je.

Danijos komunistų parti
ja apsivalė nuo netikusių 
gaivalų. Per daug metų 
partijai vadovavęs Aksel 
Lhrsen išmestas iš vadovy
bės, o į jo vietą išrinktas!

JŲ NEPRI8M®

nėrėsi. Jis skaitė tą “įžeidi- šaltiniai tokių pasiruošimų Knud Jesperson. Ar Larsen
mu” naciškai Vokietijai. 'nemato. liks partijoje, abejojama

Harion Joye (viršuje) ir 
dainininkas Harry Balatone 
(apačioje), kurie vadovavo 
"Jaunimo žygiui už mokyk
lų integracijų” į Baltuosius 
Rūmus, bet jiems nepavyko 
prezidento pasiekti.

kiek rimtai rusai į tas dery
bas žiūri.

Už Kurį Is Jų Čia 
Dabar Nebalsuoti?
New Yorke į gubernato

riaus vietą varžosi du mi
lionieriai, dabartinis guber
natorius A. Harriman, ku
rio turtas siekia 75 milionus 
dolerių ir Nelson Rockefel- 
ler, kurio turtas siekia 200 
milionų dolerių ar daugiau.

Abu kandidatai yra libe
rališki, abu turi gerus pla
nus, demokratas Harriman, 
be to, jau parodė savo su
gebėjimą tvarkyti valstiją, 
o republikonas Rockefeller 
duoda gražiausius pažadus. 
Taigi, prieš New Yorko bal
suotojus ir kyla klausimas: 
Už kurį iš jų čia dabar ne
balsuoti?

Demokratai sako, kad pa
lyginti su Rockefelleriu jų 
kandidatas yra tik “smulkus 
biznierius”.

Newyorkiečiai juokauja, 
kad jie rinkimuose turi “mi- 
lionierių kovą”.



Puslapis Antrai
Nr. 45, Lapkričio 5, 1958

Kasyklose, kaip fronte I
—

Šiomis dienomis dvi žinios apie nelaimes anglių ka- . 
syklose plačiai nuskambėjo spaudoje. Ypač nelaimė an
glių kasykloje Springhill, Naujojoj Škotijoj (Kanadoj), 
nemažai sujaudino žmones dėl pasisekusio išgelbėjimo ’ 
19 angliakasių po 5 ir po 8 dienų po jų užgriuvimo. Toje : 
kasykloje pyko sprogimas spalio 23 <L, kai joje dirbo > 
174 darbini* kai. 81 darbininkas buvo išgelbėtas tuoj po 
nelaimės, 12 darbininkų buvo atkasti po penkių dienų ir 
7 darbinikai buvo atkasti po B dienų Kol kas atrasta 
34 lavonai ir 40 darbininkų likimas, rašant šiuos žodžius, 
dar nėra žinomas. Viltis vis mažėja juos atrasti dar gy
vus, bet gelbėtojai nenuleidžia rankų ir dirba , be pertrū
kio pasikeisdami, kol visi užgriūvusieji darbo draugai 
bus atrasti gyvi ar mirę.

Pereitą savaitę įvyko kita nelaimė Bishop kasyklo
je West Virginia valstijoje. 8 angliakasiai ten buvo atras
ti negyvi tuoj po sprogimo, o 14 darbininkų likimas dar 
nėra žinomas, nors vilties juos išgelbėti maža bėra.

Tokios žinios apie mažesnes ar didesnes nelaimes 
kasyklose pasirodo spaudoje labai dažnai iš įvairiausių 
klastų. Visos apsaugos priemonės, dargi griežtai jų prisi
laikant, neapsaugo anglių kasyklų darbininkų nuo jiems 
gresiančių pavojų požemyje. Kaip seniau, taip ir dabar 
angliakasiai yra kaip kareiviai fronte, jie niekada neži
no, kada juos ištiks nelaimė. Tai yra darbo kareiviai, 
kurie stato būtinai reikalingą kurą mūsų ūkiui ir tą kurą 
dažnai aplaisto savo krauju.

Ta proga prisiminkime, kad daug tūkstančių lietu
vių yra dirbę ir dabar dar dirba Pennsylvanijos, W. Vir
ginijos ir Illinois kasyklose ir daug šimtų iš jų yra sudė
ję savo galvas kasyklų nelaimėse ar buvo sužaloti. Tų 
musų tautiečių skaičiaus mes nežinome, bet jis yra nema-

iv nizil-a;- nAvo 1—_ 1.,____ 1_ ___ l _ •

PRIVERTO ATSISAKYTI NOBELIO PRESUOS

Sovietą Sąjungos rašytojas Koris Pastornrir gavo No
belio literatūros premiją, bot komunistą buvo privers
tas nuo jos atsisakyti. Jo romanas **Br. tivago” jau 
išleistas kolioUka kalbą, bot Sovietą Sąjungoje jis 
negali pasirodyti, nes yra komunistą vaidilos prakeik
tas. Šioj nuotraukoj matmne Pastarnnką savo namuo
se su

i ką, tuomet darbininkas su;
'mažesne alga galėjo dau-: 
giau ko nusipirkti negu* 
■šiandien!” Tai bus tik drą-j 
sus išsišokimas, tik papūti-į 
mas priešo dūdon, o tikru
moje nieko panašaus, nes ką Rinkimai

Kas savaite

Kova
A. JSNKINS

Mes jau rašėme, kaip au- na kitų dviejų unijų prezi- 
tomobilių pramonėje fabri- dentai, būtent: angliakasių 
kantai prisidengę “Commit- ir vežikų, ir nors daugelio 
tee for Constitutional Go- kitų unijų prezidentai norė- 
vemment, Ine.” buvo pasi- ,tų ir galėtų gauti tokias mil- 
moję suardyti tos pramonės, žiniškas algas, bet tam di- 
darbininkų uniją, kaip jie džiuma narių priešingi, tai 

biaurojo uniją ir tenkinasi aplamai su 15nesvanai
žas ir niekas nėra bandęs tiksliai kabyklų aukų paskai- ir J°s vadą Walter Reuther. tūkstančių dolerių. Vieni iš 
čioti. Mūsų rašytojai praeina tylom pro tę mūsų tautiečių X’“‘ ‘a"’" «« dal nrineino
dali, kuri vargo ir plušo kaip kurmiai po žeme ir sudėjo
gausią auką ant šio krašto ūkiško kilimo altoriaus. Dviem 
angliakasiams, Lavinskui ir Banišauskui, priklauso garbė, 
kad jie savo atsiminimuose davė mums įdomių informa
cijų apie lietuvių angliakasių gyvenimą Amerikoje. Li
teratūroj tą lietuvių angliakasių pavojingą gyvenimą, ro
dos, yra palietusi tik Seebach savo religiniai Dronaean-

- _ - - - a--------o-----
dinėj knygoj “That Man Donelaitis,” o naujai atvykusių
jų rašytojų, ar bent vieno iš jų, pasimojimas aprašyti gy
venimą “Po Pennsylvanijos kalnais,” taip, rodos, ir paliks 
tik pasimojimu.

Dažnos nelaimės anglių kaslklose vis primena visuo-

Bet jų tikslas neatsiektas, pavydo, kiti dėl principo 
dėka unijos vadų sumanu-'1 
mo: streikas išvengtas, tai
ka atsiekta, kolektyvinė su
tartis trims metams pasira
šyta ir virš dviejų milionų'viausia išvystyti opoziciją 
rankpelnių automobilių pra- prieš vadovybę dėl aukštų

sumanu- ‘kalba prieš vadų dideles al-

ko lyginti. , |33 gubernatorių vietas, tiek
1937 m. Chicagoje, kapų' vietų senate ir atstovų 

puošimo dienoje, tūkstaan-ilQmu daugumą, 
čiai darbininkų tapo iš pa-1 giais metais rinkiminiai 
salų užpulti, daug buvo su-. panašai visą laiką kalbėjo, 
žalotų ir-JO užmuštų. Po kad demokratai laimės. Gal 
virš trijų mėnesių, Darbo jkalbėjo? Prezidentas D. D.
Dienoje darbininkai vėl bū- įjsenhower bandė balsuoto- 
riais demonstravo piketo li-.j nuotaikas pakreipti i sa- 
nyoee pne Little Steel fa- partijos puse. bet keistas brikų su užrašais : “Mes ne- dalPkas>J balsuotojai jau ke- 
reikalaujaroe nieko daugiau lis par„de, jiems
Uk pripažint! uniją! Reis- senerolas patinka, bet jo 
kia, uz unijos pnpazimmą partija ne. Atrodo, lyg jis 
paaukota 10 gyvybių. per k|aįdą būtų patekęs ne

1938 m. senatorius La- : ta turėtų būti
foUette įnešė kongresan bi- JO ^eta

ištirti plieno kompanijų Dėl rinįimų rezultatų ga- 
ziaunimus pnes darbininkus lima pasakyti> kad jie šj ru- 
ir ištyrus pasirodė, kad denį nieko nepakeis. Gal tik 

LiHle Steel streiko metu jggo meais, jei jvyktų žy- 
pnes sreikienus vartojo ga- mesnis pasikeitimas balsuo
to bombas, revolverius ir tojų „„„talkose, galima bū- 
kitokius šaunamus ginklus u- tu laukti pažangesnės admi- 
vien tik ginklams su amuni- „Gracijos, o šių metų rinkl
iąja pn-kti išleista virs 4 mi- mai parodys tUt krašto nuo-
bonų dolenų. taiką, bet į krašto politiką1939 metais trijų savaičių dide^fe „„padarys,
begyj Inland Steel kompani-! ...
jos 1,500 darbininkų įstojo“i-,,!- t. kiaule ” 
unijon ir tas jau sudarė virs:
8,000 unijistų; po to kompa-1 Sovietų Rusijoj bolševikai 
nijos unijos vadai pamatė, draskosi ir plėšosi prieš ra- 
kad jie paliko generolai be šytoją Borisą Pasternaką, ;gu pasididžiavimu nurodo, 
armijos ii- patys padavė pra- kam jis drįso gauti Nobelio kad užsieniai jų pasižymėji- 
šymą darbininkų unijai, kad literatūros premiją^už nebol-pripažino. Nobelio pre- 

mija tada negera, kada 
ją gauna bolševikiškiems 
diktatoriams nepatinkamas

suėdę, o dabar kol kas pasi
tenkina rašytoją išmetę iš 
valdiškų rašytojų ir vertėjų 
organizacijų (tai reiškia, 
atėmė jam teisę užsidirbti 
duonos kąsnį) ir triukšmau
ja, kad jis būtų išvaryas iš 
jo gimtinio krašto.

Įdomu, kaip lietuviški ta
rybiniai rašytojai pareikš 
savo “protestą” prieš Pas
ternaką? Jie gal pareikalaus 
jį siųsti ne į “kapitalistinį 
rojų”, bet ten, kur maskoliai 
išvežė virš trijų šimtų tūk
stančių lietuvių už neištiki
mybę bolševizmui ar jų 
“buožiškumą.” Mus neste
bintų, jei tie rašytojai taip 
nutartų ir pasiųstų savo “rie- 
žoliuciją” Maskvos ponams

* O *
Nobelio premijos

Nobelio premija buvo pa
skirta ne tik rusų rašytojui 
Pasternakui, bet ir trims ru
sų mokslininkams fizikams. 
Jie dovaną priėmė ir važiuos 
į Švediją ją atsiimti, o rusų 
spauda jų visai nespiaudo, 
bet, priešingai, juos giria ir

gas ir tas labai kenkia dar
bininkų vienybei.

L nijos narių eilese leng j’' ševikišką veikalą. Baisus ra-
1940 metais Republic ir,lytojo prasižengimas! Jis

_ _____ Behlehem Steel 15,000 dar- parašė knygą, kurią Švedi-
vnHnvyh&g. “CnmTnit! bininku gavo uždarbių pa- jos Mokslų Akademijos spe- rašytojas,
tee for Constitutional Go- kėlimą 62 centus valandai, cialistai įvertino kaip vieną ■ Nobelio premiją gavo ir 
vemment, Ine.” tą arkliuką o pietinėse valstijose tų pa- goriausių pasirodžiusių pe- 3 amerikiečiai mokslininkai

_______ __________ _ pabalnojo, opoziciją užsodi-čių kompanijų neorgani- metais. .... .... pr q W. Beadle, Dr. J. Le-
Inc.” rankų nenuledo ir sa-no ir paleido pajodinėti At- zuoti darbininkai dar vis te- Bolševikų ujimas pnver- derberg ir Dr. E. L. Tatum 
vo purviną darbą toliau va-1 lantic City konvencijoj. BetSaudavo 45 centus valandai, te rasyoją atsisakyti nuo No- darbus genetikos sri-

- v • • 1 »• 1 - . ,. . , ro. Tas komitetas pradėjo tas arkliukas greit tapo pa- 1941 metais pirmoji ko- helio premijos. Bet bolševi-^je Amerikos spauda juos
. ą mes visi esame skolingi kasyklų darbininkams ;kova prieš plieno darbinin- čiuptas, pažabotas ir jam lektyvinė darbo sutartis pa- kams to neužtenka. Jie re- sveikina ir. niekam čia nea- 

uz jų pavojingą darbą. Tai yra priminimas ii’ valstijų bei kų uniją ii- jos prezidentą vos tik sprandas nenusuktas, sirašyta su Bethlehem, Re- kauja ir šūkauja, kaip lauki- 
federalinei vyriausybei, kad su darbo apsaugos taisyklė- , David J. McDonaldą. Kone vienbalsiai delegatai Public, Youngstown Sheet niai> ir reikalauja, kad Pas
inis kasyklose negalima žaisti. 1 Plieno darbininkų unija pasisakė mesti laukan iš uni-;& Tube ir Inland Steel,—gi-ternakas būtų išvalytas iš

turi virš miliono narių, tai jos opozicijos vadus, kaip iš-tos kompanijos ir sudarė tą sovietų Sąjungos. Komso-

moneje galės ramiai siekti 
geresnio irvvenimG-O-------- ’ —-------------

Bet tas aršus darbo žmo
nių priešas “Committe for 
Constitutional Government,

nario duoklių ir dėl didelių

teina į galvą juos niekinti.
♦ O ♦

A p Vz valga
JIE “PRIEŠ ŽIVAGĄ” kui ir įžiūri kokį tai sąmok-

? - i 5''“ •k°‘ Amerikeje vėl šventai tar-
mon^ki rašytoja, pasisa- naujl -Maskvos ponams”

‘nn ^PraT^ abejonėms nėra jokios vie
kai pnes ‘Dr živag,” n- tos. Jie Pasternako knygos 
p" “J" a“ t0"S B-neekaitę j 
kg. Didelis literatams zmo- k ’aaa
vas Leonas Jonika “Vilnyje”|VO dad^
sako kad Pyternako knygaj Nei "Vilnies” dvigalvis 
}Ta šratų duobe , o kitas nei “Laisvės” Ro
to laikraščio Leonas Pnjaei- ju8 ,^,^0 kad pa.

sten“ko r<manas y™Mokslų Akademija nedave utinis, iš j, vos galima^ 
rankioti kelioliką sakinių,

'šiek tiek daugiau negu auto
mobilių unija, ir visiems ži
noma, kad jos vadovybė 
priekyj su McDonaldu nė- ir paliko su ‘išdavikais’ apsi- 
ra tiek jau sumani, kiek au- dirbti skyriams, kuriems jie 
tomobilių unija su Reuthe- 
riu. Pastarajam bandė pri-

davikus. Nuo galutino tari- išgarsėjusią “Little Steel”— molo pirmininkas, kalbėda- Ženevoje prasidėjo dery- 
mo tik pats prezidentas Mc-^oficialiai tapo pripažinta mitinge, kuna- u Amerikos, Anglijos

pirmą syki istorijoj me dalyvavo ir Chrusc;ovas, ir Rusj.^

premijos šolochovui ar ku-
riam kitam Sovietų Rusijos k^yn, daugiau ar mažiau
rašyojui, bet davė Pasema- 
kui? Iškėlęs klausimą Leo
nas Antrasis sako:

“Kur pakastas šunelis, ka
me politinis skymas? Mat,
Pasternakas artimas vaka- gera jis būtų ir Sovietijoj 
neciams Jo apysaka “Dak- iš4ję8, Chruščiovas būtų 
taras tivago pi nas antita-Mvti -atlydį” nepaskandi-

kritiški bolševizmo režimui, 
tas romanas nebuvo iššmu- 
geliuotas iš Sovietijos, bet 
“atlydžio metu” visai Ita
liškai buvo išvežtas ir ko

rybinių grimasų 
Antitarybinių grimasų yra

daug kas paperėjęs, bet No
belio premiją ne dažnas ga
vo ar gauna. Matyti, Paster
nako

nęe Vengrų tautos kraujuje.
Jei Leonas Prūseika nori 

paslapčioms nuo Leono Jo
niku pasiskaityti antibolše- 
vikiško romano, jam patarti-

knygoje yra kai kas M pakaityti Aldanovo irgi
daugiau negu tik grimasos, 
bet Leonas, pasekdamas Le
oną Joniką, “Dr. Živago” 
romaną neskaitys. O gal? 
Gal Leonas Piūseika norės 
patikrinti savo 1931-1935 
metų pažiūras į Sovietų dik
tatūrą ir pasislėpęs nuo Le
ono Jonikos Pasternako vei
kalą perskaitys? Gal?

“Laisvėje” bevardis edi- 
torialų rašytojas bara “Šve
dijos ponus” už paskyrimą

apdovanotų romaną “The 
fifth seal”, o ne ištęstą ir, 
palyginti, skystai antibolše- 
vikškų Pasternako Živago.

Triukšmas dėl Pasternako 
Sovietijoj rodo, kokį kelią 
Maskvos diktatoriai nuėjo 
nuo 1956 metų iki šiai die
nai, kada Chruščiovui ir jo 
pakalikams kiekviename pa
lovyje vaidenasi “revizioniz- 
mas”,

Apie lietuviškų bolševikų
Nobelio premijos Pasterna- “kelių” Amerikoje netenka

mesti komunizmą, socializ
mą, ateizmą ir visokiausį ki
tokį “izmą”. Bet vis vien jo 
neįstengė įkąsti. Kita istori
ja su McDonaldu. Jam, tie
sa, negali daug ko primesti, 
nes jis yra ištikimas parapi
jietis ir praktikuojantis ka
talikas, bet norėdamas muš
ti lazdą visada suranda.

Prieš porą mėnesių At
lantic City įvyko plieno dar
bininkų unijos konvencija, 
kurioj dalyvavo apie 3 tūk
stančius delegatų, gi jų tar
pe pasirodė stambi opozici
ja esamai vadovybei. Opo
zicijai davė pagrindo atsi
rasti ir klestėti ankstesnioji 
konvencija, kurioj buvo pa
daryta klaidų. Buvo nutarta

Donald delegatus atkalbėjo unija ir a t . ovv*™ rvuoi.v» un įp
rastinių “b a 1 takalnieriai”, Įy&lno rašytoją pne kiaules; draudimo atominiu sinkiu 
darbininkai National Tube, lr s*1“, jog kiaulė esanti ? dvmu 4 g1 
Ellwood City ir McKeesport, dauS švaresnė, negu rašyto- j J T
Pa., ir Lorain, Ohio, išriko- Jas.Įr tas kalbėtojas pirmas ^giaU Xa^«^S 
vojo unijos pripažinimą ir lskeIe reikalavimą, kad Pa- ru.sa.1 uždrausti ato-
žmoniškas darbo sąlygas? sternakas važiuotų į “kapi- Į^nius ginklus visiems lai 

1942 ir 1943 metai bu- .rojV\’ Dabar *4 »ū- kaB?s? Atrodo, labai puikus
vo sėkmingiausi plieno dar- kj kartoja visi, kas tik bolše-
bininkų organivimosi atžvil- vizmo despotijoj tun “kelti 
giu—pasiekta virš miliono i88^,0 halsą.”

priklauso.

20-ties metų apžvalga
Konvencijoj per ištisas 2

dieni, vien tik tą algų ir 
aukštų narinių duoklių klau
simą bediskutuojant, it vei- 
drodyj atsispindėjo dvide
šimties metų unijos gyvavi
mo, veiklos ir kovų istorija. 
Kuomet unija kūrėsi, tai vie
no dolerio mėnesinių duo
klių ir vieno dolerio tūkstan-s
čio dolerių prezidentui me
tinės algos buvo perdaug, 
nes darbininkai aplamai te
gaudavo 37 centus valandai 
ir per metus tegalėdavo už- 
diribti $769.60. Tokie daly
kai, kaip mokėjimas už virš
laikius, už dirbamus šventa
dienius, dviejų savaičių ap
mokamos atostogos,

pakelti narių duokles nuo garantija ir daugybė viso- 
trijų ligi penkių dolerių mė- kiaušių pagerinimų buvo tik 
nėšiui ir prezidento algą li- svajonė. Darbininkai buvo 
gi 50 tūkstančių dolerių per sukaustyti kompanijos uni- 
metus. Tolygias algas tegau- jos retežiais.

1936 metais, Aliųuippa, 
Pa., viename iš plieno pra
monės centrų, Darbo Dieno
je (Labor Day) spontaniš
kai tūkstančiai darbininkų 
išsiliejo ant gatvių eisena su 
šūkiais: “Mes reikalaujame

nė kalbėti. Jie buvo ir tebė
ra ištikimi žodžiui iš Mas
kvos visai nekreipdami dė
mesio, ką tas žodis reiškia.
Jų didžiausia nelaimė buvo, 
kada Maskva norėjo jiems 
lyg ir duoti daugiau laisvės'unijos, geresnių darbo sąly- 
pajudinti savo makaulę. Ta- 'gų ir žmoniškenio gyveni- 
da jie buvo “išsiblaškę” ir mo.” Lyg tai buvo paaksti- 
jautėsi kaip Grigo bitės, bet nimu, nes vos tik įvesta 47
dabar jie vėl laimingi, Ma
skva jiems pasako ką galvo
ti, į lų spiaudyti, ką girti ar 
peikti.

centų valandai algų skalė ir 
jau per metus galėjo darbi
ninkas užsidirbti $997.60. 
Gal kas nors pasakys: “tai

narių unijoj!
1944 m. jau be streiko ir

be dideiių pastangų (karo 
metas!) , o vien tik prie de
rybų stalo išgauta 17 centų 
uždarbių priedas, dviejų sa
vaičių apmokamos atostogos 
ir šeši apmokami, bet nedir
bami šventadieniai.

Sovietų Rusija viso pasau
lio akyse dabar prisistato 
kaip despotija, kur kultūros 
gyvenimas yra po mizemų 
niekšų čebatu, ir kur rašyto
jai yra tik dikatūrinės val
džios liokajai. Kas drįsta ra-

si unija, žada kelti-ir griež-
1945 m. derybose iškeltas V>1^2

reikalavimas ir kai kur jau ^mybos
gautas pripažinimas apski-'P"^^™^®™?:
tų metų darbo arba mokės- darb„ 18nio earantiia j darbo, o gamybos našumas

,, , • - neapsakomai kyla. Prie todarbo 1946 m. daugumoje isgau-jdar stropiau ruošiasi plieno 
ta ir sutartysna įrašyta me- 'trustas ir jau tas pats “Com- 
tinio darbo mokesčio garan- mittee for Constitutional 
tija ir daug kitokių laimė- • Government, Ine.” pradėjo 

savo purviną darbą.
Per paskutinius 10 metų Atlantic City konvenci- 

dKtesmų žymėtinų įvykių joj pasirodė, kad ir prie uni- 
tarp darbo ir kapitalo neat- jos opozicijos išvystymo žy- 
sitiko. Tačiau pasižiūrėjus į mįaj prisidėjo tas pats fa- 
pnmųjų dešimties metų lai- brikantų komitetas, kuriam 
kotarpi matome, kad plieno pasirodė per kietas “sociali- 
darbininkų kelias nebuvo stinis” riešutas perkąsti au
gelėmis išklotas, bet ašaro- tomobilių unijoj. Jie mano 
mis ir net krauju aptaškytas, lengviau apsidirbti su plieno 
o pakelėmis klasinės kovos McDonaldu. Ir jeigu jiems 
darlMj karžygiams kapai su-1 pasisektų savo tikslo atsiek- 

. iti, tai būtų nelaimė nevien
Ateinančiais, 1959 metais,'plieno dailininkams, bet ir 

plieno pramonėje baigiasi visam Amerikos darbininkų

pasiūlymas. Bet kas už jo 
slepiasi? Nagi, rusų nenoras 
leisti daryti inspekciją ir se
kimą, kad niekas susitari
mo nelaužys. O be sekimo ir 
inspekcijos kas gali rusų po
nams diktatoriams pasitikė
ti? Reikėtų visiškai besme
genių žmonių, kurie rusų pa
žadams pasitikėtų ir nerei
kalautų aiškios ir griežtos 
kontrolės. O kontrolės bol
ševikai ir bijo. Bijo todėl, 
kad jie yra linkę sukčiauti, 
ir nenori todėl, kad jiems 
bet koki svetima inspekcija 
jų krašte atrodo “šnipinėji
mas” ir jų keisto, šviesos 
bijančio “socializmo” pa
rodymas svetimiems.

Gal derybos ir duos ką 
nors, bet iš rusų manevrų at
rodo, kad vargu sulauksime 
kažin ko.

• o •

kolektyvinės sutarties termi
nas. Prie to stropiai ruošia-

judėjimui. Todėl darbinin
kai privalo budėti.

Dabar jau ir naujos de
rybos yra numatomos su ru
sais toje pačioje Ženevoje. 
Bus albamasi apie priemo
nes apsisaugoti nuo staigaus 
puolimo iš pasalų. Jei būtų 
surasti būdai apsisaugoti 
nuo atominio Pearl Harbor, 
santykiai tarp valstybių ga
lėtų sušvelnėti. Bet nuo de
rybų iki jų pasisekimo yra 
dar ilgas kelias.

J.0.



Nr, 45, Lapkričio 5, 1958 r .h

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO 1A*O 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Sovietų apgaulės maršas
Sutrumpinta dr. A. Trimako pasakytoji Pavergtųjų 
Europos Tautų visumos posėdyje spalio 24 d. kalba

žino, kaip RKTarybos pir-
„ ...................... jinminko, ir Stalino, kaip

rašytų sutarčių ir jsipareigo- ! Tautybių Komisaro, pasira- 
jimų nei vienas jų nebuvo &yta Nepaisydami šio fak- 
jvykdytas, lygiai kaip ir iš ,tO) komunistų vadai nieka- 
dešimties tūkstančių Sovie- 'dos neteikė dęklaracijai jo
tų oficialių pareiškimų ir kios teisinės reikšmės, 
pažadų nei vienas ' nebuvo | NekMam> tei-ne valrty. 
tesėtas. Kite.p ir negalėjo buvo
būti, nes Sovietų Sųjonga fot>Įirti„ž diktatūra,
nuo pat savo priturimo pra- ,leigtį vi.uotin,
dzios veda piataus masto komunalinę ..Utybę, kuri 
kovų su laisvaisiais kras- jun^ Tį„. Uut>^ ncp.1. 
tais siekdama sugnauti jų dam> * noro> teiti 
santvarką ir išpiešti komu- I#.,VŽB Kiekvienas, kas ban- 
mzmo viešpatavimą. kitaip išaiškinti deklara-

Chruščiovas 1956 metais 'cijos nuostatus, buvo pa- 
per banketą lenkų ambasa- i smerktas išdaviku ir priver
toje Maskvoje pareiškė Va- 'stas “prisipažinti suklydęs”, 
karų diplomatiniams atsto- Neriuogtabu todėl, kad Sla
vams savo tvirtą įsitikini- (linas, nors ir pasirašė de
lną, kad komunizmas lau- klaraciją, bet netrukus pa- 
kia šviesios ateities ir išdi- j reiškė: “tautų pasitraukimo 
džiai pridūrė: “Istorija yra i (iš Sovietų Sąjungos) teisė 
mūsų pusėje, ar jums tai negali būti vykdoma, kada 
patinka ar ne. Me» jus pa- kam patinka. Sis klausimas 
laidosime”. Tuo Chruščiovas turi būti sprendžiamas tik 
patvirtino, kad Sovietų po- komunistų partijos, atsižvel- 
litikos pagrindinis uždari- giant į tautų socialinį sū
nys yra pasaulio užkariari- ' brendimą ir j darbo žmonių 

Sovietų Sąjunga iš tik- klasės kovos interesus”. Ki-

Iš tūkstančio Sovietų pasi

KELIAS VALANDAS BUVO TURTINGAS

Vienų New Yorko namų prižiūrėtojas Benny Troeger 
šiukšlėse rado $65,000. kuriuos jis įteikė policijai. (Žiū
rėkite viršuje). Netrukus sužinota, kad tie pinigai 
priklausė senei Anna Kidansky, 80 metų amžiaus atsi
skyrėlei, kuri apie tų pinigų praradimą nežinojo. O 
sužinojus ji tiek buvo sujaudinta, kad teko išvežti į 
ligoninę (apačioje).

rių ji buvo užpuoliko atim-.to pasinaudodami Vakarų

MASSACHUSETTS VALSTIJOJE
LAWRENCE, MASS. .bet ir sėkmingi verslininkai,

--------- todėl nenuostabu, kad jų
Auksinis banketas - Į pagerbti susirinko tiek drau- 

« . j m j t - a. • 'gų, verslininkų, įvairių įstai-
Spalio 1 d. 12 d. Lietuvių pareigūnų ir tt.

tinių Tautų rezoliucijai 626 
(VII), kuri įpareigojo 
/‘Jungtinių Tautų narius vyk
dyti laisvo apsisprendimo 
teisę”.

Sovietų Sąjunga tuo tar- 
Fu sustiprino pavergtųjų
Europos tautų pavergima. *------------------3 gų pareigūnų
Priespauda, žiaurūs perse- Akečių Klubas surengė. guvo kalbų, šokių, gardi 
klojimai, neramumai ir su- banketą savo veiklos 50 me- vakarįenė. Vietinė spauda 
kilimai Vakarų Berlyne, tų sukakčiai atžymėti. Į ban- . . j. pjačiaį aprašė, įdė-
iLenkijoje, Vengrijoje ir da- ketą buvo atsilankę ir poli- £ sukaktuvininkų nuo- 
j linai Lietuvoje lydėjo So- tikienų rinkimines agitaci- ^raujca
! vietų okupaciją. Deportaci- jos tikslu. Dalyvavo jame ir Visi netuviai linkime Kra- 
jos ir rusifikacija buvo ne-i buvę lawrencieciai aviaci- gkauskams sulaukti dar 
atlaidžiai vykdomi, nepai- jos karininkas Albertas V*jdaug daug sukakčių ir žy- 
įsant apsisprendimo teisės, J° žmona Ieva (Grigaliūnai- 'mėti savo ^’vpnims 
• Be to, pavergtųjų tautų ir tė) Truchin’ai, kūne dabar
jų turtų eksploatacijos vai-šy vena Kalifornijoje, 
šiai buvo panaudoti komu- Į Vakarienės metu linksmi- 
ni&tų tikslų vykdymui susti- įno Barbenu vyrų choras, kū
printi ūkinę ofensyvą, ku-,r^arPe yra b* lietuvių. 
ria siekiama sugriauti lais-1 Tiek vakarienės tiek šokių 
vųjų kraštu ūki ir padidinti metu buvo linksma ir malo- 

” 1 * buvo virš 300nu. Bankete 
asmenų.

juose nedarbą.
Per paskutinį savo atsi

lankymą Vengrijoje š. m. 
balandžio mėn. Chruščiovas 
viešai patvirtino, kad Sovie-Į Pas Joną ir Emiliją Gli
tų Sąjunga nemtao keisti sa-! galiūnus dvidešimt dienų a- 
vo užsienio politikos paverg-|tostogavo jų žentas aviaci-, 
tųjų kraštų atžvilgiu ir kad; jos karininkas Albertas Tru- į 
jis “laiko dabartinę padėtį i chin su žmona Ieva, buvusia 
komunistiniame pasaulyje j Grigaliūnaite, ir 4 mėnesių į 
galutinai nustatytą * rr,:—

Čia atostogavo Truchin’ai

gyvenimą gerais
darbais.

Kitos naujienos
Lietuvių Bendrovės sezo

no uždarymo balius buvo 
sėkmingas. Dalyvavo apie 
175 asmenys.

Savo namuose rastas ne
gyvas Antanas Marcinkus, 
74 metų amžiaus.

Garniškis

NEW YORK, N. Y.

rųjų siekia įkurti pasaulinę i tais žodžiais, komunistų ta. Nesantaika ir karu, Sovietai,
komunistinę valstybę, įtrau- i partija, bet ne tautos turi 
kiant į ją vienu ar kitu bū-‘spręsti jų pasitraukimo klau-

5 fdu visus laisvuosius kraš
tus. Toji komunistų vaisty

simą^ Dar daugiau, ne bet 
kokios komunistų partijos,

ne dus Kuriama nepaisant oet sovietų sąjungos Komu- 
teisinių nei politinių nuosta- nistų partija, kurioje vyrau
tų bei normų, kadangi ko- ja rusai ir kurie nustatys pa- 
munizmas nepripažįsta jo- gal Rusijos interesus tole- 
kių tautinių sienų, nei ne- ruoti ar ne tautinius judėji- 
priklausomų valstybių. Šiai į mus, siekiančius nepriklau- 
Sovietų politikai paremti somybės.
antras savo autoritetu kinie- Maskvos spaudžiamos ko- 
cių komunistas, Lui-Chao-chi munjstų partijos tuoj pat 
neseniai pareiškė: Tagrm- pra(jėjo pasaulinio masto 
d.ne ir pati svarbiausia ku- kampaniją už kolonialinių
munistų partijos narių pa
reiga yra įgyvendinti komu
nizmą ir priversti dabartinį 
pasaulį priimti komunistinę 
santvarką”.

Vykdydami šią savo pro-

Tai buvo, be abejo, dar ilgai nelaukdami, išplėtė sa- 
vienas Sovietų melo ir ap- Įvo kontrolę į Albaniją, Bul- 
gaulės pademonstravimas, 'gariją, Čekoslovakiją, Ru- 
1941 m. sausio 1 d. ji pa- Įmuniją ir Vengriją. Nepai-

ir nie
kam neleis diskusuoti”.

Parodydamas tik truputį mei
lumo žmonėms, tu pats sau 
sukursi saulėtą dieną.

H. E. Kraus

Lietuvių Menininkų Są- 
Seneliams Grigaliūnams Amerikoje rugsėjo

buvo didelio džiaugsmo ma- 5 re?®t^??na savo 
tyti savo gražią pirmąją a- lskdmin&4 susirinkimą Ba- 

tų Laisvės Namuose, susi
laukė nuoširdžios paramos 
iš savo bičiulių. Jie jautriai

dukrele Tina.

nūkę.
Ką vandalai padaro

Ti zmzvi* 5 me/ ungvimij l auviį canf -erai iv tai V ori nau 'zvonuie
jie pavergė virš šimto mi
lionų žmonių, Maskvos val
dovai be jokių skrupulų pa-

klaraciją, kuri pakartojo pa
grindinius Atlanto Charte- 
rio principus ir kurie vėliau 
buvo įtraukti į 1943 m. sirašė 1945 metais. Jungtinių 
guodžio 1 d. Teherano susi- Tautų Charterį,.vėliau 1948
tarimą.

Beveik tuo pat metu, kai
Sovietų atstovai pasirašinė
jo tarptautinius įsipareigoji
mus ir darė apgaulingus pa

lietais Visuotinąją Žmogaus 
Teisių Deklaraciją, o 1952 
m. vasario 5 d. — Jungtinių 
Tautų Rezoliuciją, kuri pri
pažino :

atsiliepė į Menininkų S-gos 
prašymus ir parodė didelį 

daro rlainz žalose Suolu vie-! menininkų reikalų suprati-

. , .... „ Miesto valdybos žiniomis,
Automobilių pradininkas Hen- jšdykę paaugliai miestui

ry Ford neturėjo leidimo auto
mobiliui vairuoti.

LIETUVIŲ
ENCIKLOPEDIJOS TALKA

Lietuvių Enciklpedijos Admi
nistracija skelbia paskutinę Lie
tuvių Enciklopedijos talką nuo 
š. m. spalio 15 d. iki 1959 m. 
balandžio 15 d- Talkos metu

šose vietose jie sulaužė už 
$1,800, langų stiklų savival
dybės trobesiuose jie išdau
žė už $300.

M. Stonie

GARDNER, MASS.

A. Juška atšventė 50 metųvisoms tautybėms naujai L. E. užsiprenumeravu-
. . . _  , . ... į siems bus duodamos premijos. ■ . ..ir tautoms teisę Į laisvą ap-1 Užsiprenumeravusiai nuo š. ’^aktj 

j* į«iveržė 1939 metais į sisprendimą ir į savo nepri- m. spalio 15 d. iki gruodžio 15 Keleivio skaitvtoias Alek- 
aPS1- Lenkiją ir Suomiją, o 1940 klausomo politinio, ūkinio, a ”*

tautų išlaisvinimų ir jų in- reia'imu’. Raudonoji Arrni- 
doktrinaciją. Laisvo 
sprendimo teisė buvo pripa- TT" “

d. iš leidyklos nemokamai gau
na: 1) Vinco Krėvės Raštus—

mą, visus patarnavimus at
likdami veltui.

S-gos vardu nuoširdžiai 
dėkojame: collegoms dr. A. 
šlepetytei ir smuikininkui I. 
Vasiliūnui už įdomias pa- 

: skaitąs, Lietuvos Laisvės 
Komitetui už patalpas, V. 
Mučinskui už technišką pa
galbą, “Arlingtono” svetai
nės savininkams J. Valaičiui 
ir A. Vasiliauskui už ska
nius pietus, šeimininkėms 
O. Valaitienei, A. Mučins- 
kienei ir J. Žolkovsky už 
malonų rūpestį pietų metu.

Taip pat reiškiame didelę 
padėką ir svečiams, pasiau
kojusiems ir atvykusiems iš 
tolimų vietovių, kurie savo 
atsilankymu suteikė mums 
džiaugsmo: kun. S. Lauri
naičiui iš Columbus, Ohio, 
dail. A. Rūkštelei iš Chica
gos, Bl., muz. J. Olšauskui 
iš Amsterdam, N. Y. ir SL 
Grabliauskui iš Bostono, 
Mass.

Algirdas Kačanauskas,
Sąjungos pirmininkas

Kazys Vasiliauskas,
S-gos reikalų vedėjas

Mirties slėnys Kalifornijoje 
yra 276 pėdos žemiau jūros pa
viršiaus.

as Juška spalio 11 d. mi
nėjo savo amžiaus 50 metų 
sukaktį vaišinguose Nakucių 
namuose. Pokyly buvo gra
žus rinktinių žmonių būrys.

Turbūt nėra nė vienos lie
tuvių organizacijos, kurioje 
taip ar kitaip neveiktų A- 
leksis Juška.

Mes linkime Juškai ilgų, 
gražių dienų ir nepailsti 
dirbti Lietuvosi ir lietuvių 
gerovei.
Pagerbė Kraskauskus

Spalio 18 d. State Armoiy 
patalpose susirinko virš 700 
žmonių Antano ir Onos Kra- 
skauskų jų vedybinio gyve
nimo 25 metų sukakties pro
ga pagerbti.

Kraskauskai yra ne tik žy
mūs visuomenės veikėjai,

žirta tik toms jų kurios su- J"®1*“ — okupavo Lietuvą, socialinio ir kultūrinio gy- pilną komplektą (komplektą su-
vilk VvflIIo Jlfy AUlIUo SU I •_ _ vnnimn Mormno a____ r

tiko
Tuo

su
pačiu

. wms jų, nurius au- į Estiją. Paveree venimo sukūrimą”. Negana daro 6 tomai, kuriu trys tomai
Sovietų dominuoja. . ’’ . ,» " _afiu metu „uodžio j,„ išleisti, o ketvirtasis spaus-

tikslu Kremliaus
gramą, Sovietų vadai tikrai ponai žygiavo toliau _ 
niekados nėra parodę jokio šinėdami vis naujas sutartis,
noro gerbti tautų teisę į •--------- s-- — ----- -
laisvą apsisprendimą, jų tei

tas tautas ir užėmę plačius t0» PačiM metl? gruodžio 
" svetimų žemių plotus, o be 26 d- Sovietai pritarė Jung-

konvencijas ir įsipareigoji
mus gerbti tautų apsispren
dimo teisę, tačiau nei vie
no jų nei kiek nepaisė,
nors ir patvirtino 1941 m. 
rugp. 14 dienos Atlantu 
Charterį ir priėmė jo prin-( 
cipus: nesiekti teritorialinės

sę į savo tautinių vyriausy
bių sudarymą, į gerbūvį ir į 
nepriklausomybę, kuri nebū
tų svetimųjų pažeidžiama.

Vaduodamosi grynai tak
tiniais sumetimais, Rusijos!
Komisarų Taiyba paskelbė ekspansijos, nekeisti sienas 
1918 m. lapkričio 15 d. Ru- be paliestųjų kraštų sutiki- 
sijos Tautų Teisių Deklara
ciją, kuri turėjo laiduoti 
tautoms lygias teises į ne-.

mo, pripažinti visoms tau
toms apsisprendimo teisę 
sudaryti tokias vyriausybes,

priklausomų valstybių stei- kurios joms geriausiai tiktų
girną ir į laisvą tautinę vei
klą. Deklaracija buvo Le-

ir leisti atstatyti nepriklau
somybę toms tautoms, iš ku-

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
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 
vitaminui, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. | 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kainai 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus | 
ir pinigus prašome siųsti Muo adresu:

KELEIVIS
CM E. Bro«dway Se. Boston 27, Mam.|

I
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* JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES -
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto :ki Pacifiko. 
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra”* * 
įspūdžiai iš Kalifornijos: Raudonmedžių imperija
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vvna.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. . .
(r daug. daug kitų įdomybių! Su gražiafe pavellulaiti. 

Knyga jau išėjo Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kairia 75 centai.

“KELEIVIS”
636 East Broadwa; So. Boston 27, Mass.

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaisius H (ikrai Amerikos vaMžkm 

pripažintus vaistinės

JDEAL PBARKACY
2B Kelly Sųticre, Worcester, Maaa.

Jei Jums reikia vaistą, kreipkitės į registruotą vatsttnin- 
įl Vytautą Skrinską, “Ideal Phannacy” aavininką. da iš
pildomi gydytojų receplcai ir patarnaujama sveikatos reika
luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes stangiame vaistus VISUR, 
sperialinin vaistą ano diiovos 
vaistą aso sukilo kraujo 
reumatizmo, ano širdies ir 
Vaistai siunčiami VISUR. RaSykit 
visais sveikatos klausimais.

VYTAUTAS SKRINSKĄ. B. S. Rsg. Pkau

lusse. Kreipkitės

HE

spaus
dinamas; 2) Lietuvos žemėlapį 
ir 3) Jono Balio “Lietuvių Dai
nos Amerikoųe”.

Prenumeratoriai, kurie užsi
sakys nuo š. m. gruodžio 15 d 
iki 1959 m. vasario 15 d., gaus 
pilna Vinco KrėvėsRaštų kom 
plėk tą.

O tie, kurie užsiprenumeruos 
nuo 1959 m. vasario 15 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 išleisimus 
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 lietinių. 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 jos garbei ir pasididžia 
vimui. Darbas prasmingas, nes 
skirtas ne tik mokytis ir pratur
tinti kiekvieno mūsų žinyną 
tet 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 K E., esi tų sutelkti
nių jėgų dalininkas ir Tau, kaip 
ir visiems bendradarbiams ir 
talkininkams, priklausys busi
mųjų mūsų tautos kartų padė
ka ir tinkamas įvertinimas.

Laukiame atsiliepiant- 
Uet

265 C St„
(Skelb.)

uvių Enciklopedija 
L, So Boston 27, Mass.

r►
i
t
i

KJS ČIA KALBA?
Nugi, baisiai įdomios knygos, karias pradėjęs skaityti, 

skaitysi nestsikvėpdamas iti galo . . . kurios parduodamos 
visai žmoniška kaina . . . kurios eina ir į Lietuvą ir ta pa
čia kaina—tik 5 doleriai už visas 4 knygas! (Kurie siųsite 
į Lietuvą, atsiųskite mums aiškų adresą).

SAULfcS ROSTYBfi (romanas) sako: skaitai mane, nes 
myli, 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 manose 
vandens ir draskos. Iliustruota. 316 pel., kaina ... $3.00.

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

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa
ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios 
dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį 
išlikimą. 652 puslapiai, kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS TIK Uft $6.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, 
ar 3 knygų, tai oi 1 tik $2.00, ni 2 tik $3.00, ui 3 tik $4.00.

Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:
DR. ALG. MARGĖMS, 3325 Sa. Habted SU Chicago š, n

a
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Šiandieninė Lietuva
V. K i MANTAS

palio mėnesio 12-13 die-; Kiaulių turi kolūkiai ir 
r.omis New Yorke posėdžia- tarybiniai ūkiai 409,000. 
vusiam Mikui jo vykdomo- Patys kolūkininkai ir darbi- 
ji laryba prisiuntė iš Eu-nir.kai laiko kiaulių 722,000. 
ropos savo darbų apyskai-‘Avių kolūkiai turi nepilnus 
tą. Be kitko prisiuntė ir 200,000, kolūkiečiai 639,- 
krcpikiai paruoštą praneši- GOO,— daugiau kaip tingu
mą apie “šianoieninės Lie- bai. f
tuvos gyventojų, ūkio ir kui- Atrodo keista: neapžfoja- 
tūros - švietimo stovį”. Ta- muose kolūkių plotuose ga- 

prarešime atkuriamas nosį perpus ar dar mažiau,me
datai tmės Lietuvos gyveni-j aažnai perkarusių gaivijų, 
mo vaizdas ir padarytas su- kaip jų išlaiko kolūkminKa* 
gretinimas su Lietuva, kaip -aarzinmkai. Ir kai nuo nau
ji buvo prieš pat Sovietams !jų metų sodybiniai sklypai 
ją pirmą kartą okupuojant ;iiko paliuosuoti nuo duok- 

* " Jių, rinkoje iš karto tiek
padaugėjo maisto produktų, 
Kad jų galima pigiau pirk- 

pranešimo svarbiau-ius, kaip valstybinėse krau
tuvėse. Sakoma, kad pirk
tis riebalų važiuoja dabar 
Lietuvon žmonės net iš Le-

1940 metais. Šitame straips
nyje noriu “Keleivio” skai
tytojus trumpai supažindinti 
su to
s ais duomenimis.
Lietuvos gyventojai

1957 metais tarybinės Lie-’ningrado. 
tuvos gyventojų buvo 2,-, m. Lietuvoje buvo
v.\,ovo. oriesiucse gyveno 4,500 kolūkių. Kai pradėta 
88,tūO (33%), kaime 1,- jie didinti, beliko 1874. Bet 

90,000 (67%). Tame skai-darbas tokiuose milžiniškuo-

958; moksleivių 375,887. t 
Dabar yra: pradinių 2,-

464, septinmečių 952, vidu
rinių 414. Mokytojų 24,- 
666, moksleivių 401,433. Vi
durinių mokyklų tarpe da
bar yra daug įvairesnių; te
chnikumų įvairioms techni
kos sritims, sąskaitybos, me
no, muzikos ir kitokioms 
tarybinio aparato tarny-Į 
boms paruošti. J specialią- j 
sias mokyklas galima stoti i 
tik baigus gimnazijos visas j 
klases ar bent dešimtamečią 
mokyklą. Kad ir pernai me- i 
tais į universitetus buvo pri- į 
imta 5,208 ir į specialias vi-; 
dūrines mokyklas 7,334. Vi- į 
sų studentų, lankiusių mo
kyklas, buvo Lietuvoje per
nai metais 15,331. Be to, bu
vo mokyklos nelankiusių, i 
bet ėjusių mokslą “už akių ’, 
neakivaizdiniu būdu, 9,650. j 

.Nuo šių metų mokslo pra- į 
džios, nuo spalio mėnesio! 
1 dienos vidurinių mokyklų 
mokiniai bus verčiami dirb
ti ir įvairiose įmonėse ar 
dar būdami mokykloje, ar J 
ją pabaigę. Be tokio “pa-Į 
ruošimo gyvenimui” retas i 
galės pastoti į aukštąją mo- į 
kyklą. Ta nauja švietimo re- Į 
forma, papiršta “broliškoms! 
respublikoms “Nikitos Chru-; 
ščiovo, dabar Lietuvoje dar;

.' >»•
KATRAS KATRĄ NUGALĖS

' ■ r, \ '

•• 4:.'

Kiekvieną naują ginklą reikia išmėginti. reikia ir 
kariams Įgyti praktikos. Viršuje matome tokią “prak
tiką”.’ Sprausminis lėktuvas yra apginkluotas vairuo
jamomis raketomis. Jis jas leidžia į apačioje vaizduo
jantį priešo lėktuvą, kuriame betgi nėra gyvo sutvėri
mo, tai tik elektroninis taikinys, kuris moka visaip 
iš pavojaus sukinėtis ir net gali užregistruoti į jį pa
leistas raketas.

Iš Lietuvos į Sibirą ir atgal
PASAKOJA ATVYKĘS IŠ LIETUVOS

, jų į kasyklas nevalydavo.
Kitoje pagrupėje buvo silp
nieji, kurių darbingumas bu
vo mažesnis kaip 50%; jie 
dirbo pačioje stovykloje, 
buitiniame aptarnavime. In
validų toje stovykloje nelai- 
ikydavo, juos paprastai išve- 
Įždavo į Tirikti stovyklą, ku- 
irią kaliniai vadindavo “mir
ties stovykla”. J tąją stovyk
la išveždavo kalinius, nete
kusius rankų, kojų ir su ne
pagydomom ligom. Kitaip 

!sakant, išveždavo numirti,
Į kad neerzintų gyvųjų ir dir
bančiųjų kasyklose kalinių.

Džezkazgano stovyklos pir
masis skyrius (Nr. 392—1) 
susidėjo iš trijų stovyklų, iš 

!kurių antroji ir trečioji dir- 
-,bo kasyklose, o pirmoji sta
tybos objektuose. Kilnoda
vo iš vienos stovyklos į ki
tą. Daug kalinių sirgo už
daros formos džiova. Tačiau 
į tokių kalinių sveikatos sto
vį niekas nekreipdavo dė
mesio. Trečiosios stovyklos 
viršininkas majoras šein sa
kydavo: “Kas man dirbs, 
jei aš jus į ligoninę guldy
siu?”. Spėjama, kad trečio
je stovykloje 60% visų ka
linių sirgo džiova.

Ligoninėje padėtis, ypač 
sunkiom ligom sergantiems, 
•buvo sunki. Nors maistas(Tęsinys, , . , .

, tik pradedama vykdyti. Ten- v . - nariu dirra ivedė baudžia- buvo geresnis kaip stovyk-
eiuje lietuvią yra kiek dau- se avaruose pasidarė labai ka iš anksto numatyti, kad “ mą maisto davinį (400 gra- *>ct Pačių papras-
giau^nul gatslus tr dabar nonma di- mokydamiesi mokykloje ir apsaus* mu duonos dienai ir du kar- c,a.us‘M va,st«’Jau nekalbant

19-iO metais Lietuvoje be uziųjų kolūkių piotai su- dirbdami kurioje imonėje, “žinoma, rėra namu l»c +us sriubos—tikriau sakant aPle Peneciliną ar strepto-
Klaipedos krašto yra buvę skirstyti mažesniais ūkiais mokiniai nieko neišmoks dūmu”, pasakoja toliau grį-jįlto vandens) ir užrakino micin3- Labai dažnas reiš-
2,92o,0C0; su Klaipėdos %0 3VO-4O0 ha ir dirbti jų dirbtuvėse ir menkai moky-žusis? “Kartais kildavo tai-barakuose Besibaigiant tre- kmys buvo dezinterija.
Kraštu kiek daugiau 3 nuli-kiekvieną atskirai. Atskirai sis mokykloje. Gi tie, ku- pusaviu nesusipratimu ir čia; d:enai į kambarius su-' Mus atvežus i stovyklą, 
jotų. Lietuvių tuomet buvo turėtų tuose ūkiuose— bri- rie turės atlikti savo “garny- taip atskiru tautybių. Betloriuvo karininkai ir nešte iš- Jau buvo persilauži-
KieK daugiau kaip 2,400,000. gaaose gyventi ir juose dir- binį stažą” dviejų metų tar- jie būdavo dažniausiai ne-;Cešė prie varių pusiau apsi- mas* p?,'mįeji pasipriešini-
Vidutims tų metų metinis ją kolūkininkai. pe, vidurinę mokyklą baigę, reikšmingi ir greitai pašali- rengusius kalinius^ Iš ten mo P°žymiai buvo pasireiš-
gy ventojų prieauglis Lietu- t\ai aaoar Kolūkiai, nusi- dauemmoip nebeturės i-vžln narni. l ietuviu tarne santv- i kę jau 1953 m. pabaisoje,
voje buvo 11 žmonių tuks- pirkdami jiems reikalingų stoti i aukštąsias mokyklas, kiai buvo geri. Padėdavo cn„ bu objektus Ši kaita nu- 1>er Kaledas- J- stovyklą nuo
tartim. Kur dingo apie pu-mašinų, nebesinaudoja ma-kur bene reikia laikyti eg-vieras ’ ” ’ ” 1 lot Voo—^-.’.J----------
tė miliono vien lietuvių? šmų stočių brangiu patarna- zaminus. Ką duos
raoėgo nuo Sovietų į Va- v imu, kai valdžia javus ir tos reforma, tebus 

kaius anie 70.000. Žuvo ka- Kitokius maistu nrnduktns >iv ....

bą.
Ryšium su tuo stovyklos 

administracija padarė nuo
laidų: paleido suimtuosius, 
nebausdama jų už streiką ir 
pažadėjo pagerinti maistą. 

Išmirė 80%
Tais metais mirimų gry

nai dėl maisto stokos jau 
nebuvo, bet anksčiau kiek
vieną dieną nuo kankinimų 
ir bado mirdavo maždaug 
20 žmonių. Už stovyklos tę
sėsi milžiniškas kapinynas. 
Draugai, visą laiką buvusie
ji Džezkazgane, pasakojo, 
kad iš 1946 metais atvežtų 
apie 6,000 kalinių čia išmi
rė apie 80%.

1949 metais buvo atvežę 
transportą turkmėnų, daly
vavusių pasipriešinimo są
jūdyje prieš komunizmą. Jų 
buvo apie 700 žmonių. Dvie
jų mėnesių laikotąipyje iš 
to skaičiaus liko vos kelios 
dešimtys.

Mirdavo dažniausia nak
ties metu. Iš ryto laidojimo 
brigada mirusius išnešdavo 
į kapines. Nešant per var
tus, kareiviai mirasiems su- 
skaldydavo galvas, arba pa
leisdavo jiems vidurius. Esą, 
gal jie tik apsimetę miru
siais, o tikrumoje dar gyvi. 
Mirusiam prie kojos pririš
davo kortelę, kurioje įrašyta 
bylos numeris ir mirimo da
ta, o kuolelyje, įkaltame 
prie kapo, įrašydavo specia
lų numerį. Paprastai laido
davo be karsto, bet stovy
klos viršininkai ramindavo 
kalinius: “Dirbkite vyrai, po 
mirties aš Jus karstuose pa
laidosiu ir dar nudažysiu,
iei nlana ionilriircito’’X"—-vjzaavMj WiW • Tom
buvo savaime aišku, kad ka-

baudžiamąsias stovyklas. i . . 2 ?., a. suz>“ou, Kas žodžiai nėra išgalvoti. Kas 
Kengyro stovykla buvo M’sta Ritose stovyklose. Y- į buvo Rusijos stovyklose, ži-

Džezkazgano vario rūdos JJac_ Nonlske pa- 'no, kokie žvėriški “papro
kasykloms darbo jėgos pa-idarė didcI’ is<,Qd<-

d'ymo šaltinis. J kasyklas p,|aik dami ,ietuTiu^ ir j Jei, kaip minėta, vėliau 
dalį piniginio uždarbio. Bet gabendavo jaunesnio am- ,treikavo deI malsto stokos jau ir ne-
motetys tegaudavo mėnesiui žiaus vyras, priklausančius' mirdavo, maistas tačiau bu-

Didžiuose Lietuvos mies- 10-40 rublių, o kartais nei I-ja darbo kategorijai. Ka- pcr Kalėdas lietuviai ant- vo labai silpnas. Streiko pa
tuose yra gyventojų: Vilnių- tiek. Darbo objektai (dar- tegorijų buvo tiys pagrindi- jX)jc stovykloje neišėjo į dar- sekoje tad ir buvo pažadė
ję 206,000, Kaune 200,900, bus vykdančios įstaigos) nės: I-ji kategorija — suįba. Čekistai tokio reiškinio ta maisto davinį padidinti.

čiai ten buvo.

zanuose apie 22,000. Visi Kai kolūKimnkui neoereikės
kiti Maskvos įsakymu buvo uuoti ciuokIiu už sodybos PidieP Lietuvos miestai 
oeportuoti į Sibirą ir įvai- sklypą, padėtis ii- Hetuviš- 
riais vardais, įvairiomis pro- Kam Kaime žada pagerėti, 
gomis tecėra deponuojami į i
bovieius “savanoriškai”. So- Pramon« 
vietai pasiryžę planingai Išaugo Lietuvos 
naikinti mūsų tautą. Kaip sako tarybine
Žemė. ūki, xa’ aaaar L‘«tu'°jc

pagaminama pusšešto
1940 metais visos dirba- aaugiau, kaip 1940 

ir.es žemės Lietuvoje buvo uaug iškasama durpių ku- j. Rimkus ęrižo iš Sibiro 
2,892,500 ha. 1956 metais iui ir trąšoms. Beveik dvigu- ' davo i valstybės
buvo dirbama 2.249,500 ha. bai išplaunama lentpiūvese L< Sibiro grįžo Jaroslavas 
bud iki šiol tebedirvonuoja visokios medžiagos, dvigu- Rimkus -
6-.8,OCO ha, — kas ketvirtas -ai padaroma cukraus, be- gus 
hektaras. Dėi sumažėjusių veik aštuonius kartus dau- ’M;
on camųjų plotų mažiau sė- giau pagaminama elektros zU0 lotynų ir graikų kalbų 
jama javų bei kitoKių kiu-1 energijos (638 mil.
(.orų. žiemkenčių ragių su- j939 metais plytų buvt 
i lazėjo sėjamųjų plotų 20 gaminta 68 mii., dabar

žiemkenčių kviečių dau- mil. Popieriaus pagaminama .-j ’ A”.’ . “r?’.’gi Kalimai — tremtiniai nei lr.«vlrl.«:m,aL ,mlls didesniu represi- NKWD komi^riatp) nravo
giau kaip per pusę, avuzų vidun 1939 ■pelais 11 tūks- Matyti, to pakako būti is-1(,(,k,st!ims už “apsaugą- lu- Kn’ ,,vcž* ' k“’,U"|jų čekistai bijojo, nes juos dė “masinT^FfcVnama dir’
per pusę. miežių 407c Pa-tane.ų tonų dabar 42 tūks- tremtam i Sibirą. hėj(( patys mokėti Likusią j vic„ą tokį transportą, nepaglostytų Maskva tuo ba” kldini'u tari^ Ik kėdė'
sinko beveik tie patys linų'.ancu tonų Daugiau •««»-! Jo žmona ir vaikai mirė p„ Uj visų atskaitvmų sumą paskutinį iš Kengyro j vario atveju, jei kasyklos ilges- tė‘ „okSi Lb*b™ kalt 
r bulvių sėjamieji - sodina- dziama medvilninių, lininių, _ ,nu„ ,.|;2 m. iki ,954 mctu k:lsyk|as, įtekau ir aš. niam laikui nutrauktų dar- niJ mi^i„a A * uZ.,^

pasuaiayoavo sau. gavo pusiausvyrą ir visus Tiriliti, beto stovvklos
Visų puma 50-50'; jierves- ya, s'raies issipletimas, neišėjusius j darbą uždarė į nžcl-rli, Balchoš, o anksčiau 

Inudzeto kraujo perdidelis spaudi- karcerius. Gijžusi iš kasyk- Sposka prie Karagandos ir

vilnonių ir šilkinių audinių, 
i i artėta gaminti nauji Lie
tuvoje dalykai: dviračiai,

iki šiol nepasiekta tokio že-!staklės metalui piauti, įvai-į 1°* sienos pradėtos statyti 
mės r.ašumo, kaip buvo ne- rus elėktros prietaisai, ce-lpyi^š trejetą metų. tačiau iki

mentes. Tik sviesto 1939 šiol jos tebestovi be stogo. sistema
.uetais buvo pagaminta 26 v ,
.ūksiančiai tonų, dabar tik Ko,orado vaba,« 

su puse.
rramones darbininku skai-

nieji plotai. Kokie dabar 
gaunami derliai, nebuvo 
.uotą skaitlinių, tačiau dar

priklausomoje Lietuvoje 

Gyvuliai

nutiauktų nai- nius, mėgindamas lietuvius 
pavasario išduodavo korte- Kengyro stovykloje kali- bą. Kad kalinys produktin- suniūdinti su tankais ukiui

Vilniaus muzikus mokvk >’avi,ia^ V"“”.’l*54 g>ynarne oie, to-!gai dirbtų kasykloje jį rei- nieėius su 'lenkais
naus muziko, iuokvk pavasario iki 19n< m. ra- del buvo sveikesni ir genau kia apmokyti bent du me- mahometonus su krilraėinni 

denio grynais pinigais. Da- atrodė. Tuo tarpu vario ka-i nesiūs. Tad bet koks dai- mjg įr i lietuvi jis krei- 
bartiriu metu vėl įvesta kor- syklosc visi buvo panašūs į jbo jėgos netekimas atsiliep- 1 J ’

lavonus: pageltę, pajuoda-ltų neigiamai į rados garny- (Nukelta į 7-ą pusi.) 
i vusiais paakiais, įkritusiais
į Kaip vyko antrasis streikas veidais ir daug kas įtartinai

‘Greita” statyba

Visų galvijų nepriklauso
moje Lietuvoje 1939 metais 
buvo 1,199,500 ir tame skai
čiuje karvių 805,400. 1957
metais tarybų Lietuvoje gal
vijų vuvo 1,023,100, tame 
skaičiuje karvių 624.000 
J am jos prikiauso? Kolū
kiai ir tarybiniai (valstybi
niai) ūkiai turi karvių 225,- 
COC. gi patys kolūkininkai 
išlaiko savo sodybiniuose 
sklypuose 343,000, darbi- j 

ninkai ir tarnautojai 66,000.
iš viso 409,000 privačiai iš- mokyklų buvo Lietuvoje 19-i 
laikomų kai vių. Tie 409 t. 40 metais 2,723, septynme- — 
yra privati kolūkininkų ir čių 39, gimnazijų (viduri- 
darbininkų nuosavybė.

Pavojingas bulvėms Kolo
rado vabalas esąs paplitęs

Pirmasis streikas pavyko, kosėjo. Maistas panašus

čius paaugo iki 117,000. In- maždaug 200 kilometrų juo-
zinienų ir technikų iki 11,- stoję nuo Baltijos jūros, y- 
•X)0. Kad ir daug daugiau 
Raiko pagaminama, vis dar
daug Ko Lietuvoje trūksta, 
nes (iaug kas išvežama i 
‘broliškas respublikas”. Lie
tuva yra Maskvai išnaudoti- 
na kolonija.

Po jo nenukentėjo—kas vi- ka*P Kengyro stovykloje,
sus labai nustebino — nei tik <‘««nos davinys padidin- 
vienas. * tas girnių* o cuk-

Antrasis streikas, įvykęs raus 27 gramų dienai.pač Pagėgių, Šilalės, Šilutės,
Tauragės, Priekulės, Rietą- ’1954 m v;uarjo mėn.,‘truko Darbo kategorijos Džez
\o, \ ainių, Teisių, Salantų djena^ jls aoėmė abi kazgane buvo kitokios, kaii 
rajonuose. Pavojus užsikrė
sti dar gi-esia Klaipėdos,
Plungės, Sedos ir Kalinin

tris dienas. Jis apėmė abi kazgane buvo kitokios, kaip 
vyrų stovyklas. .Jau grįžda- Kengyre. į I-ją kategoriją 
mi iš darbo pastebėjome, įeidavo visi gydytojo pripa- 
kad kastai darosi. Pasirodo, žinti tinkamais kasyklų dar- 

_ kad medžio apdirbimo kom- vyrai. II-ji kasyklinė ka- 
As myliu laisvę labiau už tė-Įbinate sargybinis be jokios tegorija buvo lyg ir perei

vyne. nes tėvyne be laisvės— • priežasties nušovė kalinį, r am o ji iš antrosios jį pivmą-
Pradinių. keturių skyrių J kalėjimas. i Sekančią dieną abi vyrų sto-ją-Tai buvo “paviršiaus ka-

<;. Mazz.ini [vykios (apie 3,500 kalinių) tegorija”. Antroji buvo skir-
- 'neišėjo į darba. Karininkai Stoma dar į dvi grupes. Vie-

LAIKAS JAU UŽSISAKYTI

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

švietimas

grado rajonams.

Jauno liga — klaida,
nių) 67; mokytojų buvo 8,-;,iga ~ t\-arka.

seno dar mėgino perkalbėti, ta-'noje buvo tie, kurie darbin-! 
čiau tai nieko nepadėjo. Tą'.immo vra nustoję iki 3<PTj,

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

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway 
So. Boston 27, Mass.



Nelengva popiežių išrinkti
dorinės jų vertės. Ačių tai 
aplinkybei, pateko j kardi
nolus kai kurie žmonės, ne
verti tokios aukštos vietos. 
Iš kardinolų vėl iškilo į po- 

.. . . . piežius žmogus taip žemos
Tris dienas pabuvę uždą-į Šiandien įsi mktajam po-; doros> kaip Aleksandras VI j 

tyti Sistinos koplyčioje, 51 piežiui nebegresia pavojus, (1492-1503 m.)”, 
kardinolas spalio 28 d. nau-! kad jis nebus pripažintas, i Vyskupas Staugaitis nebū-! 
ju popiežių išrinko 76 me- kad greta jo neatsiras kito katalikų vyskupas, jei
tų amžiaus Venecijos patri-: popiežiaus, kad jis bus nu- 
archą kardinolą Angelo veistas, kaip tai yra nekar-
Guiseppe Roncalli, kui is pa 
sirinko Jono* XXIII vardą. 
Išrinko tik vienuoliktą kar
tą balsuodami.

Tas rodo, kad ir kardino
lams nebuvo taip lengva šu

tą buvę praeityje.
Čia galima priminti, kad

nemėgintų tą faktą nors be 
galo vaikiškai pateisinti. Jis 
štai kaip rašo:

“Nors Savo vietininkams-
nevieną kaitą yra buvę po 
2 ar net 3 popiežius, kurie
tarp savęs kovojo. Viso la-į|onį£ todėl jie, kaipo žmo- 
bo tokių, katalikų bažnyčios! nės> nusidėti ir kaltais 

sitarti, kas turi būti “Romos vadinamų neteisėtų, netikrų sunkiaį nusideda, bet turė- 
popiežiu, Kristaus vietinin-į popiežių yra buvę apie 40. dami neklaidingumo malo- 
ku, apaštalų įpėdiniu, aukš- Ypač daug jų buvo dvylik- nę> akylai sei-gį išganytoje 
čiausiu katalikų bažnyčios tame šimtmety (viso net mokslą, nors patys kaltais 
vadovu, Vakarų patriarchu, 10), paskutinysis buvo i g-jig j Jo ir negyvena. Todėl
Italijos primatu, Romos me-iliksas V, kuris 1449 m. nu- jr pop Aleksandras VI, 
tropolitu ir archivyskupu ir įsileido teisėtu laikytam po- nors pats netikusį vedė gy- 
nepriklausomos Vatikano piežiui Mikalojui V, pasi- venimą, bet savo parėdy

popiežiams (Kristus) neduo
da ypatingos šventumo ma-

valstybės galva” — tokius 
titulus turi popiežius.

Nesant Dievo mokslo—te 
ologijos žinovu ir paprasta

IŠLIKO GYVI

Viršuje matome vieną iš išlikusių gyvu Kanados ang

liakasių, bet sužeistų ir dabar gydomų ligoninėj. Apa

čioje išlikęs gyvas angiiakasis kalbasi su susirūpinu

siais kitų užgriuvusių jų artimaisiais šeimos nariais.

—Alou, Maik! ka ir automobiliais važinė-
—Kaip sveikas, tėve! Įjant, o vis dėl to žmonės 
—Nieko sau, kol kas dar įvažiuoja.

laikausi. < —Aš, tėve, su tavim ne
soglasnas. Armobilais žmo
nės važiuoja dėl to, kad rei
kia; o lėkti į mėnulį nėra 
jokio reikalo. Tai yra tik 
noras sužinoti Dievo galybę, 
pamatyti, ar nėra tenai ko
kių gyvūnų.

—Sužinoti tokį dalyką, tė
ve, būtų labai įdomu.

—Bet ar tu nežinai, kas 
atsitiko su tais žmonėmis, 
kurie norėjo pastatyti Babe-

pas—Ar vis dar užeini 
Zacirką?

—O ką darysi žmogus ne
užėjęs! Tenai visi susirenka.
Singeliai užeina dėlto, kad 
namie viengungiškas gyve
nimas nuobodus, o ženočiai 
dėlto, kad namie bobos ne
duoda pakajaus. O kai visi 
susirenka prie baro, tai ir 
kalbų atsiranda visokių. Y- 
įa ko pasiklausyti.

—O apie ką jūs kalbat? lio bokštą, sulipti į dangų

tenkinęs kardinolo kepure. !mais visuomet ieškojo Baž- 
Katalikų bažnyčia naują- nyčios naudos”, (pis. 104 \

ji popiežių laiko 262-ju šv. į iš tikiųjų reikia turėti 
Petro Įpėdiniu, o iš tiki ųjų, į vyskupišką galvą, kad ga- 

galva galvojant, sunku su- kaip minėjau, popiežių yra lėtumi tokiu aiškinimu pati- 
prasti, kodėl kardinolams į buvę daug daugiau, tik vie-i keti.
reikėjo tiek ilgai ginčytis, ni katalikų bažnyčios buvo! Irdar viena ištrauka apie 
kas turi būti popiežių, Kris-į vadinami teisėtais, o kiti • kunigijos doros stovį: !
taus vietininku žemėje. Juk; neteisėtais, nors iš tikrųjų į “Jau iš pačio Apaštalų ‘ ------------------
kardinolai yra aukščiausi! jų teisėtumas buvo lygus. Sosto nemaža ėjo į žmones S»oux Lookout, Ont. laišką, kuriame tarp kita ko
dvasininkai, visi gali būti! Apie tai daugiau rasite ki- pasipiktinimo ačiū Didžiajai PasiEai<rn<I xntjam c r A sako:

kandidatai Kristaus vieti-įtame straipsnyje — “Vysk. Vakarų Atskalai ir tokiems;CH^oiė bostonie’ “Pas mus dabar Jau ra’
ninko pareigoms. Taigi, ro-Staigaitis apie popiežius”. į popiežiams, kaip kad yra Michelso-/duo’ tai norisi iki žiemo*

i dos, pats Dievas turėtų jų Išrinktasis popiežius Jo- buvęs Aleksandras VI. Ne-hllv^Zuvaxiavp ią tena/sutvarkyti visus reikalus a-
protus taip apšviesti, kad nas XXIII yra 76 metų am-į geriau buvo ir su vysku- 1 „„Ky : Kanados P*e namus- Lapkričio mėne-
jiems būtų aišku ir nerei- žiaus, vadinasi, kad ir ilgas pais. Turtingos vyskupijos Si * Lookout vie- sio PradžioJe tikimės jau
vsh, znnZvtic iš i., :------ xi— —•—... , , * • siauię, } dioux i^ookoul vie- gulės iki pa

LIETUVIAI KANADOS ŠIAURĖJ MEDŽIOJA
BRIEDŽIUS

baigtas
i k • ilgiausias. Ilgiausia, turinčius jokio pašaukimo į lietuviškų šeimynų, kurias ‘Sluo taypu oras pas mus
laba. t y. 32 m tame soste yra [dvasiškių luomą. Gerai ap- labai m^,onu bVo pažinti neblogiausias .r musų mies- 

sėdėjęs Pijus IX (1846-18- rūnintos kapitulos taiD Dat ______ ..._________ telyje yra daug turistų iš
retų būti

• Sl!ėjęS ’? 0846-18-[rūpintos‘kapitulos taip pat j“ų Wje yra daug turistų
Kardinolai meldėsi, pra- 78), antrasis tuo poziunu<neretai būdavo užimamos; vai5«„ “vZui™” hi™ s Amerikos, nes dabar čia at

šė Dievo pagalbos, bet, ma-buvo Leonas XIII, kuris po-i žmonių be pašaukimo. Le-

—Kalbam apie viską. Aną 
vakaią kalbėjom apie svieto 
ištvirkimą.

—0 kaip jūs ištvirkimą 
suprantat?

—Ištvirkimo yra visokio, 
vaike. Ve, čainijos komu
nistai bombarduoja Čainijos 
tautininkus ant salos. Bom
barduoja vis vieną dieną 
praleisdami. Sako, vakar 
jus šaudėm, o šiandien duo
sim jums čenčiaus atsivežti 
daugiau amerikanckų bom
bų, kad ir jūs turėtumėt kuo 
mus bombarduoti. Nu, tai 
kaip tu tokią kreizį vainą 
pavadinsi, jeigu ne ištvirki
mu?

—Aš sakyčiau, tėve, kad 
tai yra ypatinga kovos tak
tika.

—Nu, o ką tu sakysi apie 
tuos sputnikus, ką ruskiai 
pradėjo leisti Į padanges be 
jokio tikslo.

—Tėvas klysti, kad rusai 
išleido kelis savo “sputni
kus” be tikslo. Jų tikslas y- 
ra propaganda. Jie norėjo 
parodyti pasauliui, kad 
mokslo srity jie jau pralen
kė Ameriką.

—Ale ar tu nematai, kad 
Amerika jau pradėjo leisti 
raketas į mėnulį, o gazie
tos rašo, kad atsisėdus į to
kias raketas neužilgo būsią 
galima nulėkti į Marsą ir 
kitur. Nu, tai kaip tu ro
kuoji, ar čia ne ištvirkimas?

—Ne, tėve, aš čia nematau 
jokio ištvirkimo. Tai yra 
moksliniai bandymai. Gali 
būt, kad ateity amerikiečiai 
skris į mėnuli atostogauti, 
piknikus rengti.

—Maiki, čia yrą tikras pa
vojus. Mėnulis yra ne pik
nikams sutvertas. Ir jeigu 
žmonės norės tenai dasigau- 
ti, tai gali ištikti didelė ne
laimė.

Vėliau “Keleivy” tilpo S. ., . ’ . ...
IMichelsono parašyti iš tos sldale medz,okIes sezonas,

. -" iai tm-ictai atvaiiimia namo., kelionės Įspūdžiai, į kuriuos 7;. 7?™:
tos, kad jos Dievo ausies ne- Bet buvo ir tokių popiežių,; dvasiškuos gyvenimas bū-! atsjjįepdamas drg g. Šukys dziotl žvėrienos. Anądien
pasiekė ir jiems reikėjo pa- kurie soste išbuvo vos ke-'davo dideliu papiktinimu dabar .aso iš to' miestelio i113?3“ ??en« . amerilcon,, 

_______________________ kuns turėjo nušovęs 4 mu
sus: trig jauniklius ir vieną

jtytl, JU maldos buvo pras- pieŽlU išbliVO 25 inetuš. jpUŠ, ištvirkęs

ir sužinoti Dievo galybę? 
Dievas sumaišė jų kalbas ir 
jie negalėjo viens su kitu 
susikalbėti. Galės, ir dabar 
taip atsitikti, jeigu žmonės 
užsimanys skristi ant Marso 
ai- kitur.

—Pasaką apie tą bokštą 
aš žinau, tėve. Anot Mai
giaus, tą bokštą norėjo pa
statyti Nojaus ainiai po vi
suotino tvano, kad galėtų 
išsigelbėti nuo antro tokio 
tvano. Bet kaip visos Mai- 
žiaus pasakos yra tik pasa
kos, o ne faktai, taip pat 
niekuo neparemta jo pasaka 
ir apie Babelio bokštą.

—Nu, tai pasakyk, kaip 
atsirado ant svieto visokios 
kalbos, jeigu tokio bokšto 
nebuvo?

—Kalbų jau buvo visokių 
ir pirm to bokšto, tėve. Jų 
niekas nemaišė; jos vystėsi 
natūraliu keliu.

—Well, Maiki, tu eik sau 
namo, ba aš negaliu su ta
vim prieiti prie tolko.

VISUR AUTOMATAI

Automatai Įsigali visose 
srityse. Netrukus ir orą pra
nešinės automatai. Jau yra 
sugalvotas elektroninis apa
ratas, kuris, gaudamas ki
tais aparatais oi-ui spėti rei
kalingas žinias iš viso kraš
to, galės ekrane parodyti, 
kur. koks oias yra ar bus.

Tokius aparatus galės tu
rėti suinteresuotos įstaigos 
ir elektroniniame žemėlapy 
nuolat galės sekti, koks ku
rioj vietoj yra oras ir kaip 
jis keičiasi.

Oro spėjimai tada bus 
daug tikslesni, nes reikalin
gos žinios orui spėti bus 
daug greičiau gaunamos. 
Dabar tos žinios tegauna
mos ix> kelių valandų ar net
dienų, o tada jas gaus per 

—Nelaimių, tėve, atsitin- (valandą

tiems ilgai vargti, kol bent Įįas dienas. į žemesniajai dvasiškijai, ku-
35 balsai buvo už vieną Yra buvęs'laikotarpis, ka-Įri, aukštesniųjų skriaudžia- 

, kandidatą, nes išrinktas lai- da per 8 metus buvo net 9!ma, stačiai pašaliniais užsji- 
'komas tas, kuris gauna du; popiežiai pavyzdžiui devin- ėmimais — pirkliavimu ir 
'trečdaliu ir vieną balsą iš vi- tojo amžiaus gale. amatais turėdavo užsidirbti
sų balsuojančių. < Bendrai Jki šiol’vidutinįš. ;sau duoną^ Dvasiškuos ap-

Šie rinkimai betgi nebu- kas popiežiaus soste būvi- švietimas taip pat kui kas 
vo ilgiausi. Jau ir Keleivy, mQ buv0 7 metaį įrjne taip aukštai stovėjo, kaip
buvo rašyta, kad yra buvę 4 mėn. Paskutiniaisiais lai- kad būtM reikėję”, (psl. 109)

: daug ilgesnių rinkimų, net kajs jjg vfe ilgėja
ir tokių, kune tęsėsi beveik
3 metus. i 2—*•

Keli popiežiai vienu metu

Vyskupas apie popiežius
“Klemensas V vietą gy- 

, venti pasirinko Prancūzijos 
miestą Avignoną, priklau
santi, tiesa, popiežiams, bet; 
esanti Prancūzijos globoje.

------------------- “Dar keli Klemenso V Įpė-
Popiežius į sostą sodindavo moterys ir didžiūnai diniai gyveno Avignone. Ta- 

... T, j --i :• sai popiežių išsikėlimas iš
Kiek yra paskelbta bedie- ^visUo gTntojaiTalia- Rymo bu7° .labai pragaiš-

viais ir visokių pamazgų iš- nams įvv?įo įiebti rin. tmgas Bažnyčiai. Rymo gy-
pilama ant tų, kurie drįsta kinlai ' • rankosna to. ventojai nestliove prašę po-

--------------------------- k'm31 savosna rankosna. to pježjlJ sugrižti Ryman Bet
popiežiai vis delsė. Pagaliau 

XI 1377 metais,

raštu ar žodžiu pasakyti, ^'"imta "Sti'T'^optažius piežių R-Vman-
kadi. ir ilga popiežių istori- įmonės, dažnai neverti tos r . .
ja yra labai banguota, kad aukštos vietos. Ypač daug . ® . 5  ................. ..
ir Kristaus vietininko soste nmiya55ties Bažnyčiai nada- vlsai knkscioniJal» išskyrus 
yra sėdėję labai žemos do- ^“^hinos TJd^Hr

ros asmenų. dvi dukteri — Teodora A™6?1?™8 ??S(I!na!lt nauJ°
Aš nenoriu duoti pragos iv Marozija. Joms pavyko Eaf a“L'X" u Ti

burnai aušinti tokiems, kaip įkelti i popiežius netikę 
Bostono atgailaujantis “pa- žmonės. Taigi Apaštalų Sos-
mokslininkas” ir jam pana- te matome" mažos vertės .. VV1.QC t . .
šus, nes jie ir taip jau yra žmonių: Sergijų III, Joną g imbriką ’tata kad išvaT 
užkimę, todėl čia sulasysiu xi (Marozijos sūnus, 25 me- “ 1 o - ~ - Kart lsYada 
ilgesnių ištraukų iš buvusio tu jaunikaitis), Joną XII .įncūX

<-i8 Xai!:inash,Puo.!us kos. Nepatiko tai ka.dint

ga-
persikėlė Į Rymą. 

(psl. 99-100)
“Urbonas VI, pilnas ener-

tą laiką Ryme tikrieji po- senį; jaunikliai buvo sudėti 
piežiai buvo: Urbonas VI, Į vieną troką, o antras dide- 
Bonifacijus IX, Inocentas bs Uokas buvo pilnas vieno 
VII ir Grigorius XII. A vig- senio.
none netikrieji popiežiai bu- “Kendrikas su Romanu 
vo: Klemensas VII ir Bene- taip pat buvo išvykę porą 
diktas XII. kartų medžioti. Pirmu kar-

lr Rymo ir Avignono po- tu nušovė nemažą stirną, tai 
piežiai turėjo savo kardino- turėjome skanių kepsnių; o 
lų. 1409 m. dalis vienų ir dabar Romanas nušovė pus- 
kitų kardinolų, susitarę, antro metų mūsą, kuris svė- 
kvietė santarybą (bažnytini į re apie 300 svarų. Didelis 
suvažiavimą) į Italijos mie-'gyvulys, taip kaip arklys, 
sta Piza. Čia jie pakvietė ir “žada važiuoti dar porą 
abudu popiežių: Grigorių kartų pamedžioti ir gauti 
XII iš Rymo ir Benediktą: dar porą mūsų, taip kad 
XII iš Avignono. Bet nė vie-! mėsos turėsime visai žiemai, 
nas jų neatvažiavo. Į san- nereikės pirkti krautuvėse, 
tarybą susirinko ne tik dau-į Mūsų mėsa labai skani, 
gybė dvasiškių, bet ir šiaip į “Mes skaitėm ‘Keleivy’ jū- 
žmonių. Santaryba nutarė sų Įspūdžius. Mums buvo la- 
pašalinti abudu popiežių ir bai maionu, kad jūs taip 
išrinko naują, vardu Alek- (gražiai mūsų Sioux Lookou- 
sandras V. Todėl santaryba, tą aprašėt. Mes visi Sioux 
vietoje pataisyti, dar pablo- Į^ookouto lietuviai sakom 
gino dalyką, nes pirma bu
vo du, o dabar jau trys po-
piežiai.

“1414 metais imperatorius 
Zigmantas, susitaręs su Pi- 
zos popiežium Jonu XXIII 
(taigi Jono XXIII vardu 
vienas popiežius jau yra bu

jums širdingą ačiū.
“Alums čia taipgi buvo

Įdomu pasiskaityti apie A- 
merikos ‘aklademikus* ir 
Kanados miškininkus. Bu
vo pas mus atvažiavę miškų 
vyrai ir paskaitę ‘Keleivį* 
prašė, kad leistume jiems

vęs, bet katalikų bažnyčios pasiimti laikraštį su savim, 
jis laikomas neteisėtu, to-Į Tai jis taip ir eina per rau
dei ir naujasis popiežius ga-J kas, nuo vieno pas kitą.

................. ..c Įėjo pasivadinti Jonu XXIII. -‘Mes laukiam, kada jūs
minės, kurie keldavo popie- kardinolus italus, paskelbė, «•). sukvietė santarybą Į vėl galėsite mus aplankyti, 
ziuosna savo kandidatus.- renkant Urboną VI, miestą Konstanciją (16-jĮ; Visada būsit malonūs mūsų 
Jeigu popiežius būdavo is- rjlikimai b UVJ neiaisvit toI ’ ’ ” - -
""k*3* tų didžiu- dė, jr aeteiaįs ir išrinko
nų norų, tai jie Įsodindavo vaHu K|e

Staugaičio knygos “Bažny- Teodoros ir Marozijos įta- f 1"
čios istorija”, išleistos Kau 
ne 1922 m. Jos parodo, ko
kių Dievo vietininkų žemė
je esame turėję.

Vyskupo Staugaičio iki 
šiol dar ir “didysis Dievo 
mokslo žinovas” bostoniškis jį kalėjiman ir uždobdavo 
John Roman, Sr. nėra be
dieviu paskelbęs ir, tikiu, 
nepaskelbs.

Taigi tos knygos 59 pus
lapy rašoma:

“Dešimtasis šimtmetis ga-

, . ... .. ,,..... . .«...s prancūzams, todėl jie,ka., įskilo kitų didžiūnų gi- jr

popiežių
mensą VII. Naujasis popio? 

O psl. 104 taip parašyta: žius apsigyveno Avignone, o 
“Ačiū popiežių apsigyve- Europos valstijos, žiūrint 

nimui Avignone, pablogėjo katrai kas buvo parankiau, 
politiniai santykiai Ryme. tai Urboną YT, tai Klemen- 
Kai kurių ponų giminės vėl ^4 VII pripažino jiopiežium.

visuotinoji santaryba 1414-;svečiai. Hendrikas ir Leo- 
1418 m.). Tikrasis popiežius nas siunčia jums daug labų 
Grigorius XII Bažnyčios la- dienų ...”
bo dėliai pats išsižadėjo po-: paminėti čia Hendrikas ir 
piezystės o netikruoju po-įljeonas vra p Vandog šu. 
pieziu: Joną XXIII ir Bene-pienės broliai, o Romanas 
diktą XIII numetė santary-!yra §ukju gūnus. Jis ir Hen-
ba. Dabar santaryba, turė
dama laisvas rankas, išrin
ko Martyną V.” (psl. 102)

drikas yra geri šauliai ir me
džiotojai. Bet kas yra tie 
“mūsai”, kuriuos jie meĮgijo didelę galybę ir. j>o- “Tuo būdu Vakarų Baž- .. ... , ........  ,

Įima laikyti liūdniausiais piežįams nelengva buvo jos nyčia perskilo Į dvi dali. , ls ...vy , fetau^lcI° įdžioja? Tai yra šiaurės A- 
Bažnyčios laikais. Nesant suvaldyti. Popiežiai, nega- (psl. 101) k!s^rau y 'merikos briedžiai, angliškai
stiprios valdžios ir puolus lėdami pasitikėti svetimais, “1378 m. Įvykusi atskalai. .!r Knstaus vietininkų vadinasi Moose. 
žemyn dorai, jau nebebuvo^aukštąsias vietas ėmė skirti tesėjo gana ilgai, nes ligj!sto,.1-,a ^,a 5° _ Pat’ *a,,> “Keleivio” redakcija lin- 
teisybės: tas buvo geresnis, savo giminėms (nepotiz- 1414 metų. Buvo tai labai įlr k<tų žemės valdovų. ki “mūsų” medžioto jama 
kas stipresnis. Popiežių mas), dažnai nepaisėdami {liūdni Ražnvėios laikai Per! 7_ jeer<>< laimėk’
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MOTORŲ SKYRIUS

Drausmė vaikams reikalinga

kuriuo atveju jie turi veikti 
geru žodžiu, pabarimu, pa
grasinimu ar kuria kita 
veiksmingesne priemone.

Pakruojietb

NEGADINKIME SAVO 
IŠVAIZDOS

Visos moterys nori būti
------------------ gražiai nuaugusios, bet jos

Sekdamas kitų pasisaky- tvirtinti, kad nėra išimčių, pačios dažnai tokios būda- 
mus vaikų auklėjimo reika- j Labai svarbu, su kuo vai- mos sugadina savo gražių 
lu. noriu ir aš savo dvilekį kai draugauja. Jei tėvai tuo išvaizdą, dėvėdamos netin- 
prikišti. nesirūpina, jei jie nekontro- kamus drabužius.

Jos pamiršta, kad tam ti- < 
krų piešinių ir sukirpimo 
drabužiai labai pakeičia kū-

Europiečiui atrodo, kad liuoja, kur vaikai išeina, su 
Amerikoje vaikų auklėjimas kuo jie bendrauja, ką išėję 
yra palaidas. Ir ar ne dėl i veikia, žinoma, nieko gera 
to čia tiek daug yra jauna- negali būti. Patekę į blogą r.o išvaizdą, sakysim, beveik, 
mečių nusikaltimų? ! draugystę, vaikai gali visai visai pražudo krūtinės lini-

Čia nemokoma vaikai sa- 'sugesti, kiti draugai gali jas. Pavyzdys gali būti suk- 
vo tėvus ir bendrai vvres- juos labai blogais keliais nu- su vieno gabalo ranko- 
nius tinkamai gerbti,* jų vesti. vėmis (raglan). To dėl mo
ki ausyli. Giliau negalvojau- Tėvams turi rūpėti ir mo- terys su mažomis krūtimis 
tis taria, kad čia laisvas kyklų tvarka. Ir ten leidžia- netui etų tokio sukirpimo j
kraštas, tai vaikams galima ma vaikams perdaug sava- suknelių nešioti, O tos, ku-.
leisti daryti tą, ką jie nori, valiauti. Dažnai jie ten ei- *7.°® nO1^ savo krutinės dy-;
duoti jiems neribotą valią, giasi kaip laukiniai ir nie- j sumažinti, gali tokias ne-

Taip auklėjami vaikai ne- kas nesudraudžia. sioU, bet reikia krūtinę pa
žino drausmės, nenori pa-i Štai šalia mokyklos mėty-

GKAIKŲ KARALIENE PAS PREZIDENTĄ

šiuo metu graiku karalienė Frederiką su sūnumi ir du
kra lankosi Amerikoje. Ji buvo priimta ir prezidento 
Eisenhowerio. Vidury karalienė, prezidentas sveikinasi 
su pricese Sofija, greta jos

M' IMKT/K't

STEPONAS KAIRYS

Važiuoja Pakngon

klusti jokiems kad ir labai darni sviedinį, pramušė pra-
geriems patarimams. enriui Ir už tovnieko regoja sukne,es g me_

Mano pnsiziurejimu, s«-|žaizdami ’tei p’a(iarė’ džiagų, kurių spalvų juostos
momngu lietuvių tėvų drau- . . , . eina aplink. Jos beveik dvi-

šioje šalyje draudžiama gubai padidina išvaizdą, 
ir reikalui esant vaikus ‘ ber- j Dažnai perstoros moteiys

smingai auginami vaikai tė
vams esti paklusnesni, lie

Labai dažnai aukštos mo-

tuviškai su tėvais kalba, žine pavaišinti, bet kai vai- dėvi sukneles su dideliais
Priešingai yra ten, kur tė- kai patenka į policijos nuo- 
vai duoda* valią kalbėti Įvadą, teismą, tai kaltinami 
kaip vaikai nori. Tokie vai-“ ’ *“J ’’ r“”
kai lietuviškai net namuose
su tėvais nekalba, sakosi ne

langais ar su didelių geliui
__  _ piešiniais. Jos turėtų nešio-

tėvai, kad vaikų nepnziūrė- vienos spalvos medžia- 
davė. ijo, kam jiems valią aave. jokių piešinių. Jei

Nors paskutiniuoju metu jau jau renkamasi piešiniai, tai ir iš teisėjų pasakoma, kad įe turi būti smul’kūs.
reikėjo į užpakalį įkirsti, ar-fajp pat reįkįa atsiminti, 
ba lietuviškai tariant duoti juo<ja medžiaga labiau 
“beržinės tyrės \ Bet kur tu,p}onįna negu šviesi.

_ . čia mieste gausi “beržinės”, į Trumpai, jei norima atro-
tik visus lietuvius niekintų, jei ir miškuose beržų ne vi- plonesne, tai reik rink 

tėvu misi- sur yra. ti« mpdii»<rasL 1—- ” "

moką, o jų tėvai didžiuoja
si, kad jų vaikai “angels- 
kai” geriau moka negu lie
tuviškai. Vaikams tokio pa- 
girimo pakanka, kad jie ne

bet ir nuo savo
gręžtų.

Vaikai, kurie kalba lietu
viškai, savo tėvus gerbia, 
tie nuo lietuvių nesišalinair 
apskritai yra padoresni, ne

kuriu -----z --- ~
To dėl tenka vaikus ki- ir pagražinimai eitų iš vir- 

taip bausti. Bet ir baudimas šaus į apačią, bet ne aplink, 
nėra toks paprastas reika- Priešinga taisyklė tinka plo- 
las. Ne visiems tinka ta pa- noms. Joks diržas nesuma- 
ti priemonė. Viskas pareina žiną jūsų juosmens, jei dra

gų tie, kurie didžiuojasi ne- • nuo tėvų santykių su vai- bužis yra jam pritaikytas.
moką savo motinos kalbos, kais. Tik rūpestingi tėvai rp:1’ ------------
Taip sakydamas nenoriu tegali geriausiai numatyti,

{DOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Padam Skaityti ir Kitam Dovanoti

UETUVA BUDO, Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir
šeliais. iliustruta. 416 puslapių, di
delio formato. Kaina ........... >5.50

SUŽADĖTINU. J. Titinio 15 įvairių 
trumpų pasakojimų, 180 puslapių. 
Kaina ........................................ >2.00

BARABAS. Paer Lagcrkvisto istori
nė apysaka iš pirmųjų krikščiony-

DIEVU MIŠKAS, Balio Sruogos 
užmirštamas aprašymas, kų jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cio koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina .................... >5.00

MIŠKAIS ATEINA RUDUO, Ma
riaus Katiliškio romanas. Ištisa 
Aakštaitijos kaimo tipų galerija. 
6i4 pusi., kieti viriai. Kaina >5.00

NEMUNO SUNŪS, Andriaus Va
liuko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininkų sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrų, Pirma dalis 
280 psL Kaina ........................ >3.00

NEMUNO SŪNCs, Andriaus Valuc- 
ko romanas antroji dalis, 426 pus
lapių. Kaina ............................ >4.00

ALTORIŲ SESELY, V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys įrištos į vienų kny
gų, kieti viriai, 631 puslapis. Kai
na ............................................. >6.00

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

popieriuje. Kaina ................... $8.50
VALGIŲ GAMINIMAS, parašė ke

turios namų ūkio sgronomės: B. 
Drųsutienė, O. Radaitienė, E. 
Merkienė ir A. Slifienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ....................... >7.50

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ 20- 
DYNAS. apie 20.000 žodžių, 368 pu

slapiai, redagavo V. Baravykas, 
pigiausias ir naujov-fikiausia* žo
dynas, kieti viriai. Kaina .. >4M

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai ii Lietu
vos ir iš Amerikos gyvenimo. 178
puotp., įdomi knyga. Kaina.. >2.00

LENGVAS BODAS IŠMOKTI ANO- 
LUKAI. Girisusms vadovėlis

Liepojon atvažiavome gerai sutemus. Kai vežikan 
susikrovę, važiavome nakvynės, gatvės buvo giažiai 
apšviestos; gairių šoniniais takais zujo dviračiais jau
nos mergaitės; vežikas lenkė vežiką, vis šaukdami “eu!” 
Gatvės šonais stovėjo dviejų trijų aukštų namai, žer
dami pro langus šviesą. Gatvės iš abiejų pusių buvo 
nusodintos jau suaugusiais medžiais. Tai man miestas! 
Mano dėmesį ypač pagavo dar niekuomet nematyti dvi
račiai ir neįsivaizduojamas mergaičių vikrumas,—kaip 
jos važiuodamos negriuvo.

Mano vadovai viskuo buvo gerai orientuoti, ir man 
tereikėjo klusniai paskui sekti. Nakvynė buvo pasi
rinkta arti uosto. Iš viso joje buvimo mano atmintyje 
bepasiliko nepaprastai gardžios karštos dešrelės, kokių 
savo gyvenime nebuvau dar valgęs ir gardi kava. So
čiai papusryčiavome. Palangą buvo galima tuomet pa
siekti arba vieškeliu, važiuojant dešimt mylių arkliais, 
arba plaukiant jūra garlaiviu. Šį kartą teturėjome gar
laivį. Išėjome uostan. Lijo.

Anais laikais judrus Liepojos prekybinis uostas, 
per kurį į vakarus buvo siunčiami Ukrainos kviečiai, 
iš dalies ir Lietuvos rugiai, uostan suvežami Romnų- 
Liepojos geležinkelio, man padarė nepaprasto įspūdžio. 
Abidvi ilgos plataus uosto krantinės beveik ištisai buvo 
nustotos milžiniškų garlaivių, kurių nevienas buvo du
kart didesnis už Kurklių bažnyčią. Tai buvo “užsienie
čiai”. Kartais kuris jų baisiai subaubdavo, kad net že
mę treke. Uosto viduriu siuvo maži vikrūs laivukai. Taip 
pat šūkaudami. Keli laivai buvo pakraunami, kiti iš
kraunami. Tarp aukštų sandėlių ir laivų bėginėjo pa- 
šlapę krovikai, vilkdami ant nugarų sunkius maišus, ir 
vis keikėsi. Debesiuota. Šlapia. Baisu, kad kam po kojų 
nepakliūtum ir baisiai įdomu. Dar niekur nebuvo taip 
Įdomu, kaip Liepojos mieste. Ir jeigu treji metai vėliau 
aš buvau panorėjęs tapti jūrų piratu, tai už tai iš da
lies buvo kaltas ir Liepojos uostas.

! Tarp milžinų suradome krantinėje ir mūsų “Phoenix”
;—9eną, kiek aptriušusią geldą, garo mašinos varomą. 
Kai būdavo tinkamas/oras, mašinai padėdavo burės. Gar- 

į ’aivis priklausė palangiškiam grafui Juozui Tiškevičiui 
i ir plaukiojo tarp Palangos ir Liepojos. Iš Palangos jis Lie- 
; jojon plukdė Tiškevičiaus plytas, iš Liepojos Palangon 
• viską, kas Palangai iš kapitalistinio pasaulio buvo rei- 
j kalinga. Be prekių ant “Pboenix’o” denio pakliūdavo vie
nas kitas keleivis. “Phoenix’ui” buvo statytas ir Pa
langos tiltas.

Tiltą pradėdamas statyti, grafas nepadarė sutarties 
i m jūra. Ir kai grafas vis giliau brido su tiltu jūron, ne-

------„ gailestingai naikindamas geriausią savo mišką, klastin-
Jieva Paulekiūtė - Rocke- ^jį j^ra ja^au traukėsi nuo kranto, vis gilesnį tilto

l'-£U asla

VIZIJA

Ir darbe ir sapne 
Vis regiu aš tave,
O kodėl, o kodėl— 
Pasakyt negaliu...
Ir kalboj ir dainoj 
Vis miniu aš tave,
O kodėl, o kodėl—
Argi tu nežinai!
Ir giedroj ir audroj 
Visada tu tokia,
O kodėl, o kodėl— 
Pasakyt negaliu .. ’.
Ir širdyj ir mintyj 
Vis nešioju tave,
O kodėl, o kodėl— 
Argi tu nežinai!
Ir kančioj ir džiaugsme 
Vis jaučiu aš tave—
Juk tumano viena, 
Tėviškėle Lietuva!

Tik plonoms moterims tetin
ka vartoti platų ir labai 
skirtingos spalvos diržą.

Daro klaidą ir gražios iš
vaizdos moterys perdaug _ 
diržu susiverždamos. TasiM,re *• '-»ru<Jin*K,enc 
gal sumažina juosmenį, bet 
užtai net ir gražios šlaunys

Stasys Griežė - Jurgelevičius

HAVERHILL, MASS. TIKRA “PROLETARE”

felerienė, susitikusi kaz ko- ralų palikdama sausumoje. Mano Palangoje buvimo pir- 
u^, „V, „ -Spali0 ® d; li«a.m.i-jatotovak Jungtinėse Tauto- nagais metais prie pirmojo tilto at&kojimo, dabar jū-

i _ „į.

skienė, 7o metu amžiaus, ki- esu angliakasio duktė, aš Galų gale iš grafo plytinės, iš jo nutiesto iš plytinės 
—proletarė”. tiltą arkliais varomo geležinkelio plytoms vežioti, iš

Kodėl negali penkių mi- tilto ir paties “Phoenix” išėjo poniškas biznis. Jūra vis 
lionų savininkė save vadinti ;abiau pradėjo užnešti uostą smėliu, laivas savęs nepa- 
proletare, jei tokie milionų eįsįno, ir reikėjo parduoti. Tiltas pasidarė visai vienišas, 
proletarų žudikai, kaip Sta į r paliktas jūros bangoms graužti. Grafas Tiškevi

trauklumu.
Je. kas tun trumpą Mt-i]usi Gudaki;m-O kaimo

-------------  ... ... f. . , > ta. patartina apykaklę j Merkinės valse., j Ameriką
^J*%^;iJ^N,«luzpaka.Iy.. P‘a<T. atvažiavusi 1907 metais.

Kai£ ....... ........nes Pnesm«u atveju kaklas, . _
ŽEMU DEGA, j. Savicko užrašai u Pražus> apykaklė i Xelione v40, metų pnklause

lies plaukų liniją Žinoma, moterų pašalpinei draugijai1939 - 1945 metų, kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūzijoje. pirmoji 
lis 453 psl. Kieti viriai. Kaina $4.50

ZEM£ DEGA, J. Savicko užrašai an- ________ 7 _ ____ y_______ _____
tra dalis 414 psi. Kaina .... $4.50Įgj^įaį nuaugusios, kiekvie-!dukterys, 8 anūkai ir sesuo,

žemaites rastai. Garsiosios mu. na Įurj žinoti koks drabu- Haverhilly, sesuo ir bro-
sų rašytojos pirmojo karo meto -------• •_ —------i------- »• I
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai 
Kaina ................................ 50 centų.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 

kun. M. Valadka. Labai įdomi kny- 
jra. Kaina ................................ $1.20

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas tri
jose dalyse, kiekviena ^alis po $2.
Galima dalimis pirkti arba visai 3 
knygas už >6.00.

VAUJA VALGIŲ KNYGA. M. Mb 
ehelsonienis parašyta; 250 įvairių

-eceptų, 132 posl. Kaina ....>1.8
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAB 

BINO SENOVE.TE. Dievų yra vi-
-tokių įvairiuose kraštuose ir įvairino 

laikuose dievai buvo kitokie. Ko 
kie buvo senųjų lietuvių dievai?
Kaina ............ >1.00
POPIEŽIAI TR LIETUVA. Kunigo 

M Va’adkos parašyta knyga, 250
-»naL Kaine   >2J0
k KISS IN THE DARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai
’SO peši. Kaina kietais viršeliais >2 
*ninkštai« viršeliais ....................>1.00
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro

manas iš žemaičiu Kalvarijos pra 
iides. Kietais viršeliais, 467 posla 
piai, kaina ........................................ 8
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RUSIJĄ, arba komunistų diRtatū- 
ra faktų šviesoje. Trumpa holševis- 
sio istorija ir valdymo oraktika. La. 
hai daag medžiagos. M pnalaptai.
kaina ..................................................
MIRUSIOS SIELO8. M. Gogelio 

svarbiausias veikalas, ttvertš M.
Miškini*. 290

da. priešingas patarimas toms, 
kurių kaklai ilgi. 

žodžiu, ir tos, kurios yra

žis jai tinkamiausias.

buvo malonaus būdo mote
ris ir su visais gražiai sugy
veno. Paliko liūdinčios 4

■ i *
lis Lietuvoj ir antras brolis 
Argentinoje.

linas ar Chruščiovas gali va 
dintis proletariato išganyto 
jais?

širdis mato toliau negu galva 
Carlyle

Visokiomis progomis geriaosk
TYRINĖS NENORMALIUS i „ ^ūna jai len&va šios dovana yra -Keleivis’’. ISraSy

GIMDYMUS

Daug yra nenormalią gim
dymų, bet mokslininkai dar; 
nėra ištyrę jų priežasčių. A- 
merikos viešosios sveikatos į 
draugijos metiniame šuva- i 
žiavime buvo pranešta, kad Į 
sumatyta tą reikalą plačiu . 
mastu pradėti tirti. Penkio- i 
lika tyrimų įstaigų tyrinės i 
40,000 būsimų gimdyvių ir 
jų kūdikius iki 5 metų.

Mokslininkai tikisi tuo bū
du surinkti daug medžiagos, 
kuri padėtų surasti priežas
tis, kodėl nenormūs gim
dymai įvyksta, ir kaip ga
lima jų išvengti.

Anglijos parlamentas panaiki
no įstatymą, kuris buvo išleis
tas 1677 metais ir pagal kurį 
oro pranašai turėjo būti viešai 
sudeginami.

šalies žemelė.

IŠALKIS KIŠKIUKAS

jj savo draugui, pažjstamu

Sis 6 savaMią kttkiakas. Matyti, labai iialkęs, kad 
taip gardžiai čialpia pieną ii butelio. Jis aaginaaias 
O’Connor namaose, Baltimorėj, Md„ kar ju© Ubai ri-

Užsakymui ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

ty .«. Sa. Bortas S7.

Jei Uvo drangas ar 
mm neskaito ^Keleivio”, para
gink iMraėvti.

Uk H.

įus, kaip ir Užnevėžių Routa, blogai derėjo pasikeitu- 
ioms gyvenimo sąlygoms ir pamažu slinko žemyn. Bet 
iš, rodos, užbėgu istorijai už akių.

“Phoenix” baigė paskutinius pasiruošimus išplaukti 
r, berods, mūsų telaukė. Paskubėjome pasikrauti. Laive 
.tsirado ir daugiau Palangos gimnazistų. Tai buvo rokiš* 
:ėnai, kupiškėnai ir debeikiečiai. Radviliškyje jie persė
to į mūsų traukinį, ir dabar čia atsirado. Atsisveikinda- 
nas laivų papročiu, “Phoenix” subaubė, atsimušė nuo 
krantinės ir atsargiai jšėjo neramion jūron. Prasidėjo, 
„aivas plaukė išilgai vis dar matomo kranto, ir trumpos 
lutotos bangos dažnais kietais smūgiais pradėjo mušti 
aivo šoną. Lengvai krautas “Phoenix”, šoninio siūbavi- 
no mėtomas, tik šokinėjo, ir nereikėjo valandos, kad 
/isi negausūs laivo keleiviai būtų pribaigti. Aš buvau 
/ienas pirmųjų.

Nesiigusiam sunku suprasti, kas yra jūrų liga. Trum
pai sakant, tai yra bloga liga, ypač* tuomet, kai jos ka
muojamas žmogus yra mažas žmogus. Įšėlusi ir alkana 
jūra neatstodama pradeda žmogų supti, kad jai atiduo
tum ką turi. Aš nelaukdamas atidaviau, ką buvau išsive
žęs iš Liepojos, pridėjau, kas man dar buvo likę iš Jona
vos, o jai vis dar buvo maža. Beliko man tik dūšia, bet ir 
ji kabojo ant plono siūlo. Visas pasaulis susiaurėjo iki 
žibalo statinės, kurią buvau užgulęs, ir buvau pasiruošęs 
mirti. Protarpiais skaudino jausmas, kad nėra kas tavęs 
pasigaili: laivo įgula, šen ir ren zuidama, iš mūsų tik šai
pėsi. Bet, nors vargau didelį vargą, negalėjau nepaste
bėti nepaprasto reiškinio. Kai jau visi, be laivo kapitono, 
buvo pribaigti, ties laivo stiebu pastebėjau padorios iš
vaizdos vyrą, kuris stovėjo vietoje, vis pasižiūrėdamas į 
dangų. Vyras nesirgo jūros liga ir tik sau sunkiais mo
mentais išsitraukdavo iš kišenės bonką ir pabučiuodavo

I 7 art.



SO. BOSTON punspis Dcpron^*

1,0JI

VIETINES ŽINIOS S. Daugelieue daiauos

Mūsų padėka

Esame dėkingi už brolio 
ir T. Banienės spalio 11 d. 

5 vai. vak. Lietuvių Piliečių Sandaros salėje mums su- 
Dr-jes salėje rengia metinį rengtą pokylį mūsų vedybi-

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos 21 kuopa gruodžio 7 d.

banketą. Jo rengėjams būtų 
labai palengvintas darbas, 
jei svečiai ir viešnios bile- 
tus įsigytų iš anksto. Prašo
me tai padaryti. Kaina 
$2.50.

Bostone biletų galite gau
ti Keleivio redakcijoje, iš O. 
Gegužienės, M. Yahnokie- 
nės, S. Strazdo, P. žiruolio, 
C. Laik ir kt. Dorchestery 
iš V. Anestos, W. Yonaičio. 
Roslindale iš A. Wadel, 
Cambridge iš J. Vinciūno, 
Brigbtone iš 0. Sondow, 
Nonvoode iš P. Ramanaus
ko.

Galite ir paštu užsakyti: 
N. Jonuška, 15 Cotton St., 
Roslindale, Mass.

1 Banketo komisija

nio gyvenimo 45 m. sukak
čiai atžymėti.

Dėkojame visiems rengė
jams, vaikams, giminėms, 
draugams už gražias dova-j

Šachmatų rungtynės

Penktadienį, lapkričio

CHICAGO, ii J

Sekmadienį, lapkričio 9 4. d. prasideda Bostono tarp- Lapkričio i a. Čiurlionio 
3 vai. p. p. Tarptautinio In- klubinės šachmatų pirmeny-''(galerijoje atidaryta Miko 
stituto patalpose (190 Bea- bės. So. Bostono L. P. D. an- (Lileikio kūrimų apžvalginė 
con St.) bus N. .Anglijos Pa- troji šachmatų komandaįstatyta 52 darbai, 
baltiečių Dr-jos susirinki- vyksta j Boston College, Naaj* Ako *». vadovybe 
mas. Jame be ko kita Alav kur turės rungtynes su ge- Spalio 26 d. įvyko Chica- 
Millort rodys filmą iš savo riausia kolegijos komanda, Lietuvių Tarybos meti- 
kelionės po Skandinaviją, šeštadienį, lapkričio 8 d. į nė konferencija, kurioj da- 

Stasė Daugeliėnė atliks So. Bostono L. P. Draugiją tyv«vo 171 atstovas iš 58
meninę programą. Jai a- atvyksta Boylston Chess organizacijų.

* Jame patvirtinta ketunųlinkėjimus ir .tsilanky- 3

pirmenybėse naujasis Chicagos Dėtumą
Ačiū O. J. Raudoniams 

Phoenix, Ariz., kurie ir taip 
toli gyvendami nepamiršo 
atsiųsti sveikinimų ir dova
nų.

Ačiū A. Andriulioniui už 
gražų pokylio vadovavimą.

Ačiū visiems, kad mus pri
siminėte ir pagerbėte, mes 
neužmiršime Jūsų.
Jūsų

Mary ir Mykolas Ivaškos

Aktorių subuvimas

Bostono Dramos Sambū- —
rio aktoriai lapkričio 2 d. Balfo drabužių vajus 
buvo susirinkę šeimyninio

1957-58 m. _ . . _
lietuvių pirmoji "komanda iš- Y^l Tarybos sąstatas: 
kovojo antrą vietą Bostone. Socialdemokratų atstovai:

K. čepukas, V. Mankus, M. 
Baronienė, E. Mikužiūtė, P. 
Miller, J. Valaitis ir J. Stra-

kratų veikėja*, ji* lietuvius represijų. Keturias dienas 
socialdemokratus atstovauja neišėjusius į darbą kalinius 
tarptautiniuose socialistų apsupo kareiviai ir viso a- 
kongresuose, jis yra ir pa- pie 400 vyrų, daugiausia uk- 
žangiosios spaudos bendra- rainiečių ir lietuvių, išvežė į 
darbis. Kartas nuo karto jis baudžiamąsias stovyklas ir
parašo ir Keleiviui.

I

uždarus kalėjimus. Stovyk
la lyg ir aprimo, bet čekis
tai jautė, kad tai tik laiki
nas reiškinys.

(Bus daugiau

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

Vedybos

- i i

Ryšium su komunistų per
versmo Rusijoje 41 metų su
kaktimi, Bostono Rusų Emi
grantų Dr-ja lapkričio 9 d. 
3:30 vai. p.p. Faneuil Hali 
(Dock Square) rengia prieš- 
komunistinį susirinkimą.

Sandaros Moterų Klubo 
bankete lapkričio 2 d. kara
liene išrinkta Genė Razva- 
dauskienė, kuri karalių pa
sirinko Joną Tamulionį iš 
Nashua, N. H.

pobūvio, kurio metu pasida- Balfo Bostono skyrius Nr. z<^s- .... . w ,
linta nesenos kelionės į Chi- 17 nuo lapkričio 1 iki gruo- Sandanecių: A. Wells, dr. 
cagą įspūdžiais. Jų tiek džio 15 d. skelbia drabužių K. Drauge^, J Kuzas, J. 
daug ir vis tokie malonūs, vajų. Drabužius prašoma H. Petraitis, J.
Visi kelionės sunkumai, nėr- nešti į šv. Petro parapijos .Gnan^auskas, V. Uznys. 
vų įtempimas pamirštas. Iš lietuvių bažnyčios salę arba i Knksčiomų demokratų: 
šalies žiūrinčiam atrodė, skambinti tel. AN 5-5503, -kun. A. Stasys, S. Rancki- 
kad jie visi pasiruošę keltis AN 8-1940, AN 8-9267, mes A. Rep^s, M Rimkus, 
nuo stalo ir vėl leistis į pa- atsiimsime. įE. Stasiukaitis, B. Tube įs ir

' *A A. Valoms.
Skyriaus pirmokas, £ J““*"’-

bas, V. Duoba, V. Mažeika, 
Petrauskas,

našią kelionę... ir vaidinti.

Minkų radijo 
talentų popieti*

Vietos šachmatininkai ori ---------
Sporto Klubas “Dainava” | Minkų radijo 25 metų 

SvSų‘buv‘;\upina salė, ^™^>eį:i; JpknčioJ»_d. sukaktuvinis talentų popie- 
buvo maloni, pakili nuotai ................

K. Petrauskas, M. Šimkus, 
P. Vėbra ir J. Žemaitis.

ANGLIJA

ka.
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa-.^s bus vasario 8 d. Lietu- 
lėj rengia banketą. Pradžia P^* Dr-jos salėje.
6 vai. vak. Jo vyriausiu sei-

VAŽIUOJU PALANGON
mininku sutiko būti dr. An
tanas Kapočius (Kapochy).

Svečia* ii Anglija*

Atkelta iš 6 nsl.
jos gurklį. Nemokėjau tuomet sau išsiaiškinti kodėl tas

Tik šį
Lapkričio 9 d. Minkų ra- 

vyi as buvo atsparus ir jį puolusiai jurai. Tik daug mietų dijo programa bus perduo- 
pagyvenęs, supratau, kad einant ir per labai audringą dama apie 4 valandą, o ne
mnmmmA jvoIumaa —---- ---------- 1 *— _•_? ^_si_ ai •_ O ---------gouuw įsvragvi jurus ilgus, jei UK tolumoje O vai. naip paprastai, ivau- 
turi pastovų šviesų tašką ir jo nepaleidi iš akių. Tuomet sytojai prašomi pasekti. Tas 
nebūtina ir bonka kišenėje. ‘ pakeitimas daromas tik lap-

Visam kam yra galas. Kaikas laive šūktelėjo: “Pa- kričio 9 d.

Praeitą penktadienį mus 
aplankė Kostas Dusevičius, 
kilęs iš Daugų, tik prieš sa
vaitę iš Anglijos atvykęs į 
Bostoną nuolat aępsigyventi.

Gerai tiems šiame pasauly 
gyvent, kurie ir nusensta iš 
vaikiško protavimo neišsi
vystę.

Nauja Lietuvių
S-go* vadovybė

Didžiosios Britanijos Lie
tuvių Sąjungos valdybos 
pirmininku išrinktas J. Vil
činskas, vicepirmininkais J. 
Bendorius ir kun. P. Dauk
nys, sekr. A. Pranskūnas, 
ižd. V. Akelelaitis, nariais 

'S. Nenortas ir K. Barėnas.
Naniaris nirmininlcsfi J----- <—" g—"

Vilčinskas yra socialdemo-

(Atkelta iš 4-to psl.) 
pėsi taip: “Drauguži (!), 
koks Tau draugas lenkas, 
juk jis buvo Vilnių iš Tavęs 
atėmė. Lenkas Tau amži
nas priešas, o Tu draugauji 
su juo” — ir t.t Kiekvienai 
tautybei čečevas rado ką
nors pasakyti ir lyg tik šiaip įfeškau rimto gyvenimo draugo 
sau pridurdavo: “Jei Jum
peilių trūksta, galiu padėti”. Adresas: s. M. 636 E. Broadway, 
Ir atidaręs stalčių, parody- Bwrton’ Mass 
davo įvairiausių peilių mo
delius.

Tačiau toji akcija nedavė 
teigiamų čekistams rezulta-
tų. Priesngai, kaliniai iš to Es0 v,WIi> B
padarė išvadą, kad admini-1 tų. Ieškau gyvenimo draugės vedy

iančiasi np visai tikslu Panašaus amžiaus.mergai- Siracija jaučiasi ne visai tts ar nailės Rašyti: v. g. Keleivis 
tvirtai, nes ji anksčiau nie- 636 E. Broadvray, So. Boston, 
kada neįsileisdavo į dery
bas su kaliniais. Nepaklus
numo atveju maištaujančius 
sušaudydavo visos stovyk
los akivaizdoje ir kaliniams 
tik mintyse gal ateidavo no
ras sukilti prieš sauvaliavi
mus.

Vietoje to, kad imtis ko
kių nors represijų, čekistai 
patenkino ukrainiečių reika
lavimą švęsti Kalėdas ir 
1954 m. sausio 7 d. visi pra
voslavai ramiausiai šią šven
tę atšventė.

Kai kurie streikai 
nepavykdavo

Po to pamažu pašlijo “dar-

(*«
Paieškau gyvenimo draugo taip 60 ir 
65 metų amžiaus, kiek pasilaikančio, 
nes aš esu pasilaikanti. Daugiau pa
sakysiu laišku. Adresas:

Marijona Lasickaitė
11001 So. Whippel St., Chicago, IU.

Esu viengungis 38 metų amžiaus. 
Negeriu ir nerūkau. Ieškąs gyveni
mo draugės vedybų tikslu. Adresas: 

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

Apvalyk savo odą
Stebėtinas Dar*Nasjas «ygysM 

Stebuklus
Džiaukis švaria, malonia odo, laisva 
nuo visokiu negražių ir nepatogių 
veido ir odos dėmių! Stebėtina nau
ja TROPICANA OINTMENT (mos- 
tis) garantuotai pagelbės joms nuo 
psoriasis simptomų, ekzenos, spuo
gų, juodgalvių, odos lupinėjimoai 
kt. išviršinių priežasčių iššauktų 

įdėmių. Be riebalų, netepantis ir ne- 
! kenksmingas jautriausiai odai. Ne
svarbu, ką jūs bandėte ir riek ilgai 
jūs kentėjote, bandykit TROPICANA 
OINTMENT.
Nesiųsk Pinigų—10 Dienų Bandymas 

Kad jsitikintumet, kaip nepaprastai
tas stebėtinas vaistas veikia,

En rlronemo” nraeirlairk nn. irvkit 10 dienu bandymu be---- ----------------- y --------------------------------
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langes tiltas!, ir kas turėjo geras akis, galėjo tikrai įžiū- 1
rėti ūkana patrauktame ore tamsią į jūrą bėgusią juostą, i Prano ir Onos Lavinskų vedybinio gyvenimo 50 metų sukak 
Tai buvo Palangos tiltas ir kartu mūsų kančių galas. At-
sigavo ir labiausiai nukamuotieji. Nudžiugęs subaubė ir 
pats “Phoenix”, ir jau ilgai netruko, kad laivas atsargiai 
prisišlietų prie tilto ir abiem galais būtų prie jo pririštas. 
Kai išlipęs iš grafo laivo tvirta koja atsistojau ant grafo

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 tflc 92.25. {dėkit du dolerius ir pridėkit stempomis

■HSMHnsmaKanamn
KIMBARAS 2OLt

Kimbaras gerai 
nuo inkstų ir pūs
lės ligų, šlapinimosi

Nesiųsk pinigų. Atsiųs tik savo var- 
ir adresą. Kai Troniana Oint-

darbą, kasyklos neišpildė UŽI"ok^1 >2______ Įir C. O. D. pašto išlaidas. Arba at-
! siųsk $2 ir mes apmokėsime pašto ii- 

mėn hmm laidas. Jei nepatenkintas nepanras- 
v. . . "T ", .tais reaulUtais, grąžink ir atgausi

ruošiamas masinis streikas, savo pinigus.

vienių kalinių neišėjimas į

darbo normų. 
1954 m. kovo

tilto, liga dingo kaip nebuvusi. Vėl grįžo noras gyventi. 25 centus, parašykit savo aiškų adresą ir gausite tą knygą.
Pagaliau ir saulutė prasimušė pro debesis, ir šviesos ban
ga nubraukė per putojančią jūrą. Pirmą kartą mačiau, 
kaip beribė Baltija, kad ir nenoromis, nusišypsojo.MmaSMNSMNMBęSOmSSM

FRANK LAVINSKAS, 41-41 49th St„ Loag Island City 4, N. Y.

AMERKOS LIETUVIAI
ir angliškųjų skolinių 

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 SL, Chicago 8, III.

VAISTUS I LIETUVĄ
ir j 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 Worcesterį ir apylinkę vaistais

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, { kurių sudėtį įeina vi
si mineralai, vitaminai ir kepenų bei liaukų 
ekstraktai, kurie, pagal medicinos mokslą, 
organizmui yra reikalingi sveikatai ir ilgam 
amžini pasiekti. Tik vieną kapsulę per die

ną reikia -imti. Vaistų vardas yra Ideol URrabex Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

lietuviškam darbai, aukMja 
rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko- 

laisvos ateities.
SLA GYVYBfiS APDRAUDA IKI >10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA Ild >10,000 dešimčiai 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
pašalpos Dri >325 į mėnesį.

NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki

tautinį solidarumą,

Daugiau žinių apie SLA darbas ir apdraudas galite šau
ti ŠIA koopooss, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko-

Ir ŠIA Centre. Rąžykite tokiu adresu:

DR. M. J. VINKAS
BS7 Wset 20th feną, Novr Yoefc l, N. Y.

kanalo uždegimo ir 
nuo odos išbėrimo. 
Ramunės žiedai eu- 
ropiški ir Ramunės 
arbata yra visada 
gerai išsigerti. 

Medleva žievės yra vielos 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.

Alex. Mizara 
414 W. Broadvray 

So. Boston 27, Mass. 
Užeikite į Alexander’s vietą.

bet jis tik dalinai pavyko, 
nes dalis kalinių pabijojo

TROPICANA Dept. 5 
P. O. BOX 365 

CLINTON. INDIANA

ŽODYNAS
A LALIO 

Lietuvių-Anglų ir

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

$14

Dr. D. PILKA 
846 E. Broadvray

Sa. Boston 27, Mass.

Persiunčiami Siuntiniai j SSSR, Lietuvą, Estiją, Latviją ir Kitas SSSR Dalis 
Naudokitės patarnavimu patikimos, atydžios ir skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., INC
T ‘-rimti tr U88k

135 W. 14th St„ NEW YORK 11, N. Y„ TsLCH 3-2383 
. MOŠŲ SKYRIAI
398 W. 4th Street S32 FiRmore Ave. 132 Trauklia Ave. 141 2-nd Ave
Sa BOSTON, MASS. BUFFALO t, N. Y. HARTFORD, CONN. NEW YORK CITY
Tel. AN 8-5940 Tel. MOhavrk 2674 TeL CHspd 9-4724 Tel. YU 2-0389
999 Literary Rd. 39 Raymead Pbua W. 11339 Jos. Caatpea 632 W. Girard Ave.
Cieveland 13, Ohio NEWARK, N. J. DETROIT 12, MICH. Philadelphia 23, Pa.
Tel. T0wer 1-1461 TeL MArfcet 2-2877 Tei. TOnaomd 9-3989 Tet WAIaut 5-8878 
Vhwis klausimais, rytyje au persiuntimu siuntini* Jūsų gimininis ir draugams, kreipkite, i mftsą pa
tyrusius, atydiius ir mandagius skyri* rūdijos, kurie mateliai suteiks jums visus nurodymus.

______  _ PBADMUGINKITB SAVO AKTIMUOStUS 8IUNTINIU KAL1DOM8.
M&sų didžiuli* firma,' turSdama potsnkintą kHjentąf 100%

tymą. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų tr adresate pasiekia per 8-7 savaitęę (era 
paštu laike 7-12 dienų).

Mūsų ištaigoje yra^dMdte pasirinkimas pirye rašius mėtoto produktų, pramones gaminių: skarelių,staigoje yr 
avalynės, laikrodžių

SPECIALŪS KALĖDŲ PAKIBTAI 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 — >37.00
3 jardai grynos vilnos Velour medžiagos moterų apsiaus
tams, juodos ar mėlynos spalvos.
3 jardai grynos Botany vilnos Serge moterų 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 — >18-50
2 svarai 3 unc. cukraus 
2 sv. šokolado plytelėse
1 sv. šokoladinių saldainių
2 sv. Danijos kiaulienos

Vt svaro arbatos 
svaro razinkų

1 gabalas muilo Lus 
20 Kalėdų žvakelių

—Į aukščiau paduotas kainas įeina viskas —
REIKALAUKITE specialinių sąrasų 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,

Tazeb of London
51 Reservoir St CAMBRIDGE, Maaa. Tel: KI 79705

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBIS

M
^BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦LAMKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETU
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

"Keleivio” spaustuvė padaiys 
ir nuMųs greičian ir pigiau, negu tai

Ja - _ - — 9-—At- EI.- —sna spaustuve. įrašome kreiptis nuo

27,

sr A

l
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ietinės Žinios
KAČINSKAS, GAIDELIS, JAKUBENAS, 

BANAITIS, BARAS...

i Tos progos, aišku, Bosto- 
Vis tai vardai, kurie mu- no ir piaėiosios jo apylinkės 

zika ir daina daugiau ar ma- j;etuviai nepraleis, nes kita 
žiau besidomintiems lietu- lokia kažin kada pasitaikys. 
viams yra seniai girdėti, bet j koncertą turėtume ne tik 
vienoje vietoje juos visus patvs ateiti< paraginti ir 
matyti vargu^ kada ^teko. savo pažjstamus amerikie

čius. Tepamato ir jie, ką 
mes turime muzikos ir dai
nos srityje sukūrę. Jie, ma
tydami, kad ir mes pajėgia
me didelių dvasinių verty
bių sukurti, kitaip mus ver
tins ir mūsų tautos reikalus
geriau supras ir rems.

Taigi, šis koncertas ne tik
duos progos muzikos ir dai-

Tolcia proga bu* lapkričio 
16 d. Balfo skyriau* rengia
mame simfonijos koncerte 
didžiausioj Bostono Sym- 
phonv Hali salėje.

Ten vienas geriausių Bos
tono orkestrų, būtent Bosto
no universiteto orkestras, 
kurio dirigentu yra prof. 
Marvin Rabin, pusę progra
mos skiria Jeronimo Kačin
sko, Juliaus Gaidelio ir Vla
do Jakubėno kūriniams li
tai daliai koncerto diriguos 
komp. Jeronimas Kačinskas. 
Be to, lietuvių geriausias te
noras Stasys Baias - Bare

REIKALINGO, BET NUOSTOLINGO BIZNIO 
PUOSELĖTOJAI

li! ūsų Dramos Sambūris įspūdžius sako Aleksandra, 
spalio 25 ir 26 dienomis Ci- j—kai mus taip nuoširdžiai 
kagoje vaidino Raudonąjį sutiko čikagiečiai, taip gau- 
Vyną ir Vincą Kudirką. Te- šiai į vaidinimus atsilankė! 
nykštė spauda tuos mūsiškių Ji negali atsidžiaugti Sam- 
pasirodymus gana teigiamai, būrio narių dideliu atsako- 
įvertino. Tas malonu netik mybės supratimu, drausmin- 
patiems Sambūrio nariams, gumu. Kiekvienas jų nuo
bet ir kitiems bostoniškiams. jauniausio iki seniausio de-

Už tą iškylą Dramos K® noru savo uždavinį ko 
Sambūris tikrai pagirtinas, geriausia atlikti, kuo tik ga- 
Juk jei ne bostoniškiai, tai bma viens kitam padėti.
mūsų vadinamoji antroji so- žinodamas, kad mė
šlinė šiais Vico Kudirkos su- džiagiškai Sambūrio biznis 
kaktuviniais metais taip, ro- yra grynas nuostolis, juo
dos, ir nebūtų pajėgusi to 
mūsų tautos žadintojo tin
kamai pagerbti.

Kur gauti bilietų 
simfonijos koncertui?

Pakalbinkim draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kalei-1
▼T " ‘ - —

KAS NESKAITĖTE?

Kaina
So. Bostone: Ivaškų bai-i 

dų krautuvėj, 366 Broad-
way, Minkų krautuvėje 502 _ _................... .........
Bl'OadvvaV ir pas platinto- No investments; no collocting, no de* 
jus. Worcester: V. Skrinska, į,iveries- 1‘or *pp®‘"t™*nt
Ideal Pharmacy, 29 Kelly J 
Sq.; Norvvoode: Antanas i 
Mickūnas, Balch Pharmacy,!
1140 Washington Avenue;į
Ca m b r i d F e- Daukantas ’ Inteligentiškai amerikiečių šeimai nc- w \ «/«. X A B®**®"®’ Neurton, Mass.. reika-
MarRet, 187 VVebSter Avė. 'linjfa senyva moteris namų ruošai pa- 

Brocktone: Ant. Miškinis, ’** ir 3 vaikaxns <>«*■■*» 6 «*-

1MM1O1ATE OPENINGS
for 23 men or women in our

SAKAM COVENTRY JEVVELRY CO.

Call WOburn 2-553*-W or orite 
SAKAH COVENTBY 

54 Salem St., VVoburn. Maaa.

» Keleivio*
[je galite gauti paskutinįjį 
“Darbo** numerį už 75 cen
tus, “Varpą” u* **•<»> «
mokslininkų parašytą knygą 
“Mažoji Lietuva** už 66.00.

REIKALINGA MOTERIS

Good-Will Pharmacy 
Ames St.

lų) prižiūrėti. Visas išlaikymas, pui* 
116 kus kambarys su atskira vonia ir at- 

i lyginimas pagal susitarimą. Skambin. 
Jti: I.A 7-51245.

PAMALDO6 UBTUVIAMS 
BVANGBLUCA1I8

Km sekmadienį, 12.00 vaL 
So. Bostone, L ir 4th SL BAŽ
NYČIOJE įvyksta pamaldos lie- 
tuviams protestantams. Pamal- 
dM laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto d^dorantas ir ver
di 8v. Raštą į lietuvių kalbą.

ODOS PADAI
LSS 60 kp. pokylis • Stori, geriausios rūšies, tikri vy-

________ Į riški grynos odos padai čia vartoti
t * . • c • u i . : «*r siųsti į užjūrius. Atsiųsk batuko. . • Lietuvių Socialdemokl atų ‘ dydį ir si (Amerikoj apmokant pašto

Gustaitis, kaip visuomet, {S-gos 60 kuopos metinis po-Įiš,aidas) žiuo »<in?su:

kais paklausiau Gustaitį: 
—O kiek uždirbote?

mpi

Mūsiškių auka buvo dide- gustaitiškai sypsodamasi at-: kylis bus Lietuvių Piliečių
lė. Leistis į 1,000 mylių ke
lionę autobusu (tai pigiau
sia), joje užtrukti beveik pa-

_ į J
^kė: | Dr-jos salėj balandžio 26 d.

—Tiek, kad neįstengėme___________________
dekoracijų atsivežti, nes tam:
reikėjo apie $150, o jų ne-, cta ▼>«»»»<

Tuo teks vė-

JKREM1AH BERMAN CO. 
267 Congress St., Boston. Mass. Dr. B. Matulionis '

KAMBARYS NUOMAI

rą, tuoj eiti į sceną, kitą,
nos ištroškusiems savo alkį ** ™?inti ir,nf* I iSTp^ointi.
patenkinti, bet taipgi bus ir;? .- P Tikrai geras biznis’ o maloniai nusiteikusi savo

tautinės ^Te^ §. * 1 'GuSifTdar™ka ga?-^? balsu solistė Janinajl
Ar daugelis mūsų turėtu vą’ kur čia krauti šiems lai-;Lmstikaitė po koncerto ke-; <
Al daugelis musų tuietų , nmsminira vpikala ;Las dienas pasiliko Bostone, 1 i

gera proga musų 
kultūros ir politinės propa
gandos priemonė. Todėl vi- . , .... „ „
si turėtume rūpintis, kad!“.eį..P®»aul;0J™o?

; Kambarys su teise naudotis virtuve 
! ir su Italdais išnuomojamas tuoj pat. 
J Skambinti tel. AN 8-2080.

Didelį bostoniškių būrį V. Vadeiša
LIETUVIS BATSIUV18 

ODA SIUNTINIAMS 
Parduodu pirmos rūšies odą, au- 

padus, vitpadžius siunti-
prasmingą veikalą,; ***** UIV,*«° poauin-v ow>tvnei <“•“•*< I užjūrius nupiginta 

kuriam nereikėtų daug vai-'ir tuo būdw turėj° progos p.t«ri<
dintojų ir tuo būdu būtu ga-su *>uo geriau susipažinti. -n-,koncertas tikrai pasisektų, o J° turėjo. Ir uu r luv uuuu „-----j—„_____ ___________ ---- —

nauskas orkestro palydimas;jis pasiseks, jei mes patys ?leklme’ kas nezl^ome> kad •• dau,r kur suvaidin-! Trečiadienį ji, inž. V. St„ So. I
dainuos Kazimiero V. Ba- gausiai jame atsilankvsime tarpe buvo motinos ir tė- * domavičiaus ir Povilavičiaus rU7 treSien^ i?LkXt
—ukurtas dainas ir kt ‘ - - - - ™ e ■ - ... .... --------r _....................

ų mus apie odas. Adresas

naicio
Taigi šitame koncerte tu

rėsime progos geriau susipa
žinti su visomis aukščiąu

ir savo kitataučius pažįsta- v a* ?u s?'0 sūnum is ir duk- 
mus ir draugus paraginsime f°mis’ buv0 keliohkamecių 
tą patį padaryti. ir Per kryželių nesiojan-

J. V—gas i lydima, atsilankė ir Kelei-' 
jvio įstaigoje.

Biletų įsigykite iš anksto, nevienas dėl Sandaros Moterų
minėtomis mūsų muzikos ir nes jų gali pritrūkti. Jų kai- kitą dai bą apleidę.

Premija apsileidėliams

dainos įžymybėmis. nos: $3, $2.50, $2, $1.50. Visą tą žinodamas nore-1
kortų vakaras

Skaičiau Lietuvių Enciklo-
'— ?au 83vo akimis pamatyti,; gj šeštadienį, lapkričio Spedijos leidyklos skelbimą, 

kaip po tos iškylos jaučiasi Sandaros Moterų Klubas'kuriuo duodama kelių de- 
Dramos Sambūrio vadovai i ruošia įdomų kortų vakarą Išimčių dolerių premija kny-

. ..... .. : Aleksandra ir Antanas Gus- į (Whist party) Sandaros gomis tiems, kurie dabar
Pi-anesama, kad kuopos taičiai. Svetainėje <124 F St.). Pra- užsisakys Enciklopediją.

____ _ _ __ _ nanų susirinkimas kviečia- Vargo, sako buvo nema-idžia 7:30 vaL vak. Taigi. tie. kurie iki šio! ne-
spausdriiirKinro^BielirTio aG 5?’ Z. \ak žai* } P?Č Antanas turėjo Bus gardžių užkandžių ii- prisirengė enciklopedijos už-i

____.________ vak. Lietuvių Piliečių Dr-jos paprakaituoti belakstyda- įvertino-n dnvann Kvi^niam^ si prenumeruoti, ją paremti

Išeina K. Bielinio 
atsiminimai

Motininis

SLA 43 kp. nariams žinoti

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvi* Plumberi*
Atlieka visokius “plumbi 
aliejaus ir gazo vamzdžių jvi 
ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm R-gu ką darote, paa- 

I kambinkit, pakiauskit- mūsų kainų.
Telefonas CO S-583S 

12 Mt. Vernon, Dorshester, Maaa. 
KhKauuanuua«KsuauRBH

simimmų pirmasis tomas natalDOse ‘ ‘ ” ” mTtSŽ?0? * .,J>e1la.k^a‘J vertingų dovanų. Kviečiame
“rtionn-iont” * mas v įsokiais įeikalais ir dsr širdineai visusdTnZ? i ' K* Ten bus *alima sumokėti pate gaudamas vaidinti. sl,x,lngal 'lsus' ReMiio,
dinama L. Enaklopedijos įr mokestj. Visi nariai pra- i -Jtet ka tas reiškia,- ’ 1 Rengėjo,
spaustuvėj. šomi dalyvauti.

ką tas reiškia,—dar 
giliai išgyvendama Chicagos;

VISI DALYVAUKIM! VISI DALYVAUKIM’
Spencer gavo 12 metų

Policininkas Edward Spen-
1958 m. LAPKRIČIO - NOVEMBER 16 d. (SEKMADIENI) 3-čią VALANDĄ P. P.! j^ta^pavaišin^’^Blins^

BOSTON SYMPHONY HALL trub0 "° atsivestą

iš pat pradžios, tie dabar; RAUIO PROGRAMA 
gauna didelę dovaną. O tie,; Lietuvių Radio programa 
kurie iš pat pradžios užsi-;iš stoties WLYN, 1360 ki- 
sakė, nieko. įlociklų, veikia sekmadie-

Gaila, kad ir aš nebuvau niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
toks nerangūs. Jei dabar |iieną. Pardundamo* Ketu-

.pr?'iviskos dainos, muzika ir 
numeratonu gauc.au pnedų M d p k^ 
visą pundą knygų. Bet as J*. . .

-------  Biznio reikalais kreiptis į
Baltic Florists gėlių ir do-

T< AT >etM

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

-- > - »_
PM«1

M ir I

495 Columbia Road 
Arti Uphma’a

Ka AN 8-2712 Irba BI4-0011

Dr. J. C. Seymour
ir

BOSTON, MASS.

Lietuvos Nepriklausomybes 40 Mėty Sukakčiai Paminėti
IV YKSTA BALFo RENGIAMAS DIDELIS SIMFONINES MUZIKOS

Koncertas
GROS ŽYMUS BOSTONO UNIVERSITETO 

SIMFONINIS ORKESTRAS
Programoj L. v. Beethoveno, N. Rimski-Korsakovo, Giordano ir lietuvių kompozi

torių K. V. Banaičio, Juliaus Gaidelio, Vlado Jakubėno ir Jeronimo Kačinsko veikalai. 
KONCERTO DIRIGENTAI — MARVIN RABIN IR JERONIMAS KAČINSKAS.

Koncerto solistas — dramatinis tenoras STASYS BARANAUSKAS-BARAS, dai
navęs 72 tūkstančiams klausytojų Chicagos Soldiers Field Stadione, kur laimėjo pir
mą konkurso vietą, dalyvaujant keliems šimtams Amerikos ir Kanados dainininkų.

LIETUVĖS IR LIETUVIAI, VISI ESATE KVIEČIAMI TAME
KONCERTE DALYVAUTI !

Kai pii-mą kartą su savo muzika einame į Bostono Simfonijos salę, turime ją pri
pildyti. Tai mūsų pareigos ir garbės reikalas.

Bilietai iš anksto gaunami šiose vietose:

Lithuanian Fumiture krautuvėj, 366 West Broad\vay, So. Bosone:
Antanas Daukantas Market, 187 Webster A ve., Cambridge, Mass.
Antanas Mickūnas, Balch Pharmacy, 1140 VVashington St., Norwood, Mass.
Vytautas Skrinska, Ideal Pharmacy, 29 Kelly Sq., Worcester, Mass.
Antanas Miškinis, Good-Will Pharmacy, 116 Ames St., Brockton, Mass.

paklausiau leidėjo pirmo at- 
giitą Le\viston, Me., versli- sišaukimo ir ją užsiprenu- 
ninką Couture, kad tas ki- merą vau prieš kelerius me-jranų krautuvę, 
tą dieną ligoninėj mirė. Pri- tus. Kitą kaitą gal ir aš Broadvvay, So.
siekę posėdininkai Spencer būsiu atsargesnis ... lauksiu 
pripažino kaltu, o teisėjas jį premijų.
(nuteisė kalėti 12-15 metų. i Encikl. prenumeratorius

Spencerio padėjėjas Ry- ------------------------------
an nubaustas vienerius me- Arabų priežodis sako: “Ge
tus kalėti Deer salos patai- riausias draugas nelaimėje yra 
sos namuose. 1 knyga”.

502 East 
Bostone.

Tel. AN 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas

BUMBI

IKI PASIMATYMO LAPKRIČIO 16 d. 3 VAL. PO PIETŲ BOSTONO 
SIMFONIJOS RŪMUOSE

BOSTONO BALFo LIETUVIŲ KOMITETAS

R The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui j Lietuvą ir ki

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną. ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

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

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

Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad*

xxxxxxxx'zxx»0otxx»o«xxxxxx«oooe®oexsoc»cw0n©o»:9«xxxxx
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
(NAUJAS ADRESAS)

390 West Broaduray, So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8-6764
.Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomM sritis.
1 iš naujų rul.Ų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 

ir SSSR muilą apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Jdėkite daik
tų sąrašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntini perpakavą, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiur.vimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laiku.
Pabar galima siųsti iki 4 4 svar,) paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

pa dėžėje, kurios dydis yra 15 x lo x 12 colių. Oro paštu ąalima siųsti iki 
22 svarų siuntinius.

IŠTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITfiS LIETUVIŠKAI 
"'Visi siuntėjai isitikino. kad mūsų įstaiga greičiausiai patar- 

1 NTINIAI Jnauja ir persiunčia siuntinius. SU” APDRAUSTI.

▼artoju
Z-EAY 
Pritaiko

VALANDOS: iw L4, «w M 
SM NtOADWAY 

«nOUTH BOSTON. MASU.

Kas perka ar 
namus, ūkius, biznius

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONE

Saukit nuo 9 iki 7 ▼. rak.
Tel.: AN 8-7931 

o kitu laiku: Tel. GE 6-2S87

NAMŲ SAVININKAMS 1 
Pentiname namus iš Irako 
ir vidaus:* apkalame šime
liais; sutaisome pijazus Ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Putras 
14 Gartlund Street

Jamaica Plaia, 
T«L: JA4-4574

- usrnsn
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 
Juątku of tho Peace—Ceuątshl

598 E. Broadnay 
So. Boston 27, Mana.

Siunčiame su lnt»ri«to įgaliojimais.
Siuntiniai priimami kavdė*n nuo S iki vnl. vnk.. kelvirtadieninh nno p*el. AN 8-1761 ir AN 8-Z4S 

į 'J iki i tai. lak. ir ackltadivniaU nuo S r j tu iki 2 po pivių.

TeL AN 8-2806

Dr. J: L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. RodA

OPTOMETRISTAI
▼▲LANDOS:

Nuo S ryto iki S

447 BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. ff AMAKSY
BBAL BBTATB A IN8VKANCB

40B W. Brondvrny 
SOOTB BOSTON. MASS. 

Offieu TeL AN 8-0S48
Ssa ST OMOLB

TeL FA S-S81B

KETVIRTIS « Ca

. pupuoSul— 
179 W. 1»OADWAT

SOUTH BOSTON 
TsL AN 8-4445

FLOOD SQUARE 
HARDWARECa

gauc.au

