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Valstybės Sekretorius Dulles 
Lankosi Pas Čankaišeką

U Romos Per Londonu Nuvyko Tartis Su Kinų Nacio
nalistais; Laukiama, Kad Bus Susitarta Dėl Pa

kraščių Salų Gynimo Ar Negynimo; Valstybės 
Sekretorius Tarėsi Su Sąjungininkai*.

Valstybės sekretorius John Aflrrfl/iolfll Renkasi
Foster Dulles šios savaitės; Popiežiaus Rinkti
pradžioje išvyko j Formozą: ______
(Taiwan) pas kinų nacio- j Romą renkasi katalikų 
nalistų vadų čankaišeką pa- K^žnyčios kardinolai rinkti 
sitarti dėl politikos subend- naujo popiežians. Kardinolų 
rinimo. Kinų nacionalistai siapti posėdžiai prasidės 
baukštėsi, kad Amerika ne- spalio 25 d., šį šeštadienį, 
atsisakytų remti jų kovą dėl giuo metu 54 kardinolai, 
pakraščių salų, ypač po to, 1 jg jų trys į§ anapus geležinės. 
kai valstybės sekretorius pa- uždangos negalės dalyvauti J 
vadino neišmintingu dalyku ; popiežiaus rinkimuose, tik 
laikymą pakraščių salose Lenkijos kardinolas Wysz- 
tiek daug kariuomenės. ynskis atvyko į kardinolų su- 

Kinų komunistai iš savo
pusės deda visas pastangas,; žmonės, kurie manosi ži- 
kad kinų nacionalistus su-'ną, sako, jog varžytynės eis
piūdytų su Amerika. Jiems tarp prancūzų remiamo kan- _. . ± - a .. r 4
toki nesantaika būtų didelis didato ir italų kandidato. Atlantos Sinagogos Briusely Tūrptautuie Amerika Ir Anglija balsavo atsiskirti nuo Pran- 

Paroda Užsidarė \ Ištraukia Jėgas j.u yr. nepriktau-

M

1871 metais Čikagoje kilo baisus gaisras, apėmęs 2100 akrų plotą, sudegė 17,450 
trobesių, tai yra trečdalis vigo miesto trobesių, gaisre žuvo 200 žmonių- prieš
gaisrinės savaitės proga tas gaisras buvo “pakartotas", padegus tam tyčia pa
statytą trobesį, kuris pavaizdavo pirmąjį anuomet užsidegusį trobesį. Paveiksle 
atvaizduoti Katherine ir Patrick O’Leary. kaip jie bėga nuo jų degančios kūtės, 
kai joie jų karvė apvertė žibintuvą ir dėlto prasidėjo gaisras.

Gaisras pakartotas toj vietoj, kur jis tikrai prasidėjo. Netrukus toj vietoj iš
augs ugniagesių akademijos rūmai.

53-TIEJI METAI

Unijų Vadas Reuther Aiškina 
Rinkiminę Politiką

Organizuoti Darbininkai Neremia Nė Vienos
Partijos, Bet Remia Tik Atskirus Kandidatus; Dar* 

bininkų Partija “Priešinga Pagrindinei 
Iras Politinei Struktūrai”.

Prancūzų Kolonijos 
Atgauna Laisvę

Prancūzijos vyriausybė 
sutiko remti dviejų savo ko
lonijų, kadaise perimtų iš 
vokiečių, — Togolando ir 
Kamerūno — nepriklauso
mybė 1960 metais. Tos kolo
nijos skaitėsi Jungtinių Tau
tų globoje ir buvo valdomos 
prancūzų nuo 1919 metų. 
1960 metais joms bus su
teikta nepriklausomybė, jei 
J. T. organizacija tam pri
tars, dėl ko neabejojama.

. Viena prancūzų kolonija, 
{Gvinėja, pereitą mėnesį nu-

laimėjimas, jų visa propa- Prancūzai atstovauja “vy 
ganda vra kreipiama prieš ■io hnonvAios dukra"
Ameriką, o kinų nacionalis- Įį. norėtų, kad tautinės bai
tams jie prisistatinėja lyg tyčios turėtu daugiau teisių 
kokie “broliai", kurie ir sa- 'spręsti įvairius klausimus 
lų apšaudymą darę tik to^
dėl, kad amerikiečiai kišo-
si į tų salų gynimą.

Komoje valstybės sekreto
rius turėjo pasitarimus su 
Prancūzijos, Vokietijos ir 
Italijos vyriausybės atsto
vais, o vykdamas į Formo- 
zą jis buvo sustojęs Angli
joje ir tarėsi su Anglijos už
sienių reikalų ministerių 
Lloyd. Pasitarimai su są
jungininkais į svarbu tuo, 
kad išsklaidytų gandus, jog 
tarp Amerikos ir jos sąjun
gininkų esąs didelis skirtu
mas pažiūrose dėl Kinijos 
pakraščių salų gynimo.

Kinijos pakraščių salų gy
nimo klausimas karštai ap
tariamas ir Amerikoje ir čia 
tą klausimą įvairūs kandi
datai net įtraukė į rinkimi-

Sprogdiniojai Cypėj

Užpereitą sekmadienį At- Briuselyje, Belgijos sosti- Amerika jau baigia iš- 
lantos mieste buvo išsprog- nėję, užsidarė tarptautinė traukti savo karo pajėgas iš 

.- ; , . , D „-1 dinta žydų sinagoga. Persi- paroda, kuri bpvo atidaryta Lebanono ir iki šio mėnesio
JT kad viskas nebūtų pn- “g Jį** ė mm**. Paradą galo ten nebeliks nė vieno

m Avi? 1" Tietinė P01™*1 sProSdin- aPlanttž 42,000,000 lankyto- mūsų kareivio.
(tarpe va dai yra gyva avi iįiiadno ir ,^„^„,8 jų Pašutinę dieną parodą1.. Anglai irgi skelbia, kad
gnono avam . 'žmonėms keliama byla. Kai- lankė apie milionas žmonių, jie iki lapkričio 11 d. baigs

tinami du broliai Balling, Amerikos pavilionas paro- Ištraukti savo karo pajėgas 
W. A. Allen, G. Bright ir doje pasiliks neišardytas ir Tokiu būdu
K. C. Griffin. bus paliktas kaip belgų ame- Viduriniųjų Rytų maišatis

Jei kaltė bus įrodyta, su- rikiečių draugystės simbolis. ^uo bus lyg ir baig-
, . . « « imtiesiems gresia didelės Ameiikos pavilioną aplankė _

gauleiteris Ry-! bausmės už maldos namo 30,000,000 žmonių. Jame y- Lebanone vyriausybė pei-
ra teatras, kur yra 12,000 ^tvarkė ir dabar visos poli-

Gauletteris Kochas 
Teisiamas Lenkijoj
Hitlerio ___ ___ _

tiniams Prūsams ir karo me- išsprogdinimą. _ _____ ____
tu vienas iš žymiųjų vokie-i poncija> beieškodama si- vietų. Parodoje dalyvavo 47 tinės grupės vyriausybei pri- 
cių žmogžudžių Lenkijoj, 'nagogos sprogdintojų, sura- tautos ir šešios tarptautinės ^na- Hgai Lebanonas 
Ench Koch, šią savaitę pra- do antisemitiškų atsi- organizacijos.------------------- i ir ypač Jordanija bus pa
dedamas teisti Varšuvoje, ir brošiūrų. į --------------------------- mus’ * tlk ateitls-iiiminAC oi* . * * _________________Jis kaltinamas nužudęs ar 
davęs įsakymą nužudyti'
ba^ar±nk^ Amerika Ir Lenkija
prieš Kochą daugybę paro
dymų, kaip jo įsakymu žmo
nės buvo kankinami ir žudo-

Atidaro Konsulatus
buvo užregistruotas

Salti. Viri Pietų Poliaus \Arūbų ValstybeS
Remia Alžyriečius

Arabų Lygos nariai apsi-
«Cv f viaun.c i , ... . . v Amerika susitarė su Len- prastas šaltis, 134 su puse dėjo •nep4P<rT?}1An^1O^^iU

nius ginčus. Daugumas de- nu koncentracijos stovyklo-(kija dė, atidatymo konsula- j^nių (Farenheit) že- sunį°Je ^34.400,000 Alžyro
mokratų Unkšto raginti vy- įr kalejmuose. t Lenkai atidalys konsu- miau nulio. Tokio šalčio arab^ "acionahsų maistui

Ench Koch po karo buvo latą chicagoje, o Amerika niekur kitur dar nebuvo už- pneKs prancūzus remti. Trys
paskelbtos karo knminalis- 'atidalys konsulatą Poznanė- registiuota mūsų žemėj ar arabl* valstybes-^Jungtine
S r° w je. Prieš kelius metus len-'aukštumoje,
tik 1950 metais anglai jį su- k^ kanguiatai Amerikoje bu- į 
gavo savo zonoje ir atidavė vo uždaryti, kaip ir konsu-; 
lenkams teisti, nes jis dau- dataj kRy bolševikiškų kraš- 
giausiai kriminalų papildė santykiams su Len-
Lenkijoj. Jo teismas tęsis kjja pagerėjus vėl sutarta 
dvi savaites ar ilgiau. {konsulatus atidaryti.

nepa-

Amerikos darbininkų uni
jų įtakingas vadas, automo
bilių darbininkų unijos pir
mininkas Walter Reuther, 
pereitą sekmadienį aiškino 
organizuotų darbininkų lai
kyseną šio rudens rinkimuo
se ir bendrai Amerikos po
litiniame gyvenime.

W. Reuther aiškino, kad 
jis esąs “priešingas darbi
ninkų (ar darbo) partijai, 
nes tai yra priešinga pagrin
dinei politinei Amerikos 
struktūrai". Bet darbininkai 
negali remti nė vienos iš 
dviejų didžiųjų partijų ir 
rinkimuose turi pasirinkti iš 
kandidatų tuos, kurie ge
riausiai astovauja darbinin- 
cų reikalus.

W Dsoma. Kita didelė prancūzų 
kolonija Afrikoje—Mada-,, . ....
gaskarosala, pasiskelbė res-įkad republikonų partijoj e- 
publika ir įeina į Prancūzų surasti kandidatų,
Tautą

Trumanas Netiki I
Nixono Pasikeitimą teisiho pirmininkas

______ Eari Warren, daugelis dar-
Buvęs prezidentas H. S. bininkų neabejojamai jam 

Truman sako, kad jis netiki ^ūtų prielankūs, nežiūrint, 
į viceprezidento Nixono pa- j^s J™ republikonas. 
sikeitimą ir mano, kad jis! W. Reuther užginčijo vi- 
koks buvo toks ir pasitiko. preziden to . Nixono tvirti- 
Ta proga Trumanas primi- ka j P,P.e republikonų 
nė, kad 1954 m. rinkimuose vaIdžlos darbininkų gyveni- 
Nixon kaltino demokratus J11.38, e^8j paderėjęs. Jis sa 
krašto išdavyste.

Trumanas įspėjo demo
kratus neapsirgti “Deweyi- 

liga (perdaug dideliu

----- --- O

mokratų linksta raginti vy 
riausybę, kad ji atsisakytų 
nuo pakraščių salų gynimo. 
Republikonų kalbėtojai kal
ba atsargiau, bet ir jų tarpe 
vieningo nusistatymo nesi
mato.

Tuo tarpu kinų komunis
tai atnaujino pakraščių sa- 
ių apšaudymą šį pirmadie
nį. Valstybės sekretorius 
skrisdamas per Alaską su
žinojo apie mūšių atsinau
jinimą ir skambino iš Alias
kos prezidentui, bet gavo į- 
sakymą savo kelionę tęsti.

Kinų komunistai savo ka
ringą nuotaiką parodė kaip 
tik valstybės sekretoriui at
vykstant į Formozą. Kinų 
komunistai sako, kad jie 
nutraukė karo paliaubas to
dėl, kad Amerikos karo lai
vai lydi jūromis nacionalis
tų laivus su visokiomis at
sargomis, bet Amerika lai
vų lydėjimą griežtai užgin-. 
čija. Kaip tik kinų komunų
cfoi' CllIoilrA Coli, ’

Lankėsi Lenkijoje 
Prarado Savo Darbą

Mrs. Katherine Klimas per! Lenki ją. 
18 metų dirbo vienoje ka
riškoj dirbtuvėj Westbury,
L. I. Neseniai ji buvo išvy
kusi į Lenkiją savo giminių 
aplankyti ir kai tik grįžo 
namo, ji buvo atleista iš 
darbo. Jai buvo paaiškinta, 
kad ji atleidžiama todėl, 
kad turi giminių už geleži
nės uždangos.

Iš pavardės aišku yra, kad 
Klimienė yra lietuvė, kuri

Iš visų bolševikiškų kraš
tų Lenkija, palyginus, lais
viausiai leidžia savo pilie
čius keliauti į Ameriką ir 
{daug amerikiečių vyksta į

PAKISTANAS ŽADA 
VISOKIAS REFORMAS

turi giminių Lenkijoj. Kclio- 
stai sulaikė salų apšaudimąj; nės į Lenkiją dabar nėra 
Amerikos karo laivai nebe* (draudžiamos ir retas atsiti- 
lydėjo nacionalistų laivų {kimas, kad dėl kelionės į tą 
su atsargomis link salų

Pakistano kariška dikta
tūra žada pravesti krašte į- 
vairias reformas, kurios jau 
seniai esančios pribrendu
sios. Krašto legalinė siste
ma bus pakeista; krašte bus 
skatinama gimimų kontrolė; 
krašto ūkis bus atstatytas; 
žemės .dalijimas valstie
čiams bus pakeistas, bet ko-

SVSIMĄSTęs

laikinai einąs krašto ap* 
Niupts sekretoriaus parei
gas DonaM A. 
spaudos konfereadios 
tu. Jis sako, kad kariniai 
vadovai visame pasauly yra 
įspėti nedaryti politinių pa* 
reiikimų.

Arabų Respublika, Irakas ir 
Saudi Arabija—sumokės du 
trečdaliu tos sumos, o kitos 
arabų valstybės sudės liku
sią dalį.

Šiais metais Arabų Lyga 
paskyrė Alžyro maištinin
kams remti šešius kartus 
daugiau lėšų negu pernai.

Sovietų Greitasis 
Lėktuvas Sudužo

Sovietų vienas sprausmi- 
nis keleivių lėktuvas TU-104 
nukrito žemėn pereitą penk
tadienį 400 mylių į rytus nuo 
Maskvos. Lėktuvas skrido iš 
Pekino į Maskvą. Visi 65 ke
leiviai ir įgula žuvo nelai
mėje. Žuvusių tarpe buvo 
16 kiniečių.

Sovietų TU-104 lėktuvai 
gali gabenti iki 70 keleivių. 
Jie skrenda po 560 mylių

kia prasme iš pranešimų, 
kraštą atleidžiama iš darbo. !nėra aišku. |

tis
pasitikėjimu savimi), nes 
ta liga yra pavojingiausia 
palitinei partijai. Trumanas 
taip pat reiškė abejonės dėl 
pietinių demokratų atskyli- 
mo nuo partijos 1960 metų 
rinkimuose, kaip jie tą buvo 
padarę 1948 metais.

AMERIKOJE JAU
175,000,000 ŽMONIŲ

Amerikos cenzo biuras 
skelbia, kad pereitą savaitę 
spalio 16 d. Amerikos gy
ventojų skaičius pasiekė 
175,000,000. "VVashingtone 
vienoje įstaigoje yra įtaisy
tas “laikrodis", kuris rodo 
gyventojų augimą krašte 
(gimimai ir imigracija, atė
mus iškeliavimus ir miri
mus). Pagal užregistravimą 
gyventojų pasiekimų gauna
ma dabartinis gyventojų 
skaičius.

Dabar Sudanas lr Libija?

Viduriniųjų Rytų stebėto
jai sako, kad dabar galima 
laukti nemalonių įvykių Li
bijoj ir Sudane. Abiejuose

kė, kad dar 7% visų darbi
ninkų yra bedarbiai ir nega
lima sakyti, kad neturintis 
darbo darbininkas “gyvena 
geriau”.

W. Reuther nurodė, kad 
republikonai išleido brošiū
rą apie “unijų bosus" ir iš
vardija visokius unijų va
dus, bet nei James Hoffa, 
nei Davė Beck visiškai ne
minimi, nes tie du unijų 
vadai, nors ir buvo įtarti vi
sokiose šunybėse, yra repub
likonai.

Darbininkų unijos pasi
renka remtinus kandidatus 
pagal jų balsavimo rekordą 
kongrese ar valstijų seime
liuose.

Pasaulinėje spaudoje spė
liojama, kur dingo Viače- 
slav Molotov, buvęs aukštos 
bosas Kremliuje. Jau 3 mė
nesiai jo niekas nematė Lau
kinės Mongolijos sostinėje, 
kur jis buvo ambasadorių, 
ir niekas jo nemato Maskvo
je. Kai kas spėja, kad Mo
lotovas išėjo į pensiją.

Sovietų armijos seržantas 
Anatolij Ponomarenko bu
vo pabėgęs iš rusų armijos 
ir 70 dienų gyveno Angli
joj. Pereitą savaitę jis kur 
tai dingo ir rusai skelbia, 
kad jis “savo noru" grįžęs į 
Rusiją. Bet anglai sako, kad

tuose kraštuose Nasseris tu- 
per valandą. Tais lėktuvais |ri apsčiai savo agentų ir 
rusų aukštieji biurokratai jis gali pabandyti tas vals- 
dabar paprastai keliauja į tybes “išvaduoti" į savo tin- ,rusai jį pagavo ir išgabeno 
- klą. _ |į Rusiją prievarta ir slapta.užsienius.
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Dvi Kinijos
Daug keliaujantis mūsų valstybės sekretorius šią 

savaitę vyksta j Formozą, aiškintis su kinų nacionali-. 
stais Amerikos politiką Tolimuose Rytuose.

Kas iš to aiškinimosi išeis, dabar galima tik spėlio- į 
ti. Aišku tik tiek, kad kinų nacionalistai nedaug tegali' 
Amerikos politiką paveikti, jie yra visiškai nuo Amerikos į 
priklausomi ir turi sekti Amerikos politiką. Bet Amerika 
ir su silpnais sąjungininkais bando susitarti, kad nebūtų į 
jokio Įtarimo, kad ji savo sąjungininkams Įsakinėja. Tuo 
tikslu valstybės sekretorius John Foster Dulles ir vyksta 
pas čankaišeką pasiaiškinti ir pasitarti. j

Dabar yra dvi Kinijos. Viena 600 milionų milžinas, 
komunistų diktatūros tvarkoma ir driliuojama, o kita 10 
milionų Kinija Formozos saloje, kuri laikosi dėka Ameri
kos paramos ir nori būti pavyzdžiu visai Kinijai, kaip 
galima žmoniškai gyventi be komunistų diktatūros ir sau
valės. Tarp tų dviejų Kinijų eina propagandos karas, ku
ris kartais pratrūksta ir kanuolių kalba.

Pranešimai iš Kinijos sako kad ten komunistai jau 
baigia suvaryti 120,000,000 valstiečių šeimų Į didžiules 
“komunas”, kurios tvarkomos kariškai. Milžiniškuose 
dvaruose valstiečiai paversti ne į dvarų darbininkus, 
kaip tai yra Sovietijos sovchozuose, bet Į darbo milici
ninkus, kurie dirba pagal savo vyresniųjų komandą ir 
gali būti naudojami visokiems darbams, dargi toli nuo 
savo namų, jei tuos didžiulius dvarus dar galima vadinti { 
namais. Jei seniau valstiečiai turėjo savo prisodybinius J 
sklypus, kaip Sovietijos kolchozų baudžiauninkai, tai! 
Kinijoj ir toks “kapitalistinis išmislas” jau naikinamas: 
ir valstiečiai pratinami gyventi komunose, užmiršti sa

AMERIKOS SPAUDOS KONFERENCIJA
W

Washingtone prasidėjo Amerikos spaudos konferenci
ja. kurioje dalyvauja ir Argentinos Prezidentas Artū
ro Prondizi (sėdi dešinėj). Greta je Alberto Gainza 
Paz, Argentinos laikraščio La Prenza leidėjas. Tą lai
kraštį diktatorius Peroa iš je buvo atimąs, bet Pero
ną nuvertos jis vėl grąžintas Pažai. Užpakaly stovi ke
li konferencijos dalyviai, kurią viso labo yra per 600.

lą ir stropiai sekti, kaip da- J“" 
bar vystosi okupuotos Lie-' 
tuvos ūkis.

Dėl lietuvių delegacijos Į 
veiklos Pavergtųjų Tautų'
Organizacijoje vieningai bu
vo pasisakyta, kad ta orga
nizacija, bendromis pastan

reikalą, duoda dažnos ^ašserhT'ir^ paaižkilio

Kas savaite
Tuniso prezidentas Bourgi- 
ba nutraukė diplomatinius

Kur dingo lakūnai?

gomis gindama pavergtųjų . santykius su Egipto dikta-
reikalą, duoda dažnos s^itoriu Nasseriu ir paaiškino
gos kelti viešumon ir Lietu- lnh»i' Par^amen^u^ kad jis tą pa-

reikalą. Tad, pritarda- daręs todėl, kad ” "
ikišiolinei delegacijos remia

vos reiKaią. iaa, pniaraa-.j ~ -^.aaręs uxiei, nau Nasseris
ma ikišiolinei delegacijos Bourgibos priešinin-
veiklai, Vliko pilnatis skati- kįro lekt *ir net ^d® **5 “X® 
no ją sėkmingai ir darniai 11 ?? , JJ. ’ agentus Bourgiba nužudyti!
toliau dirbti. zem^’ bet 11,831 H Tokie šeimyniški santy-

: ginčija.. Rjai tarp arabų nėra jokia
Diskusijos Vliko tolimesnės Rusai tik pranese, kad nall;jena VT------
veiklos klausimu Amerikos lėktuvas nukrito J

Sovietu teritorijoj ir kad 6

Nasseris kadaise 
pasakojo, kad Saudi Arabi-

Daugiausia dėmesio Vli-!,^™™ ’ ios karalius skyręs kelis mi-
ko rifnS s2toskvrė ’-kU,nt uzs™use- giliomis dolerių už jo, Nasse- 
ko pilnaties sesija skjie slų lakunų ktaus rusai grą- rfo nužudy^ OJ Naaserio

radijo jau seniai šaukė pa
dorius arabus nudėti Irako 
ir Jordanijos karalius ir ki
tus išdavikus. Irako karalius 
neseniai buvo nušautas, o 
Jordanijos karalius dar dre-

, , _ . .... , . ba savo soste ir laukia, ka-
lakūnais atsitiko, bet ..brolia[a» Nasserio ran-
kokių tai pnezascių nenori

„  ........................... i Taryba panaudojo visas ry-
Spaho mėnesio 11-12 die^ škesnes progas, kad vėl ir 

vėl primintų Vakarų visuo
menei bei vyriausybėms pa

dviem, anksčiau- minėtiems 
pranešimams — kas toliau 
darytina. Tų pranešimų iš
keltais klausimais daugiau
sia buvo ir kalbėta. Iš p. 
Sidzikausko pranešimo apie 
tarptautinę padėtį teko da-* 
ryti išvadą, kad Vakarų ir 
Rytų santykiai esmėje ne
pasikeitė. Maskva ir toliau 
nepraleidžia progų kur ga
lėdama plėsti komunistinio 
bloko Įtakos ribas, sukursty- 
dama vis naujus konfliktus. 
Laisvieji Vakarai ir toliau 
tik bando atsispirti Sovieti
jos agresijai, vengdami ka
ro, siekdami taikingo su 
Sovietais sugyvenimo ir at
simodami bent ką rimtesnio 
daryti pavergtųjų išlaisvini
mui. Kas būtų paminėtina, 
tai kad ir už geležinės už
tvaros bręsta “revizioniz- 
mas”, kitaip tariant, kritika,

ano. Bet kas atsitiko su 11 
kitų lakūnų? Ar jie gyvi? 
•Jei gyvi, tai kur jie? Rusai 
jokių žinių apie tuos 11 la
kūnų neduoda ir net sakosi 
nežiną, kas su jais atsitiko. 

Žinoma, rusai žino, kas su

vo tradicini gyvenimo būdą ir pasidaryti žemės ūkio nonas ^ew Xorke» ^altų
proletarais, kuriuos dvarų savininkas - valstybė tvarko, namuose posėdžiavo epinė f- Vyriausiojo Lietuvos Islais-
kaip savo kariuomenę ................ . vinimo Komiteto (VLIKO)

Kaip Rusijoj savo laiku, taip u- Kinijoj mihomm, dienų darbuo-^'r^-Į „.
valstiečių masių valymas , kolektyvinius utaus, o dabar dalyvavo visų Vlik, su-Vatikane, per savo biulete- 
ir i komunas daromas tam, kad iš valstiečių prakaito darančių organizacijų dele-nius lietuvių vokiečių ita- 
galima būtų statyti galingą pramonę ir patempti atsili- gacijos, kaikurios dar pa- ių ir angĮų kalbomis (biule- 
kusį kraštą “už ausų” pirmyn. Kinų komunistų užsimo- pildytos vadinamais antri- tenig an^hj kalba leidžia- 
jimai yra labai dideli ir net Stalino patilietkos blank- ninkais.
stančios prieš kinų pasimojimus supramonininti savo Šios Vliko sesijos darbas gai ir pastoviai tiekė žinių

A 1 —"— - - — - - - lr  2x2 t-- iVsiirrzv olrivioTvioc \71ilrzv l*. IX --2-.— —~ T 2 „ x___—2 IXAi<u>ią. įuns senųjų gyveniniu laužimas negau eiti ue»ann uuikk, ▼ nnv « ju JS vienus puses i-iieuuvai, is . ... . . ,. .
trynimosi ir kinų nacionalistai tikisi, kad jie dar turės įstaigų “dienos” reikalus ap-šitosios — laisviesiems Va- vajoje. Kaip įvykiai to- 
progos įsikišti i komunistinės Kinijos vidaus suirutę.. . Įlar^ į patvarkyti. Visoje ii-,karams ir lietuvių emigraci- jJ3U 11 -i.i83.1. U~

Kinijos gyvenimo stebėtojai sako kad nacionali- goje darbotvarkeje tebuvo-jai apie tai, kas daroma £ pavergtųjų išlaisvinimo 
iumjo. gy\emmo sieoeiojai saao, Kad nacionali du programinio pobūdžio Lietuvos laisvinimo reikalui. kelias, — darosi spėliojimų 

punktai. Vieną jų “Lietuvos Vliko pilnatis tai veiklai be dalykas.
laisvinimo perspektyvos ry- priekaišto pritarė. Vienas diskusijose vėliau
šium su tarptautinių Įvykiui v įkalbėjusiųjų kėlė mintį,kad
raida” dėstė Vliko pilnačiai J?k° i'SLn iki I** daug vilčių
V. Sidzikauskas. Antrą Patingo paguimo susilaukė dg1ome Vakarams ir dešim 
“Santykiai su pavergtąja '‘‘Vakartį komisija”. Komisi- *
tauta” referavo K. Škirpa. Ja pasiėmė uždavinio aiš- 
Abudu šie pranešėjai kalbė- kinti Lietuvos sienas, lietu- 
jo apie vieną ir tą pati da- vių tautos gyventas ar irgy-
IvVo _  Vo dabartie «»lv- venamas tentonjas vakaruo-

i gose, dabartinėje pasaulio «?> atseit buvusiuose Rytprū-

stų viltys yra paremtos jų pačių sapnais, o ne Kinijos 
gyvenimo tikrove. Esą, kinų komunistai taip militarizavo 
savo diktatūrą, kad jokie valstiečių sukilimai yra neįma
nomi ir Kinija ilgam laikui pateko Į komunistų rankas. 
Taip manančių ir Amerikoje yra, tur būt, didelė daugu
ma. O jeigu taip, tai kinų nacionalistų viltis reikia pa
laidoti ir nelaukti permainų Kinijoj, bet pasistengti, kad 
kinų nacionalistai galėtų išsilaikyti Formozoje, o Kinijoj 
pripažinti komunistų režimą ir su juo ieškoti taikaus su
gyvenimo. Tokiai pažiūrai valstybės sekretorius John

vergtos Lietuvos reikalą. Be 
to, V. Taryba per radijo

mas New Yorke) ištvermin- įkartu ir pasipriešinimas bol
ševizmo režimui ne tik sa-
tplituosp bet ir nsrinifl So-—j ------

pasakyti. Kodėl nenori?
Į visus tokius klausimus

Amerikos vyriausybė neturi 
atsakymo. Paskutinis rusų 
atsakymas i užklausimą yra 
piktas ir -atrodo, kad rusai 
visai nenori apie tai kalbėti.

Kada nors dingusių lakū
nų paslaptis išsiaiškins, bet 
kada? O šiuo tarpu lakūnų 
šeimos rūpinasi ir graužiasi 
ir niekaip negali suprasti 
rusų atsisakymo paaiškinti, 
kas su jų artimaisiais atsiti
ko. Rusų tylėjimas būtų su
prantamas tik tame atsitiki
me, jei jie mūsų lakūnus bū
tų nužudę. Taip ar ne, kol 
Raš atsakymo nėra.

Tarp arabų
Arabų tautų šeimoje vėl 

iškilo mažas nesusipratimas.

ka ir jį nugalabys . . .
Tokie santykiai dabar yra 

ir tarp Nasserio ir Tuniso 
prezidento Bourgibos. Nas
seris yra stipresnis, bet Tu
niso vadas nenori pasiduoti 
ir viešai Įtaria NasserĮ, kad 
jis dirba Maskvai, o ne ara
bų naudai.

<
De Gaulle laimi

Prancūzijos vadas gen. de 
Gaulle pereitą savaitę lai
mėjo dar vieną kovą. Jis Įsa
kė visiems armijos karinin
kas Alžyre nustoti politikuo
ti ir trauktis iš politinių or
ganizacijų. Karininkai, gal
xz xrcxxirxxax, ^cxxvjtxxxa/ pa-
klausė ir pasitraukė iš “vie
šojo saugumo komitetų”, 
kurie buvo išdygę “gegužės 
13” maišto pasėkoje.

Dėsi niesiems politikie-
visu buvo sakoma, kad vy- yiam,s šitoks.d® GauI'ev P?‘-
riaūsias veikloje dėmesis'tvar^?? "?al1"?Pat>ll‘,0 ir

per daug vilčių lenką skilti mūsų kraštui. bandę iššaukti Alžyre
irams ir dešim- generalinį streiką su demon-

Lėšų klausimas stracijomis ir panašiais pa-
txv • j j marginimais. Streikas turė-Isbaigdama svarstyti dar- • 24 valandaa bet i5betvarkėje pastatytus klau- ’ ^kls neSta o demo“ 

Simus, Vliko pilnatis aptarė
ViI:"lX ^vo fr £ Net k°-

•vi • im, mitete” nebeatsirado dau-ganų veiklai Vilkas gauna ^ ik • -
tik iš savos emigracijos. Ka- ybęUZ Strel,t, pnes

Foster Dulles nepritaria, jis mano, kad Kinijos komuni- į konjunktūroje gali ir turi s^uose- Ta darbšti komisija 
stų režimas gali dar subyrėti, todėl jam kinų nacionali- į daryti Vlikas Lietuvos lais- kropščiai nustatė savo dar- 
stų režimas Formozoje atrodo lyg ir užuomazga Kinijos vinimo reikalui. Dėl tų pra
valdžios, kuri ten kursis po komunistų pašalinimo.

Skirtingos pažiūros Į Kinijos komunistinio režimo
pastovumą padeda suprasti ginčus, kurie vyksta čia Ame
rikoje dėl Tolimųjų Rytų politikos ir skirtumus tarp Ame
rikos ir jos kai kurių sąjungininkų dėl tos politikos. .....

Galima abejoti, ar mūsų valstybės sekretoriaus lan-!8U0me!? sveikinimais. Jų ne- 
kymasis Formozoje padės pasalinti skirtumus su sąjun- i dJĮv° ugveEoren 
gininkais ir ginčus krašte dėl Tolimųjų Rytų politikos. Į koįsulas p. Budrys Lietuvai 

■ Vašingtone atstovaujančio

nešimų vyko ir pačios gyvo
sios diskusijos.

Sveikinimai ir pranešimai
Sesija prasidėjo, kaip vi-

A P z v a 1 g a
p. Kajacko ir savo vardu. 
Sveikino New Yorko majo
ras p. Vagneris. Sveikino 
telegrama Amerikos Lietu- 

keletas. 
pra-

i i j xi a vių Taryba ir dar kePOLITINE STRUKTŪRA ■ į d^^utijos^dėja Po„to ,buv? išk!a’?yti h

kos sąlygų ir .ąlyM laikinų, K^diumo>
o ne kokių ten pagnndi- Vykdomosios Tarybos
nU,J, • • k. • «• Eur°P°je» Vlik<> komisijų

Darbininkų politinis at- lietuvių delegacijos Pa- 
stovavimas ir Amerikoje ii- vergtųjų Tautų Organizaci-
gą laiką buvo socialistų joje
partijos rankose. Kai sočia-. Visus pranešimus išklau- 
listų partija suskilo ir atsi-^ Vliko nariai tarė savo 
rado antiparlamentannė ko- atliktiems darbams Į- 
munistų partija, tada poli
tinės atstovybės idėja su
smuko ir kol kas nepajėgia 
prisikelti iš griuvėsių. Bet iš

Automobilių darbininkų 
vadas Walter Reuther aiški
no Chicagoje, kaip jo ve
dama unija ir visas darbi- 
Pinkų unijinis judėjimas 
žiūri i besiartinantčius rin
kimus. Iš W. Reuther pasi
sakymo Įdomiausias yra 
tvirtinimas, kad jis sakosi 
esųs priešingas “darbo par* 
tijos” kūrimui čia Ameriko? 
je. nes tai būtų “priešinga 
pagrindinei politinei Ameri
kos struktūrai”.

Kodėl Darbo Partijos su
darymas ir dalyvavimas po
litiniame kiašto gyvenime 
būtų priešingas “politinei 
struktūrai” W. Reuther pla
čiau neaiškino. Gal ir nebu
vo kas aiškinti, nes toks 
tvirtinimas vargu išlaiko kri
tiką. Daug teisingiau būtų

vertinti. Buvo pasisakyta, 
kad nežiūrint laisvųjų Va
karų atšalimo pavergtųjų 
tautų reikalui, nežiūrint kad

to neseka, kad politinė dar- kaikurios lietuvių emigraci- 
bininkų atstovybė būtų čia joje gnipės bandė kenkti 
neįmanoma. , Vliko darbui, o pati lietuvių

Kadaise ir Anglijoje vy- bendruomenė vis daugiau 
ravo dviejų partijų sistema, susirūpinusi savais, negu Lie- 
Darbininkai pasirinkdavo iš tuvos laisvinimo reikalais, ir 
Įvairių kandidatų mažiau Vliko Prezidiumas, ir jo 
kenksmingus ir už juos bal- Vykdomoji Taryba, kad ir 
suodavo, iki pagaliau jie nu- su mažais pinigais, yra pa
tarė statyti savo kandidatus^darę ką tik galėdami. Ir 
ir ų£ juos balsuoti, {Prezidiumas, ir Vykdomoji

timi atsitikimų gavome Va
karais nusivilti. Kaip iš lig
šiolinių patyrimų tenka 
spėti, Vakarai, save ginda
mi, tik tuomet ryžtųsi Į di
delį žygi, jei būtų komunis-
tinio bloko ginklu pulti, 

bų'pianą, sTrtako Tp^iaiTi- T?®?u’. tokiam apsi-
teratūros ir kitokios me-gl”',avJ!?V': alP daJalu »,n... *i»uvuu Tain cenerolas “nustatė i
džiagos plane numatytiems su ,u ,ka!1 b®tkuf1 patys svarbieji lėšų Tautos rirt^„pi ? litik ęaat? t.1dartams ruošti, surado visų Puse ,skubetp J Fondui tiekėjai. Tačiau, kad Xkus Tr uSikri^^l^
eilę asmenų ir su jais S kar° bt’^b^1,Tad ^n" ir kaip Spausdamas, Vii- XmtotamT^X^T£ 
tarė, kad paruoštų moksli- ka lauktl js \ akarų lemia- kas turi pagrindo nusiskųsti, SZmm<innS^?ranCiU^mi 
nes studijaTatskirais klau-.pa?alb<^ Tu0 tarP?“z kad lietuviškoji bendruome- ’
Simais, ir jau yra pirmąjį emigracijoje via dažniau SS?
savo darbą “Mažoji Lietu
va” vardu išspausdinusi.

Antroji — “Rytų komisi
ja”, kurios uždavinys aiš
kinti Lietuvos sienas rytuo
se, buvo mažiau laiminga. 
Jai buvo prikišta, kad dir
banti lėtai ir iki šiol dar 
nieko konkretaus nepada
riusi. Nors ir ta komisija 
yra sudariusi savų darbų 
planą, susirasti bendradar
bių jai mažiau sekėsi; tuo 
tarpu tėra ruošiamas vienas 
veikalas. Ne kuo galėjo pa
sigirti ir “Komisija Lietu
vos ūkiui studijuoti”. Tos 
komisijos pirmtakūnė, “Pla
navimo komisija”, buvo pa
sinešusi dar Lietuvoje per 
vokiečių okupaciją ir trem
ties metais Vokietijoje su
daryti planą, kaip turėtų 
būti atkurtas išlaisvintos 
Lietuvos ūkis. Kai Lietuvos 
ūkis dabar tiek jau pasikei
tė ir niekas nežinome, kada

nados ir J.A.V. lietuviai yra

svarbių pasikeitimų. Kai Rin-
reikal< dįĮ to tarnų kampanija išsijudina

darbas, pirmoje eilėje žinių ~ , .
tiekimas kraštui, tik dide- d^1?^ 5™
liu vargu ir pasišventimu y- Pč.,.11- - paskutiniuoju de 
ra palaikomas. Šioje Vliko • 1F atvirai
sesijoje buvo perrinkta Tau-
tos Fondo vadovybė ir iš įj i 
jos laukiama energingesnio nono
lėšų telkimo. • Amerikos kariuomenė jau

Per dvi dienas Vliko pil- baigiama ištraukti iš Leba- 
natis stropiai padirbėjo. Dar nono, kur ji buvo iškelta lie- 
kartą buvo prisimintas rei- P°® mėnesį. Iki šio mėnesio 
kalas glaudžiai dirbti su sa- £*1° visi Amerkos kariai 
vąja visuomene ir organi- bu* ištraukti iš Lebanono. 
zuoti didesnėse lietuvių ko-Į Lebanone vyriausybė vėl 
lonijose — tiek J.A.V., tiek į Pertvarkė ir esą vilties 
ir kituose kraštuose — de-įmukti, kad ten pilietinis ka- 
mokratinių organizacijų ko-,1^8? sukurstytas iš užsienių, 
mitetus - klubus talkinti Vii-.šiuo tarpu nebeatsinaujins. 
kui jo darbe vietose. Kaip Anglai pradeda ištraukti 
parodė kad ir Clevelando savąją kariuomenę iš Jorda

nijos, bet kada visai ją iš ten 
ištrauks, dar nėra žinoma. 
Tas pareis nuo to, kiek saugi 
Jordanija jausis Nasserio 
pašonėje.

“Didelė” Viduriniųjų Ry
tų krizė išsidvėse. Aprimsta 
kiek ir Tolimųjų Rytų krizė. 
Bet iš to neseka, kad jau 
turėsime taiką ir sugyveni
mą. Maskvos ar Pekino ko-

bolševikinė diktatūra vis la
biau tvirkina režimo politi
nes ir ūkiui vadovaujančias 
viršūnes, “apačioje”, prade
dant inteligentais ir jaunuo
mene, didėja nusivilimas re
žimu ir bręsta jam pasiprie
šinimas ne tik satelituose, 
bet ir pačioje Sovietijoje. 
Bręsta ne ūmai, bet bręsta, 
versdamas ir Nikitas eiti Į 
nuolaidas. Tai bene pradžia 
bolševizmo evoliucijos (lėto 
pasikeitimo), ir jau paryš- 
kėjusi vykdančių pasikeiti
mų kryptis yra siekimas vis 
didesnės laisvės, kaip ją 
nustato pilnutinės demokra
tijos pradai. Reikia manyti, 
kad Lietuvos jaunime tie 
pasikeitimai, skatinami tau
tinio jausmo, yra dar ryške
sni. Tad reikia laikyti Lie
tuvos bylą gyvą Vakaruose, 
tačiau tiek pat svarbu sekti 
kas dedasi Lietuvoje, derin
ti savo veiklą su vykstan-

Lietuva bus laisva, būtų-diais ten pasikeitimais ir ga-rlo.koc nlnmuiii !«««.»• .4 A,!.. -.^1. x_ J_ s.bergždžias darbas planuoti 
jos ateitį. Tegalima dabar
tinis tarybinis Lietuvos ūkis 
tirti bei jį vertinti. Dėl to 
Vliko sesijoje kalbėjusieji 
siūlė kiek “pavargusiai” ko
misijai pagyvinti savo veik-

limai dėtis prie to, kad įyž- 
tas išsilaisvinti tėvynėje vis 
stiprėtų.

Per gyvas tuo klausimu 
diskusijas buvo keliama 
konkrečių minčių, kas bū
tent reikia daryti, tačiau tos himną.

tokio komiteto veikla, ji sti 
prina Vliko bendradarbiavi
mą su lietuviškąja bendruo
mene, gaivina politinę jos 
pąčios veiklą iš viso ir gali 
nemažai prisidėti ir prie 
veiklai reikalingų lėšų telki
mo.

Susi8tiprindamas per su
važiavimą savo pasiryžime 
ištverti, atrodo, dar ilgos, 
kovos kelyje, Vvikas sesiją knistai pasirūpins, kad 
užbaigė, sugiedodamas tau-A kur nors kiltų krizė.

J. D.
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WORCESTERIO NOS
vmmu katalikiškas* Ineraio net 

vyskupo laikraštis
Spalio 5 d. lenkai minėjo 

jų atvykimo j šį kraštą 350

A. Matulaitis susituokė su 
graike.

J. Chenį
Lietuvių Piliečių Klubas

jų auvynunv ? a.osvu oov ,. pagerbs savo
metų sukakti. Vietos amen- pirm£«k, .,„e„
kiečių spauda tą jvykj pla
čiai aprašė, Įdėjo dabartinių 
lenkų veikėjų nuotraukas.

Tą pačia dieną dvi lietu
vių parapijos — šv. Kazi
miero ir Vilniaus Aušros 
Vartų minėjo šv. Kazimiero 
500 metų sukaktį. Buvo iš
kilminga eisena gatvėmis 
nuo Vilniaus Aušros Vartų 
bažnyčios j šv. Kazimiero 
bažnyčią, buvo nešami užra
šai. "Šventas Kazimierai, iš
vaduok lietuvius iš komuni
stų vergijos”, minėjime da
lyvavo ir vyskupo atstovas.

Maniau, kad kitą dieną 
vietos laikraščiai ir šitas iš
kilmes plačiai aprašys. De
ja, radau tik mažutę žinelę. 
Sakau, protestantų laikraš
čiams nerūpi, kokius šven
tuosius katalikai prisimena, 
bet vyskupo leidžiamame 
"The Catholic Free Press” 
tikrai apie tai plačiai rašys. 
Ir ką manote? Ten nebuvo 
nė žodelio parašyta.

Vadinasi, vyskupui neįdo
mu, ką lietuviai katalikai 
garbina. Ar tai ne pasijuo
kimas? Gal tikrai verčiau 
palikti ramybėje tuos šven
tuosius ir minėti mūsų tau
tinio atgimimo veikėjus. Gal 
ir mūsų kunigai gruodžio 
mėn. paminės Vinco Kudir- 
kbs 100 metų sukaktį.

J. Punižkit

John
Chenj mokesčių įstaigos tar
nautoją, kuris atsakominge- 
snėms pareigoms iškeliamas 
j Springfield.

Pagerbimo komitetą suda
ro: A. Savage (pirm.), B. 
Boris, A. Krušas, T. Mattus, 
V. Tankievich, A. Morkū
nas, J. Pupka ir J. Šalavie- 
jus.

J.

J.
Mūsų bendradarbis Juo

zas Krasinskas vėl gavo eiti 
į ligoninę, kur, gydytojo žo
džiais, jam teks pabūti po
rą savaičių.

Linkime mielam bendra
darbiui J. Krasinskui ko 
greičiau pasveikti ir vėl 
mus informuoti apie Wor- 
cesterio lietuvių gyvenimą.

CHICAGO, ILL.

Gražiai atsiliepė apie 
L. Mickevičiūtę

Spalio 11 d. "Worcester 
Telegram” muzikos kritikas 
Raymond Morin labai gra
žiai atsiliepė apie Lilian

Didelė Žukauskų 
dovana Balfui

Uršulė ir Juozas Žukaus
kai, gyvenantieji Palos He- 
icrkfc Rolfui 45 -
000. Ar tai nebus didžiausia 
atskiro asmens auką?

Šitos aukos pasiimti pas 
Žukauskus buvo nuvykusi 
visa komisija: Balfo centro 
sekretorė Nora Gugienė, 
vietos skyriaus valdybos na
riai A. Banys, A. Gintneris, 
I. Petrauskas ir A. Gulbins- 
kas. *•

Komisija turėjo nemaža 
darbo, kol tą auką priėmė.

BUVĘ PRIEŠAI — DABAR DRAUGAI

viria je kairėj Mihvaakee Bra ves menedžeris sveikina 
Yankee menedžeri, paskutiniesiems laimėjus beisbolo 
čempiono vardą, 7-tą kartą Stendeliui vadovaujant. Apa
čioje Yankee gaudytojas Yogi Berra apsikabinęs me
tėją Bob Tyrley, o Andy Carey bėga prie ją sveikinti, 
kai Ya'nkee Milwaukee stadione jie laimėjo lemiančias 
rungtynes.

kad jame padaryti nemaži na amerikonams akis. 
pakeitimai. Buvęs adminis- J Būtų viskas gerai išdegę, 
tratorius kun. Cinikas siun- jei ne tie "draugų” nemėgs- 
čiamas į Milwaukee spaus- tami dipukai, kurie su pla- 
tuvės darbų pasimokyti, bu- katais sugarmėjo prie Lie-

iiivuvi <xuvzi įuo ZVUII. nag“ VUVIlį Iltinių, KUI 11 III IŽUS UU-

donavičius skiriamas redak- vo rodomas, 
tonu, o jo vieton kun. P.. Daugumą piketininkų su- 
Garšva. Marijonų spaudos darė New Haveno Jaunimas, 
administratorių skiriamas buvo iškviesta policija, ku

riai "draugai” aiškino, kad 
vy- piketininkuose vieni dipu-

kun. A. Spurgis.
L. Šimutis pasilieka

riausiu redaktorių.

NEW HAVEN, CONN.

Piketavo bolševikišką filmą

kai ir nėra nei vieno ame
rikono. Policijai apie tai pa
siteiravus, atsiliepė 3-ios 
kartos lietuvis J. Kisielius 

"Mano tėvaišiais žodžiais:

versitete. Jis pabrėžė, 
ji kiekvieną stebina 
balso turiningumu, jausmin 
gurnu, naturalumu. Jis sumi

. ... . , ... . - Lietuvos, kuriame
«avo suskal{?» tl7' /‘draugų draugai” J. Palec- ris visus lietuvius broliais

^oSk9eh0S VrlandO8-A±f ;kis- Sniečkus ki« muili- vadina ir už lietuviškus ide- 
4,982 centmes monetas, i_____1 ,****! ii h n f m iomšeimininkai tuoj pridėjo 18

ni, kad ji dainavo 4 dainas centu, kad būtų lygi suma, 
lietuviškai ir nors jos žo
džių klausytojai nesuprato, 
bet dainų perteikimas labai 
veikė publiką ir dainininkei 
buvo keliamos ovacijos.

Atleido 350 darbininkų
General Electric bendrovė 

iš The Clock & Timer sky
riaus atleido 350 darbinin
kų. Jų tarpe yra nemažai 
lietuvių.

bet kitą dieną paaiškėjo, 
kad komisija apsiriko, nes 
banke, skaičiuojant tuos pi
nigus mašina, rasta 12 cen
tų daugiau.

Žukauskai tuos pinigus 
taupė daugelį metų ir buvo 
skyrę Amerikos Raudona
jam Kryžiui, bet pagaliau 
nutarė atiduoti Balfui, ku
ris rūpinasi lietuvių šelpimu. 
Paąikeitimai "Drauge”

Spalio 11 d. inž. Antanas
Marijonų vienuolių lei

džiamas "Draugas” pranešė.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Sa Tarptautine Virtuve, m Stalo Etiketą ir 

Kitomis hifonnscijoaai*

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 f dėta viso
kių naudingi} patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius "tarptautinė virtuvė,” kw paduo
dama apie šimtą jvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
"Nauja Valgių Knyga” turi 186 puslapius. JI para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti Kuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Bro*dw*j -i- So. Boston 17, Mos*.

alus kovoja.
Puikiai reiškėsi ir seserys 

Mikalavičiūtės, skautas Šu
linskas ir kiti.

Jei ne šie jaunuoliai, tai 
tas “draugų” piketavimas 
nebūtų įvykęs.

Pažymėtina, kad pirmą
ja ienio New Ha veno spaudo
je tai buvo aprašyta:

Ten pažymėta, kad jie 
leidimą filmoms rodyti išsi- 

(ėmę Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės vardu.

Pirmasis su piketininkais 
išsikolioti buvo atbėgęs bar- 

• tenderis Gutauskas.
Ly peliukas iš New Haveno

MIAMI, FLA.

PENNSYL V ANUOS NAUJIENOS
PHILADEIPHIA, PA. kam negresia Sibiro ištrėmi-

# ______ ,mas, mirtis nuo žiauraus en-
Nevup* dieno* būna ivie- jkavedisto nagano. Čia ano
sios ir neviso* tam*io* gus nepersekiojamas už jo 

. . . (idėjinį nusistatymą. Bet vi-
Daug kas iš Keleivio skai- priklauso nuo lai-

jtytojų Filadelfijoje, o gal ir valios, ištvermės ir
; kitur, pasigenda Kipro Taut- Sveikatos.
kaus korespondencijų. Kele-1 teisingas buvo tas an- 
tą žmonių sutikau, kurie glų mokslininkas , Darvinas, 
man asmeniškai pareiškė pastebėjęs paslaptingąjį 
nusiskundimą: esą, gavę gamtos reiškinį: stiprieji iš

Moterys spaudos talkoj

L’etuvių Moterų Klubas 
spalio 26 d. Lietuvių Klu
bo patalpose rengia banke
tą ir jo pelną skiria lietuvių 
laikraščiams, ju tarpe ir Ke
leiviui, kuri Klubas taipgi 
turi išsirašęs.

Mūsų spaudos padėtis nė
ra lengva, jai reikalinga pa
rama. O jos darbas juk la
bai svarbus.

Mūsų Moterų Klubas vyk
do gerą sumanymą. Tikiu, 
kad Miami lietuviai jam 
pritars ir į jo banketą gau
siai atsilankys.

K. B. Kraučiūnas

Automobilių pradininkas Hen
ry Ford neturėjo leidimo auto
mobiliui vairuoti.

LIETUVIŲ
ENCTKLOPEDIJOS TALKA

Keleivi pirmiausia atsisklei- 
džią tą puslapį, kuriame tal
pinamos Amerikos lietuvių 
gyvenimo žinios. Ir kiekvie
na kartą jie pasijunta apsi- 
vylę, nerasdami žinių iš mū
sų kolonijos.

Turiu apgailestauti, kad 
■mane buvo ištikusios įvai- 
jrios nesėkmės. Tas nieko 
! stebėtina. Kiekvieno žmo
gaus gyvenime būna šviesių 
ir tamsių dienų. Kiekvienas 
žmogus per gyvenimą ke
liaudamas čia kopia į

Lietuvių Enciklpedijos Admi
nistracija skelbia paskutinę Lie
tuvių Enciklopedijos talką nuo 
š. m. spalio 15 d. iki 1959 m. 
balandžio 15 d- Talkos metu 
naujai L. E. užsiprenumeravu
siems bus duodamos premijos.

Užsiprenumeravusieji nuo š. 
m. spalio 15 d. iki gruodžio 15 
d. iš leidyklos nemokamai gau-ir as čia gimęs, už tai esu

natūralūs Amerikos pilietis, f Vinco" K^ėv^ Raštiš
ką jūs į tai?!” . Į pilną komplektą (komplektą su

šitų: Tai puikus jaunuolis, ku-'
dinamas; 2) Lietuvos žemėlap

JAU IŠĖJO N A UJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti

Amerikos. Joje aprašoma:'
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko;

6 Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra**;
{spūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną,daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; k 
Yello\vstonc Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; £ 
Grand Canyon tarpeklis; {spūdžiai 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 požemių urvai; * 
Upė po žeme; žuvys be akių. . .
Ir daug. daug kitų įdomybių! Su gražiau paveikslais. 

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

"KELEIVIS”
636 Eaat Broadveav So. Boston 27, Mas*.
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"KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistus iš tikrai Ameriko* vaMifcm 

pripažintus vaistinės
IDEAL PHARMACY

2» KeR, StptK, W<

J«i Jutus reikia vaistų, kreipkitės | registruotą vaistinin
ką Vytautą Skrinską, “Ideal Pharmacy“ savininką. Čia tt- 
pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikata* 
lu*ee. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siuničiame vaistas VISUR, 
specialinių vaistų ano džiovos 
vaistų nuo aukšto kraujo 
reumatizmo, aae širdies Ir 
Vaistai siunčiaaU VISUR. Rašykit 
visais sveikatos klsusimsh.

VYTAUTAS SKRINSKĄ. B. S. Reg. Pkau

tuose. Kreipkite*

Ir Netary

ir 3) Jono Balio “Lietuvių Dai
nos Amerikoųe”.

Prenumeratoriai, kurie užsi- 
jsakys nuo š. m. gruodžio 15 d. 
iki. 1959 m. vasario 15 d., gaus 
pilna Vinco KrėvėsRaštų kom
plektą.

O tie, kurie užsiprenumeruos 
nuo 1959 m. vasario 15 d. iki 
lų pat metų balandžio 15 d., 
gaus Lietuvos žemėlapį ir Jono 
Balio “Lietuviu Dainos Ameri
koje’’.

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

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

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

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

Laukiame atsiliepiant-
Lietuvių Enciklopedija 

265 C St„ So Boston 27, Mass.
(Skelb.)

silaiko, silpnieji žūna. Eilę 
metų ir aš buvau stiprus, 
bet man visuomet buvo gai
la ir tų silpnųjų. Todėl la
bai bloga buvo mano savi
jauta, kai gyvenimo kovoje 
už savo buitį kartą pasiju
tau truputį pavargęs, svei
katoje nusilpęs. Aš pasiju
tau netikėtai esąs atsiradęs 
silpnųjų eilėse.

Bet... raminu save. Ži
nau, kad gyvenime viskas 
praeina: garbė, įgyti turtai, 
gyvenimo metai, sveikata.

džiaugsmo ir laimės viršų--žinau, kad vienodai gimsta 
įneš, čia vėl leidžiasi į nu- .karaliai ir didmiesčių valka- 
jsiminimo pakalnes. Vilties 'tos; vienodai miršta šventie- 
i kelrodį atradęs, jis vėl at- ji ir prakeiktieji. Manonuo-
■ sitiesia. ivargis laikinas. Jis praeis ir

Bet kai jauti skaitytojo-aš vėl atsitiesiu. Atsitiesiu 
įvertinimą ir dėkingumą, ir j dirbti, gyventi, kovoti. Ma- 
'esi tikras, kad rašydamas no gyvenimo kelrodis teikia 
i atneši jam nors mažąman šviesią viltį ir stiprybę, 
[džiaugsmo trupinėlį, tadanes aš tikiu į lietuvio lietu- 
, užmiršti tuos savo rūpes-viui brolišką meilę — lietu
sius pilkuosius, ir vėl nori j vių brolybę; aš tikiu į lie- 
;mintimis pabendrauti su tuo tuvių tautos amžiną nema-
■ nežinomu, maloniu lietuvis-.rūmą; aš tikiu į laisvos, Dė
kos spaudos skaitytoju, ku- priklausomos, demokratinės 
ris asmeniškai nepažinda- .Lietuvos prisikėlimą.
mas, o vistiek tavo rašytą j Ne, aš gyvas būdamas 
žodį supranta ir įvertina, .niekuomet nesiskirsiu su Ta- 

•Tad galingas yra spausdin- .vim, mielas skaitytojau! Aš 
i tas lietuviškasis žodis. Ir suprantu Tave ir žinau, kad 
mieli, nuoširdūs tie Keleivio ir tavo dienos būna nevisos 

šviesios ir nevisos tamsios.
Kiprą* Tautkus

AURORA,. ILL.

Į skaitytojai, kurie nematy- 
! darni mano korespondencijų 
pasigedo manęs. J

Pastebėjau, kad viesulo 
greičiu prabėgą metai jau
daro savo įtaką ir į mane. Lietuvė dėsto kolegijoje, 
1949 m. atvykęs į šį didįjį lietuvis gydytoja* 
laisvės kraštą dar buvau ku
pinas energijos. Dirbdamas Istorikė dr. Vanda Sruo-
Hetuvybei maniau Pennsyl-' pakviesta dėstyti rusų
vanijos kalnus nuversiąs, o 
asmeniniam patogumui ir 
gerbūviui naujas aukso ka
syklas atrasiąs. Bet tai bu-: 
vo tuščios svajonės, kurios

kalbą vietos kolegijoje. 
Netoli Batavijos apsigy

veno dr. J. Byla, smegenų 
chirurgas. Tokio specialisto 
nebuvo šitoj apylinkėje, to

iš galvos greitai išnyko pa- labai malonu, kad šitą 
mindžiojus šio krašto di- sPra&^ užkišo lietuvis spe- 
džiųjų miestų gatvių grindi
nį, beldžiantis į fabrikų var
tus ir ieškantis darbo. Aš 
atradau tokį patį gyvenimą 
kaip ir visur kitur esantį ant 
šios žemės rutulio, ant šios 
"ašarų pakalnės”. Aš atra
dau, kad ir "laimės šalyje” 
žmogus visas jėgas sutelkęs 
privalo kietai kovoti dėl sa-

cialistas.
Dr. Byla dar turi kabine

tą ir Chicagoje, bet ten vyk
sta tik šeštadieniais.

WASHINGTON, D. C 
Lietuvis Sovietų ambasadoj

Sovietų ambasadoj pradė
jo dirbti iš Lietuvos atvy- 

vo išsilaikymo. Tik čia nie- ,kęs Laurynas Kapočius.

ČIA KALBA?
Nogi, balsiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, 

skaitysi neatsikvėpdamaa iki galo . .. kurios parduodamos 
visai žmoniška kaina .. . kurios eina ir į Lietuvą ir ta pa
čia kaina—tik 6 doleriai už visa? 4 knygas! (Kurie siųsite 
į Lietuvą, atsiųskite mums aiškų adresą).

• SAULES RŪSTYBĖ (romanas) sako; skaitai mane, nes 
myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 psl. Tik $8.00

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

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi Mr. 
dies rūmuose ir juo* tikrai pažįsi, 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 tautini 
išlikimą. 652 puslapiai, kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

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

Fersiantimo kaštu* apmokame. Rašykite: .
DR. ALG. MARGERIS, 3325 So. Habted SL, Chicago 8, U 
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Iš Pavergtos Lietuvos
vienas iš vaikų paklausė: Sprogdino paminklus, tyčio- 
“Mama, ar tuoj eisime na- josi ii musų praeities 
mo? Kodėl tėvelis mus vie
nus paliko?” Nežino vaikas,

(išautojo senovės statulas Kauno miesto mokyklos dir-
_ t> 1-n • • ba dviem pamainom, beveik
R-Bugailiskio ir kt rūpės- pus^je vidurinių mokyklų

au Siaubuose buvo jkurtas Į^ia dirba
“Austos mažėjus. kuname jaunimo mokyklos“. Tai 
buvo sutelkta daug vertingų reUkia mokykloms
eksponatų. Karo metu be-. irūksta .
veik viskas buvo išvežiota j
saugesnes vietas ir paslėpta. .Lieoia nrotestuoti 
Tuo būdu nuo ugnies buvo
išgelbėta daug brangių se-; Rugsėjo vidury daugelye 
novės palaikų. .stambesnių įmonių komuni*

‘•Tiesa” liepos 16 d. rašo, 'štai sušaukė “masinius mi- 
kad Ona Poškienė pranešu-A~'" 
si apie Lopatiškių sodyboje

muša per sprandą ir galvą; 
(kiti nuo to apanka, apkur
sta). Muša ant nuogų pe
čių uždėję šlapią maišą. 
Duoda pavalgyti sūrių sil
kių, o po to neduoda van

paslėp.us muzėjaus ekspo
natus, bet ji nežinanti vie
tos. Muzėjaus darbuotojai 
su Pagelavoje stovyklaujan
čiais Šiaulių miesto mokyk
lų mokiniais minėtoje sody
boje suradę užkastas dvi 
murmuro statulas, nežino
mų skulptorių sukurtas se
novės meno pavyzdžiu.

įdėta ir tų statulų nuo
trauka kartu su muzėjaus 
bendradarbiu Adolfu Neza- 
bitausku, atnaujinančiu tas 
statulas.
Mažina kolūkių
biurokratijų

Šakių rajono ‘‘Lenino ke
liu” kolūky sąskaitininkų 
skaičius sumažintas iš 8 iki 
3. Panaikinti kai kurie san
dėlininkų ir pirmininko pa

'tingus” protestui prieš Ame
rikos “imperialistinius žy
gius ties Formoza”.

Darbininkai “vienbalsiai” 
priėmė Maskvos propagan
dos centro suredaguotas tuo 
klausimu rezoliucijas.

Savas lizdas traukia

Broliui, gyvenančiam A- 
merikoj, rašo iš Sibiro:

“Duodu žinoti, kad aš jau 
laisvas. Važiųjų į Lietuvą, į 
savo gimtinę. Seniai laukiau 
tos laimingos dienos. Gal ir 
ten bus tie patys pyragai, 
bet vienoj vietoj visiems vis 
bus maloniau. Kaip bus taip. 
Nore obuolių pavalgysiu, nes 
čia jų ir kitų vaisių devynis 
metus nematėme.

“Kur gyvensiu, ką dirbsiu 
nežinau, bet kolkoze nema
nau dirbti. Vis duonai ir

vaauotojų etatai. Padaryto druskai uždirbsiu, nore svei-
ir eilė kitu reformų, kurio- kata bloga. Kad ir apdris-
mis siekiama pakelti kolū- Lęs vaikščiosiu, bet vis Lie-
kio pelningumą. i tuvoj ne tokie šalčiai, kaip

1 11 1 ’čia — 60 laipsnių (ameriko-
Mokyklom. trūksta patalpų ngkų 76 žemiau nulio Red )

T? it Trr o c “To mrhinoi mn— ir 7wni£i nr> tftlria ilora
kokioj” rašo, kad “visos čia 8 mėnesių.”

Irairt---»JZ

1950 metais bolševikai
fed tfvelia jau na- K*une> Rrie ,k"‘°/nuz4jfT
guose, kad visa šeima bol- laBYfe panunk-
feviku nevalioje Oi Ru-i1* ,r Ne21nomo kareivio ka- 
X"LSSS kiek ji sLrtrtiP* pašalino mediniuB kry- 
Uetavttkų ašarų ir krauj^ l?iu^.prie rauz4>u?:

Snnln. d.hZr4.,mintyj...^ fayŽĮ“S l>U» Trijų kryžių 
ounicu aaoar atmintyje su- Vilniuje, Kristaus sto- 

ThZYi*"„tro neteki ««K Kaidros. Susprog-
K?ekviena diena ate*iXivodino Nepriklausomybės P8'
“S žinTir minki*

ga žinia Manj^poišje nu- — -
šovė gatvėje žmogų. Gižuo- . iJZLlz“ gumieciai pilnu garsu )
se Ues bažnyčia guli šešių “„Si^^kkrienaį Vė- imdavo radijo aparatų.

loL^išprie! kapųpapuošimus. Tokių ir
vartavo ir U. Tai buvo kas- P8"“1* .dal«- ..
dieninės naujienos anuome-, YIenas kalbininkas nuošė
tinėje Lietuvoje. Izody1’*. ..Pas « ^’^o

4 ** saugumietis ir reikalauja
Lietuviškas pogrindis ir autoriaus teisėmis pasidalin- 
Icomunistinės provokacijos .ti pusiau, t. y. žodyną išleis-

_ . ,. . iti kalbininko ir saugumie-
Pogrindis buvo stipins. gįo vardaįs (na įr honora- 

Kaimuose čekistai dusdavo rais pasidalinti). Kalbinin- 
tik dienos metu pasirodyti j£as padarvti atsisakė ir 
ir tai ne visur o naktimis aeilgai atsidūrė-
taisydavo kulkosvaidžių Sibire
lizdi^ miestui apsaugoti. ', Išsigalvodavo saugumie- 

Labai gausi ir jvain buvo čiai į. kitokių išdaigų. Pa- 
lietuvių pogrindinę spauda: tiko jiems kuii nors mote-
Laikrastehai, atsišaukimai, pasiūlydavo jai mesti

Nepailstantis kovotojas
Dr. Pijaus Grigaičio 78 matų sukakties proga

. . Spalio 16 d. dr. Pijui Gri- gelio mūsų laikraštininkų,
dens atsigerti. Lašina ant gaičiui, Naujienų vyriau- Į kuris sugeba meistriškai 
galvos šaltą vandenį, lašągjam redaktoriui, Amerikos plunksną valdyti. Tokios ai- 
po lašo. Kai kada ir kojų Lietuvių Tarybos centro se- škios, aštrios, taiklios plunk- 

padegina. kretoriui, Amerikos Lietuvių Isnos, kaip dr. P. G., reto
Būdavo atsitikimų, kad Socialdemokratų S-gos cen- rasti. Jis ja jau netrukus 50

tardytojas išprievartauja su- tm komiteto nariui, žymiam 
imtą mergaitę ar moter). visuomenininkui, sukako
Kad kankinamųjų klyksmai 75 metai. 
nebūtų girdimi gatvėje, sau-

Tardymai paprastai vyk
davo nakties metu, o mie
goti dieną negalima. Kėdė, 
ant kurios tardomasis paso
dintas tardytojo kambaryje, 
pritvirtinto prie grindų, kad 
negalėtum ją paėmęs pra
skelti galvą “geradariui”.

Operatyvinis skyrius sten
giasi kiek galima daugiau 
žinių išgauti. Priemonės 
jiems nesvarbu. Sustatę pir
mąjį protokolą, perduodavo 
prokuratūrai, kuri deda re
zoliuciją: suimti. Tada su
imtasis perduodamas tardy-

žmogaus gyvenime tai re
to sukaktis. Dr. P. Grigaitis 
jos sulaukė dar kupinas jė-

metų plaka visus mūsų tau
tos ir žmonijos priešus, pla
ka taip, kad jie neturi ką 
jam iš esmės atsakyti: tik 
plūstasi, jei kuris dai* gali, 
o išmintingesnieji susičiau
pia.

Dr. P. Grigaitis turi ne tik 
gerą plunksną, bet ir enci
klopedinę galvą. Kuriuo 
klausimu jis berašytų, jo ra
šiniai visuomet kupini fak
tų, nuoseklių išvadų, para
šyti ugningai, aiškiai, įdo
miai, todėl ir veiksmingi.

Dr. P. Grigaitis taip pat 
didelis auksaburnis, žavin
tis kalbėtojas. Jis yra apva
žiavęs visą Ameriką kalbas 
sakydamas ir dabar įvairio
mis progomis jas sako ir vi
sur yra laukiamas. Savo kal
bomis jis yra daug prisidė
jęs prie lietuvybės ir socia-įvairios brošiūrėlės kariku- r-----y----- *5----------- 1110 sky™k Tardymą veda. - - .k- v ♦ -.įvairios 01 osiuieies, Karma savo yy,^ ir gyventi su ru- vienas tardytojas ir vertė- gų, stovėdamas musų zutbu- listmes, demokratines min-

turos. Viskas buvo plačiai 8U q kaj §jojį atkakliai ne- ja® jei jis reikalingas Pro-'tinės kovos prieky, pačiame ties šiame krašte palaiky-
platinama ir Lietuvoje nė- sutinka, sudaro vyrui dirbti- tokolai rašomi tik rusu kai- karščiausiame jos bare. Jis mo.
ra to gyventojo, ypač kaime, ną Į,y;ą jr įšsįunčia jį į Sibi- ba. Ne vienam nėmokan- jaunatvišku uždegimu tebe-, Dr. P. Grigaitis, kaip Al-
kuns nebūtų skaitęs pognn- get 1<usaj apsivydavo, čiam rusu kalbos tai -turėio kovoja už mūsų krašto lais-to sekretorius, neša didžiau-
dines snaudos leidimu ---------- ---------į --------mumg uip svarbios

naštą. Nemažinu
Komunistai leisdavo irsa- " V ~—7~™”— . .. i^J“® xiwup, tmu- -----„—narių reikšmės, bet
n-vniunibtai įeisaavo 11 sa Kaip tyčiojamasi iš pra- gus pasirašo   ir spąstai Tą kovą dr. P. Grigaitis nėra abejones, kad dr. P. G.

vo provokacinę spaudą, ku- ejtįeSj matytis iš tokio atsi- paruošti. Be to, tardytojas pradėjo dar gimnazijos suo-
Xind?\n';v()ę įsakmu tikimo; Mokytoją nubaudė yra suinteresuotos asmenis- le ir ją tęsia per visą savo
dX b• tei’ jis mokykl°je tu’ .kai, kad kiekvienas jam į ilgą gyvenimą.
da\o Drovokacmms bu-pasikabinęs Vytauto rankas patekęs būtų nuteis- Savo kovos ginklu jis ank- 

tas. Už kiekvieną bylos su- sti pasirinko laikiastį, ku- 
čarymą jis gauna 300 rub- 1’i° galybė visų pripažinta, 
lių. Didysis karvedys Napoleo-

l^abai dažnai tardytojas nas y^3 pasakęs, kad vienas
tardymo metu ant stalo pa- laikraštis, turįs daug skaity-
deda pistoletą taip, kad MM, reiškia daugiau, negu

___ w______ ______ ,, v tardomasis galėtų jį lengvai du korpusai kareivių. T. Jef-
Rusiiai nuolat reikia vermi ®ium ^išev^kų pastongo-1 pasiekti. Aišku, pistoletas ferson, Amerikos nepnklau-

i ‘VnJnni^T«n ctoHrka,” mis suvalyti ūkininkus į kol-Į neužtaisytas. Tuo tarpu tar- somybės paskelbimo doku-
1 „ . . y * . chozus. Kai ūkininkai savo i dytojas turi prie savęs už- ™ent° autorius, sako, kad

Klaipėdoje buvospeciali noru nenorėjo stoti į kolcho- įtaisytą pistoletą, ir valgas Ps laWau noretų gyventi 
grupe, kun kalbindavo gy- zus, kompartija ir sovietinė i kantrybės netekusiam kali- krašte, kuris netun vynau- 
ventojus, ypač jaunimą, Raidžia pradėjo “masinį ai-į niui, jei jis norėtų pasinau- sybės, bet turi laikraščių,.ne- 
begt! į Švediją. Suradę rei- Akinimą”. Saugumiečiai, ke- įdoti padėtu pistoletu. Jį nu- 8^ krašte, kuiis turi yyriau- 

skalclM». J1® dar su- agitatorių lydimi, atvyk-išaus vietoje. sybę, o neturi laikraščių. O
vaidindavo tokią komediją: į kaimą, sušaukia gy-; Užbaigus tardymą, byla Ispanijos rašytojas, moksli-
Laivas su pabėgėliais nak- ventojus į mokyklą ir prii-; perduodama kariniam tribu-n’nkas> valstybininkas. E. 
cia išplaukia 1 jūrą, ten mjnėja “laisvanoriškus” pa-molui. Kaliniui perskaitomas Pasterai apie laikraštinin- 

kaltinamasis aktas. Žmogų kus taip rašo: .
nenorom nukrato šiurpas, „ Jpsų labiausiai pasi- ___ __ ___

, . ,, . a** • j “»'•* ---- -- --------- r— /sužinojus, kas jis “iš tiesų” žymėję žmonės būtų nežino-j faktą, kad dr. P. Gri-
bų stovyklas nuvežti vis dar;načuma prieš “kapitolisti- yra. Ko tik ten neprirasy-mi’ didžiausio pagerbimo-gaitis Amerikos lietuvių 
nezmojo, kad jie buvo pro- ap?e didžiosios komu-'ta: “tėvynės išdavikas”, ve^1 dalykai būtų kaip var- {gyvenime nėra paprasta as- 
vokacijos aukos. nigta paI^įjOs, “visų perga- • “buržuazinis nacionalistas”, Pa’\ skamb4 tuštumoj. Jūs!menybė. Jis yra priešakinis

Raitais čekistai, eidavo |jų įkvėpėjos ir organizato- ar bent jų rėmėjas, “kontre- žadinate prispaustųjų viltį • j asmuo, pažangiosios visuo- 
per kaimus užsimaskavę ,ėS iiipinimosi liaudies ge-. revoliucionierius”, siekiąs Jūsų plunksnos tai kaip p";menės gairių žymėtojas. Ir, 
partizanais ir stengdavosi i.ove”, o jau po to iššaukia “buržuazinės Lietuvos atsto- ^k^r°s laidai, kurie jungia žinoma, ne man trumpose 
provokuoti gyventojus. Tei- kiekviena asmeniškai ir ra- tymo”. ;visus planetos kraštus. Ju- savaitraščio skiltyse jį išsa-
giamų jiems rezultatų pasi- ?ina įstoti į kolchozą. Var- Per visą tardymo laiko- idėjos tai kaip oro ato- miai apibūdinti. Jo darbai 
taikydavo lėtai, nes d augu- ar jejsta jau kam nore tarpį kalinys taip nusilpsta, P1*1?’ kūnais alsuoja mūsų yra geriausi liudininkai. Jų 
ma pažinojo savo vy nis. Už- pareikšti abejones, jei tuo; kad pasidaro panašus į la- slc'os» ku nuolatinė pasaulio nematyti ir teigiamai neį- 
klupę partizanus kur nors |)at metu aplink mokyklą i voną. Kitą neša ir neštu- ^mosfera. Reikia suprasti'verynri tegali tik aklas, 
bunkeryje ar pas gyvento; įvaikščioja ginkluoti saugu-! vais tardyti. Kai kurie pra-1visos šk* tarnybos kilnumą, Unkiu dr p Grigaičiui 

tie-lmi^i žildavo per naktį, arba iš- kad galima ją vykdyti !dar j, metug nepailsti

davo ir provokacinius bū _
rius ir stengdavosi kiek ga- Didžiojo paveikslą.limo n 1 *lamo va augiau vviivujų Įjn-
kalbėti į juos. Kai tikrie- Kaip saugumiečiai 
siems partizanams pavyk- j kolchozus varė

Iš Lietuvos į Sibirą ir dpi^ ai?ki*i
----- ------------  teisti ir išsiųsti į Sibirą! Juk

PASAKOJA ATVYKĘS IS LIETUVOS

“Eltos Inforaiacijų” re
dakcijos atstovas turėjo pro
gos kalbėtis su iš anapus 
“geležinės uždangos” atvy
kusiu lietuviu, kurio dalis 
rasa kojinių čia spausdina
ma. _ A

_____
Gatvėse suguldyti partizanai

Nespėjo Europos laukuo
se ruaidėti paskutiniai karo 
šūvai. o Lietuvos miestelių 
ir miestų gatvėse ir aikštėse 
jau gulėjo pirmieji lietuviš
ku partizanų lavonai: vy
rai ir moterys, išsukinėtom 
ra/kori ir kojom, išrengti,
• urtuvais subadytais kūnais, 
jie gulėjo išniekinti purvino
je gatvėje.

lr taip diena po dienos. 
Gatvėse lavonai, kalėjimai 
pj/kimšti, visur ašaros, krau
jas. Dienomis rusų ir vieti
nių išgamų būriai vaikšto 
po kaimus, provokuoja ir 
plėšia gyventojus — tai a- 
ro meto Lietuvos vaizdai. 
Kiek buvo tokių įvykių, kad 
kratos metu niek'o pas gy
ventoją neradę, jie kur nore 
įkiša šovinių ar rankinių 
graratų, apie kuriuos tas 
gyventojas nieko nežino—ir 
tekiu būdu jį suima, kanki
na, o jei išlieka gyvas, iš
veža į Sibirą. Tačiau vis 
nauji vyrai stojo į kovą: 
gimnazistai, studentai, jau
nimas, pilnas jėgų ir energi
jos, nepabijojo stoti į tą ne
lygią kovą. Ėjo visi, kam 
kent kiek drąsos ir valios 
užteko: Darbininkai ir ūki
ninkai, seniai ir moterys.
Lietuviai kovojo ir žuvo 
pasitikėdami Vakarais

Kiekvienas galvojo: Juk 
kova netruks ilgai, ateis Va
karai ir padės išsilaisvinti.

Taigi, lietuviai ėjo į kovą 
pasitikėdami Vakarais ir žu
vo, žuvo šimtais, tūkstan
čiais, žuvo trėmime ir Sibi
ro stovyklose, mirė iš bado, 
šalčio, mirė tardymo kalėji
muose, etapiniuose vago
nuose vežami į Rusijos gi
lumą. Lietuviui partizanui 
dažnai beliko paskutinį šo
vinį pasilikti sau. Girdėjau, 
kai Maskva paleido žemės 
palydovą su šunim, gyvulių 
globos draugijos Vakaruose 
pakėlusios triukšmą, esą tai 
nežmoniška, tai šlykštu. O 
kas prisimins tuos lietuvius, 
kuriuos Maskvos budeliai 
nubaigė, be karsto užkasė 
miestų griuvėsiuose, ar su
metė į šulinius, masiniai pa
laidojo Sibiro tundrose ne
kaltus?
Stambiausieji trėmimai

i Stambiausi trėmimai vyko 
4945 - 1946 metais. Ypač 
plačiu mastu trėmimai buvo 
vykdomi 1948 m. gegužės 
mėnesį, 1949 m. pavasari ir 

i 1951 m. rudenį. Vėliau bol
ševikai paėmė kitą metodą. 
Jie gaudydavo jmskiras šei
mas ar asmenis ir transpor
tuodavo juos su kaliniais 
per persiuntimo kalėjimus į 
Sibirą. 1952 m. pabaigoje 

' Vilniaus |>ereiuntimo kalėji
me laukė transporto į Sibirą 
apie 300 žmonių. Sunku bu- 

, vo žiūrėti į tą vaizdą. Štai 
viena moteris su septyniais 
vaikais — kurių vyriausias 
10 metų — sėdi kalėjimo 
kiemo viduryje ir laukia 
sunkvežimio. Aplink tą mo
terį švilpia vėjas, šalta, pus
to ir kažkur nustougia čeki
sto šuo. Net mums, praėju
siems tardymo “mokyklą” ir 
jau nemokantiems raudoti, 
pasirodė ašaros akyse, kai

juos pastebi saugumas, už- ^žadėjimus stoti į kolchozą.
*r vltsVs sulma- Varg- yjgų pj17na skaito paskaitą 

sai kiti net į pnevaitos dar- an;p turvhinps sistpmos nra-

jus, čekistai elgdavosi uv- ,miecial 
siog žvėriškai. Mušdavo ir! Nuo nepasirašymo iki Si
kankindavo lie jokio pasi
gailėjimo. 1949 m. netoli 
Marijampolės saugumiečiai 
sušaudė visą šeimą todėl,

biro kelias netolimas. 
Ištremtųjų į Sibirą turtą

jiaprastai konfiskuodavo, o 
, . - ūkininko triobesius, jei juo-
kad, pasinaudojant tos so- kas nors neapgyvendina- 

mas, pamažu sugriaudavo 
ir medžiagą panaudodavo 
kurni... Net ir iš Sibiro grį-

dybos priedanga, pavyko 
čekistų persekiojamam par
tizanui pabėgti. Visai nese
niai viename Lietuvos mies- žęS toks žmogus nebei-as'sa 
te, buvusio saugumo kieme, lvo gimtinės namelių” 
darbininkai, kasdami duobę,
vos per vieną kastuvą nuė
mę žemę rado lavonus vyrų, 
motei-ų. Rado moteriškų 
plaukų, drabužių liekanų, 
apavo. Bolševikiniai saugu
miečiai prigrasino tylėti ir 
niekam apie tai nepasakoti. 
O kiek tokių nežinomų ka
pų Lietuvoje! šimtai. O kiek 
•Sibire tokių vietų! Reikia

Taip prasidėjo mano 
kelias į Sibirą

Vieną gražią dieną “geras 
draugas” nuvedė mane į 
slaptą saugumo būstinę. Vos 
atidaręs duris pamačiau pis
toleto vamzdį ir kažkas su
šuko: “Rankas aukštyn”! 
Taip prasidėjo mano kelias 
į Sibirą.

pastebėti, kad tokiuose kie- Suimtąjį pirmiausia “ap- 
muose ne tik paitizanai už- dirba” operatyvinis skyrius, 
kasti, bet ir daug tardomų- Palaužo rankas ir šonkau- 
jų, kurie kankinimų neišlai- liūs. Laužo rankų pirštus, 
kė. pirštus spaudžia tarp durų,

protėdavo. Maistas labai 
silpnas. Ryte juoda kava,
kuri tik kavos vaidą turi. ls kilniausių protaujančio 
15 gramų cukraus ir 5001 žmogaus pareigų”, 
gramų duonos visai dienai. L ginklą reikia mo-
Pietums ir vakarienei po 500 ^karnai vartoti. Dr. P.

Grigaitis yra vienas nedau-gramų sriubos. Jei suimta
sis “gerai elgiasi”, galėjo 
protarpiais dar iš namų gau
ti mažus kiekius maisto, jei 
buvo kas atsiunčiąs ar at
nešus.

(Bus daugiau

Vaiko vargu rūpinasi motina, 
jaunuolio vargu domisi jaunuo
lis, bet senio vargų niekas nesi
domi. Iš visų vargų šis yra 
sunkiausias.

V. Hugo

ten jau netrukus 20 metų 
yra svarbiausias asmuo. Jis 
parengia visus svarbiausius 
raštus, jis Washingtone ir 
kitur yra Alto nuomonės 
reiškėjas, jis yra svarbiau
sias Alto gairių smeigėjas.- 
Tas matyti ir iš Alto prie
šų elgesio, nes jie visą savo 
didžiąją artileriją taiko dr. 
P. Grigaičiui, tuo gerai ži
nodami, kad su juo susido
roję, labai pakenks ir Altui.

Veiklus dr. P. G. ir įvai
riose kitose organizacijose. 
Jis L.S.S. centro komiteto 
narys. Kas. geriau pažįsta 
S.L.A. veiklą, tas žino, kad 
ir toj didžiausioj lietuvių 
organizacijoje, nore dr. P. 
G. tėra Švietimo komisijos 
nariu, vaidina žymų vaid
menį.

Žodžiu aš tenoriu pa

su reikiamu didingumu * ir sunkjoj kovoj. Tokių kaip 
m.es mažai teturime, o 

šiandien narsių, užgrūdytų ir
nepailstančių kovotojų rei
kia daugiau negu bet kada.

LAIKAS JAU UŽSISAKYTI

Žemaitis

Kantrybė karti, bet jos vai-i 
siui yra saldūs.

Visokiomis
dovana yra *K«Wvb”. Urašyk 
Jj savo drangai, puijsfamni

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

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

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

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

“KELEIVIS”

So. Boston 27, Mui.
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__ • • 1 1 ' a • sidaro konklavoj; nei vie-

Kaip popiežiai badavo renkam z
. _______ ną, o ligos atsitikime du;

S. MICHELSONAS konklavoj jie privalo gyven-
... . . _ . . . ti visi kąrtu, nevalia net at-

Romos katalikų bažnyčia krikštotevui Gratianui, ir tas skin} cejjų turėti; nevalia 
mums tvirtina, kad jos tie- atsisėdo į sostą kaip Grigą- turėtj jokio susįsįekimo su 
sos yra amžinos ir popiežiai liūs VI. Tokiu būdu susida- jšore; maistas jiems prista- 
neklaidingi. Taigi pažiurę- rė 3 popiežiai, kurie prade- tomas per saugojamą lan- 
kim istorijon, ar iš tikrųjų jo peštis už sostą. Kadangi gą. p0 trijų dienų maistas 
taip yra. Kai dabar Pijuą kiekvienas jų turėjo savoša- bus tik iš vieno valgio, o po
XII-tasis mirė ir bus renka-; lininkų ir priešų, tai neiš- penkių dienų__tik vanduo
mas jo vietininkas, tai bus 'vengiamai į tas peštynes įsi- duona, su trupučiu vyno. 
įdomu pamatyti, kaip atro-traukė ko ne visi Romos gy-iuž konklavos laikotarpį 
dė popiežių rinkimai praei-! ventojai. Nuolatos įvykdavo 'kardinolai negauna jokio at- 
ty. muštynės ir užmušimai. lyginimo. Išrinkti popiežių,

Negalėdamas šitos suiru- 
tės pakęsti, Romos impera
torius tuos besipešančius po- 

siškiai ir pasaulietiški didi- piežius pasiuntė kur pipirai 
kai. Tikinčiųjų minia tokius auga, o sostan pasodino
kandidatus užgirdavo, tik'Bambergo vyskupą, kuris____________
ne balsavimu, o riksmu, va- pasirinko Klemenso II-rojo konklavos buvo laikomos. į-

Istorija mums sako, kad iš 
pradžios kandidatus popie
žių rinkimams skirdavo dva

tai visas jų darbas.
Šitokiu suvaržymu norėta

priversti kardinolus išrinkti 
popiežių be ilgų ginčų.

Kai įvyko didis Romos 
katalikų bažnyčios skilimas,

—Heilo, Maiki, kur tu 
dingai? Aš jau maniau, kad 
tu išlėkei Į mėnuli!

—Gera diena, tėve, ką ge
ro pasakysi?

—Tu man, vaike, pasakyk, 
juk tu, o. ne aš, vaikštai j 
škulę ir skaitai gazietas.

—0 ką tėvas nori žinoti?
—Nugi apie tą lėkimą į 

mėnulį. Mes, Maiki, turė
jom ščeslyvos smeities su- 
raiaėš mitingą ir sprendėm 
susaidės likvidacijos klausi
mą. Besisporijant paėmė žo
dį mūsų sekretorius ir pra
dėjo kalbėti apie tai, kad 
amerikonai išlėkė į mėnulį; 
sako, didelis vežimas paki
lo iš Plioridos ir lekia, kaip 
ponas Tvardauskas, tiesiai į 
mėnulį. Mitinge dėl to kilo 
tikras sumišimas. Vieni pra
dėjo šaukti, kad sekretorius 
sukreizavojo, o kiti sako, 
kad jam duotas žodis ir ne
valia trukdyti jam kalbėti, 
tegu, sako, plepa, ką nori, 
ba šioje kontrėje turim žo
džio laisvę. Per tą ermiderį, 
vaike, gerai net neišgirdau, 
kaip tie amerikonai lėkė į 
mėnulį ir kas paskui atsiti
ko. Klausiau mano frento 
Zacirkos, ale ir jis ne ką 
tepasakė, ba dar nebuvo 
angelskų pei periu išslabiza- 
vojęs.

—Tėvas girdėjai skambi
nant, bet nežinai kur?

-—O tu, Maiki, žinai?
—Aš žinau tiek, kiek 

skaičiau laikraščiuose. Apie 
tai visi laikiaščiai plačiai 
įašė ir tėvas, jei netingėtum 
laikraščius skaityti, galėtum 
ir i>ats žinoti.

—Nebūk toks fanabernas, 
vaike, jei žinai, tai ir sakyk, 
o jei nežinai, tai ščvrai pri
sipažink ir aš tave paliksiu 
pakajuje.

—Aš žinau tiek, tėve, kad 
spalio 11 d. 4 vai. 32 mi
nutes iš lyto Amerikos mok
slininkai paleido Floridoje 
raketą į mėnulį. Raketa su 
visokiais instrumentais nu
lėkė apie 80,000 mylių ir, 
nepasiekusi mėnulio, pradė
jo kristi žemyn. Spalio 12 d. 
apie pusiaunaktį ar gal spa
lio 13 d. pačioje pradžioje 
raketa nusileido kaž kur 
Ketų Pacifike ir sudegė. 
Raketa buvo pailga ir svė
rė virš 80 svarų. Ji pra
džioje lėkė po 23 tūkstan
čius mylių per valandą, bet 
jiaskui pradėjo eiti lėtyn ir 
pagaliau, iškilusi 79,212 my-

jlių, visai pavargo ir pradėjo 
kristi žemyn. Tokie yra 
faktai apie tą skridimą į 
mėnulį. Raketoje žmonių 
nebuvo, bet raketos instru
mentai atidengė daug pa
slapčių apie erdvę ir jau ki 
tą kartą mokslininkai bus 
geriau pasiruošę leisti rake
tą į mėnulį, o kada nors ir 
žmonės galės skristi į erdvę.

—Tai ir viskas, Maiki? K
—Ne. -ne viskas, tėve. 

Mokslininkai leido raketą ir 
laukė, kad ji pasiektų mė
nulį, galės nulėkti 220,000 
mylių iki mėnulio, bet jie 
raketą paleido trupučiuką 
perstačiai, todėl ji neišvystė 
tokio greitumo, kokio reikė
jo ir tik trečdalį kelio iki 
mėnulio tepadarė. Kitą kar
tą bus pasistengta raketą 
paleisti gulsčiau, kad ji ne 
taip staigiai kiltų ir kad že
mės traukimas jai ne taip 
trukdytų lėkti į mėnulį.

—Jes, vaike, tu čia nupa
sakojai nesiektai, ale tu man 
išvirozyk, kokių galų tie 
mokslininkai nori lėkti į 
mėnulį? Ar ten neužtenka 
vieno pono Tvardausko?

—O kas tas Tvardauskas 
yra, tėve?

—Tu to nežinai, Maiki?
—Ne.
—Well, vaike, senais čė- 

sais žmonės pasakodavo, 
kad buvo toks unoravas po
nas Tvardauskas, ką norėjo 
būti už visus mandresnis, už 
visus bagotesnis, už visus 
stipresnis. Tai, ve, tas ponas 
pardavė velniui savo dūšią 
ir velnias jam davė didelę 
mačią, o kada atėjo čėsas 
mirti ir į peklą keliauti, po
nas Tvardauskas išsigando. 
Jis ir šiaip ir taip kraipėsi, 
raitėsi, ale velnias jį pačiu
po už kalnieriaus ir pradėjo 
nešti stačiai į peklą. Tada 
ponui Tvardauskui visos 
blusos apmirė iš baimės ir 
kada velnias, juo nešinas, 
lėkė pra mėnulį, ponas 
Tvardauskas užtraukė gies
mę “Žemaičių žemė šventa”. 
Tada velnias persigando ir 
paleido Tvardauską, o Tvar
dauskas užsikabino už mė
nulio ir dabar dar ten ka
bo. Yes, vaike, jo padabiz- 
ną galima ir dabar mėnulyje 
matyti.

—Čia nebloga pasaka, tė
ve.

—Okei, vaike, dabar mu
du vienas kitą apšvietėme, 
tai galime sau keliauti.

dinamąja aklamacija. Pa-vardą 
saulietiški didžiūnai dažnai• Kai Klemensas mirė, dva- 
statydavo kandidatais savo siškija jo vietininko jau ne
artimus draugus ir gimines, rinko, bet kreipėsi į Romos 
kad ir ne dvasiškius. Iš to-i imperatorių, kad šis paskir- 
kių kandidatų kunigai rink-tų naują popiežių. Jis pa-i 
davo popiežių. Rinkimus skyrė savo giminaitį, 
prižiūrėdavo vyskupai, ku-, po į0 Vgj buvo atnaujinti 
rie kartu būdavo ir teisėjai, popiežiaus rinkimai, tačiau 
nuspręsdavo kas išrinktas. į išrinktąjį turėjo užgirti im- 

Rinlcimuose eidavo tokia peratorius. Suprantama, jis 
pikta kova, kad dažnai pri-įgalėjo išrinktojo ir neužgir- 
eidavo prie kruvinų riaušių, ti. Tokiam atsitikime reikė- 
Taip buvo 251 metais ren- tų rinkti kitą.
kant Kornelijų; 356 metais Vėliau šita imperatoriaus 
renkant Damazą; 418 me- teisė buvo žymiai susiaurin
tais renkant Bonifacą; 498 ta, ir nuo Grigaliaus III-čio- 
metais renkant Simaką (Sy- ijo jau nei vienas išrinktas 
machus); 530 metais ren- popiežius neprašė, kad im- 
kant Bonifacą 11-rąjį, ir ki- peratorius jį pripažintų, 
tai. rinkimai.. (2iūr. Enc. Dar vž|iau B popjeiiau,

j^**^** rinkiniu buvo išbraukta* ir
kad apsisaugotų nuo pa- ieraeMly,u dvatiikijo, luo-

šiasiM, Padėta pra- mas> Atmesta. ir tikinčiųjų
ąyt! civilines valdžios pagal- minių pritarima,. yieninte- 
bos. Todėl Jkai ta.p dviejų Ijaįs teisėtai, popiežiausrin- 
kandidatų (Bonifaco ii Eu- kikaU ,iko tik kardinolai, 
lalujaus) kilo ginčas dėl į Popiežius Aleksandras III ......
klausimo, kuns judviejų bu- 1>adal.ė taisytu, kad kardi- •t“’1*1*“. -P“ fios aliejus versmės- baig
yo teisingai išrinktas,, tai. su n0,u kolegija,Išrenka popie- *ai ne* ir vi.tick .kai- , —
tųjų vaidų turėjo įsnštrinv žilj -ųim sava balsų ketvir-‘“J**1:
peratonus Honorius, pasisa- tadaiiais. Jisaj tikėjosi, kad ,. Siąnthen tokių nedorybių 
.Rydamas uz Bonifacą. gj taisyklė apsaugos rinki- Vatikane jau negirdėti. Štai,

Po to buvo padalyta tai- mus nuo “anti-popiežių”, t. J
^ykle, kad kilus panašiems y nuo priešingų popiežių, 
ginčams, nnkimai tun būt kuvju praeityjįe dažnai atsi- 
darami is naujo, ši taisyk- rasdaVo ir kiekvienas jų 
le, tačiau, nebuvo praktikuo
jama, nes pabijota, kad da- sostą. Kaip matėme
fanL*n^UjUS npkimus gale- aukščiau, vienu laiku buvo 
Uj kilti dar aštresnių susi- net tns tokie aspirantai, 
kirtimų. Prasidėjo ilgi lai-; *
kotarpiai be jokio popie-

vairiose vietose už Romos ri
bų, ir Grigaliaus X-tojo į- 
statymas buvo kitų popiežių 
kelis kartus keičiamas. Vis- 
dėlto konklava yra prakti
kuojama iki mūsų dienų: 
popiežiaus rinkimai vyksta 
aklinai uždarytose ir nuo 
pašalinės įtakos atskirtose 
patalpose.

Bet nežiūrint visų priemo
nių rinkimams nuo pašali
nės įtakos apsaugoti, visdėl- 
to korupcija randa kelių 
konklavoj uždarytus kardi
nolus pasiekti ir, kaltais, 
paveikti juos.

Prancūzų rašytojas Alex- 
andre Dūmas labai plačiai

PATYS IŠSINUOMAVO MOKYKLĄ

Clintone, Tenn., susprogdinus bendrą baltųjų ir juodų
jų mokyklą, studentai surado Oak Ridge mieste laisvą 
patalpą, kuria naudojasi atomo energijos komisija, ir 
dabar joje mokinasi. Viršuje studentai prie savo Ma
jos mokyklos laikinų patalpų, apačioj juodųjų būrys 
eina į tą mokyklą. ~

Saulės jėgainės
Natick’e, Mass., valstybė--je išdegė skylė. Galite įsi- 

je, rugsėjo 30 d. pradėjo vaizduoti, koks turi būt tas 
veikti nauja jėgainė. ""Ten

rašo, kaip intrigomis ir pa-Yf3
pirkimais buvo išrinktas po- nmo ir tiekimo būstine, ku- 
piežium Roderigo Borgia, ™j daromi įvairus tynneji- 
kuris su savo auklėtine Ro- ^i. Mokslininkai sumanė 
sa Vanozza buvo sugyvenęs ištirti saulės spindulių pa
jau penketą vaikų. Istorijoj jėgumą b* jų pritaikymą ga- 
jis yra žinomas kaip Alek- įmyboje. Kaip jau žinoma,

- ..... _ - . Varia nm-s ----- trul 117. Šimtosandras VI. Jo viespatavi-!------’ , ®------- . .7------
puižymėjo tokiai. 0 K3' dar greičiau—

i išseks mūsų zemeje esan-

saulės spindulių karštis, jei 
per kelias akimirkas jis į- 
veikia tokį kietą metalą, 
kaip plienas.

Saulės spindulių jėgą no
rima panaudoti elektros ga
mybai. Ją taip pat norima 
panaudoti tarpplanetiniam 
susisiekimui, skraidymui er
dvėje. Tos jėgos pagalba 
norima surasti (arba gamin
ti) toks metalas,

sime išrausti akmeninės an- atsparus dideliam karščiui, 
glies klodus — kas tada? ?Juk girdėjote, kad iš rake- 

Reikia ieškoti naujų jėgos tų leidimo stoties (Canave- O vienas toSų šal-ra.) koridoje buvo palely

ius XII vra Daskvres 24 nau- timl* Y1*3 musl* saule’ raketa pioneei , kun pa-
ius kardinolus ^dabar iu Ką? — sakysite. — Ko- darė apie trečdalį savo ke-
vra 55) tačiau niekas nega? kios čia jėgos duos mūsų lionės <virš 79’°°0 myhU> I 

utuuvu praKUKuo- v-a <• •• • - Ii pasakyti kad jis būtų tei saulė-.. Biblija juk sako: mėnulį. Mėnulio ji nepaše-
« t 1 S reikšdavo pretensijų j sven- “ PasaKyxi, Kad jis outų rai Dievas davė saulę kė, krito atgal ant žemės,
pabijota, kad da- izain matome daręs nedorais sumetimais, fUI1<K> . \ \ a nta11 sosta- Ka,n matpTrip kai * te- daiydava Aleksan- Um’ kad zemel pasviestų, Pasiekusi musų žemes atmo- 

dras Vl-tasis, kuris pardavi-
Tačiau pavydo ir intrigų 

neišvengta, nes iš prigimtiesžiaus (interregnum). „ ,• - - a žmogus yra ir pavydus, irDevintojo šimtmečio pa- mažiau ar daugiau klastin-
baigoje Romoje taip bažny- cas. 
tinių frakcijų prasidėjo aš- popiežiui mirus, kardinolų 
trus kivirčai del popiežiaus kolegija buvo (ir dabar yra) 

ormozo (Formosus), kuris aukščiausias bažnyčios auto- 
kaltinamas neteisėtai ritėtas, kurio niekas negalibuvo

atsisėdęs į šventąjį sostą, pamokyti. Todėl, kai reikė- 
asipiktimmas pasiekė to- davo rinkti naują popiežių,

Ino laipsmo, kad jau po jo kardinolai ilgai ginčydavo- 
mirties jo lavonas buvo iš- sj, intriguodavo, o Roma vis 

kaP0 lr viešai iš- neturėdavo popiežiaus. Pa-
niek,ntas-.......................... vyzdžiui, mirus 1268 mc-

. Betvarkė ir sumišimai tę- taįs Klemensui IV-tajam, 
sėsi iki XI-tojo šimtmečio vi- kardinolų kolegija ginčijosi 
dūrio. Per šitą laikotarpį po- metu ir vis negalėjo po
piežiai jau nebuvo renkami; piežiaus išrinkti. Tuomet ji 
juos sodindavo į sostą ka- Buvo uždaryta vyskupijos 
liaujančios vyskupų ir baro- rūmuose, visos durys ir lan- 
nų klikos: viena klika įkel- gaį užblokuoti, kad nei vie- 
dayo savo favoritą sostan, o nas negalėtų išeiti, iki visi 
priešinga klika jį ‘<nuo •<>*- jie nesusitars. Bet nieko ne
to nuversdavo kaip išdavi- gelbėjo ir tas. Tuomet žmo- 
ką ir įmesdavo kalėjiman, nės nukėlė rūmų stogą ir, 
arba nunuodydavo”. (Enc. dietoj keptų karvelių, kardi- 
Britanaca). nolams davė tik vandens ir

1033 meteis popiežium duonos. Kardinolai tada su- 
buvo pastatytas 12-kos me- sitarė ir išrinko Grigalių X- 
tų amžiaus berniokas, nes tąjį. Interregnum (laikotar- 
taip norėjo įtakingas jo tė- pis be popiežiaus) tęsėsi 2 
vas. Šitas vaikėzas buvo pa- metus 9 mėnesius ir 2 die- 
vadintas Benediktu IV-tuo/nas.
ju ir savo elgesiu pridarė Pasimokęs iš tokios be- 
tokių skandalų, kad Romos tvarkęs, Grigalius išleido į- 
didikai jį išvijo ir jo vieti- statymą, pavadintą Ūbi pe- 
ninku pastatė Silvestrą III- riculum (Kur yra pavojus), 
Ičiąjį. Bet Silvestras išbuvo kurio turinys buvo maždaug 
šventame soste vos kelias toks: Popiežiui mirus, buvę 
savaites ir žmonės sukėlė prie jo kardinolai turi lauk- 
prieš jį audrą. Tada išvyta- t i kitų savo kolegų 10 die-

sferą raketa sudegė, o jos
nėdavo*-^HinoiiT VėoJres ui likučiai (jei tokių darbuVo)
po 20,000 dukatų, o pLkui Tiį,ai čia nž™ 'iskas. štai panu-o Ramiojo vandenyno 
tuos kardinolus nunuodyda- pa\yzdys. Jei uns ang ;•.
ro ir iu vietas nardavinėda- tunte tokl daikt3’ ku,'l Delto’ kad mus^ zeme

vo kitiems 'mes PratS vadinti “sPakty- ri StOr5J 0,0 kl°dą’ U’
Dėl revoliucijų ir progre- va”’. P** kuri židrint ma!om bai. ,etas meteoras gali pa

so oakilo žmonių alšvieta i Padldintas raides’ saulėtą sieku jos pavirę. Visi ma-
. .P . . i diena išbandykite sekamą žesnieji meteorai sudega o-įr zvmiai pakitėjo visas pa-!”. _
sanlis Neišvengiamu būdu tnuką: nustatykite “spakty- ie.rauks. Neišvengiamu buriu spindu- Dar didesnė saulės spin-
turejo kisti ir “amžinos tie- ,5. r.’ c h .liai susikoncentruotų į vieną dubų jėgainė vra statoma 

tešką — popieriuje ar au-!New Mexico valstybėje. Na-

kad matytume kur eiti

sos, ir “neklaidingi” popie-
niekį^ėra amži-i« ^‘Žudysite,iticko jėgainės putota, 

no tik permainos amžinos, kad Popierius ar audinys kainavo 2 ra,000 dolerių, o 
______________ pradegs!

Ką tai rado? Tą, kad mū 
POPIEŽIŲ sų saulė yra milžiniškas ug

Nevv Mexico jėgainė kainuo
sianti net 8 milionus dole
rių.

NEKLAIDINGUMAS nies rutulys. Jos šilumą mes! Visa tai betgi yra tik
---------  jaučiame būdami virš 93 į pradiniai bandymai. Ir Na-

Popiežius (lotyniškai milionų mylių atstume. iticko ir Alamozordo (New 
Nuo čia ir pradėsime apie lMexico) jėgaines teks ge- 

Naticke pastatytą armijos rokai patobulinti, kol bus 
jėgainę. Aikštėje, turinčioje galima pigiai ir užtikrintai

papa) yra vardas, ku
riuo pirmaisiais krikščiony
bės amžiais vadindavosi vi
si įvairių šalių vyskupai. 40 pėdų pločio ir 125 pėdų: naudotis ta energija, kuria 
Romos vyskupas - popiežius ilgio, yra įrengti 355 veid- 
ilgai nebuvo laikomas vy- rodžiai, kiekvienas dviejų 
resniu už kitus vyskupus. Jis ketvirtainių pėdų. Jie gau- 
buvo lygus tarp lygių. Dėl.do saulės spindulius ir juos mes naudojamės. Laikui bė- 
vyresniškumo jam reikėjo siunčia į koncentratorių, tu- gant mūsų ainiai suras dar 
sunkiai kovoti su kitais vys- rintį 180 lenktų veidrodžių, geresnių — žmonija progre- 

Pastarieji įrengti taip, kad suoja. O kur yra progresas— 
saulės spindulius gali sukon- pažanga, ten seka gerovė, 

Nuo penktojo šimtmečio centruoti į keturių colių taš-'laimingesnis gyvenimas, 
popiežių bevadinamas tik ką. Šitaip sukoncentruoti - _
vienas Romos vyskupas. spinduliai gali sudaryt ne-,__________________

Tik 1878 m. liepos 18 d. paprastai didelį karštį—nuo x.. , ... _ . a . .
visuotinis bažnytinis Vati- 5,000 iki 8,000 laipsnių Fah- . * ,e..as ncga 1 ,r n " 
kano susirinkimas paskelbė renheito. Tai netoli to^karš- ,sa •' 1 *r ,iep» žinotų
neginčijamą tiesą (dogma), čio, ^uris yra saulės pavir- l<1,p ,u Klta,p 1 e 
kad popiežius tikybos ir do- šiuje (saulės viduryje kars-

kupais, kol jis jam buvo pri
pažintas.

ros klausimais yra neklai
dingas. Tai buvo didelis po
piežiaus laimėjimas, nes iki

mi Benedikta* pardavė nų: tuomet jie susirenka į to laiko kiti vyskupai jam 
▼o “teisę” į sostą savam !vipna |>opiežiaus rūmu ir už- to nenorėjo pripažinti

mus aprūpina saulė. Mūsų 
protėviai nežinojo tų jėgos 
šaltiniu, kuriais šiandien

M. Linterfe
tis yra daug stipresnis). Na- -------------------------- -
ticko jėgainės spinduliai bu- Pakalbinkime draugus ir 
vo paleisti i ketvirtadalio
colio storio plieno plokštę, kaimynu* užsisakyti “Kelei- 
Per kelias sekundes plokštė-(vi” Kaina metams $4-



Puslapis MtH N;. 43, Spalio 22, 1858

IŲ SKYRIUS
SU “BERŽINE KOŠE” 

AR BE JOS?
■ DOVYDĖNAS

Bos dangau stipendijų

Daug kas pradeda labai 
sielotis dėl #is didėjančių 
jaunimo išdykavimų ir nusi
kaltimų. Priežasčių tiems 
negerumams surandama į- 
vairių. Viena jų esanti ir ta, 
kad tėvai vaikams duoda 
perdaug laisvės, vaikui lei
džia viską daryti.

Svarstė tą klausimą ir jau-
Milionai Amerikos jauni- jks ar universitetus, žodžiu,

mo lanko aukštąsias mokyk- aukštąsias mokyklas laukan- ______________
las, bet gerai išsimokslinusių tiems kaip paskola, per me- nų motinų konferencija Wa- 
žmonių vis ne tik nėra per- tus ne daugiau kaip $1,000 shingtone, kurios dalyvių 
daug, bet kai kuriose srity- % ne daugiau kaip $5,000 amžiaus vidurkis buvo 32 
se jų yra net šiandien trū- visam laikui. metai.
kuinas. O tie, kurie planuoja _ Studentas tun Įrodyti, kad jog pasisakė už griežtes- 
krašto ateities gyvenimą, nu- neturi pakankamai lėšų vaikų priežiūrą. Jų nuo- 
mato, kad po nedaugelio me- mokintis ir turi būti pažan- mone, vaikai neturėtų tėvų 
tų bus Įvairių sričių aukštąjį moksle. Pirmenybė bus vardais vadinti, nes jie ne 
mokslą baigusiųjų trūku- duodama tiems studentams, j^g pats, kas jų draugai ar 
mas, jei šiandien kolegijas kupė geriausia mokosi, pa- draugės.
ir universitetus laikančių sinnko mokytojo profesiją,! Negerai tėvai daro, kai i 
skaičius nepadidės. parodė pasižymėjimą ma-

Daugumas mokyklų čia ą . • ą IV. _ i ••vra privatinėse rankose, ba svetimų kalbų mokėjime, 
mokslas jose yra gana bran- Noktieji paskolą gauti, 
gus. Pigesnis jis yra valsty- Prasymą paduoda mokyklai, 
bės mokyklose, bet šių tėra kūną lanko arba į kūną y- 
nedaug ir tik maža dalis ra padavęs prašymą ir jau
studentų tegali į jas patekti. Prustas. ... _____ r_ ,_______ ._ __
Tačiau ir jose mokinantis ^av ^.s stipendiją, studen-, mesį ir Į padėtį mokyklose, 
reikia gana nemažų lėšų. , s pa^raso^tam tikrą raštą, jog mano, kad ir ten turėtų 

Dėl to ne visi norintieji į}™° *!nibŪti dau^au drausmės,
ir gabūs jaunuoliai galiauk- 'moį,kg^įfr u® Ma" atrOd°’ kad moti’

Vald^a toVS“ dfen0S- Šeinių K-

mas studentams remti ir tam ... . .. .
reikalui paskirta pinigų. ' Žinias apie si Įstatymą su- 
Tuo tarpu ta suma nėra di- (tel^e adv- Z. Shallmenė.

KELEIVIS, BO. BOSTON

AiTVONIŲ DEŠIMČIŲ SVARŲ KOMIUS

Dvi sesutės i£ Huntington, W. Va. Viena (kairėj) 3 
metą, antra (kėdėj sėdi) tik 27 mėnesiy, ir jau sveria 
85 svarus. Ji gimė normalaus svorio, bet vėliau pra
dėjo kas mėnuo priaugti po 6 svarus. Tėvai tikisi, 
kad Filadelfijos glandu specialistai galės sulaikyti ją 
dukters neišpasakytą augimą.

ŠEŠTMOIO VAKARAS

vaikams iš mažens už viso
kius patarnavimus užmoka. 
Vaikus reikia mokinti atlik
ti tokius ar kitokius patar
navimus be jokio atlygini
mo ir tuo būdu juose skiepy
ti pasiaukojimą kitiems. 

Atkreipė tos motinos dė-

nų mintys yra geros. Prie 
“beržinės košės” auklėjimo 
būdo šiandien nebegrįšime, 
bet ir su visiška laisve vai
kams toli nenuvažiuosime. 
O tokia, rodos, buvo tų mo
tinų pagrindinė mintis.

Iš tikrųjų vaikas juk yra 
nelyginant minkštas molis. 
Jei jo tinkamai neformuosi, 
tai išorinės sąlygos jį visai 
ištižins. Žinoma, negalima 

_ __ ___________ nė to molio tain malti kad
trud Schmid tapo senele, nes J? ni®^° nebeliktų. Nega- 
jos duktė pagimdė dukterį. į "ma n® su yap™ taip

Gertrud ištekėjo būdama ’S.į «abu’
15 metų, o jos duktė susi- “J*“? steĮlManu, bet ne- 

* J galima taipgi ir leisti jam
lui trūksta. Ir jie galės mė- metų, po 3 mėnesių baigusi J^k* dmy*1 įV^1.’
ginti pasinaudoti. į mokyklą. Sakoma, kad tai £ Pall.nk™ai

Parama duodama kolegi- jauniausia senelė Europoje.
esame užauginusios ir tas 
klausimas nebėra tiek opus, 
bet daugelis dar juos au
giname, o pirmųjų vaikai tu
ri vaikų, ir joms tenka tuo 
klausimu su kitais kalbėtis, 
todėl visoms reikia turėti sa
vo nuomonę ir reikšti ją 
kiekviena proga, veikti kitus 
norima kryptimi.

Taigi, ir šiose skiltyse ga
lėtume tą klausimą plačiau 
panagrinėti.

Motina

PRIDENKIME BRAŠKES

dėlė, bet tai tik pradžia. Ta 
suma neabejotinai bus pa
didinta.

Manome, kad pravartu ir 
Kėieivio skaitytojams su to 
įstatymo pagrindiniais dės
niais susipažinti, nes jų tar
pe yra tokių, kurių vaikai lan 
ko ar nori lankyti aukštąsias 
mokyklas, o lėšų tam reika- laukė kūdikio būdama 14

29 METŲ SENELE

Vakarų Vokietijoje spalio■»« J qa___

PRIEŠAI

Kas mano Tėviškės laukų 
Auksinį vasarojų 
Žirgais išmindė?
Kas mano sesę už plaukų, 
Motušei ašarojant, 
Kraujais aptvindė?
Kas mano tėvą ant šakos 
Baisiu paliko 
Veidu?
Kas visą kraštą Lietuvos 
Juodais vergais

.t Apleido?
Prakeiktas būk!
Mirtis tavęs telaukia 
Žemėj mūsų.
Jau man vis viena juk:

■ -‘Ar aš apginsiu ją,
Ar zusiu.'.t.

A. Rūkas

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

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

DIEVŲ MISKAS, Balio Smogos ne
užmirštamas aprašymas, kų jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina ................... (5.00

MIŠKAIS ATEINA RUDUO, Ma
riaus Katiliškio romanas. Ištisa 
Aukštaitijos kaimo tipų galerija. 
6i4 pusi., kieti viršai. Kaina (5.00

NEMUNO SŪNCS, Andriaus Va
lecko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininkų sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrų. Pirma dalis 
280 psl. Kaina ....................... (3.00

NEMUNO SCNCs, Andriaus Valuc- 
ko romanas antroji dalis, 426 pus
lapių. Kaina ........................... (4.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY, V. Putino-My
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo. kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys įrištos j vieną kny
gą, kieti virtai, 631 puslapis. Kai
na ............................................ (6.00

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

popieriuje. Kaina ................... (8.50
VALGIŲ GAMINIMAS. parai* ke

turios namų ūkio sgronomės: E. 
Drųsutlenė, O. Rndaitienė, E. 
8tarkienė ir A. Sližienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ....................... (7.50

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽO
DYNAS, apie 20.000 žodžių, 368 pu

slapiai. redagavo V. Baravykas, 
pigiausias ir naujoviškiausias žo
dynas, kieti virtai. Kaina .. (4.00

8IAURU0JU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos gyvenimo. 178 
puslp., įdomi knyga. Kaina.. (2.00

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG- 
Geriausias vadovėlis pra-

SUŽADETINfi. J. Titinio 15 įvairių 
trumpų pasakojimų, 180 puslapių. 
Kaina ........................................ (2.00

BARABAS. Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka iš pirmųjų krikščiony
bės laikų Romoje. Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premiją. Kaina .......................$2.25

ŽEMĖ DEGA, J. Savicko užrašai ii 
1939 - 1945 metų, kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūzijoje, pirmoji da
lis 453 psl. Kieti viriai. Kaina $4.50

ŽEMĖ DEGA, J. Savicko užrašai an
tra dalis 414 psl. Kaina .... $4.60

ŽEMAITĖS RASTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo Varo metu 
Amerikoje parašvti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai 
Kaina ............................ 50 eentų.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 

kun. M. Valadka. Labai įdomi kny
ga. Raina ................................ $1.20

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas tri
jose dalyse, kiekviena dalis po $2. 
Galima dalimis pirkti arba visas S 
knygas už $6.00.

NAUJA VAT.GTŲ KNYGA. M. Mi- 
cbelsonienės parašyta; 250 įvairių 

132 pusi. Kaina ....(1.2S
KOKTUS DTEVUS ŽMONĖS GAR 

BTNO SENOVĖJE. Dievų yra vi
sokia Įvairiuose kraštuose ir ivalrioo
«e laikuose dievai buvo kitokie. Ko 
kie buvo senųjų lietuvių dievai? 
Kabia ........... ...................................(1.00
"OPIEŽTAI TR LIETUVA. Kunigo 

M Vabidkns parašyta knyga, 1 
■mai. Kaina ....................... (L50
t KISS IN THE DARK. J. Jazmi- 

no anglu kalba sodrūs vaizdeliai,
150 pust Kaina kietais viršeliais (2, 
minkštais viršeliais ...................(1.08

-4TLATDŲ PAVĖSY, F. Abelkio ro
manas ii žemaičių Kalvariios pra

eities. Kietais viršeliais, 467 pusi 
pisi. kaina ........................................(4
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETU 

RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolėevis- 
mo istorija ir valdymo oraktika. La
hai daug medžiagos. 06 puslapiai, 
kaina .................................................. ŠOi
MIRUSIOS SIELOS.

svarbiausias 
Miškinis. 290 pusi.

Gogolk
M.

Utakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adreso: 
KELEIVIS

•t. S®. Bneton 99.

Paruošdami žiemai braš
kes, neturėtume pamiršti jų 
pridengti (mulch). Tas rei
kalinga įvairiais sumeti
mais.

Visų pirma jos bus apsau
gotos nuo žiemos šalčių, ku
rie gali sužeisti karūną, o 
taipgi nuo temperatūros kai- 
taliojimosi žiemos metu, dėl- 
ko susigadina šaknys. Lai
kant ilgiau pridengtas pa
vasarį jos netaip greitai pra
dės augti ir bus apsaugotos 
nuo ankstyvų šalnų.

Pridengimas pagelbės dar 
ir kitu atveju: Jis sulaikys 
drėgmę uogų augimo metu 
ir, be to, uogos bus švarios.

Geriausia priemonė pri
dengimui yra šiaudai. Pelų 
nevalioti, nes jie gali auga
lus užtroškinti. Nevartoti ir 
tokių medžiagų, kuriose bū
tų sėklų ar kokių nors pik- 
tažolių. Nelabai tinka ir la
pai, nes juos lengvai vėjas 
nupučia.

Aktoriai yra vieninteliai pa
sauly garbingi veidmainiai-

W. HazNtt

Veidas ir kakta yra 
žmogaus sielos vartai.

atviri

4

MOŠŲ PADĖKA
ATOSTOGOS SENIAU

IR DABAT

Kad darbininkas yra rei 
kalingas atostogų, kurių me 
tu jis galėtų pasiilsėti, nau 

Ohio, už malonų mūsų pri- jų jėgų tolimesniam darbu 
ėmimą ir vaišingumą. Besi-^^Pt'- ."era re.kalo ais 
važinėdami po Ohio valsti-!’'1"?-,? ™ dėlto latoi ne 
ją užsukome aplankyti mū-’8*"1 ’al’5aI> kada lr Amen 
sų kaiminkos ir buvome ne-

Šiuomi norime viešai pa
reikšti mūsų padėką Mrs. 
M. F. Vester, Clevelande, 

iž mak
ėmimą ir vaišingumą.

paprastai sujaudinti jos mei 
liu pasitikimu. Kelias die
nas viešėjome pas ją ir tą 
laiką visada prisiminsime 
su dideliu malonumu.

Mrs. M. F. Vester yra rū-

koj darbo žmogus jų netu 
rėjo.

AFL-CIO ekonomistų ži
niomis 1940 metais tik 25% 
unijų organizuotų darbinin 
kų tegaudavo atostogų, šian 
dien jau 92% sutarčių jaf

pestinga šeimininkė, jau iš- ™nat°'. ,° Pramonėje ne 
augino gražią šeimą, dabar »%■ bev.el1' vlsl S®"
kuris laikas našlauja. Mūsų 
širdingiausias ačiū jai.

Joms ir Barbora Kalate
Anchorage, Alaska

ra mokamas atostogas. 
Šiandien ne tik daugiau

darbininkų gali naudotis a 
tostogomis, bet ir tos atosto 
gos yra ilgesnės.

TIRIA RADUOAKTYVVMO VEIKIMĄ

Evans rodo, kai 
kimas žmogui-

(tt knygos “Naktys KaraHikiuose”, išleistos Terros 
leidyklos).

(Tęsinys)
Ant karaliaus pilies balkono buvo išneštas sostas, 

ant auksu ir deimantais papuoštos pagalvės padėtas nau
jo karaliaus raštas, kurį žili ir praplikę karaliaus istori
kai pavadino Keturių Punktu stebuklu.

Iškeltos vėliavos šnarėjo po giedru aukštu dangum, 
nuo karališko balkono lijo aukso gėlių lietus, kai ant 
zosto su aukso karūna ant savo mažutės paršo galvos 
pasirodė paršiukas Degliukas ir iškėlė savo mažą kojytę 
kaip ženklą idant visi nutiltų. Ir visi nutilo. Visi tarnai, 
ministeriai ir maršalai gyrė naujojo karaliaus deglą apda
rą, ir visi kalbėjo, kad tokios gražios širmonėlių manti
jos dar nematė jokia karalija.

Tada prabilo paršiukas Degliukas, prabilo kaip mo
kėjo ir galėjo—paršiukas tris kartus sukriuksėjo. Ir tai 
buvo gana sostui ir ministeriams, ir markyzams, ir tar
nams, to užteko ir vienam karaliaus juokdariui, kuris su
riko visa savo plačia gerkle: “Tegyvuoja karalius!”

Ir muzikantai ėmė groti maršus.
Bet nuo juokdario šauksmo pabudo paršiukas Dė

kliukas ir jis pamatė aplink save kanapių mišką . . . Da
bar jis suprąto, gulįs mielam poilsiui kanapėse ant jo pa
ties sušildytos žemės, o visa tai būta tik sapno.

Ir tas sapnas išsisklaidė kaip dūmai vėjuje.
Bet paršiukas Degliukas nenusiminė, nes dėl tokio 

sapno verta keliauti šimtai mylių, nors tu esi tik paršiu
kas degliukas.

—Gana, jūs melagiai, rytoj reikia pasilsėti, nes dar 
laukia darbas!,—tarė dėdė ir pakyla prie savo vežimų.

—Taigi, kai aš užlipau ant druskos kalno Kepkeze, 
tai aš toks sūrus pasidariau, kad ir dabar niekad druskos 
nevelgau, nes mano ir užkulniai sūrūs,—baigė pasakoti 
Jokūbas, ir mes visi einam miegoti, nes jau aušros balz
gana prie Lakštanos pritildė savo giesmę.

Jaunimas dar nebaigė šokių Sūrmaišelio kampe, bet 
armonika pritilo, ir dideli, maži ragai guli ana žolės, tar
si pavargę nuo storo ir plono ūbavimo.

Mane palydi Mikutis ligi mūsų būdos ir mudu suta
riam rytoj po pietų eiti paparčio žiedo. Eiti ir eiti, kol 
žiedas užkris už apavo ar mes jį pamatysime.

Dar ilgai girdžiu jaunimo šūkavimus, juokų ir lak
štingalos giesmę, kuri birte byra į Lakštanos juodus van
denis ir plaukia kažinkur labai toli, toli, kur retkarčiais 
matau žvaigždę nukrintant, ten arti Grigo Ratų.

Pastaba. Daugiau nebebus. Kas nori visą knygą 
“Naktys Karališkiuose” perskaityti, tas gali ją įsigyti 
už $2.00.

Darbo departamento su
rinktomis žiniomis 1937 me
tais nebuvo nė vienos sutar
ties, kurioje būtų buvę nu
matyta 3 savaičių apmoka
mų atostogų. Labai retai kas 
teturėjo teisę gauti ilgesnių 
kaip 2 savaites atostogų ir 
1940 m., o 1952 m. jau a 
pie pusė kolektyvinių sutar
čių tokias atostogas numa
tė, gi šiandien apie 84%.

1957 m. duomenimis 20% 
sutarčių numato dviejų sa
vaičių apmokamas atosto
gas po 1 metų darbo, 40% 
—po 2 m. ar mažiau ir 60% 
—po 3 metų ar mažiau.

Jei nebūtų darbininkų or
ganizacijų — darbo unijų, 
darbininkai neturėtų ir to
kių atostogų. O jei visos u- 

' nijos būtų tinkamai vado
vaujamos, tai jos dar dau
giau savo nariams iškovotų.

KALAKUTIENĄ SVEIKA 
VALGYTI

Sveikatos žinovai šiandien 
sako, kad daugumas žmo
nių, kurie serga kraujo šir
dies takų sutrikimu, krauju- 
je turi perdaug cholestero
lio medžiagos.

Cholesterol yra riebi me
džiaga, jei jos kraujuje at
siranda perdaug, ji žmogui 
sudaro daug nemalonumų. 
Ta medžiaga, susimaišiusi 
su kitais riebalais, sulaiko 
proteinų išskaldymą, susitel
kia ant vidujinių kraujo in
dų sienelių, lyg rūdis ant 
geležinių vamzdžių, sukieti
na kraujo indus, juos su
siaurina ir tuo sutrukdo 
kraujo apytaką.

Cholesterolio netrūksta 
mėsoje. Tyrinėjimai parodė, 
kad kalakutienos riebalai y- 
ra panašūs į augalų rieba
lus ir kad juose mažiausia 
tėra cholesterolio.

Todėl Massachusetts uni
versiteto paukščių skyriaus 
mokslininko J. Robert Smyth 
žodžiais, kalakutieną yra 
sveikiausia valgyti.
TRIUKŠMAS

DĖL KELNIŲ
Už geležinės uždangos la

bai bijoma Vakarų įtakos. 
Ten valdžia norėtų, kad vi
si bolševikiškai dainuotų, 
šoktų, grotų ir tt Bet ypač 
jaunimas viską iš Vakarų 
gaudo, nors nevisuomet vien 
tik kas gera.

štai ir Čekoslovakijoje 
jau spaudoje svarstoma mo
terų kelnių klausimas. Vie
na darbininkė, kuri dėvėjo 
siauras kelnes, buvo išpra
šyta iš valdinės užkandinės. 
Spaudoje ji skundžiasi, kam 
valdinės krautuvės pardavi
nėja tokias kelnias, jei jas 
draudžiama nešioti. Tą patį 
sako ir vyrai, kurie nori ne
šioti kepuraites, primenan
čias amerikiečių karių dė
vėtas, nes ir jas parduoda 
vietos krautuvėse...
Moterys į kongresą

Vis daugiau ir daugiau 
moterų pradeda rūpintis pa
tekti į senatą ar atstovų rū
mus. šių rinkimų sąrašuose 
turėsime net 38 kandidates.

Pirmoji moteris į atstovų . 
rūmus buvo išrinkta 1916 
m., o į senatą 1922 m.
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Publikos iškviesta bisui E. 

Kupreviėiutė išpildė Dvora- 
kp Sonatiną. Smuikininkei į

Bostono Pabaltiečių Drau- N. Anglijos
gijos pirmajame šio sezono
koncerto, įvykusiame s. m. i
spalio H d. Jordan Hali Spausdintoje programoje! 
salėje, mee įsitikinome, kad pasigedom kad ir Jrumpų, 
pabaltiečiai menininkai yra į biografinių žinių apie kon- 
malonūa ne tik ausiai, bet certo išpildytojus. Dažnai: 
ir algai (skundžiamės, kad svetimieji:

Lietuvė smuikininkė Ele-įaP*e mus ^ek mažai težino,: 
na Kuprevičiūtė pradėjo šių’0 esamos progos lieka neiš-j 
metų. koncertų eilę su gan naudotos.
įvairia programa, betgi ku- V. Strdia
rios didžiuma rėmėsi roman
tikais. Koncerto pradžioje 
atlikta Pugnani - Kreislerio 
“Preliudas ir Alegro” pra
skambėjo giliai ir sultingai.
Trumputė Mocarto sonata e- 
moll, K. 304 buvo grakšti ir 
tikrai mocartiškai lengva.
Betgi tik po to sekusiame 
Mocarto “Rondo g-dur” 
smuikininkė, atrodo, surado 
savo tikrąjį “aš*. Preciziš
kas spiccato, pagaliau išsi
lyginusi intonacija, ir įdo
mūs dinamikos perėjimai 
davė veikalui jam pridera
mą žaismingumą.

Mums lietuviams dėmesio 
centre buvo po pertraukos 
sekusi bostoniskio Juliaus 
Gaidelio Sonata g-dur. šis 
kūrinys, parašytas jau Bo
stone 1951 metais, palyginus 
su kita to laikotarpio J. Gai
delio kūryba, yra gana kon
servatyvus tiek savo struk
tūra, tiek stiliaus atžvilgiu.
Veikalas susideda iš trijų 
dalių, kurių pirmosios dvi 
išsiskiria savo
Sto°™StfatoM p“ m.us- LS?8:
kus reikalavimus sieMaX,^X mUSU lalkraSC*° 
virtuozinės bravūros. Meni-^81^38-
ninkams truputį pertempus, 
savo pastangas išryškinta į Mūsų įstatymų 
technikinį žibėjimą yra pa- leidėjai išsiskirstė 

padalyti

Tik dešimtinę

SUDUŽO DtL ŽĄSŲ

Bostono lietuviai studentai 
kreipėsi į Lietuvių Piliečių 
Dr-jos valdybą, prašydami 
paramos Studentų S-gos lei
džiamam žurnalui “Litua- 
nus”, kuris atlieka didelį 
informacijos darbą ameri
kiečių tarpe. Prašytojai ti- ,
kėjosi bent kelių dešimčių; Pirmadienį .būtų praside-streikas, 
aukos, bet gavo vos dešim-jęs “Eastern Mass. Street' 
tinę. Raiway Co.” darbininkų

Tai aiškus mūsų studi juo- streikas, kuris būtų palietęs 
jančio jaunimo pastangų ne- ,aP*e 300,000 keleivių įs 70

štai kas beliko iš karo lėktuvo C-123, kuris sudužo ne
toli Payette, Idaho. Žuvo 19 karių- Spėjama, kad lėk
tuvas skrido į lekiančių žąsų grandinę ir dėlto įvyko 
nelaimė.

Išvengė strfeiko

įvertinimas.
J. G.

Viešnia iš Nevados

nio dainininkai, to dėl reik 
manyti, kad detroitiečiai tą 
dieną į jų koncertą sugūžės 
iš visų kampų.

M.UB.

Matysime “stiklinį žvėrelį”

Vaitulionis Vincas.
Varnauskas Petras, Jono sūnus, 
gimęs Palevonės par-, Kūdiky k. 
Vinkauakas Stasys, Juozo sū- 

aiii7og Antanas nūs. g, Kaune.
Aluzas Bronius, Konstantino sn. Bernotaitė Veronika, iš Sodaičių 
Badaras Jonas, Zakarijau* sūn. kaimo.
Balčiūnas Andrius (Adasius), iš Ieškomieji arba apie juos U- 
Žiežmarių valsčiaus. Inantieji maloniai prašomi atsi-

KONSULATO IEŠKOMI

Baliukas Antanas ir Juozas. Ma
to sūnūs.
Bielevičiūtė - Malžinskienė Ieva, 
iš Dybikalnio km,. Mariampo-

Lietuvių Dramos Sambū
ris, Z. Arlauskaitės - Mik
šienės vadovaujamas, spalio
25 d. vaidins “Stiklinį žvė» i®8 apskr-... . v,- -įBoguckas Charles (Bogutski),relį . Vaidinimas bus ukrai- į gyVeno Swoyerville, prie King-
niečių salėje (Martin St., ston, Pa.

sušelpti. Pradžia 7 vai. vak.
B. K.

čio 17 d. ir jei iki to laiko 
[nesusitars, bus skelbiamas* * x *1

vietovių, 
j Apie 1,200 bendrovės vai
ruotojų ir mechanikų reika
lauja pakelti atlyginimus 25 
centus valandai. Dabar vai
ruotojai gauna po $2, o me-

DETROTT, MICH.

Atvyksta Čiurlionio 
dainininkai

Lietuvių Organizacijų Cen
tras lapkričio 1 d. pakvietė 
iš Clevelando Čiurlionio 
Sambūrį. Jo koncertas bus 
Westem High School audi
torijoje (1500 Scotten St). 
Pradžia 8 vai. vak. Progra
ma turininga ir visai nauja. 

Reti svečiai mūsų mieste

Pereitą šeštadienį mūsų chanikai po $2.16. 
įstaigoj lankėsi Anelė Jan- Paskutinę valandą guber- 
kaitė-Ribin iš Sparks miesto, natoriui tarpininkaujant pa- 
Nevadoje. Ji su sūnų atvyko vyko streiko išvengti. Dery-
aplankyti savo tėvų, gyve-bos bus tęsiamos iki lapkri-tie visur pagarsėję Čiurlio- 
nančių Hyde Park, Bcetone,

. Savo tėvo Vinco Jankaus irlynskumu. __ 1 .J* •* Vk. msunaus įjuimS ji uiiVG ilwu-

BROOKLYN, N. Y.

Mirė M. Zublodcu

Gaidelienė Juzė-Gustė, Vinco 
duktė ir joe vaikai.
Gavėnas Vincas, Vinco sūnus. 
Gricius Antanas ir Steponas, Jo
no sūnūs, gimę Sendvario km., 
Šaukėnų vais., Šiaulių apskr. 
Gramelis Pranas- 
Gruinius Kazimieras, Petro sū-

Spalio 3 dr University li- ny8> Telšių ape., Gelin-
goninėje mirė Motiejus Za- 
blockas, 3 mėnesius sunkiai 
sirgęs. Velionis tebuvo 54

dienų km.
Jonikas Vincas, Antano sūnus, 
gimęs Montvydų km,, Luokės 
vais., Telšių apskr.

ie Kiininnn TAarfl_’Juo&rytė-Endzelienė Petronėlė, 
metų, kilęs is ituciunų para-i Antano duktė, gyveno Nevark, 
ipijos, Seinų apskr. Apie 15 n. j., 80 Pulaski St. 
metų gyveno Kuboj, prieš Kemerienė Genovaitė.

■
ė“1

liepti:
CONSULATE GENERAL 

OF LITHUANIA
41 Wmt 32nd Street 

NEW YORK 24, N. Y.
PUIKI BABBBBNft

Geram barzdaskučiui puiki vieta Ver
monto valstijoj. Visas įrengimas yra, 
biznis išdirbtas per daug metų, an
trame aukšte, apačioj didelė valgomų 
daiktų krautuvė. Barbens mirė. Kaa 
įdomaujasi tegu atsišaukia ar atva
žiuoja pažiūrėti. Adresas toks:

Mr. Victor Kįibas
P. O. BOX 77
East Arlington, Vermost

KAMBARYS DETROITE
Nuomai kambarys su virtuve, yra 

daug vietos. Kam reikalinga kreip
tis į F. Platauna, 8878 Central 
Detroit. Mich.

iL
U

vojaus padaryti šią dalį 
griozdišką. Džiugu pastebė
ti, kad šio pavojaus abiems 
menininkams beveik pasise
kė išvengti. Visas veikalas 
pasižymi savo griežta forma 
ir ryškiu temų pravedimu. 
Tai ypač jutom antroje — 
Lento tranųuillo — dalyje, 
kur balansas temose tarp 
fortepjono ir smuiko buvo 
išlaikytas meistriškai. Abie
jų greitųjų dalių tempas 
pradėtas nuosaikiai, begro
jant įsismagino iki efektin
go įdomumo.

Solistė dar išpildė Saint- 
Saens’o “Hąvanaise”, Wie- 
niavskio “Brilijantinį Polo
nezą” — kurio dalis brili- 
jantiškumo skendo akom
panimento jūroj — ir įdo
mų amerikiečio Lukas Fos- 
s’o “Kompozitoriaus Šventa
dienis”, kuriame efektingai 
pavartojami amerikiečių 
liaudies motyvai. .

SfStBNnSSMMMS
A11EDUT/kC V_______ ____ _

UE. AUYl/Lt
ir angliškųjų skolinių

ŽODYNAS 
Knyga, kurios visi lankė, bet. labiausiai tai V&lparaiao 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 kalbų, apie privatines ir parapijines moky
klas, kuriose buvo dėstoma lietuvių kalba. Antroje knygos dalyje

Lapkričio 4 nauji rinki
mai, o mūs seimelis vis dar 
posėdžiavo ir tik praeitą sa- eina Angliškųjų skolinių žodynas, kuriame daug duodama gyvo- 
vaitę, penktadienį ankstų sios kalbos pavyzdžių, labai aiškiai parodančių šnekamąją Ameri- 
rvtn ho nertraukos nosė-ikos lietuvių kalbą. Knyga didelio formato, 366 psl., kietais vir- neoš “u pJZ Į. *7,™ popieriuje, kaina tik Rašykite: 

landų, išsiskirstė. Išsiskirstė A1* Margeris’ 3325 S. Halsted SL, Chicago 8, IIL
betgi net nesubalansavęs 
valstybės biudžeto. Mat, jis 
priėmė viso labo $640,973,- 
131 išlaidų (įskaičius į tą su
mą $28,250,000 paskolą 
daugiausia mokykloms pra
plėsti ir $200,000,000 ke
liams), o pajamų apie 40 
milionų dolerių mažiau.

Gubernatorius už šitą la< 
bai kaltina republikonų vai 
domą senatą ir jo tokj elge
sį vadina gėdinga, gudria 
politine apgaule. Mat, prieš 
rinkimus nėra patogu apie 
mokesčius kalbėti ir juos di 
dinti.. Manoma, kad guber< 
natorius sukvies seimelį tam 
reikalui po rinkimų.

VAISTUS į LIETUVĄ
ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINES 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. aav. 
100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname Worcesterį ir apylinkę vaistais

tarrrrffiusi tasaaacKscaa

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

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

ną reikia imti. Vaistų vardas yra Ideal Ultrabez Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

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

IDEAL PHARMACY, 29 Kelly Sq^
V. G. Skrinską (sayininkas)

SUSIVIENIJIMAS UETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jungia Hętavhn bandram lietavttlnm darbui, auklėja 
tuitinj soltdannną, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko- 
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBRS APDRAUDA IKI $10,000.
SIAr-TAUFOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

Ir dvidelliačM metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
SO metų.apridraudęs gauna pUaą apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas itei-
«ai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
andrauda d—nd* uašalma i mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGL NELIEČIAMA ir NĖRA. 
RASTINĄ. SLA mariu galima būti nuo gimimo dienoi fld

žMų
M8LA kuopuoss, I 
MuŲūM Ir SLA

darbus ir spdraudas galite pm- 
i yra visose žymesnėse Hetitvią ko- 
RašyUte tokiu adresu:

M. J.YVOKAS
Nuw Turk 1, R. Y.

14 metų atvyko į Ameriką 
ir dirbo siuvyklose, priklau
sė unijai, SLA.38 kuopai, la
bai mėgo skaityti “Keleivį.”

liko liūdinti žmona Ve
roniką, brolis Ohio valsty
bėje ir pusbrolis Jurgis Za- 
blaitis Hartforde, Conn.

Man su velioniu teko 12 
metų dirbti vienoje dirbtu
vėje ir gerai jį pažinti. Jis 
buvo ramaus būdo, mokėjo 
su visais gerai sugyventi.

Lai būna Tau, Motiejau, 
lengva šio krašto žemelė. 
Mes Tavęs ilgai nepamir
šime. P. Mačys

Susidurti važiuojant automo
biliu per valandą 40 mylių yra 
lvffu lrinati i5® ■— —»» ▼ «x nustovi?)
O važiuojant 60 mylių greičiu— 

'devinto aukšto.

Ketvirtis Liudvikas.
Krukonis Rokas, iš Vilniaus ra
dybos, Druskininkų km. 
Kuprienė Ona, Anupro duktė ir 
Kuprys Augustas.
Latvat George ir. Meta ir vai
kai, atvykę Kanadon 1951 m., 
gyvena Nelson, B. C. 
Lebedžiūtė-Aukščiūnienė Ona iš 
Ginčionių km., Seirijų vais. 
Liepikas Kazimieras, Jurgio sn. 
Lotinakas Vytautas, Antano sn. 
Meliulis Jurgis ir Elzbieta. 
Mikitas Albinas, Antano sūnus. 
Mumkevičienė Ona, Antano dk. 
Okanas'Jurgis, Jokūbo sn. 
Pietarytė Ieva ir Veronika, iš 
Triobiškių km., Mariampolės ap. 
Podžiukas Vladas, Antano sn. 
Radzevičius Motiejus, Tamo
šiaus sūnus, iš Ragošių (Radilu
čių) km., Seinų apskr.

PADRUODU FARMĄ 
Hart, Mich., parduodama farma, 80 
akerių derlingos žemės, namas iš 5 
kambarių, maudynė, toiletai stuboj, 
vanduo pravestas į barnę ir į gany
klų. Kaina $8,000, įmokėti $3,000. Kaa 
sumoka visų sumų tai $7,000. Sutin
ku mainyti ant namo Detroite. Ra
šyti: F. Platauna, 8878 Central 
Detroit 4, Mich.

Vedybom
u!
:• *

Esu viengungis 38 metų amžiau*. 
Negeriu ir nerūkau. Ieškau gyveni
mo draugės vedybų tikslu. Adresas: 

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

APVALYK SAVO ODĄ
StebMiaaa Dar*Nauja* Gydymą* 

Stebuklą*
Džiaukis švaria, malonia odo, laisva 
nuo visokių negražių ir nepatogių 
veido ir odos dėmių! Stebėtina nau
ja TROPICANA OINTMENT (mos
tis) garantuotai pagelbė* jums nuo 
psoriasis simptomų, ekzemos, spuo
gų, juodgalvių, odos lupinėjimosi ir 
kt. išviršinių priežasčių iššauktų odos 

nui., o»uv jųmu. Įdėmių. Be riebalų, netepantis ir ne-
Revotas Jonas ir Mateušas, Jo-i kenksmingas jautriausi^ odai. Me
no sūnūs. i svarbu, kų jūs bandėte ir kiek ilgai

KIMBARAS ŽOL*
Kimbaras gerai 

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

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

Alei. Mizara
414 W. Broadvvay

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

ŽODYNAS
A. LALIO

Anglų-Lietuvių.

1250 Puslapiai 
dvigubos špaltos

114

Dr. D. PILKA
544 E.

Ss. Bostim 27, 
^^^evwwwwwwww^^^

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

GENERAL PARCEL AND TRAVEL CD., INC.
Licenzed by USSk

135 W. 14th St, NEW YORK 11, N. Y„ Tet CH 3-2353 
MŪSŲ SKYRIAI

308 W. 4th Strset 332 Filhnore Avė. 132 Franklin Avė. 141 2-nd Ara 
SO. BOSTON, MASS. BUFFALO «, N. Y. HARTFORD, CONN. NEW YORK CITY 
TeL AN 8-5040 Tet MOhawk 2674 TeL CHapel 0-4724 TeL YU 2-0380

W’ 1,3W W. Girard Ara.
2rS2L.i:V N- £ DETROIT 12, MICH. Philadelpbia 23, Pa.
TeL T0wer 1-14« Tsl. MArfcet 2-2877 TeL T0wusend 9-3980 TeL WAIaat 5-8878 
Vizai* blaęriąyia, ryžyje UĮ paralaatimii šimtinių jūsų giminėms ir draugams, kreipkitės j mūsų pa- 
tyrusiu*, atydžiu* ir maadagtas skyrių vedėja*, kari* maloniai suteiks Jutui riaus nurodymu*- 

PRADŽIUGINKITE SAVO ARTIMUOSIUS SIUNTINIU KALRDOM8.
Mūsų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentu, 100% gsraataoja *hmtiniųa*priBta- 

tymų. Kiekvienas siuntiny* išsiunčiamas laike 48 valandų ir adnaata pasiekia per 8-7 savaites (era paštu laike 7-1Ž dienų). '
Mūsų įstaigoje yra didelis pMirinkimas pirmos rūšies maisto produktų, pramonės gaminių: skarelių, 

avalynės, laikrodžių ir kitų daiktų pačiomis lomiausiomis-----

šatk&uskaitė-Grincevičienė Ju
zefą (Szatkowska-Grincewicz), 
kilusi iš Lietuvos, gyveno Dėt-
rūitč, BUČn. AM įsiūKlntumei, ulp
Skrabulytė-Ražukienė Ieva, vy- . stebėtinas vaistas veikia, pada
ras Ražukas Feliksas, vaikai!° d*?nų h^ym*,bei-Nesiųsk pinigų. Atsiųs tik savo var- 

Idų ir adresų. Kai Tropicana Oint- 
SprEinyte^PctrAlticnc Elz&-Liz&,' ment ateis, užmokėk, laiikaneiiui S2 
g. Tauragės ap., Pašešuvio km. ir C. O. D. pašto išlaidas. Arba at

siųsk $2 ir mes apmokėsime pašto iš
laidas. Jei nepatenkintas nepapras
tais rezultatais, grąžink ir atgausi 
savo pinigus.

TROPICANA Dept. 5 
P. O. BOX 305

CLINTON. INDIANA

jūs kentėjote, bandykit TROPICANA 
OINTMENT.

Pinigų—10 Dienų

Saškauskas Boleslovas, Antano 
sūnus, gimęs Telšių m., Luokės 
skersgatvis Nr. 4.
Staugautis Juozas, gimęs Opšru- 
telių km., Vilkaviškio aps. 
Strižauskas Jurgis, Jurgio sn.

SPECIALŪS KALĖDŲ PAKIETAI J LIETUVĄ

PAKIBTAS 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.

PAKIBTAS 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.

PAKISTAS XF15 — $1840 
2 svarai 3 unc. cukraus i/2 svaro arbatos
2 sv. šokolado plytelėse
1 sv. šokoladinių saldainių
2 sv. Danijos kiaulienos

i/į svaro razinkų 
1 gabalas muilo Lux 
20 Kalėdų žvakelių

“-I aukščiau uaduotas kainas tatas viskas —.
REIKALAUKITE specialinių sąrasų kitų standartinių 

maisto pakietų Kalėdoms, ar sudarykite patys pakietus. 
Pristatymas KALĖDOMS GARANTUOTAS, jei užsakoma

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

vimu vaistams su receptais ar be receptų siųsti.

Tazab of London
51 Reservoir St CAMBRIDGE, Mass. Tel: KI 7-9706

URNMMN

MES ATUEKAM ...

. VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamotomo reflda—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ 
♦LAMKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BIURTŲ
♦ PROGRAMŲ «r PLAKATŲ

"Keleivio” spatvtavt padargo 
ir nnaiąo greičiau ir pigiau, negu kuri 
Uta

LKIV1S”
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Pmlapls Statai «.-ir -HTVIS, SO. BOSTON Nr. 43, Spalio 22, 1958

ietinės Žinios
MIRĖ MICHALINA 

ANESTIENĖ
Kur eisit šį šeštadienį?

Negi dar nežinote? Juk 
Penktadienį, spalio 17 jau visi kalba, kad šį šešta- 

dienos vakarė mirė Michali- dienį, spalio 25 d. Strand 
na Jurevičiūtė - AnestienėJCafe salėj 376 W. Broad- 
palikdama liūdinčius vyrą >vay, So. Bostone (greta L. 
Vincą, dukteri Milda, bro- {Piliečių Draugijos) bus Lie- 
lius Antana ir Steponą, gy-(tuvių Darbininkų Draugijos 
veriančius Floridoje, ir VIa- 21 kuopos kortų vakaras. O 
da su Juozą pu Lietuvoje. į jei taip, tai ten ir susitiksi*

Laidotuvės iš Zaletsko(me. Raginu visus būti! 
koplyčios (564 E. Broad- i Ten bus maloni kompani- 
wav,*So. Bostone) antradiė-'ja, gardžių užkandžių ir 
ni,‘spalio 21 d. 2 vai. p. p. vertingų dovanų tiems kas 
į Mount Hope kapines. i pasistengs geriau lošti.

Giminės, draugai ir pa-i Tai susitiksime šį šešta- 
žistami, kūne dar suspėtų dienį Strand Cafe salėj Lie- 
gauti laikraštį iki laidotuvių/ tuvių Darbininkų Draugijos
prašomi dalyvauti laidotu
vėse.

Velionės vyrui Vincui, du
krai Mildai ir kitiems gimi
nėms reiškiame mūsų šir
dingą užuojautą.

kortų vakare. Nepamirškite, 
kad pradžia 7 vai. vak.

Darinėtis

Laimingos kelionės, 
geros sėkmės!

Kas bus Laisvės Varpo 
koncerte

Ateinantį p e n k t adienį 
mūsų Dramos Sambūris iš- 
Jvyksta į Chicago, kur šešta- 

Spalio 26 d. 3 vai. po djenj sekmadienį vaidins 
pietų High School salėje, vin‘cą Kudirką ’ ū “Raudo- 
Thomas Park, South Basto- v’jmą.”
ne įvyksiančiame Laisvės. Tai pirmoji toki tolima 
Varpo metiniame koncerte mūsų vaidinto jų iškyla ir ne 
programą atliks dainininkė | kurj nors Amerikos užkam- 
J. Liustikaitė, dainininkas ’pj* beĮ j antrąjį savo dydžiu 
Alg. Brazis ir komp. J. Gai-ijos miestą, kuris net mūsų 
delis. Pirmieji svečiai, pas-; vadinamas antrąją Lietuvos 
kutinysis vietinis, Bostono sostine. Jame gyvena daug 
visuomenei gerai žinomas, i tūkstančių lietuvių, ten yra 
todėl čia pristatysime tik stiprus lietuvių visuomeninis

™ Į gyvenimas, daug v ir vaidybą
vainininKaš Algirdas ola-jmėggtančių, daug yra tokių,

zis nedaug kartų yra daina
vęs Bostone, bet daugeliui 
jis yra žinomas, kaip čiagi- 
mis lietuvis, kuris yra pa-

kurie iš jos net ir duoną 
valgė.

Taigi tokioj vietoj pasi
rodyti nėra juokų darbas.

siekęs Metropolitan operos iMūsų Dramos Sambūris, 
aukštybes. Tas faktas paša- Aleksandros ir Antano Gus- 
ko, kad jis yra geras, pif- taičių vadovaujamas, tą ge- 

supranta, todėl ruošėsimaeilis dainininkas. PoFau- rai
sto operos pastatymo Chi- uo|jaį, j0 nariai aukojo 
cagoje apie jį muzikas VIa- brangias poilsio valandas 
das Jakubėnas taip rašė: i repeticijoms, o kartais ir da- 
“Tikrai sužavėjo Valentinoj uždarbio. Jie pasiryžo ir 
rolėje buvęs Metropolitan jepabugo po 20 valandų 
dainininkas Algirdas Bra- kelionės autobusu stoti tą
Zls • . T. (patį vakarą prieš reiklią

Damininke Janina Liūsti- Chicagos teatrinę publiką, 
kaitė pradėjo dainavimo i Mes nuoširdžiai linkime 
studijas^Lietuvoje^ 1942 m. mūsų teatro pasiryžėliams

didelio pasisekimo. Linki
me, kad grįžtumėte dar la
biau užsidegę teatro meile 
ir pasiryžimu jį toliau puo
selėti.

KAS NESKAITĖTE?
Dar yra Balfo rėmėjų

‘‘Keleivio”
Balfo skyriaus spalio 19riojevaizdžiai nupasakojo veže $350 ir įteikė kun. L. j ja galite gauti paskutinįjį 

“Darbo** numerį už 78

paliko bare ir loterijoje, dar 
j kus. Jis pasakė tikrai gra- sudėjo apie $150 aukų. Nor-j 
į žiu jaudinančią kalbą, ku- woodo skyrius ta proga at-; 

____ rioje vaizdžiai nupasakojo vežė $
d. įrengtasis metinis banke-(begalinės svarbos Balfo dir- jankui 

(Namaksy) tragiškai mirus, (tas sutraukė nemažą būrį bamą darbą ir kvietė visus Bankete dalyvavo ir“Dar- 
tariame viešą padėką prel. bostoniečių ir svečių iŠ ir toliau nepailsti jį rėmus, bininko” redaktorius prof.

PADĖKA

Mūsų mylimai dukrai ir 
seseriai Delores A. Petkus

F. Virmauskiui už jo nuo
širdų atsilankymą šermeny
se rožančiui sukalbėti, pa
šventinimą prieš laidotuves, 
atlaikytas mišias laike laido
tuvių, pašventinimą prie ka
po ir nuraminimą per tas 
liūdnas dienas. Taip pat dė
kojame graboriam D. A. 
Zaletskam už jų simpatišką 
ir uolų patarnavimą. Dėko
jam visiems giminėms, drau
gams, pažįstamiems, organi
zacijoms už gėles, mišias, 
užuojautos korteles, už mū
sų širdies skausmo nurami
nimą.

Tėvai Kotryna ir Adolfas 
Namaksy, brolis Adolph, 
Jr., sesuo Nancy Chaloff, 
švogeris Richard Stedam 
Chaloff ir krikštasūnis 
Richard Stedam Chal
off, Jr.

Apsirūpinkite bilietais

Lapkričio 16 d. 3 vai. po 
pietų Simfonijos salėj bus 
Balfo rengiamas nepapras-: 
tas koncertas, kuriame bus 
grojami lietuvių kompozito
rių kūriniai, dainuos jau ir 
amerikiečių tarpe pagarsė
jęs tenoras Stasys Baras 
(Baranauskas).

Bilietai į koncertą jau 
parduodami. Kainos po $3, 
$2.50, $2.00 ir $1.50. Dau
gelis atsimena, kaip buvo, 
kai čia prieš kelerius metus 

an-______nuiuxi uavu * 1 * * viui'iiOniO

Dostoniecių ir svečių iš u jį icmua. mnmKo rea
Brocktono, Norwoodo, bet,!Jis pasakė komplimentų ir g. Sužiedėlis.

_ 1-- ._ 1..-.__ - U.-..: „■» ir, nurkčiivlii •aišku, galėjo tas būrys būti 
daug didesnis.

Banketą pradėjo valdybos 
narys S. Jakutis, kuris ban
ketui vadovaut pakvietė A. 
Keturakį.

Keleiviui” už jo nuoširdų 
Balfo rėmimą.

tus, “Varpą” už $2.00, 8
mokslininkų parašytą knygą 

Mažoji Lietuva” už $840.

samblis — kuine iš anksto 
nebuvo įsigiję bilietų, į kon
certą nepateko. Apsižiūrė
kite, kad ir šį kaitą taip ne
atsitiktų

Bilietų komisijos pirminin-
kė yra Ona IVaškienė (366 
,W. Broad vvay, So. Bostone, 
(tel. AN 8-4618). Prašoma į 
Į ją kreiptis.

Šiaulių Muzikos Mokykloje 
Tremties metu toliau daina
vimo mokėsi Munsterio kon
servatorijoje Vokietijoje.
Čia pradėjo su daina reikš
tis vokiečių publikai. Atsi- __
dūi-usi Anglijoje, ji gilina Grįžo Gimbutai
dainavimo meną Cardiff ______
College oi Music. Anglijoje Praeita savaitę sugrižo iš 
ji yra aplankiusi su koncer- ngos Europos kelionės inž. 
tais visas didžiąsias lietuvių dr Jui.gis ir dr< Marija Gim- 
kolomjas. o taip pat daina- butaį. Dr. M. Gimbutienė 
vusi anglų ir valų visuome- Europoj išbuvo ilgiau kaip 
nei. Visur jos pasirodymas (2 mėnesiu, dalyvavo tarp- 
sutmkamas šiitai ir aukštai tautiniame gilios senovės 
įvertinamas. 1954 m. J. L. žinovų kongrese, skaitė ten 
dainavo garsiam tenorui paskaitą, dalyvavo moksli- 
Beniamiro Gigli. šis ją auk- nėse archeologų ekskursijo- 
stai įvertino. §e, aplankė beveik visas Eu-

1955 m. J. L. išvyko dai- ropos valstybes ne vien tik 
nos meno gilinti į Italiją, jų pažiūrėti, kaip paprasta 
Čia jai teko dainuoti ir ita- keliauninkė, bet ir ieškoda- 
lų visuomenei. Is Italijos ji ma medžiagos savo specia-

Simfonijos koncerto 
komiteto posėdis

Balfo rengiamo simfoninio 
i koncerto komiteto posėdis 
(bus šį trečiadienį, spalio 22 
d. 7:30 vai. vak. Lietuvių 
(Piliečių Draugijos patalpos.

Komiteto pimininkas A. 
(Matjoška prašo visus komi
teto narius būtinai posėdvj
dalyvauti.

Susirenka Kultūros Klubas

Meninę dalį atliko Jurgis Brightono klubo banketas
Lisauskas iš Lawrence, ; --------
Mass. Tai gražaus balso dai-! Brightono Lietuvių Pilie- 
nos mėgėjas, kurį surado čių Klubo metinis banketas 

Kalbėjo banketo globėjas (muz. I. Vasyliūnas. Jei jis bus lapkričio 16 d. Lincoln 
P. Vaičiūnas, J. Romanas, turėtų tinkamą išsimokslini- Hali (Klubo salėje, 24 Lin- 
Norwoodo Balfo sk. pirm. imą, būtų geras dainininkas. ;Ciln St.). Pradžia 3:30 vai 
Tumas, A. Matijoška, A.-Jam akomponavo Vytenis po pietų 
Andriulionis ir Balfo centro!Vosyliūnas. į
reikalų vedėjas kun. L. Jan- Banketo svečiai be to, ką Spalio 28 d. sukanka 215 me

12:20

S REISAI ~ 
KASDIEN

14 min. nuo Bo
stono su MTA 
Nemokamos sė
dynės (išskyrus 
ložas)
Grandst. $1.30 
Klubo n. $2.39

Su taksais

PASKUTINĖ SAVAITĖ 
$50,000 Pridėta 

YANKEE HANDICAP 
TREIGIAI — MYLIA IR Furlongas 

Trečiadienį, Spalio 29 
Paskutinė diena—šeštad. Lapkr.l 

$15,000 Pridėta
COLOMAL HANDICAP

r senesni—myli* ir furlongų

_ tų nuo istoriko Simano Daukan
to gimimo.

JAMAICA PLAIN ~
(Arti ukrainiečių katalikų bažnyčios 
• puikus namas didelei šeimai. Atviri 
j pečiai (fireplaces), malonus valgoma
sis, modemiška virtuvė su indų maz- 
Jgotuvu, 5 gražūs miegamieji, vo- 
; nios, porčiai garažas, prašo $16,900.

Elizabeth V. Tobin FA 3-3225

F. FarfeZsa
LIETUVIS BATSIUVIS 

ODA SIUNTINIAMS
Parduodu pirmos rūšies odų, au- » 
elius, padus, vitpadžius siunti- ’ 
tiams į užjūrius nupiginta —

4 Atlieku visus batsiuvio______
j .<reit, sąžiningai ir duodu patari- ! 
“mus apie odas. Adresas:

173 Eighth St„ So. 
nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky
rus trečiadienius ir sekmad'

Telefonas: AN 8-0055

LAISVĖS VARPAS* * *
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

WK0X, 1190 kilociklių 
Framingham, Mass.

Sekmadieniais 
8:00 — 9:00 vai. ryto

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St. 

BROCKTON 1$, MASS. 
TeL JUniper $-7209

Kmzcraa

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
•Atlieka visokius 
{aliejaus ir gazo vamzdžių j 
J ir taisymo darbus. Kainos priei- 
I narnos. Pirm negu kų darote, pas- 
ikambinkit, paklauskit mūsų kalnų.

J Telefonas CO 5-5839 
12 Mt. Vernon, Dorshester, Mi 

SUXUU0tfUtfOUBXadl

I

PIGIAI IR GREITAI. Tik atidarytas skyrius General Parcel A Travel C*.
Siunčiam shmtrnius į LIETI'V A ir visas kitas rusų valdomas šalis.

PERS1UNČIAM SIUNTINIUS
Adara darbo dienomis nuo 9 iki 1 ir nuo 3 iki 8 vak. šeštadien. nuo 8 iki 6 i Magdutės Pasaka. 

ADRESAS: 3W» West Ith Street. So. Bostone. Telefonas: AN 8-5040

radio programa 
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
dieną. Perduodamos lietak 

: viškos dainos, muzika ir

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

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

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

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

382a W- BROADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6029

Nuo 9 rvtn iki 8 vai. vak. išskyrus Šventadienius, ir sekmad.

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

Kas perka ar
namus, ūkius, biznius

ŠĮ šeštadienį, spalio 25 d. 
7:30 vai. vak. Tarptautinio 
Instituto patalpose (190 j 
Beacon St.) bus pirmas šį ‘ 
rudenį Bostono Kultūros 
Klubo susirinkimas, kuria
me ką tik iš Europos grįžęs 
inž. J. Gimbutas pasidalins 
įspūdžiais iš kelionės po Ita-

PATOGI VIETA PARENGIMAMS
• KRANK ROŽĖNO PARKAS prie didelio ežero, vieta
• dėl 10,000 žmonių. PASTOGĖ visokiems parengimams.
• PARKĄ DUODU DYKAI. Pensininkams puiki vieta poil-
• siui. Kuris gali padėti dirbti, gaus valgį ir kambarį dykai
• ir dar primokėsiu pagal susitarimą. Prašom rašyti ar skam- 
{ binti:

kreipkitės i ,

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONE

šaukit nuo 9 iki 7 ▼. vak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku: Tel. GB 6-2887

lietuvių stovyklas. Praėjusių leisti, 
metų pabaigoje -J. L. atvyko

lijos ir Ispanijos meno mu
ziejus ir kt. Paskaita bus pa- 
iliustruota ekrane.
—

J. Kačinskas grįžta 
į Bostoną

PAMALDOS URTKJVIAMS 
BVANGBUKAM8

Kas sekmadienį. 12.00 vai. 
So. Bostone, L ir 4th St BAŽ
NYČIOJE įvyksta pamaldos lto> 
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir 
či Sv. Raštą į lietuvių kalbą.

Dr. B. Katutionis

DR. D. PILKA
0Aw Vi amt M 4 

tr am 7 Ed •
SOS BROADWAY
80. BOSTO1C, MASB. 
Telefonas AN8-1820

M. AV

Dr. John Repshis
UFTUVI8 GYDYTOMS

MudiUmds ir
t-4 ir t-8

I

I

Arti Upkrtn*s

^eL AN 8-2712 Irba BI 4-0012

Dr. J. C. Seymour
(LANMU*) 

liną Ir
va

X-EAT 
Pritaiko

VALANDO8: aao 2-4, am 7-8 
884 BBOADWAT 

•OOTB BOSTON. MASE

TeL AN 8-2808

Dr.J.L.
Dr. Amelia E. RoM

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 8 ryto iki 8

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MAS&

į Ameriką koncertams. Chi zikinio išpildymo tikslumą.” 
cagos vyi-ų choro kviečiama, Taigi, šių metų Laisvės 
ji flalyvavo Fausto operos Varpo koncertas bus nema- 
jiastatyme. kur atliko Mar- (žiau įdomus už pirmuosius 
garitos rolę. šiame krašte du, kuriuose programą at- 
ir Kanadoje ji yra davusi liko sol. Aid. Stempužienė, 
visą eilę koncertų. Muzikas sol. St. Liepas, akt V. 2u- 
Yladas Jakubėnas apie ją kauskas ir sol. St. Baranau- 
taip išsireiškė: “Jos daina-(skas. •
vimas baiso išlavinimo ir Gausiu dalyvavimu kon- 
bendro muzikalumo atžvil-certe parodysime meilę be
giu daro profesinio įspū- tuviškai dainai, paremsime 
džio. Ji turi imponuojanti laisvės Varpo kultūrinį 
koncertini repertuarą ir mu- darha

Ilgokai ėjęs šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčios 
vargonininko pareigas Jero
nimas Kačinskas nelabai se
niai buvo išsikėlęs į Chica
gos priemiestį. Dabar paty
rėme, kad jis vėl grįžta į Bo
stoną, bet ne į savo senąją 
vietą.

S. Liepas išsikėlė į 
Dorchester)

Dainininkas Stasys Liepas

i
I♦ i » i

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.'
(NkVJAS ADRESAS)

390 We»t Broadvray, So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis.
iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitų apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ-

Iš toliau siųskite siuntinius mūn| viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų sųrašų ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

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

pa dėžėje, kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius.
_ IŠTAIGA LIETUVIŠKA, KRElPKlTftS LIETUVIŠKAI 

Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar-

Telefonu: TAUNTON 2-3850 arba rašykite 
Frank Rožėnas, 488 Main Street, Raynham, Mass.

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus: apkalame Stoge
liais ; sutaisome pijazas ir 
dengiam bei taisom 
Prašom kreiptis:

John Petras 

14 Gartland Street
Jamaica Plato, 

TeL: JA4-457S

APSIDRAUSK NUO 
LIGV IR NELAIMIŲ

is So. Bostono išsikėlė j
Dorchesterį ir apsigyveno' nauja ir persiančia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Bakšių namuose 
St.).

(42 Miil Siunčiame su Intu ei k to galiojimais.
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 3 vaL valu, ketvirtadieniais nuo 

9'iki 7 vaL vak. ir šeštladicniais nuu S rytu iki 2 po pietų.

Draudžiame nuo polic, 
kių kitokių ligų ir ano ne
laimių (ugnis, audra ir kt.). 
Visais Insurance 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
Jmtke of tho P<

598 B.
So. Boston 27,

gi H.

I

A N 8-17G1 ir AN 8-2483

A. J. NAMAKSY
BBAL EBTaTB A IN8UBANCB

408 W. Broadvray 
■OOTB BOSTON, NASA 

Office T«L AN 8-6848
Bm. 87 OMOLB STBBBT

TnL FA 8-651*

KETVIRTIS a ca

, papuofadm
279 W. eS0ADWAY 

SOUTH BOSTON 
Tek AN 8-4449

FLOOD SQUARE 
HARDWARE Ca


