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52-IEJI METAI

Senato Komisija Pradeda 

Tyrinėti ‘Kas Kaltas4
Šį Pirmadienį Senato Komisija Pradeda Liudininkų Ap

klausinėjimų; Aiškina, Kodėl Amerika Atsiliko
Modemiškųjų Raketinių Ginklų Gamyboje;

Šen Johnson Sako, Kad Tyrinėjimas Bu*
'Nepartinis’; Republikonai Bando Su

versti Kaltę Demokratam*.

Senato seniai jau skelb- kių gamybą- Ateityje reikė-! 
tas tyrnėjimas dėl Ameri- šią daugiau vadovautissvei- į 
kos tikro ar tariamo atsili- ka nuovoka, o atsakomybę 
kimo nuo rusų naujausių ra- už naujųjų ginklų gamybą ' 
ketinių ginklų gamyboje prezidentas turėtų pavestii 
prasidėjo šį pirmadienį. Ko- kam nors kitam, 
misjai vadovauja senatorius --------------------------

”arok° Kuraliu*. J
ju yra New Y orko advoka- Lankosi Amerikoj;
tas Edwyn Louis Weisl. Šį i ---------
pirmadienį komisija ap- ' Maroko karalius Magome- ; 
klausinėja mokslininką Dr. tas Penktasis šį pirmadienį i 
Edward Teller, vandenilio atvyko į Ameriką. Svar-i 
bombos vyriausią išradėją, blausias klausimas tarp A-' 

Nors tyrinėjimas skaito- merikos ir Maroko yra ka- Į

VAIZDAS TRAUKINIUI NI O BĖGIŲ NUVIRTUS

Praeitų savaite Medforde (netoli Bostono) nu\irto nuo bėgiu iš Montrealio einantis 
II vagonu traukinys, ir peršokęs per tilte!}. pirmasis garvežys trenkė i gumos fa
briko sieną ir visą pastatą nuvertė. Užmušta* mašinistas ir jo padėjėjas. Iš 
keleiviu sužeista 23.

Unijos Nori Bešališko 

Įstatymo Unijoms Tvarkyti

įstatymas Reikalingas, Bet Turi Lygiai “Tvarkyti” Uni
jas Ir Darbdavius; Unijų Vadai Už Viešų Atskai

tomybę Pensijų Ir Labdaros Uondų; Unijų
Pažiūros Bu* Perduotos Senato Tyrinėto

jams, Kurie Aiškina įvairia* Negero
ves Unijose.

mas nepartiniu, bet partijos ^kų Amerikos bazių laiky- Žmogaus DuŠiū .ChruSClOVŪS Tęsia Sllllo A CUiViiUzUOti
Apleidžia Kuną\ Teroro Propagandą Visą Vokieti,

Senato tyrinėjimo komisi-
n ♦ - io «i ->J’ kuri I)er eil? mėnesių Baigė Iškilmes aiškino įvairias negeroves

--------- i unijose ir darbdavių santy-
Pereitos savaitės gale ko- i kiuose su darbininkais, pra- 

munisti baigė Maskvoje sa-įšė ADF—CIO unijų pirmi- 
vo jubėlėjines iškilmes ir iš- ninką George Meanv pa
sivažinėjo namo. Komunis- tiekti unijų pažiūrą dėl iš- 
lų partijų delegatai iš 64 leidimo įstatymo unijoms 

.kraštų paskelbė savo mani- tvarkyti. Kati toks įstaty- 
festą, kuriame pasisako už mas yra reikalingas tyrinė- 
rėmimą Sovietų Rusijos už- tojai skaito neabejotinu da- 
sienių politikos ir kalba a- lyku, nes tyrinėjimas paro- 
pie taiką. jdė, jog unijose sugeba su-

12 komunistų partijų iš.sukti sau lizdus įvairūs ra- 
kraštų, kur komunistai turi į ketieriai ir sukčiai, 
valdžią, paskelbė atskirą Unijų federacijos pinni-

Komunistai Maskvoj

tas. Demokratu nartiioskal-j2^ Amerikai davė prancū 
bėtojai sako, kad komisija: kad^ Maroko buv o dar
bandys surasti kaltininką ĮJ?_
ten, kur yra valdžia,

Popiežius Pijus XII kal- 
Maroko atgavo nepriklauso-j bėjo tarptautiniam gydyto- 

reiš’kb"‘prez'ideMo“2meny. m-vb«' kariškų bazių klausi-;jų suvažiavime apie i™žmo

Propagandą Vnkipfiin pareiškimą, kuriame pri pa-; ninkas atsiklausė atskirų u- 
* ^įžįsta Sovietų Rusijai vado- nijų, kaip jos žiūrėtų į to-

vaidmęnį “taikos į kio įstatymo išleidimą. Dau- 
ir pasižada i gumas unijų pasisakė už

nių atgaivinimą. Jis sakė,' leidėju Hearstu ir dviem joje. Bet republikonai jau iš- “ūtl P«?v«**y-
leido plačius paaiškinimus, tas su Maroko v aidžia, 
kad demokratai esą kalti prieš vykdamas Į Ameri . . . .
dėl Amerikos atsilikimo. E- k? Maroko karalius tarėsi 'gaivinti mirusius ai tana- 
sa, demokratai Trumano'«« Tuniso prezidentu Bour- mai malusius žmones, nes, 
laikais buvo apsileidę iria- &uiba dėl tarpinikavimo Al- 
ketinių ginklų tyrinėjimui žyro konflikte ir, matomai 
ir gaminimui neskvrė reika- Alžyro klausimas bus ap- ,
liūgo dėmesio, o dabartinis tarias ir čia Amerikoje. £al> ymas ^gan ,_t 
kongresas, demokratų va-

kad bažnyčia nėra priešin 
ga, jei daktarai bando at- 

ar

Rusijos diktatorius Chruš- George Kennan, ouvęsį- f,'”* „
movas tris valandą kal^ ^arta» ^ a e^‘^jkarts*nuo kart0 dalyti kon.; įstatymo reikalingumą, bet
JOSI su Amenkos laikiasetų Maskvoj fereneijas ir aptarti bend-; reikalauja, kad įstatymas

redaktoriais ir tą progą iš- ii Rusijos žinovas, kalbėda- ™s klausimus. To paleiski- tvarkytų ne Ūktai unijas, 
mas Aneliioi anie Klimuos m° nepasirašė Jugoslavijos, bet ir (vairias darbdavių 01-

naudojo savo teroro p,opa- komunistų partija.
gandai 

Chi
girdi, niekas tikrai nežino, i raketinėmis
kada dūšia pabėga iš mirų-irios gali pasiekti Ameriką galima pas ....

Jsio žmogaus kūno. Todėl ir tiesiai iš Rusijos. Jis sakė, neutralizuojant visą vokie- 
miru- kad rusų submarinai gali Sujungus \ okietiją ir

sius nėra nemorališkas da- laidvti i Amerika trumpes- Europos Rytų Klausimas bū- ;UgO<Įavu na’,-tiio
dykas. nio skridimo raketines bom- «! lengviau isspręst,. Vokie- J“^!a'nųal^to-£

Popiežius pasakė ir kitą bas Chruščiovas tvirtina, llJ°st neutializav imas• n įs-

ganizacijas ar didžiųjų 
Naujo komunistų interna- ? kompanijų skyrius, kurie

imšėiovas avrėsi rusu dinis klausimas Europoje y- -'aujo somumsrų nuei na- .y...,,...,jų s„,.v
! nėmk bombomis ku >'a Vokietijos sujungimas. . •kominfor- rapmas. santykių palaiky-
StS? Tmė.ita Ta salima pasiekti tiktai ™ komunistai oar muku- mu su darbmmkais n tar-

re, bet apie tai buvo kalbė- nautojais. 
ta. Neoficialūs pranešimai įstatymas turėtų numatv- 
sako, kad kinų, italų, lenkų ti viešą atskaitomybę visu

pensijų ir labdaros fondų, 
kuriuose daugiausiai ir pa
sireiškia visokios negerovės 
ir vagišiavimai. įstatymas 
turėtų lygiai reikalauti at
skaitomybės tiek iš darbi
ninkų unijų vedamų fondų, 
tiek ir iš darbdavių tvarko
mų fondų.

pasisa- 
kominfor-kė pnes naujo 

mo” kūrimądovaujamas, visai dar nese- pr^i^n/n^ Rjiv . __ _ _______ _  _____  __ _
Pni'iiZtuis) 9 ninnno naujieną. Jei daktaras ma- kad visos amerikiečių bazes u<*uMina. u ju. svetimųn.«»

y JC € įto, kacj jQ pasagos išgel- užjūriuose gali būti išdau- Kainos Nebekįįla
bėti žmogaus gvvvbę vra žytos rusų raketinėmis bom- i^us pradėti rimtai derėtis

(jėi kitų klausimų sprendi- Bedarbių Uaugeja

mai sumažinęs lėšas nau
jiems ginklams gaminti.

Atsakomybės klausimas 
keliamas jau iš anksto, dar
nepadaiius tyiinėjimo. Se- . . , . , . . -----j-.—-■ -- v
natorius L. Johnson sako, valstybių vaaų pasitari- [žmogui mirti nieko nedary- Chruščiovas pridengė savo 

ra ne ma gruodžio lo d. n dabar damas. Toks švelnus žmo- tvirtinimu, kad jis nori tik

Prezidentas D. D. Eis?*1- foev’iltes, jis gali nutraukti bomis- 
hou^er vyks į Paiyzių į.NA-jokias pastangas ir leisti Visįsus savo

kad komisijos tiklas yra 
tiek surasti kaltininką, kiek numatoma, kad jis ten iš-
pašalinti kliūtis, kurios ,. .
trukdė moderniškų ginklų ^ATO valstybių vynau-
gamybą. sybių vadų derybos prasi-

Paruošimas tyrinėjimui *iės ,d- į1' »žsi-
vvkšta jau kuris laikas ir ilgiau kaip o d.

Dabar jau yra numatyta,
parodymus apie “ Išridentas dalyvaus 

______ keliose vaisese. Jis turės pa-
visa eilė liudininkų jau da
vė savo
ginklavimosi progiamos •
vykdymą. Daryli tyrinėjimą įtarimų su NATO kanskais
paskatino lūšiški sputnikai, va'la1^ kurn< P'^pJe Jis 
kurių Įtasirodvmas priminė P“*8 h«'o pnes Įsitraukda- 
amerikiečiams', kad jie yra mas l,olltlk« Amerikoje.
atsilikę tolimo skridimo ra------------------------------------
ketų gamyboje. Tą faktą
pakartotinai pabrėžė Sovie-į 
tų diktatorius Chraščiovas, 
jis su pasitenkinimu nuro
dinėja, kad rusai via pir
mieji, kurie tokius ginklus: 
pasigamino ir kad Amerika! 
yra atsilikusi.

Tarpe kitų liudininkų jau ’ 
numatyta apklausinėti kraš
to gynimo sekretorių Neil 
McElro.v, šnipinėjimo tink
lo viršininką Allen W. Dul- 
les ir visą eilę kariškių, ku
rie vadovauja modemiškų 
ginklų tobulinimui ir gami
nimui.

Šen. John Stennis, demo
kratas, sako, kad kongresas 
perdaug pasitikėjo prezi
dento karišku autoritetu iri 
todėl nekreijiė užtenkamai 
dėmesio i modernškųjų gin-

HILLIAM CIRARD

Amerikon karyn, nujovę* 
japonę, Japonijon teinmo 
pripažinta* kalia* ir pa- 
*merktan kalėti 3 melo*, 
bet hau*mė* vykd\ ma* nli- 
riėla* neribotam laikui

grasinimus mo‘
Dabartinė padėtis vra

I *'išeities '*■
Kainų kilimas Amerikoje

„ . , .pasibaigė, sako žinovai, bet
ir turi vesti i kara. t. .. , , . i

... ■ ~ d • ♦ r šia žiema bedarbiu skai-
gaus mirties pagreitinimas taikos, bet kartu primena uaganau pasiūlymas visame krašte bus di-
nėra anatazija (žmogžudys- Amerikai, kad būsimas ka- parodytų, ar rusai is XlsO :(|esnj^ ne(?u pernai. Vai
te iš mielaširdystės), sakė ras vyks Amerikos teritori- » trauktis iš \ okmtijos. :džįo/’žmonės ^ko, kad A-! 
popiežius. joj, esą tuo pasirūpins ru- Jei .jie nori pabalintos \ o- merikos ūkis nėra depresi-i

Iš tos kalbos įdomiausias sai su savo raketinėmis to- Kietijos, jie pakuly mą <d-i. . ^joks toks ųkioi
kad baž- limo skridimo bombomis. mes. !siyjM teismas teisė Davėyra prųiazinimas,

nyčia nežino, kada žmogaus Pagal Chruščiovo pasako- %----------- ; ~;—
siela apleidžia griešną kū- jimą raketinės bombos jau PrailCllZai 1 icsi(l

•n a nutrintos i Amerikos i ĄUe jaus Vamzdžius
---------------------------bazes, miestus ir kitus svar- ‘ _____

Gengsterių Mitingas bius centrus, ir tik bereikia Prancūzai baigia tiesti
QiiiJnminn Vtdfo l)asPaustl guziką, kad jos pirmuosius aliejaus vamz- suįdomino VISUS iėklų daužyti Ameriką. ‘džius iš Saharos aliejauska- 

Užpereita savaitę prie Tokius grasinimus Chrus- sykių. Kol kas baigiama tie- 
Binghamtonf N Y., suimta čiova? s1uju?gė. su tvirtini- /ti viena vamzdžių linija j 
gengsterių konvencija, ku- mu’ kad tlk Amerika pra- nuo dykumos Hassi Messo-

įjoje, bet 
“prisitaikyTnas” 
sąlygų vyksta ir kai kuriose 
ūkio šakose darbai neis taip 
gerai, kaip iki šiolei.

CHRISTIAN PINEAU

Teismas Pasmerkė 
Davė Beck Jaunąjį
Seattle, Wash., prisieku-

policiją 
parlamentą, 
konvencijos “delegatų” yra 
svetimtaučiai, ar natūrali- 
zuoti piliečiai. Justicijos de
partamentas nori nepilie- 
čius deportuoti, o natūrali- 
zuotus “delegatus” išpilie- 
tinti.

Ką ta nepaprasta gengste-

Visa eilė tos paslgamlnę lolimo sKndimo >ta Aižy rijoje.

' raketų ir vis kartojo, kad Aliejaus vamzdžiu tiesi- i 
Amenka tokių bombų ne- mas ^ ksta kariuomenės į 
turinti... apsiiugoj, kad Alžyro na-Į

cionalistai neti-ukdvtu dar- 
DIRBTINI METEORAI tbo. Viena aliejaus kasėjųaliejaus

SKRAIDO PADANGĖJ grupę neseniai užpuolė ara- ■
-------- bai maištininkai ir aštuo-

Karo aviacija praneša, n i us darbininkus užmušė,, 
rių konvencija tarė ir kokiu kad dar spalio 16 d. Ame- bet minėtoji aliejaus vamz- *

.'tikslu ji buvo susirinkusi rikos mokslininkai paleido džių linija dar nebuvo už- 
hiolicija neskelbia. Neskel- 54 mylių aukštybėse daug pulta.
jbia to nė tos konvencijos dirbtinių meteoi-ų, kurie di-Į Iš Saharos dykumos pran- 
nariai. Visi konvencijos da- dėlių greičiu išsiskirstė po cūzai tikisi su laiku gauti;
lyviai buvo policijos kvočia- erdvę. Du “meteoriukai” ne tik aliejaus, bet ir ivai-
mi ir dar dabar jų apklau- paliegę į erdvę, liet jų pėd- riu kitų žemės gelmių tur-į

sinėjima* tęsiamas. sakai dingo. tų.

Praneizijo* už*ienių reika
lų mini*teri* lankė*i Wa- 
*bingtone ir tarėsi nu val
stybė* sekretorių llulle* 
dėl anR.'ų ir amerikieėių 
sinkių davimo Tuninui. 
Prancūzai yra susirūpinę, 
kad tie trinkiai nepatektų 
Alžiro sukilėliam*.

B*ck’Jr” vežikM unij°s i,ir- 
mininko Davė Beck sūnų. 
Jis buvo kaltinamas parda
vęs du unijai priklausan
čius automobilius ir pini

ngus įsidėjęs į savo kišenę. 
I). Beck teisme aiškinosi, 
kad jis automobilius parda
vė savo tėvo paliepimu ir 
pinigus atidavė tėvui, bet 
teismas į tą reikalą pažiū
rėjo kitaip.

Davė Beck, Jr., tarnavo 
vežikų unijoj ir gavo iš uni
jos $69.000 algos “už nieko 
nedirbimą”. Jis teismo 
sprendimą apeliuoja.

AR BUS NAUJAS
SAHAROS FRONTAS?

Pereitos savaitės gale 
prancūzai užtiko maištinin
kų būrį Saharos dykumoje 

Iir 42 jų užmušė, kelis paė
mė į nelaisvę. Prieš kiek 
laiko tie maištininkai ban
dė atidaryti “Saharos fron
tą”, kur prancūzai kasa a- 
Jiejų ir keliolika karių ir aš- 
tuonius civilius aliejaus ka
sėjus nušovė.
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Vadovaujant Sovietą Sąjungai
<

Maskvoje pasibaigė didžiosios iškilmės. 4<» metu su
kaktis nuo bolševikiškojo perversmo buvo paminėta iš
kilmingai. bet apeinant tylomis to perversmo ir bolševi-; 
kiško eksperimento aukas po perversmo. nuo pilietinio 
karo Rusijoj iki kruvinųjų “valymų“ ir savitarpinių žu
dynių bolševikų tarpe. Apie aukas nė žbdžio. 192«» metais 
bolševikai pripažino, kad jų sukeltas Rusijoj pilietini? 
karas pareikalavo 7 milionų žmonių aukų. Tiek “kašta
vo“ vienos partijos diktatūros Įvedimas. Prie pilietinio 
karo aukų reikia pridėti kelis milionus bado aukų Pavol- 
gyje. paskui kelis milionus bado aukų Ukrainoje, kelis ' 
milionus kolektivizacijos aukų. milionus laikomus kon
centracijos stovyklose ir ten išmarintus badu ir ligomis, 
milionus teroro aukų . . Kas suskaitys tas aukas? Ir kam 
Jas skaityti? Tai būtų tik liūdna statistika ir visai nepri-, 
aidėtų prie jubilėjaus nuotaikos pakėlimo. Todėl apie 
aukas niekas neužsiminė. Patys mirusieji irgi tyli. Šven
tės niekas nesudrumstė.

Ant milionų kaukolių Išaugo totalitarinis režimas, 
kuris ginasi turis savo valdžioje 950 milionų gyvų žmo- ; 
nių ir garsiai skelbia, kad ir visas pasaulis paseks tą to
talitarini režimą ir "vadovaujant Sovietų Sąjungai“ eis ;
1 naujas pergales, iki visas pasaulis bus tai]) “išlaisvin

Viii M .''ĮTEIKĘ.

Prezidentas Eisenhouer. išvykęs trumpu atuMugą į 
Augusta. Ga„ golfo žaistu buvo išsikvietęs krašto ap
saugos sekretorių \*eil VIcElro.' pasitarti naujosios są
matos krašto apsaugos reikalams.

Kova dėl Viduriniųjų Rytų

ni, kaip Sirija ir Turkija su
dėtos kartu ir dešimt kanų 
padidintos. Dėl Viduriniųjų 
Rytų. Įskatant čia ne tik dvi 
minėtas šalis, bet ir kitus 
arabų kraštus, priskaitant 
prie jų ir Tunisą, Maroką Ministeriai 
bei prieš prancūzus sukilusi 
Alžyrą, dabar iš eilės var
žosi du pasauliniai blokai— 
komunistų ir laisvieji Vaka
rai. Tai yra vienas iš likimi- 
nės kovos etapų, ir kova 
greit nesibaigs.

Kai ginklo pavartojimas 
jau kelintą kaitą—paskuti
nę kaitą Egipte dėl Sueco 
kanalo—nedavė lauktų re
zultatų, prieš vieną ir prieš 
kitą varžovų stoja klausi
mas, kultomis priemonėmis 
galima sau patikrinti geres
nių laimėjimų, šiuo kaitų 
laimėti sau šalininku arabų 
kraštus Azijoje ir Afrikoje- 
Sirijos socialistai—jie Va
karuose laikomi kaitų ir at
kakliais nacionalistai:

Kas savaite
lankosi kati Stalinas tūkstančius vi-

Pereitą savaitę Washing- sai nekaltų komunistų muši- 
tone paskubomis lankėsi mais ir kankinimais priver- 
Prancūzijos užsienių reika- tė “prisipažinti” ir paskui 
lų ministeris Pineau. Jisaiš- juos paskerdė, kaip “liau- 
kinosi su valstybės sekreto- dies priešus”.
riu John Foster Dūlis tlėl Tiesa, čekai jau seniau 
anglų ir amerikiečių ginklų apsidirbo su savo strans- 
statymo Tunisui. Po pasita- kiais ir juos pakorė. Gal 
rimų buvo skelbiama: Ame- todėl dabar Čekoslovakijoj 
rika stengsis, kad ginklai tai]) ramu. kad titininkui iš
parduoti Tunisui nepatektų kaiti?
Alžvi o sukilėliams...

i Sirija ir vadinami Vidu- Sirijos konflikto su Tur-
.... „ ... „ ......................... binieji Rytai, nežiūrint da- kija eigoje buvo eilė Įdomių

ta?, kaip via tie 9o'» milionų žmonių, kuriais giriasi ko-p>ar atslūgusio Įtempimo Si- momentų ir kaitų visų tą 
munistai savo pasisakyme po didžiųjų iškilmių Maskvoj, rijos ir Turkijos santykiuo- Įvyki dengia savotiškos jia- 

Kaip komunistai sieks pasaulio pertvarkymo totali- se. pasilieka taikai opiausia slapties šydas. Buvo staig- 
tariniais pagrindais? Atsakymas yra — “bendrais fron- pasaulio vieta. Vakarams mena, kad konfliktas ūmai 
tais“, traukiant i bendradarbiavimą su komunistais visus, daug opesnė, kai]) Sovie- suliepsnojo, kai Sovietai 
kas tik dėl vienų ar kitų priežasčių duosis patraukiamas tų Eurojioje jiavergtųjų tau- pradėjo statyti Sirijai gin- 
i toki bendradarbiavimą ir sutiks pasitarnauti Maskvos likimas. Konflikto paas- kius, ir tiek pat buvo neti-

’Girard byla*
Japonijoj pasibaigė ame

rikiečio kareivio Giraid by
la. Jis buvo kaltinamas su 
tuščiu patronu iš granatų 
mėtytojo prie savo šautuvo 
nušovęs vieną japonę mote
lį. Teismas jį atrado kaltu 
ir pasmerkė ji kalėti 3 me
tus, bet bausmės vykdymą 
atidėjo neribotam laikui.

Taip, palyginus, pigiai at
tik retai apgyventi ir tik iš . kad vokiečiai norėtų tų gin- sipirko kaltinamasis karei- 
dalies tinkami žemdirbys- klų paskirstymą tarp Euro- vis. Jo byla savo laiku buvo 
tei. Bet tereikėtų sutvarky- pos valstybių atidėti kuriam sukėlusi didelę audrą ir net 

laikui.

Kokių nors kitų pažadų ir 
garantijų prancūzų ministe
ris negavo.

Vos prancūzų ministeris 
išvažiavo, kaip i Washing- 
toną atvyko vakarinės Vo
kietijos užsienių reikalų mi-

siū- nisteris von Brentano. Jis 
lo sprendimą bent dėl savo- aiškinasi su valstybės sekre- 
jo krašto. Sirijos pasienyje toriu John Fostr Dulles ra
sų Turkija tūno 35,000 ket- ketinių ginklų statjTną Eu- 
virtainių kilometrų plotai, ropos valstybėms. Atrodo,

ti senus drėkinimo įrengi
mus ir juos išplėsti, kad visi

elbiamam “išlaisvinimui”. Šalia to. Maskva mobili-■ 11 ėjimas turėjo ir tebeturi kėtumas, Jtatl jis staigiai ir tie didžiuliai plotai pasida- 
A tinkami dirbti. Juose

galėtų Įsikurdinti nemažiau
; uos visas jėcas pasaulyje, kurios dėl kokiu'nors sumeti- !'!vi .l>asi™flines priežastis, apsiūgo Buvo ir tas nejpra-
mu vra iinkusdos dirbti iš vieno su Maskvos-vaduotojais”;'0'.1^ įėjimas Sinjo-eta, kad Sonetai, stodami 

J hutuje hutų Vakarams reiškęs šiame ginče Sirijos pusėje, 
. , . . dar viena ju pralaimėjimą labai piktai rodė Vakarams

Apie vieną labai galingą priemonę bolševizmui pla- ; ^komunistiniame fron-'savo iltis, Įžūliai puldami 
tinti Maskvoje posėdžiavę bolševikiškų kraštų ir bolševi- ,te Kartu su tuo Maskva šie- visų pirma Ameriką. Buvo 
kiškų partijų atstovai neužsiminė. Jie nutylėjo raudono- kė ir sieks paimti savo ži- staigmena, kad Maskvos 
sios armijos vaidmenį skleidžiant bolševizmą ir užkariant 'nion ar bent kontrolėn žiba- Nikita išsiuntinėjo eilę laiš- 
ištisoms tautoms totalitarinius, pagal Maskvos pavyzdi lo šaltinių dali šiame turtin- kų Vakaru socialistinėms
valdančius režimus. Kodėl tas buvo nutylėta? Ar dėl sar- giausiame žibalo rajone. Jei partijoms, , ias kviesdamas
matos, ar gal kad nebaidMų būsimų aukų? ginčą dėl Sirijos laimėtų eiti šiame konflikte išvien

Rusiškas bolševizmas ižengė i penktąjį dešimtmeti Sovietai. tai būtų jiems su Sonetais ii prie? savus
sputnikais pasipuošęs, ižulus. pasiryžęs tesii'savo -vadai P‘ieti!tis tolimesniems puo-,“karo padegėjus Atrodo,
\ .. ... , U, • * ... . limams, iki sau laiftiėtu visa nebuvo irtas pnepuolama,vimo misiia. bet visai nenasidares zmoniskesnis, nuo- , .. - , , „. . , ... . * j arabu pasauli. Kad aštriausiu konflikto

.-alkesnis ir toleranti?kesni?. Pine propagandos jis dabai Nežiūrint ginčo svarbu- metu Amerikos eskadros 
daugiau ginklų prideda, ypač tiems kraštams, kurie Rusi- mo ]jen(]rai R0Vai su komu- Viduržemio jūroje laivai 
jos imperializmui gali būti naudingi pasaulinėse varžy- njznnL būtų klaidinga ma- vieni buvo susidomėję Siri- 
lynėse. Pasaulis yra Įspėtas. Kas laukė bolševizmo sužino- nyti. kad Amerika, beveik jos krantais, kiti lankė Tur- 
niškėjimo evoliucijos keliu, turės savo laukimą atidėti pati viena atstovaudama kijos uostus.
ateičiai. Ne ką tepasikeitė ir Rusijos bolševizmo santy- šiose imtynėse Vakartis, tik Kaikas buvo ir paslaptin- 
kiai su kraštais satelitais. Vengiu sukilimo numalšinimą dėl to taip aštriai jose sta- go, bent tariamai paslaptin- 
bolševikai skelbia savo nuojielnu. o ne didžiausia gėda- lėsi, kad gintų laisvę ir de- gO, \ atsimename, kaip 
Savo pareiškime ivarių kraštų bolševikai Sovietų Rusijai ino^J ati.ią. Is kurios pusės Įžūliai ir aliarmuojančiai 
mipažista vadovaujanti vaidmenį ir gal dėl to tik Jugo- ‘^kalą bepevartytum. jis Maskva pradėjo kaltinti 
slavuos komunistai atsisakė Maskvoje parasvų man fe- Ru ... Ame ■£,kad j^ fcuwtt»h
-tą pasn-asyli. Lenkijos Gomulka pasn-ase n ant broliškos baiu at5i,|u„da b. Washi„„. J* U.“s 'ir
vengiu tautos kraujo vieša, nusispiovė _ tono diplomatija bei jo da- dokumentiniu iiodvmų..Ar

Bolševikų iškilmes Maskvoje pradeda naują tarpą ,yti žygiai, bet kad Ameri- tikrai jis yra‘ką ’ turėjęs? 
šaltajame kare—sustiprintos ginklavimosi lenktynės ir Ros žibalo magnatai kon- praėjusi spalio mėnesį žur- 
varžymasis dėi neajtsisprendusių tautų “sielos“ žymės tą flikto aštrausiu momentu nalistas* Sablier paskelbė 
laikotarpį. Vakarai ateinanti mėnesi Paryžiuje NATO labai energingai varstė Ka- prancūzų dienraštyje “Le 
posėdžiuose bandys duoti vieningą atsakymą i Maskvos pitolio ir Baltųjų Rūmų du- Monde” sensacingą žinią, 
ižuliai skelbiama “imperialistu“ gaia. 1,s' tuo netenka abejoti. kad pas Washingtono pase-

bą ji^is" kreto2\^>’. H«nd«son j!“-
meni atstovauti socialdemo- .ul. im'ogta^ dip- 
kratus. o dabar -pati tarv- <,mat,.n,s 'Z
ba". taigi ir sooialdemoki-a- a«a"™e buvę įdomių do- 
tai joie, vra kviečiami pa-! Ookumentai rodg,

' ai Gedgaudas ir Tv- k?d . Ąm,e"kos yj-nausybe 
via košei- tautininkai t,kral tul kus kursčiusi.

... ..... , » Galvosūkis “pa- Jei lagaminas tikrai bu-
Praeitą sa\aitę minėjome, iaikrast\je atsako.^ kad kam jtarvbai” visai ne toks vo ]>avogtas, tai ne kieno ki 

kad Nevv Yorke tautininkai ............. .
ar “tautiška srovė“ išsibė
giojo. kaip Grigo bitės ir vičiui leisti “Aušrą”, arba 
dabar visame Brooklyne kas davė mandatą tam pa
juokas nebežino, kas yra ti-. čiam Tysliavai, kada jis su 
kras ir kas netikras tauti-'revolveriu kišenėj 1919 me- 
ninkas. Atrodo, kad visa ta tais nuvykęs Į Lietuvos ka- 
“srovė” Brooklyne virto pa-iriuomenę savanoriu? 
prastu lataku... i Iš tiesu, kam Tysliavai

I)u tautininkų skyriai mandatas, jei jis turi ravol- 
skundžiasi, kad jie buvo nu- veri, arba, šiame atsitikime, 
tarę bėgti iš N. Y. lietuvių laikraštį. Jis “atstovauja” 
tarybos, bet paskui, kaip savo laikrašti, o tautininkai 
daili leidė, pakeitė savo iš pirmo ir vienuolikto sky- 
nuomonę ir nutarė pasilikti riaus gali sau eiti po...

N. 5. lietuvių V. Gedgaudas aiškina, 
kad ne tautininkai iš I ir 

‘antininkai- ponai XI skyrių, bet tiktai pati N. ia a ir V. Gedgau- Y. lietuvių taryba gali sprę- 
pa.-iliko N. Y. lietu- sti, ar jis ir jo bosas Tys- 
boj**, kai tautiniu- liava tinka atstovauti “tau- 
< ir jie sako- tiška srovę” toje taryboje.
•<- kaip “Vieny- Išeina taip, kaip tautininkai 

aitra^-io atstovai, norėjo, tik iš kito galo. Se- 
' Vienybė" esanti niau tautininkai rėkavo,

prieš Vakarų valstybes.

A p z valga
KAS YRA TAUTIŠKA 

SROVĖ?
skundėsi, kad J. Tysliava ir 
V. Gedgaudas neturį nian-!^“*^ 
dato. o J. Tysliava savo !*ar ne

Ihu- jja<-i<»ję- 
‘Ja? '

?>* iv

i J«*m mandatas, (j n di, kaS|jau ma2as ir ypač socialde- to, kaip vikriausių {įasaulyj 
. davė mandatą Dr. Basana- .atams joje nelengva kišenvagių, kurių vyiiausio- 

bus apsispręsti, ar skaityti į ji akademija pa Maskvoje. 
Tysliava su Gedgaudu ge-;Cmai atsiliepęs grasinamas 
resniais tautininkais, kaip Nikitos balsas, atrodo, kaip 
rasteninius tautininkus Gin- ir patvirtina tokį Sablier 
kų, Koncę ir kitus? Apsi- įtarimą. Tačiau kaip yra ti- 
spręsti sunku todėl, kad jie krtimoje, dar nėra paaiškė- 
visi tokie... ję iki šiai dienai. Nesusilau-

J. Tysliava lyg ir piktina- kė Nikiu norėtų rezultatų 
si, kad tautininkai Nevv ii’ iš savo laiškų. Socialistų 
Yorke gal rengsią atskilą Internacionalas atsakė 
nuo visų lietuvių Vasario 16 Chruščiovui, girdi, jis patai 
d. minėjimą, bet p. Tysliava
užmiršta, kad jis per eilę 
metų Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimą ruošdavo 

savo kišenę, skyrium nuo

aukščiausias teismas dėl tos 
bylos turėjo pasakyti savo 
nuomonę. Mat, daug kas 
čia protestavo, kodėl karei
vis, prasižengęs eidamas 
savo pareigas, buvo teisia- 

. mas japonų teismo, o ne A- 
prancu- mertKos kariško teismo.

Protestai dėl to ir dabar dar 
girdisi.

Ir prancūzai ir vokiečiai 
nori išsiaiškinti Amerikos 
politiką prieš susirenkant 

-i ♦ • i rr • NATO valstybių vadams 
Paryžiuje gjniodžio 16 d.

Vokiečiai kaip ir 
zai norėtų, kad Amerika 
dažniau tartųsi su savo są
jungininkais politiniais
klausimais, kaip, pavyz- Japonijoj ta byla buvo su- 
džiui, ginklų pardavimo kėlusi irgi didelę audrą, nes 
reikalu Tunisui ir panašiuo- japonai Girard elgesyje ir 
se atsitikimuose. paskui bandyme išaiškinti,

NATO eilėse kai kurios kad jis ėjo savo pareigas, 
valstybės baiminasi, kad a- kada nušovė japonę mote- 
merikiečiai su anglais ne]»a- H, įžiūrėjo nesiskaitymą su 
siimtų sau perdaug didelę pasirašyta sutartimi, pagal 
vadovavimo dalį... kurią Amerikos kariai, pra

sižengę Japonijos įstaty- 
Tito keliaus įmams, teisiami japonų teis-

Prieš Sovietu didžiąsias iš- imo‘ 
kilmes, lapkričio 7 d.‘, kada, Bylos galas gal nuramins 
bolševikai minėjo savo dik-;visą tą triukšmą, iki iškils

Draugu tiems kraštams ‘j“01? 40 meS sukaktu'^> kas nors nauia' 
bus tie, kas jiems padės va- Jugoslavijos diktatorius Ti- Nusiginklavimas...

to buvo susirgęs. Kaip tik
praėjo bolševikiškos iškil- Jungtinių Tautų organi
ni ės Maskvoje, gydytojai nu- zaolja prieš 11 metų pasky
state, kad Tito sveikata ge- n*o? komisiją nu-

*' ir iis ^alės keliauti j i siginklavimo klausimams 
i aiškinti. Ta komisija išsky
rė iš savo tarpo 5 narių pa
komisijų nusiginklavimo de-

pati Sirija neturi gyventojų 
pertekliaus, galėtų čia atsi
kelti vargingi felachai iš 
Egipto, iš Nilo upės slėnio ir 
čia rasti duonos ir pastogę. 
Tam reikia pinigo, ramaus 
ir taikingo sugyvenimo bent 
tarp arabų kraštų. Egiptas 
ir Sirija norėtų padalyti 
pirmąjį bandymą apsijungti 
Į vieną valstybę, ar sudaly
ti dviejų valstybių uniją, 
kad duotų pavyzdi ir ki
tiems arabu kraštams. Tuo ► *
pavyzdžiu norėtų berods 
pasekti ir trys šiaurės Afri
kos šalys—Tunisas, Maroko 
ir Alžyras, taip pat apsi
jungdami

duotis iš skurdo, tarpti ūkiš
kai bei kultūriškai ir nesikė
sins prieš jų laisvę. Atrodo, 
kad Sovietai nori ir šiuo at
sitikimu pralenkti Vakarus, ;Į’®^ 
siūlydami bent sirams ~ *1 kitas valstybes,pas
kolas ir “techniškąją pagal- Kad Tito buvo susirgęs 
bą.” Kas pa Sovietų “tech- “diplomatine liga” nėia a- 
niškoji pagalba” seniai jau bejonės. Prieš Maskvos iš-

ryboms vesti. Per 11 metų 
, .. .... , . nusiginklavimo derybos ne-
kilmes jis žadėjo “bent ke-!pagjm(ję mažo peliukš- 
lis mėnesius niekur neva-i£jo> o ^uo tai*pu ginklų be- 
ziuoti, o dabar staiga pa- jgiderinčios valstybės prisi- 
sveiko. Ne tik pasveiko, bet ^alė visus kalnus, nuo ato- 
tą linksmą žinią Jugoslavi-

i žinoma. Tuo taipu iš Vaka- 
Įrų piimoji atsilie])ė Vakarų 
Vokietija, taip pat siūlyda
ma Sirijai pinigų ir specia
listų ūkiui kurti. Ar varžo- 
•vų eilėn paskubės stoti ir;ja išgarsino po visa pasaulį.

Jugoslavijos diktatorius 

“sveiksU” ir “suserga” pa
gal reikalą
vo “apsirgęs” todėl, kad 

i nenorėjo pykinti Amerikos, 
iš kurios jis tikisi dar iš- 

į kaulyti ekonominės pagal
bos. Gera gauti šimtus mi-'

kęs ne į tas duris ir jam nu
rodė, kad vienintelė kom
petentinga įstaiga ginčui 
spręst esanti Jungtinių Tau
tų oi-ganizacija.

Atslūgęs ginčas tarp Si- 
tada tas jam visai patikda ! rijos ii Turkijos gali ir vėl 
vo. Tuo tarpu, kaip seniau,' paaštrėti, jei tie, kurie stovi 
taip ir dabar, ruošimas mi- jo užpakalyje, ras reikalo jį 
nėjimų skyrium i savo kiše- pakurstyti. Tikrumoje gin- 
nę yra bloznų dal ijas. Pasi-'čo šaknys yra daug giles- 
rinkti iš tokių bloznų, kurie nės, ginčo objektas daug di- 

.'ko< srovės". kad socialdemokratai pa-'i* jų geresni, tai tikras gal-j dėsnis ir tikrieji ginčo kur-
•..ai tautininkai siuntė į N. Y. lietuvių taiy-.'vo^ukis. Visi jie “geresni”, stytojai yra daug galinges-

1
nuo bendrųjų minėjimų li

i dar nebus paaiškėję, o tai 
būtų tikriausia priemonė 
laimėti ir Viduriniuose Ry

žtuose draugų tautų laisvės 
siekimams ir demokratijai.

J. K.
WINNIPEG, MAN.

PADĖKA
i

Sunkioj gyvenimą valan
doje, mirus mano mylimam 
broliui Jonui Musteikiui,

.draugams bei pažįstamiems,
;Winnipego lietuvių parapi- 
įjos klebonui kun. J. Berta- 
šiui, A. P. Kumpauskams,
Mikalauskams, Bačiūnams,
Mačiokui ir visiems kitiems 

: pagelbėjusiems peigyventi 
liūdėsio valandas bei dienas 
nuoširdžiai dėkojame.

Visiems padėjusiems iš
puošti velionies Jono kapą 
vainikais bei gėlėmis, daly
vavusiems laidotuvėse ir tarp valstybės valdžios ir 
vienaip ar kitaip reiskusiem valdančios partijos, 
mudum su žmona užuojau- Čekų komunistų partija, 
tą, tariam nuoširdžiausią palyginus, lengvai pergyve- 
padėką. no krizę, kuri supurtė visas

KitiraiTu ir Galia j komunistų partijas po Stali- 
Mustaikiai ‘ouųfssisjmKl od jj op# ouĮ

lionų dolerių paramos, 
bos nėra.

minių iki vandenilio bombų, 
nuo paprastų kanuolių iki 
tarpkontinentalinių raketų.

.. . ... Dabar rusai pareikalavo,
51 k*1}?,Jls kad nusiginklavimo komisi

ja būtų padidinta. Rusai 
siūlė į ją įtraukti visus 82 
J.T. narius. Kitos valstybės 
su tuo nesutiko, bet, kad 

. . .rusai visai nepabėgtų išde- 
Kal’.rybų, komisija buvo padi

dinta iki 25 narių. Bet rusų 
tas nepatenkina. Rusai rei
kalauja, kad komisijoj būtų 
bent 32 nariai, kas kitoms 
valstybėms atrodo nereika
linga.

Taip “nusiginklavimo 
klausimas” dabar ir stovi. 
Rusai neina į 25 narių ko
misiją derėtis, o kitos vals
tybės nenori 32 narių komi
sijos. Nėra komisijos, nėra 
nė derybų...

Kodėl iusai nori didelės 
komisijos? Nagi, jie nori 
propaganda varyti, o dide
lėj komisijoj galima dau
giau maišaties kelti, dau
giau pinklių pinti. Jei jiems 
rūpėtų nusiginklavimas, jie 
jau seniai būtų ir susitarę.

J. D.

Cekų
Čekoslovakijos naujuoju 

prezidentu, po Zapotockio 
mirties, išrinktas komunistų 
partijos sekretorius Anto- 
nin Novotny. Jis užima pre
zidento vietą ir kartu pasi
lieka komunistų partijos se
kretorių. Patys komunistai 
pabrėžia, kad jie tokiu bū
du stiprina “ryšį” tarp ko
munistų partijos ir valsty
bės, kad kaliais neįvyktų 
koks nora “nesusipratimas”
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvi ų Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kitoi naujienos

| Serga vietos veikėjai Pet-
----------------- ras Miliauskas, Jonas Dva-

Nominavo klubo vadovybėn kojo už tokio gražaus po- rėčkas, Al. Žilinskas ir kt. 
Lietuvių Piliečių Klubo kylio surengimą ir dovanas, i išvyko j Washingtoną

lapkričio 11 d. subrinkime'??or!uPa" 
nominuoti vadovybėn šie knkėti, kad jie ir toliau ne- 
•įsmpnvs- * i pasitrauktų įs visuomeninio

• • i • , • v darbo ir dirbtu kaip iki šiol Pirmininko vietai Vincas.‘
Dailida ir Jonas Chenis, vi-
vepirmininko vietai — An-

WORCESTERIO NAUJIENOS

kad dirbo.
Netekome šių lietuvių

nuolat gyventi Leonas ir 
Alena Kačinskai; jie buvo 
malonūs žmonės, veiklūs 
lietuviai, Kačinskas yra ma
tematikas, jis gavo darbą 
Kongreso bibliotekos moks-

. Ai*-- o liniu tyrimu skyriuje, Ka-tanas šalasevicius - Savage, Paskutiniuoju metu mirė'činskienė Lietuvoje dirbo 
sekretoriaus J. Šalavie-j jonas Gram . žalimas, 65 i prof. V. Biržiškos vadovau- 
jus, finansų sekr. — V. vie-?metu^ alaus tykios inži-jamoje Kauno universiteto 
ratus, jo padėjėjo — A- njerius, 32-to laipsnio maso-bibliotekoje, o Worcestery 
Knaucehb, iždo globėjų — nas, priklausęs didelėms a-1 Clark univei-siteto bibliote- 
A. Uanida, Alf. Kiužas n merikiečių organizacijoms, koje. Geros sėkmės jiems
i “ T- l ietuviu Sūnų ir Dukterų naujoje vietoje,

lattu?. - Matijosaitis, seimi- pr.jak L. p. Klubui; Ado- Auburn naujos mokyklos
įlinko L. Misiūnas, fyaik- TOas France, 65 m., lietuvis architektu paskirtas Juozas
p*11? Norkaitis ir K. patriotas, po pirmojo karo!Staniūnas.
™Pka* grįžęs Lietuvon ir buvęs ku-į Edvardas Kupstas, kandi-

Direktorių — J. Pupka,J. rj laiką Daugu viršaičiu, vė- datas į miesto tai-ybą, tesu- 
Zapareckas, adv. R. Sara- iiau grįžęs į Worcesterį, pa- į-inko 11,000 balsų, 
pas, M. Pajaujis, J. Zinkus, likęs liūdinčią žmoną Kot-į Vytautas Bernotas paskir- 
J. Zaleckas, Vyt. Tanke vi- rymą jr Sūnų Petrą, gerą i tas Worcester Auditorium 

’ T smuikininką; AnelėLukoše- patikėtiniu 3 metams.
vičienė, 68 m., Salomėja1 Draugija Seniems žmo- 
Pukis, 68 m., Julija Camiu-inėms Gelbėti lapkričio 30
kas, 81 m., Mykolas Jan-d. 7 vai. vak. Lietuvių Pilie- _________________________
kauskas, 77 m., Josefina į čių Klubo salėj (12 Vernon . , o„„„ lo* x___ .......................... autobusu. Su rumfordiskiais

JIE DĖKINGI RALFUI

Ralfo pirm. kan. dr. J. R. Končius lanko našlę Motiejūnienę, 
gyvenančią Oberreselbergere (Vokietijoje), kuri turi Ui vaiku 
ir. žinoma, skurdžiai gyvena. Ralfas ją šelpia. Tokiu šeimų 
Vokietijoje ir kt. senelių, ligonių yra (aliai daug. \«si jie rei
kalingi mūsų pagalbos, to dėl Kalėdų proga rinkite ir siuskite 
aukas Balfo skyriams arba Centrui. 105 Grand Street. Brook- 
lyn 11. N. Y.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
i'i'.ePalfo vaju* New Yorko ir I dabar dirbamas narni:

New Jersey valstijose sunkus.
prasidėjo J. V. Stanislovaitis

Balfo Centro raštinėje j- Nauji pensininkai 
vyko New Yorko ir New Mechanikas Pranas Au- 
Jersey vajaus reikalais susi-, gustas, kilęs iš Papilės val- 
rinkimas, kuriame dalyva- sčiaus, jau virš 50 metu gy- 
vo; kan. dr. J. B. Končius, i venąs J.A.V. ir jo žmona 
kun. kleb. J. Gurinskas, Sofija išėjo į pensi ją.

cius, A. Morkūnas, D. Le- 
tikas, A. Kunigauskas, J. 
Valentukevičius.

Rinkimai bus gruodžio 8 
ir 9 dienomis.

Tame pačiame susirinki- Saulis, 79 m : Juozas Kai- ^St J rengia centinį išpa. da- akol,|i(,nistu Mieliausku
me buvo pašventintos Ame- ris. 70 metų, ilgus metus tu-vimą. Pianiste čiužaite susistvira-
rikos ir Lietuvos vėliavos, rėjęs City Lunch restoraną, Nauj. Anglijoje gražus J ąrvoass “Vi Jo?”
nes senosios buvo nusidėvė- palikęs liūdinčią žmoną ir šiltas rudenėlis, nors jau ..*/ •- , „n.,,justas. . sūnų, kariuomenės majorų, baigiasi lapkritis, o dienos 1lnksmat- l'etuMska.- polkų-
n. „..K= Nuo Naujųjų metų iki šios dai gražios saulėtos, retkar-

* 1 dienos mirė 91 lietuvis. Laimiais palyja šiltas lietutis.
Lapkričio 11 d. Lietuvių būna jiems ramu ilsėtis Dė-'

Piliečių Klubo salėje buvo dės Šamo žemėje! 
ivdfvlic Antanui ir Cinui

Dailidams pagerbti jų ve- M°kyklos naudai koncertas
dybinio gyvenimo 50 metų Lapkričio 30 d. Maironioj —------------------- j Martinkus numirs”.
sukakties proga. Dalyvavo parke bus koncertas, kurio Pa,kut,n,» va,8a« I VT , , . „ . . ,
apie 300 svečių, vadovavo pelnas eis lietuviškajai mo- ž trvvendamas šio-' N*iįbf • tdTml’
M. žemaitaitis, A. Kriauče- kvklai. Jo programą atliks 1 • ? ’ ^endamas ^ muzika, be ka/kodel si kar-lis i, A. Krasinskas. Meno Mėgėjų So chS ^Sf^lkurtiZu“ "“n° M,

Kalbėjo kun. J. Bakanas, ias. kuriam vadovauja muz. ateities petaĮiektvvas,''^žtai Atrodantis Martin-
prof. J. Chenis, O. Cheme- Jonas Beinons. ;f - npna^ivOla kaJ ’ fazI<n atrodant s Martin
ni A C-uluiau-i/.in- T Pi,n T>~ . „ u. U - , - • :I3ClaU "ePag4l\ OJA, 1,3(1 gd- kuS gfOJO SU glllU lSljaUtl-
ne,A. ,.ala.e\Kiu., J. Pup- Po koncerto bus šokiai j j bet kuriuo momentu su- ynu io nirštai drebino «mui-'

J-. Kasper, J. Zaleckas, bus įvairių valgių ir bėrimų, stoti plakusi širdis ir tuo ko styga5* i« kuriu liejosi 
V. Mitukas, J. Krasinskas, Mokyklos tėvų komitetas sugriauti io ateities nlanns. JnepapSui malonūs galiai.,kas’

kun. V. i^ikturna, kun. Vyt.
Femikis iš Paterson, N. J.,
Juozas Garšva, K. Obuolė- 
r.as, P. Minkūnas, J. Bra
žinskas iš Yonkers, V. Les- 
kaitienė, V. Alksninis, V.
Žukauskas, adv. F. Aleksis,
Į). Avižienis, J. Ginkus, V.
Kulpavičius, V. Barčiaus
kas ir J. Kruze.

Balfo pirmininkas prane- . . ...
šė apie savo kelionę Lenki- 8Įn8a> dantų teeinu, a 
joje ir šalpos reikalus ir pa- ^a..(antl^ .čjnymo 
sikaibėjimus su grįžusiais iš i ratonJ°K_o z™o,1.a 
Sibiro vokiečių belaisviais. no* sesu^e duba ligoninėje. 
Jo žiniomis po Rusiją, Sibi- 1_‘^u5a ?,an.' u'?’ z.\a'
ra ir kitus kraštus už gele- us ?unekai..n -iau a 
žinės uždangos yra apie tuXiM piadzios mokykla. 
300,000 lietuvių, reikalingų
skubios pagalbos.

Juodu užaugino sūnų ir 
dukrą. Jau ir jų vaikai su- 

ikūrė savo šeimas. Stasyssū- 
nus augina dvi dukre.es. o 
dukra — sūneli ir dukrytę. 
Nauji namų savininkai

Naujakurių Aleksandravi
čių šeima pirko Jamaikoje, 
102 gat. namus

Aleksandravičius vra na-

laba-

CHICAGO, ILL.

J. Krasinskas

LEWISTON, ME.

tęs bei valsus. O susirinku
sieji šoko, linksminosi ir 
nieko blogo nenujautė. Tik 
Jonaitis, pažvelgęs Į grojan
tį Martinkų, ir, lyg nujaus
damas jo mirtį, pratarė: 

!“Kas mums begros, kai

WH!TT1ER, CALIF.

Mirė P. Katauskas

savaites
Kataus-

Po kan. dr. .J. B. Končiaus ARo feonferencija 
pranešimo, pirmininkaujant'
J. Cinkui, sudarytas Balfo Lapkričio 17 d. buvo či- 
vajaus komtetas iš sekančių kagos Lietuvi’} '"arybos >ne- 
asmenų: pirmininkas Vita- tinė konferencija, kurioje 
lis Žukauskas, vicepirmi- dalyvavo 74 draugijų 1S9 
ninkai: Juozas Ginkus, Juo- atstovai ir per 200 svečiu, 
zas Garšva ir V. Leskaitie- Konferencija buvo pra<le
ne: iždininkas F. Aleksis; ta Amerikos himnu. kuri 
propagandos komisija —K. giedojo Genovaitė Macytė. 
Obuolėnas, V. Barčiauskas, Juzės Milerytės pianu paly- 
S. Narkeliūnaitė, K. Petrė- dima.
nas, V. Alksninis ir nutarta Konferenciją sveikino 
pakviesti į talką laikrašti- •, konsulas dr. P. Daužvardis, 
ninkus ir radijo programų o taip pat rašytojas f’. Ba- 
'vedėjus. įbickas. Letuvos pasiuntiny-

Vajaus komiteto nariai y-Į^s Brazilijoje kultūros sky
la šie: Avižienis, J. Brazin- niaus vedėjas, kuris šiuo

Rugsėjo 26 d. 
sirgęs mirė Petras

ilgametis “Keleivio” 
ėtaš ^^a’krtojas, gyvenęs 1901

r* o. - ,T „ T , . . Komitetas sugriauti jo ateities planus.
R Stepsys, V. Bernotas, J. kviečia visus atsilankyti iri A ie bi TOpagalvojo i,.;J b‘ a 
SblIaVtPlILC A I ino-JlltlS P fnn hnrln llopami! linhiinSl-n . __ * ” .

apsigy- 
čia 43

metai;
venęs Portage. 
metus dirbo anglių kasyklo- 

įse ir.
PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA V AUGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, ra Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriai 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus-| 
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausi)

kęs mane Martinkus papa- ir neteko sąmonės. Buvo nu- 
sakojo, kad Rumfordo lie-, vežtas i Rumfordo Cummu- 

Ė tuviai š. m. spalio 26 d. ruo- ’nity ligoninę, kur netrukus 
šią šv. Roko salėje pasilink- mirė. Iš Rumfordo buvo išėjęs i pen-ija 1953 

išsikėlė į \Vhittier,
nia.

čiau j tą pasilinksminimą ir jant velionies artimiesiems L ‘ e"°"ls paliko iiūdincią
!iš Rumfordo bei Lewistono.Karoliną, b dukteris 

nr 2 sūnūs. kuriems šiuo 
Velionis turėjo 71 m. am- reiškiama gili

žiaus. šiame krašte išg.vve

ismimmą, kur esąs pažadė
jęs groti, prašė, kad aš vyk-

jį nuvežčiau.
Nora buvau pažadėjęs nu

vežti, bet spalio 26 d. lytą

. T • a • >met;us parvežtas į Levvistoną įrcia:^ ...
buvo palaidotas dalyvau-P aJ. ?!1 .\ elionis

skas, kun. Vyt. Demikis, 
kun. kleb. J. Gurinskas. Nu
tarta nariais pakviesti visus 
vietos ir New Jersey kun. 
klebonus.

Balfo vajų nutarta pradė
ti š. m. lapkričio 10 d. ir 
tęsti iki gruodžio 15 dienos, 
bet jeigu atsirastų reikalas, 
galima bus vajų dar pratęs
ti.

Vajaus užbaigimui ruo
šiamasi rengti Vajaus pa- 
baigtuvinį koncertą.

BROOKLYN, N. Y.

metu lankosi Čikagoje. 
Pranešimus apie Tarybos

veiklą padarė T. Elinstru- 
bas, Valonis. M. Šimkus. 
Ką tik iš VVashingtono grį
žusios Eufrozina Mikužiūtė 
ir Nora Gugienė (jos daly
vavo Alto suvažiavime ir 
Balfo direktorių susirinki
me) pranešė, kas ten buvo 
svarstyta ir nutarta.

Konferencija išrinko 2S 
asmenų valdybą 1958 me
tams. Konferencija baieta 
Lietuvos himnu. Aukų su
dėta $827.12.

J. J. P.
užuojauta.

valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai-|;a^ėlia}i S1> labai bloga sa-,no y-p-š 50 metų. Buvo ap- 
vijauta ir kažkoks nujauti- ’sišvietęs, padorus ir švel
nias tartum sakyte sakė, jog . naus būdo lietuvis. Nemėgo 
šiandien atsitiks kas nos.pa]ajfjo gyvenimo, gal dėl to 

i chuliganizmą palinkę kai

rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo-i 
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių; 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para-! 
Syta aiškiai, visiems suprantama kalba. Joe kaina; 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus! 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu;

< KELEIVIS

blogo. Galvojau, kad va 
žiuojant gali atsitikti nelai- 

, mė ir bijojau, kad nelaimės 
^atveju nenukentėtų mano 
! bendrakeleivis Martinkus. 
į Todėl, pranešęs Martinkui

kurie senosios kartos lietu
viai nemėgo velionies. Buvo 
socialistiškų pažiūra (ne 
bimbininkas). Paliko liū
dinčius žmoną Emiliją, duk-

EM E. RroaHwa» So. Boston 27. Mas*
mumwjiumnw.cng<jJumiiLimuimuwiBgg«BBMBn—1

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaisins is (ikrai Amerikos valdžios 

pripažintus vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worce»ter, Mass.

jjer kitą asmenį apie savo^rį Vanda ir sūnų Linvvood. 
išvykimą, išvykau vienas Taip pat liūdi kiti jo arti- 
keliomis valandomis anks- mieji bei draugai, kurių jis 
čiau. turėjo.

b VnžjMdamas užsukau į; Gaila, kad negailestingoji 
,!!West Peru pas Jonaičius, is mirtis peranksti pakirto mū-
1 č . . . v. , ... su brangaus muzikanto gy-
< jimo ir vaisių, su Jonaičiu ^bę ir kas mums anot Jo- 
J’n- jo dukra Adele nuvyko-;naieio
: - - - ------ —- ■
: !wą

me i kalbamą pasilinksmini-1 
Martinkus atvažiavo Levriatoniikia

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės } registruotą vaistinin
kų Vytautą Skrinską. ‘*IdeaI Pharmacy” savininką, čia iž- 

• pildomi gydytojų reversai ir patarnaujama sveikatos reika- 
I tuose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siunčiame vaistus VISUR, 
speciali nių vaistų nuo džiovos 
vaistų nuo ankšto kraujo s| 
reumatizmo, noo širdies ir nervų Hgą. Vai
stai pasiunčiami VISUR. Raiyklt mums 
visais sveikatos klausimais.
Vytautas Skrinską. B- S. Ref. Fkm

Ideal Pharmacy vaistinės savininkas 
ir Notary PuhRc

uramsnsraaaannramM

Fatafg Pakietai į Lietuvą
Per mūsų vaistinę yra pasiųsta virš 4,000 pakietų vaistų 

j Lietuvą su geromis pasekmėmis. Pagal didelį patyrimą mes 
žinome, kad Lietuvoje vis dar siaučia tokios sunkios ligos, 
kaip džiova, aukštas kraujo spaudimas, anemija, širdies ir 
nervų ligos, kepenų negalavimai ir kt. Mes specialiai lai
kome vaistų Metuvs žmonėms. Prašom su reikalu kreiptis 
per laišką į mūsų vaistinę iš toli ir iš arti. nes dabar patogu 
slysti vaistus, kol nėra sniego. Rašykite:

IDEAL PHARMACY, 29 Kelly Morcester, Mana.
raramnnnminrniaPMpaBogppog

DETROIT, MiCH.

Rinksime Gugienę 
ir Mikužiūtę

S.L.A. nariai šiuo metu 
nominuoja savo vyliausios 
vadovybės kandidatus. Kie
kvienam kyla klausimas, ką 
nominuoti? Atrodo, kad 
dauguma detroitiečių mano, 
jog geriausi kandidatai yra 
dabartiniai Pildomosios Ta
rybos nariai.

Tikrai, jie visi turi ilgu 
metų patyrimą, visi yra ži
nomi, sąžiningi veikėjai, to 
dėl visi nariai turėtų pa
duoti baisus už dabartinius 
Susivienijimo vadovus.

Ypač visos Susivienijimo 
narės turėtų būti vieningos. 
Jos visos turėtų dalyvauti 
nominacijose ir visos bal
suoti už Norą Gugienę iždi
ninko vietai ir F. Mikužiū
tę iždo globėjo vietai.

Detroite S.L.A. 352 kuo- 
ppos narių susirinkimas bus 

gruodžio (Dec. i 1 d. Jame 
nominuojami Pildomosios 
Tarybos kandidatai. Visų 
narių pareiga susirinkime 
dalyvauti. B. Keblaitienė

Svečiuose pas Lavinską

S.L.A. 35 kuopos knygyne 
buvo 4 Kovas komptetai 
(prasidėjo 1905 m. gegužės 
mėn. ir baigėsi 1910 m.), 
kuriais ten niekas nebesido
mėjo. Buvo nutarta paskelb
ti “Tėvynėj”’, kam jie rei
kalingi. Atsiliepė tik vienas 
Frank Lavinskas, kuriam 
tie komplektai už sutartą 
kainą ir buvo perleisti.

Tas knygas pats jam ir 
nuvežiau, dar pridėjęs savų
jų. kurias lavinskas žadėjo 
pasiusti Anglijos lietuviams, 
nes jiems traksta knygų.

F. Lavinskas yra didelis 
knygos mėgėjas. Jis jau iš 
seno renka jas ir saugo. 
Daug pinigo jis yra įdėjęs į 
savo knygų rinkinį. Įdomu 
buvo ir man jį apžiūrėti.

Turi lavinskas taip pat 
turiningus pinigų ir pašto 
ženklu rinkinius.

F. Lavinskas yra išleidęs 
2 knygas: “Angliakasių at
siminimai” ir “Amerikos 
lietuvių laikšraščiai”. Da
bar jis rengiasi išleisti dar 
trečią knygą ir tada, sako, 
jau reikės eiti poilsio, nes- iv..žiūros darbas darosi per-

Naujausios knygos
GINTARĖI.Ė, legenda, parakė 
J. Narūne, gražins Vlados 
Stančikaitės iliustracijos, ver
tinga dovana vaikams.
Kaina ..................................... 95c.

NEMUNO SŪNŪS, parašė An
drius Valucka.s. (domus roma
nas iš 1935 metų Suvalkijos 
ūkininkų sukilimo, (domiai at
vaizduotas tas Įvykis, apie kurį 
dabar mažai kalbama. Pirma 
dalis 280 psl. kaina . . . .$3.00.

NEMUNO SŪNŪS antroji da
lis, 426 psl................... ... .81.00.
DANTYS, Ju Priežiūra. Svei
kata ir Grožis. Parašė d r. An
tanas Gussen-Gustainis. Kryga 
gerai pavaizduoja, kaip dantų 
priežiūra palaiko kūno sveiaa- 
tą. 190 psl., kieti viršeliai, 
kaina ..... 54.00

ŽEMĖ DEGA. parašė Jurgis So
vietas. Atsiminimai iš 1939- 
-1945 metų, kuriuos autorius, 
•ašytojas ir diplomatas, pralei- 
io Prracūziioj. prie Italijos sie
nos. i-a dalis 453 psl. . . .$4.50.

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

“Keleivis”
636 E. Broadway

So. Boston 27, Mi

dukre.es


įtapto Ketvirtas KELEIVIS. SO. BOSTON No. 48, Uipkričio 27, 1957

Be kyšių neapsieisi

Atsimenate, senieji, kaip 
rusų Įstaigose be kyšio nie
ko nebuvo galima atlikti. 
Tas pats ir dabar.

Neseniai grįžusi iš Sibiro 
Monika Gaučienė pasakoja, 
kad ir grižusieji iš Sibiro i 
Lietuvą tegali ten Įsikurti 
davę kam reikia kyši. Tie 
kyšiai siekia tūkstančių.

Ji. važiuodama iš Sibiro 
Į Maskvą ir i Kauną, jau tu
rėjusi biletą nusipirkusi vie
toje. tačiau Į vagoną, kuris 
eina tiesiai i Maskvą, tega
lėjusi patekti tik davusi 100 
rublių kyšio. (Už biletą iki 
Kauno sumokėta 293 rub
liai*. Patekti i vagoną be 
persėdimo buvę labai svar
bu. nes persikeliant dažnai 
negaunama traukinio ištiso
mis dienomis. Ji pakeliui 
sutikusi lietuvių šeimų, ku
rios vienoje stotyje jau bu
vusios išlaukusios 2 paras ir 
vis negalėjo Įlipti i trauki
ni.
Neturi kuo barzdą skusti

Iš Kapsuko (Marijampo
lės- rajono X rašo savo bro
liui ir prašo atsiųsti koki 
drabuži ar medžiagos, ma
šinėlę plaukams kirpti, bar
zdai skusti. “Žinai, pas mus 
tokių daiktų trūksta*'. 
Neramios Vėlinės

Iš gaunamųjų laiškų atro
do, kad Vėlinės ir šiemet 
nebuvo ramios. Kaune prieš 
tą dieną buvo išleistas Įsa- 
k\ mas, kad Vėlinių dieną Į 
kapines tegalima eiti tik
nuo 8 vai. rvto iki 8 vai. v. *
Sunkus gyvenimas ir 
Latvijoje

kad tas ar kitas buvo suim
tas. ir kad apie jĮ daugiau 
nieko nežinoma.

Tikro bado nėra, nes duo
nos šiaip taip galima gauti, 
bet reikia ilgokai pastovėti 
eilėje, kol jos gausi. Bet 
jaučiamas kitų prekių nuo
latinis trūkumas, gal būt, 
daugiausia dėl netvarkos 
transporte. Pavyzdžiui, per 
porą mėnesių visai negali
ma gauti cukraus. Po to cu
kraus atsiranda, bet ko nors 
kito trūksta. Uždarbiai yra 
labai maži: vidutinis žvejų 
uždarbis buvo 600-800 rot> 
lių mėnesiui (kas palyginus 
su prekių kainomis yra la
bai mažai), nors bendrai 
skaitoma, kad žvejai yra 
geriau apmokami negu kitų 
kategorijų darbininkai.

Žmonės dar tikisi ir lau
kia. kad atgaus laisvę: bet 
jų viltys, kad tas pasiseks 
su Yakaių pagalba, iš metų 
Į metus mažėja. Kai kuiie, 
kas yra daugiausjai nusivy
lęs. dabar bando užmegsti 
kontaktą su komunistų par
tija, kad tuo būdu galėtų 
lengviau konkuruoti su ru
sais dėl geresnių tarnybų 
bei butų.

Rusai užima visas vado
vaujamas vietas. Tie, kurie 
jau Įsikūrė Latvijoje, ban
do atgabenti ten savo gimi
nes ir draugus. Valdžia 
jiems padeda. Pavyzdžiui, 
latviams policija neleidžia 
atsikelti i Rygą ar Liepojų

kad sputnikai yra prasima- 
, nymas. Bet dera visada 
klausti: kas slepiasi už
sputnikų ir kitų Kremliaus 
gąsdinimo ir reklamavimosi 
triukų- Kremlius nori tai
kos, Kremliaus diktate, 
Kremlius veržiasi Į Afrikos 
aliejaus laukus. Kremlius 
yra meistras Hitlerio meto
dų. Pagaliau, Kremlius Įsi
tikino, kad atėjo valanda ir 
dienos, kad gąsdinimu gali
ma laisvąjį pasauli vesti is- 
terikos balomis. Tai yra, 
gąsdinimu laimėti daugiau, 
negu hydrogeno bombomis. 
Ar mūsų spauda, radijas, 
politikai (senatoriai, biznie
riai skubėdami viens per 
kitą su savo iškalbingais 
pareiškimais), sensacijų iš
troškusi publika nesuko 
kaip tik ton pusėn, kur 
Kremliaus gengsteriai už
planavo pasukti? Ar savęs 
gąsdinimo mašina, smalsu
mas, baimė nemala mus 
taip, kaip sukasi Kremliaus 
girnos?
Kur stovima?

Sputnikai padarė gerą 
darbą: išjudino Ameriką
pervertinti iki šiolei vestą 
biznierių ir pelno amžinai 
alkanų vertelgų politiką. 
Tam tikras gąsdinimas išju
dinimui, papildomoms išlai
doms reikalinga demokrati
nei vyriausybei ir visuome
nei.

Bet grįžkim ten, kur A- 
merika buvo vienintelė ato
minės bombos savininkė. 
Saky kim, tokią padėti būtų 
turėjęs Kremlius. Kaip bū
tų vesta visa gąsdinimo, te-

apeivy y cnu, mnzavimn Vir---------------

Neutralizuoti Baltijos jūrą? ALTO PRANEŠIMAS

Lapkričio 15-16 dienomis VVashingtone Įvyko me-
o • • • .i- j . . tinis Alto suvažiavimas, kuriame dalyvavo apie 30 Ta-bovietai nori neutralizuo- denis iki 12 mylių juostos, , .... , . . , .. , . . . .... u.. .. . ... , .. , ...... . rybos nariu bei ju pavaduotojų ir kitų laisvinimo veiks-ti Baltijos jurą ateities ka- jie laikosi iki šiol buvusios < . • . J y 1 . *

ruošė, atseit uždaryti ją va- 4 mylių juostos. Rusų ko-,nni palesti *itsto\ ai. ....
karų valstybių karo laivams, misarai bijo šnipų, o švedai! Suvažia\ime ou\o labai geia ir darbinga nuotaika,

Tokią minti prieš šešis kovoja už gerus žuklavimo buvo išklausyti, išsamiai isdiskusuoti ir vienba.siai pri
metus gynė Maskvos uni- vandenis. įimti ALT Vykdomojo Komiteto narių, Informacijos Cen-
veraiteto diplomatas teisi- Trečia, švedai tvirtina, tro direktorės ir iždo globėjų raportai.
ninkas S. V. Molodtsov. Tą kad jeigu Baltiją uždaryti; Suvažiavimas nutarė raginti visuomenę iškilmin- 
mintį piršo suomiams savo Vakanj V okieti jos karo lai- gai paminėti Vasario šešioliktosios 40 metų sukakti ir 
vizito metu Chruščiovas ir vams. tai taip pat reikia ją gausingai datyvauti Amerikos Lietuvių Kongrese atei- 
Bulganinas. Vėliau ji buvo uždaiyti Rytų Vokietijos, nantj i}jr2fcjįo mėnesi Bostone.
kartota akiplėšiškomis no- Lenkijos ir Sovietų Sąjun-, Suvažiavimas vienbalsiai perrinko tą pati A.L.T. 
tomis Danijai, Norvegijai, £°s ai o vams. j Vykdomąjį Komitetą: prez. L. šimuti, viceprez. adv.
Švedijai. Vakaro Vokieti- Kas slepiasi uz tų Sovietų 4 0!? d p ‘Gfi ;t; ižd M Vaidvla
jai, taip pat Lenkijai ir Ry-pasiūlymų? Gi Sovietų no-, . ,. . ,, , . .. »* i • 5• • iz i-.. i j „_  Visi suvažiavimo daivv-ai turėjo nepaprastą protų Vokietijai. Kalbama, kad las apsaugoti savo dešinį .... .... "... •. 1 * “i
Unkijos Gomulka tuo pa- sparną, raketų įrengimus g? afmemr.tai susitikti su aukštais vai,.žios žmonėmis- 
čiu reikalu važiuos Suomi- Baltijos pakraščiuose bei ko.v Henderson, \ aisty bės >ekr. padėjėju, Edu ai d 
jon, kad suomiai apsiimtų salose ir noras apsaugoti to- L Lreers, • Europos skyriaus virš., šen. McNemara, 
tarpininkauti Įpiršti tą min- Įima Rusijos užnugarĮ. Už-į— pasikeisti su jais mintimis Lietuvos išlaisvinimo klau- 
ti Skandinavijos šalims. tenka, kad vakarų valstybių1 simais ir išgirsti jų pareiškimus, kad J.A.V. tebesilaiko 

Žinoma, Lenkija ir Rylų povandeninis laivas pakiltų savo nusistatymo nepripažinti Lietuvos, Latvijos ir Es- 
Yokietija priėmė tą Mask- Baltijos jūroje ir jis galėtų tjjos aneksijos.

Neseniai iš Latvijos i Šve
diją pabėgo 4 žvejai: F. 
Stirniams (oi m. amž.). S. 
Spude (36). A. Arujuns 
(25) ir F. Hartanis (23).

Jie sako. kad nuo Stalino 
mirties, ar nuo 20-to Parti
jos kongreso, niekas nepa
sikeitė eiliniam žmogui Lat
vijoje. Gyvenimas, kaip ir 
anksčiau. yra iabai sunkus 
ir rytojus netikras. Tiesa, 
mas nių deportacijų dabar 
nėra, bet vis dar išgirstama.

tas leidžiama. Jie taip pat 
turi pirmenybę gauti butą.

Rusai apsigyvena miestuo
se. provincijoje jų beveik 
nėra. Tas yra suprantama, 
nes gyvenimas kolchozuose 
yra be galo sunkus, ir nie
kas ten laisvu noro negy
vena.

Pagal praeitų metų am
nestiją, kaikurie latviai, iš- 
tiemtieji i Sibirą, galėjo 
grižti. bet dauguma dar 
laukia savo eilės. Tačiau tie 
žmonės, kurie grįžo iš ištrė
mimo, turi sunkumų gauti 
darbą ir butą. Dažnai pasi- 
ta'ko. kad jie negali užsilai
kyti savo tėvynėje ir priva
lo grįžti Į buvusias ištrėmi
mo vietas, bet ši kartą jau 
‘laisvu noru*’.

Kremliaus gįdiaim j bangos
Mažam ar dideliam kraš

te kvailystei visada plačiau 
vietos negu išminčiai. Ame
rika — kraštas platus, pla
tus viskam.

Kai ant apie sputnikus, 
sakysim, sovietai būtų išgir
dę. kad Amerika paleido 
erdvėn raketą su pačiu gy
nybos sekretoriumi Vilsonu. 
Priedui, kartu su iškalbin
gu sekretoriumi, iškilo du 
šunes, šoferis ir visa labo
ratorija. “Pravda” apie tai 
būtų parašiusi tris keturias 
eilutes, maždaug taip: “Ka
pitalistų imjierializmui ne
beužtenka vietos mūsų pla
netoje — mirties ieško erd- 
\ ėj”. “Izvestija” suabejoaų: 
“Dar labai didelis klausi
mas, ar tai ne Amerikos ka
io k ursty to j ų s u m a n y m as 
gąsdinti mūsų liaudį”. Kitą 
« ieną. paskutiniam puslapy 
“Pravda” patikslintų: “Jo
kios raketos mūsų moksli
ninkai nerado. Tai eilinė 
kapitalistų apgaulė. kurią 
mums tenka atitinkamai 
vertinti.”

Amerikoj neįmanoma pu
blika maitinti oficialiomis

dU lėrrs kaip kad darosi 
v’ską kontroliuojančioj so
vietų sąjungoj. Bet mes ei
name antru, kraštutiniu ke
liu: neriboto smalsumo, ple
pėjimo keliu. Kiek kalba
ma. rašoma apie sputni
kus ... iki isterijos.

Pagal Kremliaus planą

Gal būt, pats svarbiausias 
Kiemliaus troškmas: pluk
dyti pasaulio laisvąją spau
dą. radiją plepėjimo, gąsdi
nimo mariose.

Pats metas atsiminti Hit
lerio veiklą, kai jo kiekvie
ną šūkavimą, kiekvieną 
spiaudalą laisvasis pasaulis 
aprašinėjo, išpūtė gal kaip 
tik taip. kaip geidė Hitleris. 
Kai jau buvo pasaulis Įbau- 
gin.tas, Hitleris be šūvio gro
bė kraštus, likvidavo valsty
bes. Iraisvasis pasaulis buvo 
apglušintas Hitlerio gąsdi
nimo isteriką. Hitleris pats 
tvirtino, kad didelis melas 
jau nebe melas, nes didelį 
melą žmogus bijo patikrin
ti.—patiki.

Čia nenorima pasakyti,

liaus politika, jei jie būtų 
pirmieji turėję tokį lemian
ti ginklą? Kaip jie būtų pa
sielgę su laisvuoju pasauliu, 
su ta pačia Amerika?

Dar daugiau. Sovietų Są
jungą laiko apsupę Ameri
kos bazės, perpildytos smo- 
gimui paruoštais bombone
šiais, pakrautais hydrogeno 
bombomis. Į kokią isteriką 
buvo galima (dar ir dabar 
tai yra lemianti jėga) įvary
ti Sovietų žmogų, uždarytą 
nuo tikslių žinių, viską sle
giančios diktatūros auką. 
Kodėl to Amerika nedarė— 
plati kalba, mums gerai su
prantama. Dar daugiau, A- 
merika su tokia persverian- 
cia jėga net nepajudėjo pa
dėti Sovietų jungą tem
piančioms tautoms. Tai jau, 
žinoma, ir suprantama ir— 
nesuprantama. Bet tai kiek 
t sali.

.Mums rūpi priminti, kad 
Kremliaus gąsdinimo, tero- 
rizavmo kompanija tik pra
sidėjo. Toliau — bus kul
kas tirščiau. Ir čia kyla 
klausimas: kaip Amerikos 
ir laisvojo pasaulio tautos 
atlaikys Kremliaus gnimo- 
jimą — imperializmo, so
vietinio imperializmo—ver
žimąsi pirmyn? Sputnikai 
parodė, kad mes lengvai 
pastumiami Į isterikos ba
las. O ta*i, reikia spėti, 
mums tik pradžia. Krem
lius išeina i visų totalistų, 
diktatorių kelius: grūmoji
mu, tautų skaldymu, melu 
laimėti daugiau, negu galė
tų laimėti sunkioj, rizikin
goj ginklų kovoj.

Mūsų dienose, kaip nie
kad, tautų, milionu laisvė, 
teisė ir vertybės,—dėl kurių 
ryžtamasi net mirti — gali 
būti prarastos, patekus iš
gąsdintų avių bėgimo sro
vėm

Adomas L. Girinis

vos pasiūlymą. Danija, Nor-i raketomis apšaudyti pačius 
vegija ir Vakaro Vokietija j svarbiausius Rusijos cent-: 
atmetė, nes tai pažeistų jų: rus.
Įsipareigojimus NATO ap-i Be to, Sovietai pradėjo 
sigynimo planuose. Suomi- ’ labai daug kalbėti apie tą 
ja nepritaria bolševikų pla-; planą, kuomet ėmė kreipti 
nui ir drąsiai atsisakė kai-savo dėmesį Į .Turkiją ir a- 
bėtis tuo reikalu su Chmš-'rabų kraštus. Apsaugoję de- 
čiovu. jšinį sparną, jie galėtų dau-

Labai Įdomią poziciją už-giau jėgos sutraukti kairia- 
ėmė Švedijos valdžiai arti-me sparne. Taip pat iš to 
ma socialdemokratų spau-aišku, kad jų pasiruošimai 
da. “Morgen Tidningen” .prieš Turkiją buvo pradėti 
parašė, kad Maskva užmir-idaug anksčiau, kaip iškilo 
šo i tą planą Įtraukti visas (Turkijos - Sirijos krizė. Per 
Pabaltijo valstybes — bū-kelias valandas, prie Sovie- 
tent: Lietuvą, Latviją iri tų transpoitacijos, jų kelios
Estiją. Atseit,‘jeigu jau ti-'armijos negalėjo atsirasti 
krai norite saugumo ir jums' Kaukaze. Atsiminkime, kad 
rūpi neutralitetas, tai pasi- prieš Pabaltijo valstybes— 
traukite i 1938 metų sienas, i Lietuvą, Latviją ir Estiją— 
atitaisykite kruviną Stalino Sovietai pradėjo koncertu 
neteisybę, grįžkite į savo u-į^oti armijas taip pat kele- 
tėlėtus kolchozus ir medžio-Į Li mėnesių prieš tai ir tik 
klės karštligei užėjus, ten diskui ėmė ieškoti būk tai 
pramogaudami, šaudykite dingusių kareivių, 
vieni kitus... ‘ : Taigi, už tariamai taikių

Antra, švedai mano, kad'SovietV slepiasi žiau-
r.epriimtina Sovietų nuomo- H nauJ° karo kaukė, 
nė išplėsti teritorinius van- Andrius Valuckas

A.L.T. Vykdomasis Komitetas
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! IZD’r’B KĖS VIETAI

ADV. STEPONAS BRIEDIS

VYTAUTINĖ OBELIS

Viltis 
ras: tik 
laukti.

yra užsispyręs |>ada- 
ji viena težino kaip

ARTIMO MEILĖ TEJUNGIA MU3

štai Baifo pirmininko svetimijoje. Noriu priminti, 
kan. dr. J. Končiaus per kad panašioje būklėje, ko- 
adyią pasakyta kalba: kia jie tada pergyveno, da-

Eioliai ir Sesės .Amerikos bar yra labai daug mūsų 
Lietuviai: :brolių ir sesių. Ar gi mes

Sunkus žmonių gyvenimas galime jais nesirūpinti? 
oyietų pavergtoje Lietu- jęors lietuviškas priežodis 

voje, bet daug žiauresnis ca|ęO> “sotus alkano ne-
Sibii an ištremtųjų. Turime atjaučia”, bet šis priežodis i 
rimu, kad Tėvynėje esan- petuviams nebūdingas, nes 
tiems lietuviams reikia vai- jjetuv.s via jautrus ne tik 
stu ir ^drabužiu, o Sibiran vargstančiam savo tautie- 
ištremti reikalingi dar di- <vuj bct jr svetimam. Žinau,.1 - 1 _ t • . .. • 1 7iesnės pagaUos. Jiems rei- ka(J jūs> mieij broiiai ir se-j
kia vaistų, drabužių ii
sto- .............. _ tančius, alkstančius ir ken-1

Daliai Sibiran ištremtų ciančius lietuvius. Tikiu,
lietuvių okupantai jau lei- ka(| jųs savo darbu, savo
do i Tėvy nę grįžti. Kaiku- aukomis padėsite Balfuipa-
ne ių atvyko ir i Lenkiją, lengvinti sunkią jų dalią.
Daugumas is Sibiro grižu- Jftg gerai žinote, kad tai y-

išiųjų yra paliegę, Sibire ,a šventa visų mūsų, Ame-
sveikatą praradę, suinvali- nkOs lietuvių, pareiga.
dėįe. Jiems reikalinga dide-! . .... .

• ,, i Artimo meiletejungiamusle visokiariopa pagalba. , . , , . / ,ii -i r • kilniam darbui. Balfas lau- Musu pagalbos reikalmci .
\ aka.u Europoje likę k,a >,aram0S-

Iš

Rusijos «ura ; AKksiej'js (1C- 
2!) - Įsakinėdavo r.<»si<
pypkininkams nuplaus: inėti. 
r.es, jo maumu, žmogus rūkyda
mas nebetenkąs savo dieviško 
paveikslo ir pasidarąs panašus 
į velnią. i< ulžianli i š n.a- >. 
mus ir ugnį.

Senas, gabus ir patyręs 
sodininkas biržėnas Varia- 

i kojis daug metų turėjo so
dą ir didelį vaismedini me
delyną Panevėžio priemies- 

įtyje, aprūpindamas savo 
vaismedžiais ir tolimus Lie
tuvos kampus. Sodininkas 
buvo augintojas jieškotojas. 

į Tuo būdu iis jau turėjo iš
auginęs keletą savų atmai
nų, ir ypač labai didžiuo- 

| davosi obels atmaina, jo 
į pakrikštyta Vytauto obeli
mi. Neviename sode jau au- 

Įgo Vytauto obelys.
Koks te medelyno ir jo 

•av’ninko Yariakojo dabar- 
Vnis likimas, -__ . nežinoma.

sės, tikrai atjaučiate vargs-l Jo kaimyno a.a. advokato
Petruškevičiaus namai, so
tins ir žemė yra Rusų vals
tybės atimti. Ir Variakojo 
medelynas gal bus atimtas, 
o jo savininkas išstumtas 
elgeta nukaršti. O būta ge
ro, ramaus, darbštaus ir vi

dų- suomeniško žmogaus.
K. A.

, .r
lietuviai.

JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA
šešiasdešimt 

penkių tūkstančių po karo Kas žinos. jei ne.sigarsinti
ALSIOS ĮDOMYBĖS

I Vokietijoje, Austrijoje ir
kituose kraštuose gyvenusių VęS valdininkas nugabeno į lei-įij Amerikos. Toje aprašoma: 
lietuvių, dar yra ten apie į #ro? ir teisėjui išreiškė. k«(i £ Apie kelim ; .Aliaskon; VaAd.u 
septyni tūkstančiai. Is JU sugautasis turėjęs su savim lb|į D. ■ i> i;< u f; i rik. i V';.oruose: 
pusketvirto tūkstančio yra lydekų daugiau, negu įstatymai jj Dp;i ;< i\aiif<»: :ii-<s: 
paliegę ir niekur negali iš- leidžia. I? AD,e DoHvv.nodo
emigruoti. Mūsų globa ir “Kaltas ar nekaltas? “ klausia
pacalba jiems būtinai rei-'le’sėjas.

j “Kaitas“ prisipažino meškenai inga.
Laimingi tie lietuviai, ku

»iena

riotojas.

meškeriotoją p«siffa-j£ Parašyta S. MIC-’ZLSONO važiuojant pažiūrėti

i “Dešimt doleriu ir teismo iš- i it apgyveno laisvoje A- ^kui ,ejsė.
menkoje, nes jie ten nei Jas
skurdo, nei alkio nei panie- Kaltininkas užsimokėjo pa
kęs nejaučia. Manau, kad, baudą ir. kiek pamąstęs, nusi- i 
tai gerai supranta tie lietu-j šypsojo ir kreipėsi j teisėją: ! 
viai, kurie po karo atvyko; “O dabar. Jūsų malonybė, ar ; 
į Ameriką, nes jie patyrė galėčiau gauti keletą teismo ; 
sunkia tremtinio dalia, ba- ■ grendimo kopijų, kurias norė- ; 
da ir visokias negeroves i’ •«" įausti savo draugams?“ į

•Komo: a Hm

ž Amen: e.- 

Jj Yellov -ii .

* Gra:: ' f A:
S I’.i m u- :
J T Ž.’; ES. !•’ ’ i •) 
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K r. vi a

zvaigz a s 
? ii: ‘ i<

5,i ta: pi 
ts: j, ■.

dai;

o > At’anto iki Pacifiko; 
Pro1«'i. rialo <!iktatūra’’;
Ji 1 oimedžiu imperija; 
Kaip lietuvis vyną daro; 

k’ "i-: S’J.dir.'.enėjęs miškas; 
šdniais. meškomis ir tt.;

_ ūdžiai iš ė.eksikos; Bulių kova;
; r .eitis ir dabartis;
e kęst;:: 

es turtai;
•’r reystės šrliinA;
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Besotis kapitalas
Kaip žibalą semia iž vandens

Kam šiuo metu teko ste- čia nėra ko kišti savo sna- 
bėti — genausia iš lėktuvo, į pas, juoba kad ne kiekvie- 
o dar geriau iš helikopterio nas gręžimas iškelia žemės 
—kas darosi Meksikos įlan- paviršiun žibalą: kartais: 
koje ir ypač ties Luizianos,1 tenka pasitenkinti ir tyru i 

Alabamos ir Mississippi vai- vandenėliu. Bet iš viso biz-i 
stybių krantais, tas neatpa- nis žada gerai apsimokėti. ; 
žtatų anksčiau laisvos ir ne-; Kas vra įsidėmėtina ir 
kliudomai banguojančios giose žmogaus pastangose 
jūros. įlankos vandens pa- išpiešti iš gamtos jos sle- 
viršius, nevisuomet ramus, piamus turtus, tai nuostabi, į 

ir pradedant nuo paties £įa pasireiškusi technikos; 
kranto, liko nusėtas daugy-pažanga Reikėjo sumaniu' 
be įvairiai dažytų ir Kai-; geologų, kad atspėtų tikrą į 
riai statytų taškų. Jei nusi- į žibalo buvimo vietą žemės 
leistum žemiau, ar ir nu-igelmėie ir dar po jūros dug- i 
tūptum ant vieno jų, pama-|nw Rikėje didelio inžinie- 
tytum, kad tai yra ištisi pa-irb, sugebėjimo pritaikvti 
statai iš plieno, ištisos di
delės platformos su įvai
riais įrengimais ir su aukštu 
plieno konstrukcijos bokštu 
kiekvienas. Iš tų platformų 
daromi gi*ęžimai žibalui jū
ros dugne ieškoti. Viskas 
čia piasidėjo tik desėtkas,Sįa technikai ir žibalo spe-

gręžimo priemones ir grę
žimo būdus nepaprastiems i 
gyliams. Ir yra visai naujas 
dalykas daryti gręžimus jū
ros dugne ir giliam vande
nyje. Nenuostabu, kad į t 

Meksikos Įlanką dabar plū-

NAfJAS RADARO BOKŠTAS

šitas 90 pėdu radaro bokštas yra įrengtas Westforde. 
Mass. Iš jo buvo sekami rusu paleistieji Sputnikai, ir 
bus sekami kiti. jei jų rusai paleis. Juo naudosis ir 
krašto apsaugos Įstaigos saviems reikalams.

I MAIRIO IK TĖVO KRAITIS

metų atgal. pasaulio; cialistai iš visų 
Tos platformos yra įvai- galų. 

riaušių konstrukcijų ir dy-! Toje žimo technikoje 
dzio. Vienos stovi kietai pasic4ktafcnuostabiu iaimėji. 
atsirėmusios juros dugne is ‘ ll;lminiili„a tik kai-

KONSULATO IEŠKOMI

, . . i , mu. Čia paminėtina tik kai ,
—ievas ir vėl atėjai. —Aš noriu pasakyti, jog vamzdžių padarytomis ko- kas tu ialmėjin!ų. papvastai
—O ką daryčiau. Malki, republikonai nenori pakelti jomis Kitos, kad ir turi ko- ,eži^as daromas statme- Andriukaitienė 

neatėjęs? \ lenam pasidaro; demokratų vardą visuome-jas bet jos gali _.buti su-naį j žen)e Tač.iau nevisuo. Marjjona 
markatna. Nors dažnai ant nės akyse. Jeigu jie pasi- traukiamos, o pačios plat- met*grąžtas kietųjų žemės Ausvicas. Aleksandras.

tavęs supykstu, ale

I’o $3.00 prisiuntė: S. Brown,

• Franklin. .Mass.

Po 2.00: T. Baigis, Regina, 

iSa.sk. Canada: A. Jokūbaitis,

!Boston, .Mass.; T. Imbras, Le- 

vack. Ont.. Canada.

Po $1.75: J. Musys, Montre- 

I ai, Canada.

Po $1.50; J. Blažys. Manches- 

i ter. Conn.; M. šuimistras, Mon

treal. Canada; K. Stankevičius, 

!Trewe.skvn. Pa.: J. Schultz,

YVoodhaven. N. Y.

l*o $1.25: Joe Rukish. Ho- 

quiam. YVash.; J. Ratkelis, N. Y. 

• Po $I.oo: V. Slidžiauska.s. All- 

ston. .Mass.; A. VVisocki, Scran- 

toii. Pa.; Y. Grinkevičius, Nor- 

vvootl. Mass.: Z. Gapšis. Balti

more, Md.; Mrs. M. Milės, Nor- 

vvood. .Mass.; A. Glodenis. Cle- 

j veland. Ohio; Mike Kirdulis, 

! Cicero. 111.: .Mrs. Nellie Puzen. 

, Edgevvater. N. J.; Mrs. L. Pe- 

: rednienė. Norwood. Mass.; Mrs. 

į B. Kebiaitis. Detroit. Mich.; A. 

Strazdas. Detroit, Mich.: Mike 

:Skrebis, Detroit. Mich.; Mrs. F. 

Kalit. Anteioi>e. Sask. Canada; 

Fr. .Mockus, Aberdeen, YVash.; 

iCh. Puzacke. Thomaston, Con

necticut : S. Naujalis. Edinbo- 

ro. Pa.; T. Dagys. Kenora, Ont.. 

Canada; D. Pocius, Brooklyn, 

N. Y.

Po $.75: .M. Trainauskas,Cle

veland, Ohio; S. Jankauskas, 

Bakšy tė. Marcelė, iš Sintautų, p q Canada

Nuoširdus ačiū visiems.

Adomėnas, Juozas, gyvenęs De

troite.

• i,

Aidukaitė, — jos sesuo ištekę- šakiu tpskr. 

jusi už Antano žvirblio. Benderius, Juozas, Antano sūn..

Žukauskaitė, jg Marijampolės ap..

Mažeikiuose. ;

Blažys, Vincas, Vinco sūnus.

Jackienė, Filome-

gyvenęs j

aciu
Administracija

PITTSBURGH, PA.

Gražiai pagerbė P. Dargį

Vietos Lietuvių Prekyltos 
d. gra- 

prezi- 
jo 25 
darbo

ir vėl kvietė demokratų vadą į formos perkeliamos kiton glu()gsnįa paveikiamas gtat-Balionis, Petras, dirbęs miškuo- cibuiskytė

pamislinu, kad jaunas bu- prezidento patarėjus, tai la-! vieton. Dar kitos rymo ant menaj efna j, jeį gTažto lai- se ReEan> Ontario. Canada. na.

damas ir aš buvau toks pat Dai galimas daiktas, kad jie tam tikslui specialiai staty- fcu nesuvapiv<f į;s „ab ‘«nu. Baltutienė, Paulina, jos vyras Debiliam

ių gauna blūdėtf- nu’o^ buVO Povilas CaR“Os. gyveno gvveno <padraika. Taigi nusispaka-1 nori pastatyti jį prieš visuo- tų laivų, 
jinu

skas. Juozas ir Stasys, J 
Shamokir. ar Kulpmont

paviiMdus, tiksliai nustat0 o,ažto vie- Antanina, dukterys -Jane ir Sta- Indriliunas, Jonas ir Mykolas ir
apie tą ruskių sputniką pa-.ro nesuprantu. Kaipgi tas 
sišnekėti. Pereitą syki tu galėtų parodyti Stivinsoną 
man tvirtinai, kad tai yra į prastoj šviesoj? 
tuščias burbulas ir kad A-
merika be reikalo jo išsi
gando. Sakei, kad iš jo nė
ra jokio pažitko.

—Ar tėvas vis dar nenori 
su tuo sutikti?

—Ne, Maiki, aš nesutin
ku.

—Vadinasi, nori ginčytis?
Aš, vaike, noriu tau pa

sakyti, kad tas sputnikas 
gali padaryti daug gero A- 
merikos demokratams.

—Kokiu būdu?
.—Jie gali atimti valdžią 

iš republikonų. Jes, Maiki, 
asilo partija gali apversti 
sioniaus vežimą.

—Tas galėtų atsitikti ir 
be sputniko, tėve.

-—Ale sputnikas demokra
tams pagelbės, Maiki. Jis 
taip nugąsdino republiko- 
nus, kad šitie nebežino ką 
pradėt, ir prezidentas Ai- 
zenauras turėjo šauktis ant 
rodos demokratų bosą Sti
vinsoną. Tas reiškia, Maiki, 
kad Stivin sonas turi geres
nę galvą. Iš to, vaike, išei
na tokia rokunda, kad A- 
merikos prezidentu turėtų 
būti demokratas. Ir tu pa
matysi, kad taip bus. Ai 
beč jur laif.1

—Bet kodėl tėvas nepa
galvoji, kad Stevensono pa
kvietimas Į Eisenho\verio 
patarėjus gali būt gudrus 
republikonų manevras į- 
klampinti demokratu asila
i bala?» *

—O kaip tas galėtų būti?
—Gal taip ir nebus, bet 

republikonai gaii tokių pla
nų turėti, tėve. Juk negali
ma Įsivaizduoti. kad jie 
kviestų Stevensoną Į Eisen- 
howerio patarėjus norėda

Pagerbimo bankete daly- 
sesuo Emilija Paškevičienė. j vavo ne tik labai daug lie- 
lvanauskas, Edvardas ir Leo- tuviu, bet ir miesto majo- 

kitų 
pareigū- 

amerikie- 
kalboje

dauguma yra panerta 
vandeniu ir čia vra v

P° tą. Jei via reikalo grąžinti sė-
. Budrevičius. Juozas. Antano

kad 
mūsų 
malonioj 
tai
leidimu, kad nepasistengė 
paleisti erdvėn kokį nore 
‘mėnuli” prieš Rusijos “spu
tnikus”. Demokratinės Eu
ropos valstybės, kurios lai
kė Ameriką stipriausia sa-

Zloalo šaltiniai apuKia po Gečionis. Antaną 

rusios vos tnsdesimt metrų; kapinėmis. Sumanus biznis, * vai.. Kauno ai 

dabar drąsesnės platformų kad netrukdytų kapinėse nandoah. Pa. 

įbrido iki 75 metrų, o inži- ■ palaidotųjų amžino poilsio, j Grušas. Juozas. Prano sūn.. kil. 

nieriai jau projektuoja ir pradėjo gręžimą atokiau riš Stačiūnų vai., Šiaulių ap. 

tokias, kurios galėtų pasiek- nuo kairiniu, bet kai nakan-! Janu^ev’<-'*us- Anicetas, silvest-

is Pakuonio 
gvvelio She-

galės k.. Smilgių vai.

-Jokūbaitis, Vytas, iš Vokietijos

1IIYMV CtUU LCILtCiAi.

S.L.A. centro sekretorius
buvo išvykęs Anglijon, 

Amerikoje.

Jonaitis. Ben. gyvenęs 

YVest 40 St.. Chicago. Ilb

gimęs

mi pakelti demokratų pres- . epublikonus

tat apsaugą mes galim duo
ti kitiems? Kilo todėl su
manymas sušaukti Paryžiuj 
demokratinių valstybių su
važiavimą ir pasitarti apie 
susidariusią padėtį. Į tą 
konferenciją važiuoja pats 
mūsų prezidentas Eisenho- 
vveris ir pasikvietė kartu va
žiuoti demokratų vadą Ste
vensoną. Dabar klausimas, 
kas iš to išeis?

—O kaip tu rokuoji? 
—Aš, tėve, galvoju taip: 

Ieigu Paryžiaus konferenci
ja duos gerų rezultatų, tai 
visgi kreditas bus Eisenho- 
uerio strategijai, o ne mū
siškiems demokratams. Bet 
jeigu ta konferencija duos 
tik tuščią burbulą, tai de
mokratai gaus per nosį.

—Kodėl tu taip mislini? 
—Todėl, tėve, kad žmo

nės tada badys juos pirštais 
ir sakys: “Ve, jūs kaltinot 
republikonų vadovybę, kad 
tarptautiniuose dalykuose 
apsileido, o dabar nuvyko 
tarptautinėn konferencijon 
vyriausias jūsų vadas ir išė
jo burbulas! Ko velta jūsų 
kritika? Jūs negudresni už

s”.
tyzą. —Maiki, aš nenoriu dau-

—Ar tai tu rokuoji, kad'giau su tavim ginčytis, ba 
Stivinsonas vra ištyžęs? nežinau davadlyvai, kas iš

aens paviršiaus, kad ir vie- būdu buvo pasikasta po O- Jurgis ir Olga. 

šulo Įšeldytos bangos jųne- klahomos valstybės puria-ĮKlivečka. Kazimieras, Antano 

užlietų. Tačiau dauguma į- mento rūmais. J sūn.. iš Rėklių k.. Piniavos vai.,

rengimų — mašinos, biurai,! Xu()s,.,hll< k..l)itai() ....^.1 Pancvėžk, «,>.
miegamos darbininkų kabi- , , Kulikauskienė - Rabaūiauskaitč

nos, ūkio bei poilsio pa- '“T mok^,."' tC’:0na. vyras Kubkauskas. Vincas

talpos - panerti po vanile- c.h™k^J>azans2: ^^.^^in inienč, Irena.
niu. ir rvžta rizikuoti• a.

i - ii i -i 'skatina amžinas kapitalisti-Zibalo versmes Meksikos - ... ... 1, • , • - , mo ūkio varvklis — norasįlankos rajone buvo iš kar- • i i: J greitai ir sočiai pelnvtis. Irto aptiktos sausumoje. Da- '

veržlumą

nors

Lukauskien"' - Salytė, Bronisla- 

va. vyras Lukauskas. Pranas, iš 

Plungės vai.. Telšių ap.

Mikai auskienė - Narmantaitė. 

dabar daug kalbama, Magdalena, is Kūlupėnų kaimo.

ieškoma P° Ju* os kad žmonija greit susilauks j Kartenos v.. Kretingos ap.. vy 

paša Y- nauju įėgos šaltinių iŠ skai- ras Mikalauskas Adomas.

I".U ?|O‘ domo atomo ar ir kitokių,
tų yra apie 150,000 kvarira- Arnerikos žibaHnįnkaį al
tinių mylių išilgai įlankos AmenKOS zioaiinmKai, at- 
kiantų. Tame plote esama

Miliauskas. Juozas. Y'ir.co sun.. 

ir io dukterys Aldona ir Mag-

rodo, nesitiki naftos gady-' dut^lv- 
nės greito galo, ir gręžia- 1>arcst,s- I>raT;a>- 

skaičiusapie 10 milijardų žibalo ,
statiniu ir dideli degamųjų p a.,05duju kiekiai. Tas Iškali- ^ks,kos ’,ankoįe sVarc,al 
no Visas didžiąsias Ameri-; < K,eJ.a; ,Jau :,aba1' « v,a 
kos žibalo bendroves ban-!daU?,aU Kaip "00-
dyti laimės, ir dabar į atei
ties biznį metami šimtai mi- 
lionų dolerių.

Bandyti laimės tegali tur
tingosios bendrovės. Kad 
galėtum gręžti jūros dugne, 
turi išsinuomoti jūros plotą 
apie 2,000 ha didumo. Per 
varžytines vienam ha jūros 
ploto jau įvaryta nuomos 
1,450 dol., tad už visą plo
tą 82,850,000. Gręžimo į- 
rengimai kainuoja apie pu
sę mil. dolerių ir kiek dau
giau atseina pats gręžimas

J. K.

—Tėvas nesupratai, ką aš to galės išeiti. Pagyvensim jūroje iki 3,000 km. (1.80 
nėjau pasakyti. ir pamatysim. O dabar gud-Į mylią! gylio. Taigi mažo-

bai.
n oi

—Nu, tai kalbėk aiškiau sioms i žibalo bendrovėms

sunus.

Kletkus, Stasys, Prano sūn. 

Paškevičienė - Indriliunaitė. E- 

milija. vyras Jonas ir vaikai 

Jonas ir Kotryna.

Sajauskas, Balys, iš Trumpelių 

k. Obelių vai.. Rokiškio ap. 

Samoška. Jonas ir Vladas, ir 

jų sesrys. kilę nuo Šiluvos - Ty

tuvėnų.

Smiltims. Martynas.

Strižauskas, Jurgis. Jurgio sūn. 

Svobtmas. Vincas, žmona Ona.

Y'išniauskas. Vincas, iš Trum- tis:

dr. M. J. Vinikas pasakė 
gražią kalbą, plačiai iškel- 
dantas P. Dalgio nuopelną?. 

Kaip žinoma, Povilas 
kandida-

ezidento vie- 
terminui. Reik 

būtų nomi- 
išrinktas,

Jeronimo nes jįs< kaj,, sakoma, paties 
Dievo via sutvertas tokioms 
pai eigoms.

Pittsburgietis

Eik prie 
tis gyventi.

t u vėlių. 
Žemaitiene 
Jono duktė, 

leškomiei

■kruzdėlyno mokin-

Peteris. Petras. Petro sūnus. 

Popikas, Jonas. Juozas ir Pet-

ponių k.. Obelių vi.. Rokiškio a. 

Žeimienė - Samoškaitė. jos se

serys ir broliai Samoška. Jonas 

ir Vladas, kilę nuo šiluvos-Ty-

t < (įskaitė, Y'anda.

arba apie juos ži- 

naiiCe.įi maloniai prašomi kreip-

( on-uhite Gen. oi" Lithuania 
11 YYset S2nd Street 
New York 21. N. Y’.
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BETWEEN < 
PARKEP CARE

WINNI». THItTKNTN AAA TtAFFlC 
SAHTT POSTU COMTIST

ras. Pijaus sūnūs, kilę iš Bar-

! tininkų.

' Rabačiauskas, Antanas, I.iudvi- 

|ko sūnus.

i Ramomts, Petras. .Mykolo sūn.

! Raznuis. Bessie. gyveno Chica- 

; go. III.. 517 YY'. Blth St. 

j Rogalskis. Y'adovas.

'Žilinskas. Petras, 

škikaitė. Marcelė. Kazimiero d., 

iš Žibartų k.. Šiluvos vai., gy

veno Argentinoje.

Slivinskas, Petras ir Stasys, iš 

Vaiškunių k.. Bukonių jiarap. 

Svetikas, Henrikas.

Valaitis. Mykolas ir Pranciškus. 

Pranciškaus sūnūs.

Žvirblys. Jonas. Antano sun.. 

gyveno 177 Neptūne Ave. Jer- 

sey City. N. J.

Žvirblytė, Antai.o Žvirblio se

suo. iš čeniškėlių k.. Joniškė

liu \;d.. Biržų ap.

JAU RUOŠIAMAS SPAUDAI

KELEIVIO KALENDORIUS 
1958 metams

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių 1958 me- 
tams. Kalendoriuje bus apie i -d puslapių visokių

x skaitomų ir plati kalendorinė dalis.
Kalendoriuje bus Įvairių informacijų, naudingų

£ patarimų, eilių, juokų, atsiminimų ir kitokių įdomių 
-■ ir naudingų dalykų.

Nežiūrint kad viskas brangsta, ‘‘Keleivio” kalendo
riaus kaina lieka ta pati 50 centų. Prašome ji užsi
sakyti. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo 
adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadtvay 
So. Boston 27, Mass.
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f tislapis deltas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 48, Lapkričio 27, 1957

Moterų Skyrius
I;

Lordai nenori moterų

maišą argumentų. Bet tie 
argumentai tėra vėju pa
remti, nes. žiūrėk, po kurio 
laiko gyvenimas juos bus 
sumušęs, ir moterys, ko 
reikalavusios, gavusios.

Paskutiniuoju metu juo
ko sukėlė kaikurie Anglijos 
aukštųjų rūmų (lordų) na
riai, kurie pareiškė, kad 
moterims nėra vietos Lordų 
rūmuose.

Kaip žinoma, Anglijoje 
parlamentas susideda iš 2 
rūmų: Žemųjų ir Aukštųjų 
(Lordų) įūmų. Visa galia 
yra Žemuosiuose rūmuose— 
jis yra tikrasis krašto šei
mininkas. Lordų rūmai, ku
riuose, be 10 teisėjų ir 26 
arkivyskupų ir vyskupų, 
vra S42 didiku, bet kurie 
valstybės reikalais beveik 
nesiiūpina. nes posėdžiuose

ANŠLAVS EGLIT1S

Pasakos, kad Dievas pir- brovus, kai kurie mokslai 
mąją moteri Jieva sutvėrė buvo laikomi nepadorūs mo- 
iš Adomo šonkaulio. Įtaka terims studijuoti (medici- 
tebeveikia ir šiandien, nes na). Šiandien tas jau pra- 
ir šiandien dar nėra visiškai eitvje.
išgyventa nuomonė, kad Kiek pastangų teko mo- 
moteris, taip sakyti, yra že- terims padėti, kol jos gavo 
mesnio laipsnio sutvėrimas, lygias politines teises, nors 
Atsimenate, kaip Lietuvoje dar ir šiandien yra kelios 
sakydavo pamatę iš tolo a- mažos valstybės, kuriose 
teinanti nepažįstamą vyrą? moterys neturi lygių balsa- 
—Žmogus ateina. O kaip vimo teisių.
sakydavo pamatę ateinant šiandien jau tiek toli pa-
ra*™į- jlote,''is ate,ina; Čen8?:Jk?d kaikuri.oil tik-v; terialvvauja' vo/kSteTde 
—Niekad nepasakys, kad bos leidžia moterims net 5;wti:c 
žmogus ateina.

Bet šiandien niekas nebe.
, . ... ... ... šimtvs. Teisybė, ir tu rūmu
kunigu būti, tik katalikų |ejs- ja^aj rjbota. Žemųjų 
tarpe dar tokių “eretikų rūmų priimtą Įstatymą Lor-

ginčiįa. kad ir moteris yra neatsiianda. kurie sakytų, (ju tegali tik trumpa
žmogus, nes ir katalikų baz- kad ir moteiys gan būti ne ja|j.a sutrukdyti ne< iei 
nyėia pripažino ją turint blogesnės kaip vyrai tarpi- ?pmipG ’ mptn

VIŠI TRIS AKTORIAI

dar tenka grumtis su vyru reikalavimą, kuris jų teises j.ajp 
konservatyvu. praplėstų, tai tos ar kitos j.a(j

Netoks senas laikas, kai valstybės vairą savo ranko- 
aukštųjų mokyklų duiys se laikantieji vyrai atkelta, 
moterims buvo uždarytos, o kad moterys tam reikalui 
vėliau i jas ir moterims isi- netinka. Ir paberia visą

SKAITYKITE

Vertingas Knygas
BARABAS. Paer I^igerkvisto SIAURUOJU TAKELIU,

rašė K. B. Kriaučiūnas 

krikščionybės laikų Romoje. Pa- dė “Naujienos lestinoje ir Kipre, knyga lai- na $2.00. Senesnės kartos lietu- mėjusi Nobelio premiją. viams gerai pažįstamas daini-

c* •_* Lr o pirm n į n

Kaina ............... S2.25.
SUŽADĖTINĖ, parašė J. Ti- tinis. 15 Įvairių trumpų pasakojimų. 180 pusi., kaina $2.
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS, apie 20.000 žodžių,368 psl.. redagavo V. Baravv- į kas. pigiausias ir naujoviškiau- 

sias žodynas, kieti viršeliai, kai

na $4. daug

ninkas ir poetas K. B. Kriaučiūnas čia vaizdžiai aprašo savo vaikystę ir jaunystę Lietuvoje. gyvenimą ir veiklą Amerikoje. Įspūdžius grižus Lietuvon ir dabartini savo gyvenimą Amerikoje.

priešintųsi. Atrodo, 
tie rūmai yra atgyvenę 

savo amžių arba reikalingi 
pagrindinės reformos. Dar- 
biečiai kelia jų panaikini
mo klausimą.

Ir konservatorių valdžia 
sumanė “Įlieti” naujo krau
jo Į senų Lordų rūmų kū
ną — nori leisti ten dalv- *
vauti ir didikėms moterims.

Lordas James Bovle, 83 
metų, matyti, būdamas Įsi-

Pa- tikinęs, kad jo kraujo jau
---------... -Pan* i niekas nebepagėrinS, pasi-

' piktino tokiu valdžios su
manymu ir griežtai pareiš
kė. kad Lordų rūmuose mo
terims nėra vietos, nes mo
terys netinka Įstatymų lei
dimo darbui — jos galvoja 
ne smegenimis, bet širdimi. 
Tokios nuomonės, sako jis 
mūsų yra daug.

matututis Kuo tas įeikalas pasi-

i :

SENAS KAREIVIS _____________
parašė Jurgis Jankus. Pasakoji- baigs, pamatysime, O čia

mas apie nepaprastą žemaitį, kuris galima priminti, kad pana-
■*---- -------- —j—- .nuostabi, dalyku padare. kalbėj0 visi moteiTl bal-

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai n*P*d*r« \‘fno’ k"r» tikrai turėjo • tei«iu Dlierininkai ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- padaryti. 231 psl. Kama ............ ji-SaumO teisių pne.ininKai,
suomenės santvarka ir kodėl ji dar t rc-rtumo »-* bet Vėliau IT Jie gaVO lSltl-Kai-ia 25c DEL LAISVOS LIETU5 OS. Lietu- , . . , , s- ® ,.............. . , ' ’ vos socialdemokratų raštai dėl boi- kinti, kad vadinamasis sal-
LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG- ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo- Vvri«kn« nrotae valctr-

LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra- je. Kaina ...........................................25c, . 'YILKa. pi OtaS YdiStj-
dedantienis angliškai mokytis; duoda . . k-k-i-tk-tii i mrvi ;biniUS reikalus SDl’endŽiantištarimą, an-liškus pasikalbėjimus. KODĖL AS NETIKIU J DIEVĄ.!-’*1,., P
Kaita ......................................................75c ,JPllpa argumentų, kurie visiems,ne kiek ne blaivesnis UZ Va
nauja valgių knyga. m. Mi- ATLAIDV PAvESy P. Abeikio n»-!, iną™ų.ią minkštą motens- 

Che! omenes parašyta: 250 painų ma žemaičių Kalvarijos pra-įka Slidi.
Kaina 

Jesulič’o
.21.25receptą, 132 pusl

CEZARIS, Mirko Jesulič’o romanas, p>ai
vertė A. K. Puida, pirmoji dalis. PABUČIAVIMAS,

1SS puslapiai, kaina .........................»2
CEZARIS, Muko Jelusiė'o romanas, 

vertė A. K. Puida. Antroji dalis,
211 p«l. Kaina .............................. S2. TAVO KELIAS

eities. Kietais viršeliais, 467 pusla-
kaina ...........................................$4į

parašė J. Gru
žas, novelių rinkinys, 155 psl.

Kaina ........................................... 21.50.

R. J—nė

Filmų aktoriaus Mickey Rooney sūnus Teddy. 7 metu. su savo motina aktore Mar t ha Vickers. .Motina ir sūnus vaidina Civilinio karo dramoje, kuri bus rodoma televizijoje.

KRAUTUVĖLĖS PARDAVĖJA

Mergaitės veidu teka ašaros: 
Mylėjo, prisiekė, nerašo.
Negalima grąžinti vasaros,
Ir ji rankas ant slenksčio grąžo.
Sugriuvo pilys, mirė pasakos. 
Miestelis rudeniu patvinęs.
O krautuvėje — virvės, pasagos 
lr vinys, vinys, vinys.

Henrikas Radauskas

Ten gyveno, len norėjo ir mirti
(Tęsinys)

čia buvo padėti stiprūs pamatai didelei giminei, 
j bet pastarieji jienki klaikūs metai buvo ją išsklaidę. 
i Vylesni sūnų, šeimininką, rusai, savo valdžios metais, 
i išvežė i Sibirą. Jaunesnysis sūnus, vyresnysis leitenan
tas. ir žentai kovojo legijone, dukterys su vaikais gy
veno Kuišžemėj, o dabar jau rengėsi Į Švediją ar Vo
kietiją. Ir kitąkart taip triukšmingoje sodyboje dabar 
nesulojo nei šuo, nei nesugiedojo gaidys. Tolimoje iš 
tiesų aiškiai girdėjosi karas: gliaudė patrankos ir ret
karčiais nejaukiu aiškumu sulodavo kulkosvaidžiai.

Bet niekuomet vyresniajam leitenantui Karkleliui 
tėvo namai neatrodė tokie mieli ir nepaliktini kaip da- 

< bar. Iš tiesų, tik čia, prie šio tylaus upės kranto nore* 
; josi užbaigti visą savo amžių.

Iš ryto buvo palyję. Kieme nesimatė nė vienos 
S pėdos, nė vienos pravėžos—namai buvo palikti. Sunkia
• širdimi Karklėnas ruošėsi mašiną apsukti, bet namo 
languose ir dabar pastebėjo baltas užuolaidas, gei-ani- 
jas ir miltas. Jis iššoko iš mašinos, apibėgo didįjį gė-

i lyną verandos priešakyje, kur, smilgų užpultas, vargo 
rabarbaių keras ir kelios peonijos, užbėgo padilusiais 
laiptais ir paspaudė durų misingo rankeną. Josios atsi
vėrė. Pažįstamas kvapumas žolių arbatos: šaltmėtrų, 

i ramunių, kmynų ir vermuto apgaubė jį prieangyje. Vi
sur tylu. Įėjo seklyčion. Visi daiktai stovėjo kaip ir 
jaunystės dienose. Tik kilime buvo įgaubimas nuo sė
dėjimo. Viskas švaiu ir tvarkinga, tik vos jaučiamas 
dulkių sluogsnelis liudijo, kad daiktai keletą dienų ne
buvo kilnoti. Kiekvieną kaitą, kai Karklėnas po ištisų 

: metų nebuvimo aplankydavo tėvo namus, jie jam atre- 
idydavo vis labiau susiaurėję ir žemesni, štai, čia gi 
i buvo motinos spinta; kadaise ji atrodė tokia aukšta kaip 
namas. Grįžusiojo žvilgsnis anksčiau dažnai nukryp
davo josios viršun, nes už jos slėpdavosi sausainių dė
žutė. Mieloji motina. Ji jau seniai ilsėjosi smėlynėlyje. 
Taip buvo geriau. Kiek skausmo jai būtų buvę sulau
kus šių negailestingų laikų. Dviem žingsniais Karklė-

• naS peržengė grindis, kur kadaise galėju taip puikiai 
bėgioti ir žaisti. Jis apžiūrejo sienose pažįstamas nuo

braukas, draugijų grupes ir namus ant didelių juodų
kartonų ąžuolo remuose, priėjo prie rašomojo stalo, 
apdėlioto albumais, pageltusiais žemės ūkio žurnalais ir 

i laikraščiais. Padidinamas stiklas kaip ir visuomet gu- 
! -ėjo šalia giesmyno. Netoliese stovėjo motinos pianas, 
aukštas, senoviškas, susproginėjusiu šviesiu laku. Vy
resnysis leitenantas atkėlė dangtį ir paspaudė kelius 
akordus. Seniai nesuderintos stygos liūdnai suskambo,

SUVILIOTA

Ant kalno malūnėlis, pakalnėj šaltinėlis.
Sėdi mergelė ant akmenėlio graudžiai ašarodama:
Tas patsai šaltinėlis, tas patsai akmenėlis.
Tik nebėr ano jauno bernelio, kurs čia su man sėdėjo, Į jis jau nebeskambėjo, taip pat kaip ir šis namas, taip 
Kurs čion su man sėdėjo ir meiliai kalbėjo,
Rožėm dabino, vesti ketino, net angelu vadino.
Tie meilūs žodeliai, tie skaistūs veideliai 
Sudrumstė mano jauną širdelę, kaip tyrą šaltinėlį.
Tu visa tai girdėjai, nes tu i mus žiūrėjai.
Kodėl netarei, miels šaltinėli: “Meluoji, bernužėli”,
Kai jis mane mylavo, kai jis mane bučiavo.
Kodėl nešaukei, miels šaltinėli: “Eik šalyn, laidokėli”.

(Marytės Adomaitienės atsiminta jaunystėje dai
nuota daina).

I SOCIALIZMĄ/
, Parašė Leoną* Blumas. Trumpas

CEZARIS, Mirko Jelusiė’o romanas, socializmo aiškinimas. Kaina 25c. Morkų 
vertė A. K. Puida. Trečioji dalis, DEMOKRATINIO SOCIALIZMO^ „

176 psl. Kaina ......................... 52. PRADAI. Populiari ir naudingai 1
knyga šių dienų klausimams supras-!mjltU

____ ___ ______ ____ .. PaJšaukšta
173 pusk. didelis formatas, gera ••• i
popiera. Kaina ..............................^W;nas. Kaina ................. ........................10c
APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto • IPT17VH' TOTORIJA

•1. Aisčio atsiminimai apie Rink), o V NimKllSUlS < i i •Miškinį. Tuma. Savickį, Giras ir kt 1,. Dr;T- Joniko. P^iasis ir viemnte- AUSKU. IdS, nuplauta. Z«l ,-10 ,-etas tesulaukia, O jei lt’ 
2<y pusi. Kama ..............................52.w 8‘uo ausi.nu tei a as. ^au jlas. morkas sutarkuoti, pn- sulaukia, tai būna paliegę.

SVEIKINAME DRG. ANELĘ LIUTKUVIENĘ

“Keleivio” bendradarbė žiūri i ateiti ir savo pasku-

iir malonūs gai-sai pabudino jį tarytum iš sapno. Taip, 
kaip ir visas gyvenimas; niekur nebebuvo melodijos.

Vyresnysis leitenantas pakėlė galvą. Duiyse sto
vėjo aukštas, bet gerokai palinkęs žilagalvis storame 
megstiny, kuij dengė liemenė.

—Ko ieškai svetimame name? Ar nemoki labos die
nos pasakyti? — senasis tarė laužyta vokiečių kalba, 
pastebėjęs Karklėno pilkšvą kario uniformą.

Karklėnas trūktelėjo, lyg jam būtų pasivaidenę. Se
nojo vyro rankos pastebimai drebėjo, galva lingavo. 
Kairės lankos nykštis įprastoj poniškoj laikysenoj rė
mėsi į liemenės kišenę, taip, kad stambus paauksuotas 
retežėlis stipriai nušvietė gausius kabokliukus.

—Tėve! — Tėvas dar nebuvo išvažiavęs. Bet kaip 
karo metai jį buvo pakeitę! Karklėnas dar taip rys*

SEIMININKĖM
sklindžiai (blynai)

MURINO PAUNKSME. Balio Sruo- *’• Kair.a ..
vo, trilogišku istorijos kronika, SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Fa- saUKSlas CUKFaUS, 1 SaUKS- ^14 PlvmOUth St.), lailkri- .

rasė E. Vanderveide, vertė Vardū-jtaS SV’iestO, 1 Stiklinė grieti- čio 2fi 'd. mini savo 80-ii Rad-vn.ė ?!'ek Vyresnysis leitenantas sulaikė kvėpavimą, kad ga-
gimtadieni. Tai* amžius ku- iau.n.v?tės širdis plaka, lėtų sulaikyti jausmų potvynį,—taip sunku buvo žiūrint 

- - - 1 Džiaugiasi lytų aušra. jį senąjį šeimininką jojo pražūties pilnose senatvės
.................................... .. . ..... , ----------------------- ,------ , Mes nuoširdžiai sveikina- į dienose.

veikai WvertėK°M° t1kra teisybe apie sovtetv y^ti miltų, kiaušinių, diTis- p,.g ą Liutkuvienė į de- me ja ir linkime jai dar ii-j —Ar sūnaus nepažįsti? — paklausė Karklėnas už- 
nu«i Kaina_____ s.?2.*> RU3IJĄ, arb* komunistų diktatu-:kos, tiuputi cukiaus ii is- vintoio rioėimti ivAnmo ion. mi gražiu ir darbingu me- kimusiu balsu.

—Ką, ką? — atsakė senis, palenkdamas ausį, ta-v „ ■ - « I IM IIII !>• I IX «.
22.50 kaina ...................................................... aOe!

- ----------------—.— mases Kenu neaiaenus
Įkaitinta- >Ta razinkų, cinamono, tru

putį druskos, viską išmai
šyti ir po to sudėti išplak-

nės. dniskos. 
Nuskustas, nuplautas

na .........................................................23.00
MIRUSIOS SIELOS.
MiškiniJau pusi. Kaina... ra“^^  ̂ vintąją dešimti Įžengia jau
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo mo istorija ir valdymo praktika. La-1 mai>Vll. Uaiinia pilfletl 11 šuoliška dvasia. Ji Šviesia 

M Valadkos parašyta knyga, 260.hai daug medžiagos. 96 puslapiai. į trintos Varškės. iŠ paiTlOŠtOS________________________
ar romos popiežius yra nedidelius

KRISTAUS VIETININKAS? Pa
rašė kun. M. Valadka. Svarbu 

Kaina 21-20

rusi. Kaina
ZE.M.G7ES RASTAI. Garsio^os 

Tnū<u rašytojos pirmojo karo metu
Amerikoje parašvti vaizdeliai su ra-
iytojns paveikslu. 128 puslapiai, kiekvienam perskaityti.
kBl”M ......................................................#°C SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL-
NEPRIKI.AUSOMOS LIETUVOS SEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 

PINIGAI. Jono K. Kario, 160 pa-; naujausiomis žiniomis papildyta tuo
veiksli), 225 pusi., gerame popieryjo.' klausimu knygutė. Kaina ........... 25c
Kaina ...............................................  .25.00

mases kepti 
sklindžius gerai 
me svieste.

Prieš duodant

UŽSAKĖ KELEIVI 
DOVANŲ

i stalą,

A KISS IN THE BARK. J. Jazmi 
no anglų kalba sodrūs vaizdeliai.

KOKIUS DIEVUS ĮMONES GAR 
BINO SENOVEJE. Dievų yra vi

sokių įvairiuose kraštuose ir jvkiriuo-
150 pusl. Kaina kietais viršeliais 2£ -•* laikuose dievai buvo kitokie. Ko-
minkitais viršeliais .................... 21.20 kio buvo senųjų lietuvių dievai?
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Kaina ................................................. 21.00

Panšė Dr D. Pilka. PriUikinta-LEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 
Amerii.os lietuviams. 144 puslapių.I parašytas istorinis romanas iš te-
Kains
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis,.apdarais. Kaina

juokingas romanas, 240 psl. Kie-' VISUOTINAS TVANAS
tais viršeliais. Kaina ................ 23-

PER KLAUSUČIŲ ULYTELŲ, pa-, 
rašė Liudas Dovydėnas, įdomi' IUOZAS 

apysaka, 176 p-1 Kaina

21-00 raitijos krikšto laikų. Su kietais 
................23^0
. Ar galėjo 
kų apie taitoks tvanaa 

sako mokslas.
būti ir 
Kaina

sklindžius užpilti sviestu. *us kiaušinių baltymus. Skau į Mary Barauskienė iš Det- 
Grietinę arba pieno padažą ,adą ištepti sviestu, pabars- roito. Mich., užsakė metams 
duoti atskirai. Sklindžius, džiuvėsėliais ir sudėti Keleivį savo draugei Anna 
pabarsčius cukrumi, galima m0,’^ų masę. Ant paviršiaus Saltinskienei. gyv. Detroite, 
duoti i stalą ir be padažo, uždėti sviesto gabaliukų ir Nepamiršo Baranauskienė 
-- , , kepti orkaitėje. jp Maikio, kuriam atsiuntė
Morkų apkepas Duodant į stalą, apkepą &>. Ačių.

12 morkų, 2-3 kiaušiniai, supjaustyti gabalais ir api-
2 šaukštai cukraus, pusė sti- P* j1* tirpytu sviestu. Atski- ....
klinės manų kruopų, 1 o- raį f’uoti grietinę, pieno ar bodamas.

•^įbuolvs, pašė šaukšto svies- grietinės padažą.
£•£ to, cinamono ar tarkuotos SUMOKĖJO UŽ 3 METUS

Eina jx»r manas vandens ieš-

STAL1NAB, arba
«o oa Kaukazo razbaininkas buvo paftida , . . ... , ,

RUaįjos diktatorių. Kaina ..»5c citrinos žieveles, dmskos, 1
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
<36 East Broadwa? So. Boston 27, M

NAUJAS ADRESAS MO
ŠŲ ATSTOVO ANGLIJOJ

(stiklinė grietinės. i Drg. Kazys Bukaveckasiš "Keleivio’’ ir "Darbo” atolo*
J tarkuotas žalias morkas Cliffside Park, N. Y., at- vo adresas pasikeitė. Jh dabar 

sudėti tarkuotą obuolį, ma- siuntė 3 metų prenumeratą n* toks: J. ¥ enskfinas, 8 stė
nų kiuopas, su cukrumi iš-, ir dar pridėjo dovanų .$8.;wart SL, Belbhill • 
trintus kiaušinių trynius, jei Ačiū. Laaarshire, Srottand.

da pažino balsą ir susuko:
—Bematai, tu?! Jie spaudė rankas ir apkabino 

vienas antram pečius.
—To tikrai netikėjau, kad tave dar pamatysiu. 

Penketas metus nebuvai parvažiavęs — ko ir sakyti, 
išdidus sūnus. Ir dar, tokiomis aplinkybėmis. — Tada 
senis sušvelnėjo, balsas pasidarė šiltas:

—Sėdžiu tenai, savame kampe už lovos, girdžiu 
—pianas suskamba. Sakau, reikia pasižiūrėti, kad ka
tinas ko nore neapverstų. Ir tik žiūriu — svetelis!— 
Ir jis žingsniavo prie spintos išimti ką nors svečiui 
pa vaišinti.

—Ar tu esi vienas čia? — paklausė sūnus.
—Tikrai vienas.
—Ar iš. manęs žinios negavai? Prieš dešimt dienų 

pranešiau, kad tu išvažiuotum — pas Druvienos gimi
nes, o po to toliau Rygon.

—Gavau, gavau. Ačiū. Nuomininkas tuoj išvažiavo, 

ls latviu kalbos vertė Br.
(Bus daugiau)



Nc. 43, tapimo 27, 1957 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Septintas

Vietines žinios
Motery* ir poezija

paskaitė savo kūrinių, o tre-, Mirė j. Tamošaiti* 
tysis pranešė pakely susir-į ----------
gęs dabar madnia sloga ir J Lapkričio 21 d. po trum- mošaitienę, 3 dukteris,

Velionis paliko liūdinčią dėjo 82.5 milionu dolerių j 
žmoną Oną Ambakaitę-Ta- vajų. Iki sausio mėnesio ti-j

; negalįs atvykti. pos ligos staiga mirė Juo- anūkus, pusbrolius Antaną
4 kimasi surinkti 30 milionu.

Pačios moterys yra jioezi- Be poetų svečiai turėjo zas Tamošaitis, ką tik įžen- ir Stasį Puidokus, puseserę Ačiū už knyga*

B. Sruogos “Dievų miš

ko” pabaigą dėl vieto* što
ko* gavome atidėti kitam

numeriui.

Dievu Karalystė
Ar žinai ką pūsime l>ievo Kara

lystėje? Vieni džiaugsis, kiti verks, 
ne aš tai sakau. I»et Biblija sako! 
Jez. t>5:13-14.

Alik Armin 
•1444 Mass. St.
Gary, Ind. (10-SBronę Haller, daug draugų

d/ rengto banketo progra- žutę Paulą Borisevičiūtę. į Velionis Amerikoje išbu- ir bičiulių.
ja, bet jos savo lapkričio24 progos pamatyti šokant ma-;??8 1 81 metus.
J . viltu Ponio ii+zi i \ pIlOMlSS AlYlf

Inž. V. Sirutavičius pado
vanojo “Keleiviui” daug

NAUJA! NAUJA! NAUJA!

zą Tysliavą, nois šis, tuo Svečių buvo pilna salė. OJ° smuiKu n* dalyvavo, Harvarde* nori surinkti 
nepelningu “bizniu”, rodos, Grojo mūsų jaunų muzikų orkestruose. Visą laiką skai-gg k milionu doleriu
nebeužsiima. Pirmuoju du Stroliu orkestras. j t® “Keleivį”, buvo laisvų j ------

pažiūrų. j Harvard universitetas pra-iHUiKHbKrnnmfrruKiiininttfk.mnuiimz

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, i kurių sudėti Įeina visi mineralai, vitaminai ir kepenų bei kitų liaukų ekstraktai, kurie, jiagal medicinos mokslą, organizmui yra reikalingi sveikatai ir ilgam amžiui pasiekti. Tik vieną kapsule per dieną reikia imti. Vaistų vardas yra Ideal Ultrabex Kapsulės. Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.Kaina su persiuntimu $7 už bonką 100 kapsulių. Tinka visai šeimai vartoti. Prašom rašyti ir parsitraukt šiuo adresu:
IDEAL PHARMACY. 29 Kelly So., Woreester. Mass.V. G. Skrinska (savininkas)
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ŠVENTRAŠČIO TIKROVĖ Parašė T. J. KučinskasPažinosite, Dievas sutvėrė Adomui dvi pačias. Kristaus glamonėjimą savo gražios marčios,—jo aistros meilės žodžius. Reiškia, Kristus turėjo vaikų! Biblijos Dievas su mergaičių dora darė bizni bažnyčioje, susipykus už pinigus. Dievas išvadino mergaitę paleistuve. Dievas platino karus, svetimoterystę, nemoralybę ir 1.1, šimtai biblijos prieštaravimų. Psl. 156. Kaina $1.50. Gaunama pas knygų pardavėjus ir pas T. J. Kučinskas, 740 W. 341 h St., Chicago 16. III.

X Galvos skaudėjimą, nervinjru-; 
;Sma. prislėgta nuotaiką ir daujry- 
"bę litrų sukelią vidurių užkietėji-C 

mas. Tai viena didžiausių l>ė<lųX 
mūsų gyvenime. (J

Wanderland Herb Tea yra ua-jj 
tūralinis vidurių užkietėjimą pa-1* 
gydyti vaistas. Sudarytas iš dau
gybės specialistų parinktų žolių 
Herb Tea — arbata yra pažibė
jusi tūkstančiams. y

Natūralus vaistas—tikras vai-jį 
stas. VVonderland Herb Tea dėžu-jj 

kaštuoja tik viens doleris. Tuo-,, 
į ja u užsisakykit VVonderland Herb' 

Tea adresu:
Mrs. Mary Ohl

*32 UNION ST> INKERMAN. I*A. 
Lipų nealidėkit ryt dienai Tuo- 

tu rašykit!

g

PIGIAI SIAS BCDAS SIŲSTI VAISTUS Į LIETUVĄ MAŽUOSE PAKELIUOSE IKI 1 SVARO—tik asmeniškam var

tojimui. PAVYZDŽIAI:
' Rimifon ::00 tablečių 
Streptomvcin 10 grm . .
* P. A. S. po O.5 500 tabl.
5 Serpasil !<m» tabl. po 0.25 
Priscol XO tabl..........................

Tophosarn I 10 ampulių 
.S-l.Srt Irgapyrin 5<» tablečių 
.5:1.75 Capsolin 4 tubes.................$7.50

Vitam. B-12 p<> 50 mers. 25 amp. 
s.’l.oo Vitam. B. complex l<*o tablečių

Multivitaminai tablečių ,$5.G0

Prie nurodytu kainu pridėkit tik $1.50 pašto ir pakvitavimo 
išlaidoms. * REIKALAUKITE KATALOGU!

TAIP PAT

IKI LAPKRIČIO (November) 7 UŽSAKYKITE KALĖDINIUS SPECIALI N IUS PA KIETUS:

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS PERSIŲSTI 1 S S S R,
LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA

PARCELS TO RUSSIA, Ine.
Veikia pagal specialų susitarimą su Inturist Maskvoje.

1530 BEDFORD AVĖ., BROOKLYN, N. Y., Tel. INgersol 7-7272, INgersol 7-6465
Priėmimo punktas:
NEW YORK CITY, 78 SECOND AVĖ., Tel. ORchard 4-1540

GALITE SIŲSTI TIK NAUJUS DAIKTUSGalite siųsti medžiagas drabužiams, naujus drabužius, avalynę, odas. siuvamas mašinas, rašomas mašinėles, muzikos instrumentus, maisto produktus, vaistus ir visokius kitus daiktus.Galite atnešti savo siuntinius Į bet kurią mūsų įstaigą, o taip pat galite atsiųsti paštu. Paštu gauti jūsų daiktai persiuntimui i SSSR čia mūsų įstaigose peržiūrimi, apskaičiuojamas muitas, persiuntimo išlaidos ir tuoj pasiunčiama sąskaita. Gavus jūsų patvirtinimą ir perlaidą siuntinys, be jokio atidėliojimo, išsiunčiamas adresatui.Jūsų patogumui mūsų įstaigose galite siuntiniui gauti įvairiausių daiktų pačiomis žemiausiomis kainomis.
Siuntiniai išsiunčiami per 24 valandas nu ojų gavimo. Jie adresatą pasiekia per 6—7 savaites. Oro paš

tu siuntiniai nueina per 7-10 dienų.
SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS GAVĖJO PARAŠU.

Jūs gaunate per mūsų įstaigą gavėjo pasirašytą kvitą.Mūsų įstaigose dirba patyrę darbininkai ir jų yra tiek. kad kiekvienas klijentas patarnaujamas labai skubiai. Atvykus į įstaigą jums nereikia laukti. Jūsų reikalai sutvarkomi bematant.Jūsų siuntiniai mūsų įstaiagose sutvarkomi, supakuojami taip tvarkingai, kad siuntinys adresatą pasiekia pilniausioje tvarkoje.Mūsų įstaiga per ilgą metų veiklos laiką išsiuntė šimtus tūkstančių siuntinių ir visi siuntėjai mūsų įstaigų patarnavimu patenkinti. Todėl jūs su pasitikėiimu galite kreiptis i mūsų įstaiga.
PARCELS TO RUSSIA, INC.

1530 BEDFORD AVĖ,. BROOKLYN 16, N. Y. 
ši ištaiga atidarvta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6 vai. ir šeštadieniais nūn 9 iki 4 vai.

MANHATTENE PRIĖMIMO PUNKTAS:
78 SECOND AVĖ., NEW YORK CITY, N. Y.

MŪSŲ SKYRIAI:
DETROIT 12, Mich., 11601 Jos. Campau Avė. Tel.: TO 8-0298 
HARI FORD, Conn. 651 Albany Avė., Tel.: CHapel 7-5164 
LOS ANGELES, Calif., 121 So. Vemon Avė. DŲnkirk 5*6550 
PHILADELPHIA 23, Pa., 832 No. 7th Street, Tel. WA 3-1747 
CHICAGO, III., 3741 W. 26th Street, Tel. CR 7-2126
NEWARK, New Jersey, 263 Market Streeet, Tel. MA 2-6937

VVonderland Herb T ca pakibė-j* 
Xjo tūksančiams. xzx«xxxifl«3«x)e?xx?:x^:xxxxx

Vedybos
h Jauna našlė be vaikų ieško gyve-: 
Į nimo draugo iki 50 metų amžiaus.!

Daugiau žinių laišku. Rašvti:
Mrs. .M. D.
G3C E. Broadvray
So. Boston 27, Mass.

Ieškau gyvenimo draugės našlės 
be vaikų, kuri taipgi senatvėje norė
tų turėti draugą. Esu d5 metų am
žiaus. Baugiau žinių laišku. Prašau 
rašyti šiuo adresu;

C. Gerry
541 E. Seventh Street
So. Boston 27. Mass. (49

Paieškau gyvenimo draugės nuo 
50 iki G0 metų amžiaus, nesunkaus 
svorio. Aš esu našlys, daug metų Į 
gyvenu savame name. J užklausimus t 
parašysiu daugiau. j

M. Paukšta
10144 S. Bensley Avė.
Chicago 17, III. (50

Jaunom moterim 
Jauniem vyram . 
Mergaitėm . . . .

$54.00 Vyresnėm moterim .. .. Slč.uo
$73.50 Vyresniem vyram .. .. S4U.G0
$23.5o Berniukam.............................. S45.50

Taip pat pakietai pagal Jūsų pasirinkimą. Reikalaukite 
Katalogų ir Pavyzdžių

Tazab of London
51 RESERVOIR ST., CAMBRIDGE, Mass. Klrkland 7-9705

(Atvykit susitarus telefonu bet kurią dieną ir valandą. Imti Huron busą nuo Harvard Stjuare)

Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
gerai atrodančiu, rimtu, apsišvietu-

■ eita wawi Du^u.LL, >>««re-vw »jiu. s og’ iuaujaiiiu,
kad norėtų gyventi Floridoje. Rašy- , 
kitę:

Mrs. K. H. 1
P. O. Box 1803 i
Miami 10, Fla. (50

NEW ERA
Mes gauname daug apgailestaujančiu laiškų, kad nepirko NEVY ERA snampoo I pa matę pirmą kartą “Kelei- Įvyje” garsinimą, nės NEVV |ERA išplauna galvą, kaip [niekas kitas ir negadina lodos. Tas duoda progą plau- Ikams ataugti j Kitiems per Isave. Vaistų dėl plaukų at- 

Įaugimo nėra ir nėra reikalo. 
|nes tame nėra ligos.Siuskite $2.00 už 8 oz. bu- Itelį.

F. BITAUTAS 
327 East Exposition 

Denver, Colo.

KAS ČIA KALBA? *
Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, skaitysi neatsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos visai žmoniška kaina . . . kurios eina ir į Lietuvą ir ta pačia kaina—tik 5 doleriai už visas 4 knygas! (Kurie siųsite^ į Lietuvą, atsiųskite mums aiškų adresą).
SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane. nes myli. o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 psl. Tik $3.00 ► ČIKAGOS SE&eLIAi—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, kurioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose • vandens ir druskos. Iliustruota. 316 psl.. kaina .. $3.00. *ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir- ► dies rūmuose ir juos tikrai pažįsi, kada mane skaitysi. 449 F puslapiai, kaina $4.00. Iliustruota.ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa- ’ ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį ~ išlikimą. 652 puslapiai, kieti viršeliai, kaina tik $3.00!VISOS 4 KNYGOS TIK Už $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2. ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00. už 2 tik $3.00, už 3 tik $4.00. ‘Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:

MARGERIS, 3325 So. Halsted St.. Chicago 8, III| DR. ALG

i Kunigams vesti katalikų baž
nyčia uždraudė 1.000 metų po 
Kristaus.

► ►

aflfflSžti&SisSKKSi.«s fcaKsš
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g Nuo pirmos Lietuviškos Gazietos iki dabartinių laikraščių 
nuo 1879 metų iki 1955 metųkiek kokių kur buvo leidžiama laikraščių ir žurnalų, visi yra sudėti su paveikslais buvusių leidėjų, rašėjų ir pačių laikraščių. Parašė ir išleido F. Lavinskas su stipriais, gražiais viršeliais. Kaina tik $4.00. Kas pirks knygą Angliakasių Atsiminimai ir Lietuvių Spauda Amerikoj, tas abidvi knygas gaus už $5.00. įdėkite penkinę į laišką ir atsiųskit, knygas tuoj gausit. Rašykit aiškiai savo adresą. Kreipkitės į 

Frank LAVINSKAS. 41-41 46th St. Ixmg Island City 4, N. Y.

Lietuvių Spauda Amerikoje

■S?

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
„ AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 
x tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko

vas dėl Lietuvos laisvos ateities,
SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI $10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesį.

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

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

ML M. J. VINIKAS
897 Wwt 891h Street, New Yerfc 1, N. Y.

S

SIUNČIA SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 

IR KITAS S. S. S. R. RESPUBLIKAS

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., INC.
(Licensed by l'SSR)

135 West 1411* Street Tel. CHelsea 3-2583
(Tarpe fith ir 7th Avė.) New York 11, N. Y. (Arti visą požeminių traukinių) 

FIRMA SUDARĖ SPECIALI SUTARTĮ SU INTURISTU, MASKVOJ.

Siuntinius galima patiems atnešti asmeniškai, atsiųsti paštu, arba kitu siuntėjui patogiu būdu. Klijentai, gyveną už New Yorko ribų ir kurie atsiunčia siuntinius paštu, tuojau (atgal grįžtančiu paštu) gauna tikslų atsiųstų daiktų sąrašą ir pranešimą, kiek 
persiuntimas kainuoja.

Siuntiniai atydžiai supakuojami ir išsiunčiami laike 48 valandų. Po keliu dienų siuntė
jas gauna iš firmos oficialų JAV-bių pašto kvitą, kuris įrodo, kad shmtinys adresatui 
pasiųstas.

SVARBU! Visos siuntimo išlaidos, įskaitant muitą, apmokama čia. vietoje. Jūsų 
artimieji ir draugai siuntinį dovaną gauna be bet kokio mokesčio. Siuntėjas gauna ga
vėjo pasirašytą kvitą.

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOTAS
Pradžiugink SAVO ARTIMUOSIUS SIUNTINIU KAl.fiDOMS!

MVSŲ SVKIS: YPATINGAS DĖMESYS IR MANDAGUMAS SU KIJJENTAIS.

Kt.UENTV PATOGUMUI MUSŲ IŠTAIGOJE NERIBOTAS PASIRINKIMAS MEDŽIAGŲ, ODOS, 
VAIKAMS DAIKTŲ, SKARELIU, SALIKU IR KITOKIU DAIKTU PRIEINAMOMIS KAINOMIS IK 
AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES.

ŽODYNASA. LALIO
Lietuvių-Anglų ir

Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiaidvigubos špaltos
Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsaJcymu

BRUKNĖS LAPAI
Bruknes lapai yra vartojami nuo be- tvarkingo šlapinimosi. nuo akmenėlių augimo, inkstų uždegimo, pūslės nedirbimo neveiklumo ir šlapinimosi kanalo. $2 sv.Trukžolių šaknys nuo patrū- 'kimo. pasijudinimo, skaudėjimo po krūtine, dieglių. Suteikia [prakaitavimo ir atkosėjimą.

i Kaina ...................$3.00 svr.l’elvnos žole nuo plaučių ne- ' sveikumo, geltligės, karščiavimu, drugio ir nuo gumbo pasp 1 kėlimo, taiso vidurius jas geriant, duoda apetitą geresni. Kaina ■ $2 00 svaras.ALENANDER’S CO- 
414 Broadwav 

South Boston 27. Mass.

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadvray 

So. Boston 27, Maaa.
rvwvvvvvvwwwvvvvvvvvvv aumsumn
vueotxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  X X X XXXXXXXXX XXX*SO0<

įstaiga atidaryta kasdien 9—6 val„ sekmadieninis amo 9 iki 4 vak 
Informacijų klauskite: Tdef-. CHehea .1-2583

NEPAMIRŠKITE! Kad siuntinys nueitų prieš Kalėdas, jį reikia pasiųsti laike 
kelių ateinančių savaičių.

Galima siųsti tik naujus daiktus. Galite siųsti medžiagas, naujus drabužius, ava
lynę. odas, maisto produktus, siuvamas mašinas, rašomas mašinėles, vaistus ir kitką.

Df.MESIO! Visuomenės patogumui CLEVELANDE atidarytas skyrius. Jo adresas: 
900 Liberty Road, CLEVELAND 13, Ohio, TeL TOWER 1-1461

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAMKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 
kita spaustuvė. Praiome kreiptis iiuo adresu:

"KCLCIV1?’686 East Broadvray, Soatk Bostoa 27, Mate

1



KELEIVIS, SO. BO8TON No. 48, Lapkričio 27, 1957Puslapis Aštuntas

.KUR BŪSIT 
SEKMADIENI?

PABALTlEČiL D-JOS SMUIKO KONCERTAS

Lietuvių Piliečių Draugijos 
Auditorjoj įvyks jubilėjinis 
banketas.

ši sekmadieni, gruodžio 
1 d.. Bostono ir apylinkės

SLA 308 kp. vakaras

UITVAK

Jos k«-n;-ert;> nyks ŠĮ penkta

dieni. lapkričio 29 t’ S:.’»0 vai. 

vak. Jordan Hali. Ritėtai gau 

nami prie Įėjimo.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DRAUGIJOS JUBILĖJINIS

BANKETAS
rengia LDD 21-oji kuopa 

SEKMADIENI, GRUODŽIO 1 DIENĄ
ce’tas skirtas estu smuiki- lietuviai renkasi i Lietuvių 
ninkei Evi Liitvak.' Piliečių Draugijos auditori- UETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGIOS AUDITORIJOJE

Nepaprastas jos talentas ją ien >’i*a ruošiamas sau-
smuikui jau paaiškėjo, kai nU5 banketas — Lietuvių 
ii buvo tik 5-riu metu am- Darbininkų Draugijos 25 
žiaus. Ji 11-os'metų*pasi- metų sukakties minėjimo 
rodė kaip solistė su Helsin- banketas. Banketą ruošia 
kio orkestru. 12-os metųat- LDD 21-oji kuopa, 
liko Čaikovskio smuiko kon- Bankete dalyvaus ne tik

368 VV. Broad tvay, So. Bostone

PRADŽIA 5 VAL. VAK.

I
! SLA 308 kuopa savo vei-*. 
klos 16 metų paminėti lap-1 
kriėio 30 d. 6 vai. vak. San
daros patalpose (124 F St.) 
rengia vakarienę. Visi na
riai ir narės su savo bičiu
liais kviečiami dalyvauti- 
Bus ir linksmoji dalis.

Rengėjai

Šachmatininkų susirinkimas

Dr. B. Vatulionu

aą, ii
laiiku.
Tek. U*. Puesat. Rksde IsUai 

Memrial Hsspitsl

Astaaas: nuo PtoTidsny 14
lios.

DR. D. PILKA

Kiekvienas šio banketo dalyvis bus papuoštas gražia 
jubilėjine gėle. Be to, bus ir meninė programa-

šaukiamas šeštadieni, lap
kričio 30 d. 7 vai. vak. So.

, ...... .................... ... . Bostono Lietuvių Piliečių
Banketo seimininkes svečius ir viešnias vaisins ska- Draugijoje 368 W Broad-

certą su Tallino Simfonija, bostoniečiai. Bus svečių is rja paukštiena, pačių gamintomis dešromis ir kitokiais 
14 metu amžiaus iau baigė Noruoodo. Brocktono, Lyn- skanumynais. Gros šauni orkestrą.
Tallino konservatoriją. " no. VVorcesterio. Laurence,

Ji vra <u°ebanti sujungti navei niiHO ir kilu vietų. Kviečiame visus is arti ir toli. Nesigailėsite pas mus
audriima 'aunv<ė< gyvumą Taigi. gruodžio 1 d. visi atvykę ir smagiai praleidę sekmadienio vakarą.

n.jh.Ln-in'fn Un-T-Lmn ' keliai tegu veda i Lietuviu D .su piiOienausiu jaunumu— ........ RengėjaiPiliečių Draugijos auditori
ją. O Tamsta — kur būsi? ________ .____ ,_________ ___________ ,_____ ,ikas yra reta dovana 

Neu York Times*’ Evi Liit--
vak no Neu Yorko debiuto 
buvo tuojau 
nauja žvaigždė muziKos 
horizonte.

uay. Bus renkama nauja 
valdyba, bus aptartas Ka
nados šachmatų meisterio 
Povilo Vaitonio atvykimas 
i Bostoną ir tarpklubinių 
rungtinių reikalai. Vėliau 
Įvyks žaibo turnyras tarp A

Daugiau žinių apie
banketą rasite skelbime, ki- !b pnpazinid ..i.,,,a toj šio puslapio vietoj.

—Rep.

Vargu, ar kas spėjo už- Programoje bus atliekami 
miršti mūsų pianisto And- Randelio. Schumanno, Ba
riaus Kuprevičiaus koncer- cho. Tubino, Ellero ir Sar
ta. kai artėja sekantis kon- manovskio kūriniai.

Kultūrininkai ir 
lietuvių dainos

M mes
Kultūros Klubo eilinis su

sirinkimą* buvo lapkirčio23 
d. Jame kukliai prisiminta 
klubo nrio Prano Lamberto 

“Darbo** redaktorius prof. 60 metų amžiaus ir 40 jo 
Kaminskas sekmadienio poetinės kūrybos sukakties.

, . - , > .- Atvyko prof. J. Kaminskaskariuomenes suKakti

Liet. Veteiar.ų S-gos “Ra- j
mo\ė Lo-.ono >k\iiu> vakare atvyko i Bostoną ir Klubo pirm. inž. dr. J. Gim-
val -3 vai nn i I iet Taut* Žada kelias die- butas tarė trumpą žodi apie• . ... • • nas.
S-cos namuose. 4>4 E. 4th
m. gruodžio mėn. 1

j ir B. kl. žaidėjams.
PLEKAVICIAUS KEPYKLA, 815 Cambridge J 

??St., Cambridge, K E P Ė J A 1 a Geras investmentas i nuoša
li DAITirDVCDOCAn vv,)v- Nereikia nieko Įmokėti 3~ ir 4 šeimų namai, puikiame sto
rinki VISIEMS Laimingo* ir Linksmos PADĖKOS nU°m°S Per meneS| $215
| ŠVENTES.

Namai Pardavimui

Kaina $15,500 už abu. Susitarsim dėl finansavimo, šaukti savininką: HI 5-0074. (51

MM t «< 
ir mm 7 Mi I

546 BR0ADWAY
80. BOSTON. MASH. 
Telefonas AN 8-1320

ToL A V Z-4«M

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 
Nedčliomis ir Šventadieniais:

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti Uph4>*a Corner 

DORCHESTER. MASS.

kelias die-
sukaktuvininką ir Įteikėjam 
raudonų gėlių puokštę. Po
etas S. Santvaras savo ir 
savo žmonos vardu pasvei-

pammėuraa. i kur: maloniai piučio Klub" naI'.iai « Sitokiu į
kviečiame 'visus 'bostonie- S™<>dzio 1, bet gruodžio lo Prabėga metai- išgąsdint,:
čius kuo skaitlingiausiai at- <’• - P; )’• susirinks Lie- briedžiai.

" tuviu Piliečiu Klubo patai- Prabėga metai skausmo, lai-;
A. Juknevičius. Vilniečiu P05e .SP‘?S? klausimo: uz- mes ir garbes,

S-gos Centro V-bos pirm.', daryt, klubą ar ne. V ,s. Tik dainos žyd!, bijūnai 
skaitvs dienai ,lrilaikvta nariai prašomi dalyvauti, j liepsnaziedziai,
~ r> v ‘ .--------------:—~----- Tik meiles žodis skamba irpaskaitą. o pp-le& R. Noi- Skautų tėvų pokylis skamhės 1
vaišaitė ir D. Venckutė pa- „ * -------, . . . ., . ,Skautu tėvu komitetas ir Įteike dovaną Lietuvių

Street. South Bostone, ren- Kęstutiečiai renkasi 
gia viešą Lietuvos kariuo- gruodžio 15 dieną 
menės 39. metu sukaktuviu

deklamuos.
Po iškilmingo akto ten

pat bu- šeimyninis pobūvis, 
įėjimas laisvas.

Kalėdų eglute gruodžio 22 d.

Lietuviškosios mokyklos 
tėvu komitetas Kalėdų eg- 

gruodžio 22 d.
vak.

lutę rengia .1

gruodžio‘29 d.‘ Lietuvių Pi- beletristikos antologiją”, 
liečiu Draugijos salėje ren- Dramos sambūrio režisorė i 
gia linksmą pobūvi. Mokė- A. Gustaitienė ir akt- Z. Za-: 
stis tik Sl? rakaitė padeklamavo kelis

------------------------ 'sukaktuvininko eilėraščius.
' Sukaktuvininkas visiems 

T , x . nuoširdžiai padėkojo.
Lapkričio -4 d. bostonie-> yiuz. Izidorius Vasyliū-I 

čiai turėjo progos būti Lai- kalbėjo apie lietuvių 
S\'ės ' .. - - - -

KAMBARYS NUOMAI
Išnuoniuojamas geras kambarys. 

Karštas vanduo, virtuvė, vonia.
56 Thomas Park 
So. Boston. Mass.

Į^rrmmrmrmiTmnT
iį
SĮ Į Į E

» Atlieka visokius “plumbinjt”—|
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo!

js. Kainos nriei-P

Charles J. Kay 
(KUČINSKAS) 

Lietuvis Plumberis

ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm nesu ką darote, pas
kambinkit, paklauskit mūsų kainų.

Telefonas CO 5-5839 
iI2 -Mt. Vernon, Dorchester, Mass.

Reto grožio koncertas

\ arpo rengto ^ta^io liaudies dainas, kuriose, pa-, 
sak ji, yra sukauptas liau
dies dvasinis gyvenimas, iš-į 
kėlė jų reikšmę mūsų kultū
rai. priminė mūsų pareigą • 
jas puoselėti ir išeivijoje—, 
dainuoti, rinkti. Mes dar

o va:. vaK. sv. Petro bažny- Baranausko ir Stelos Yolani 
čio.- salėje, o sausio -5 d. -Končienės reto grožio kon- 
Lietuvk; Piliečių Draugijos Certe.
salėje banketą, kurio bile- Kitame numeryje apie 
ta: plaunami nėr mokinius. bus plačiau parašyta.
Kiekvieno tėvo pareiga nu
pirkti bent porą biletų.

Mokykia pašalpų iš šalies
negauna, to dėl jai sunku 
galus su gah
Suodi.i- >u.'ninktma> nuta- lapkričio 26 d. 8:30 vai. apie 180,000) ir labai ma- 
•?i mohMc metam.'pa- vak. statomas John Osborne žai teišleidome, to dėl jos

^yvo veikalas “Look back ang- nėra dar tinkamai suskirs- 
p a! ous -;as'i er”. Vaidina ir studentė Irę- tytos ir išstudijuotos.

gar patekę tė\ai na Nikolskytė. Įėjimas ne- Kavutės metu pasirašytas

I. Nikolskytė vėl vaidina

JĮ

KAI KAM REIKIA TIK VIENO TELEFONO 
... O KAIP YRA SU JUMIS?

Jūs negyvenate saloje. Jūs esate užimtas asmuo moderniškame veikliame gyvenime. Kaip jums patogu yra turėt daugiau ne vieną laikrodį bute. taip Jūs džiaugsitės turėdami daugiau negu vieną telefoną namuose. Jūsų virtuvėj, miegamajam ar skalbykloj. . . Tai sutaupys daug žingsnių. taupys bėgiojimą laiptais, taupys Jumis! Dabar galite pratęsti spalvuotą telefoną už tik
si.25 per mėnesį ar mažiau, pridedant taksus ir vienkartines Įvedimo išlaidas. Pašaukite jūsų vietinio Telefono Biznio Ofisą šiandien pat.
NEW ENGLAND TELEPHONE AND TELEGRAPH COMFANY

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 va), 
iieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magautės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir člū- 
;anų krautuvę, 502 East 
Broadvvay, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau- 

i lamas ir “Keleivis.”
Steponas Minkus.

:auaai 
Kas perka

nesurinkome jų visų nei , 
Bostono universiteto tea- Lietuvoj, nei išeivijoj (A.

. tre (Huntington Ave.,prieš Mažiulio žodžiais, dabar 
suvesti. \ i- Symphony Hali) antradie- Lietuvoj esama jų surinktų

ies ir
nuo . ■ atleidžiami. -Jo pusę mokamas 
prašoma sumokėti iki gino-________________
(iz.o 1-5 o. ižd. K. Simana- Lvgiosios su Harvardu
vičitii (328 E St.). jo pava- _____
duotojui L. Lendraičių!
(450 .Seventh St. arba mo- vardo universiteto šachma- _______________
kv-Kio' insp. 1). Giedraičiui tų komanda buvo atvykusi Nepraici$kime progot 
šeštadieniais mokykloje ' .. ...... .............

bendras sveikinimas Kali
fornijoje apsigyvenusiems 
klubo nariams — Brazdžio-1

, , •—TT-,- i t niams, Andriams, Cibams ir iLapkričio 16 dieną Har- Barmieneį

R The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų receptus ir turime visus ta vus vaistus.Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui i Lietuvą ir kitus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vaistų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų. gJei reik vaistų—eikit Į lietuvišką vaistinę.

Sav- Emanuel L Rosengard, B- S., Reg. Pharm.,
382a W. BROADVTAY. tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. | 

Telefonas AN 8-602S
Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad- S

Į So. Bostono lietuvių pilie- i,,cPrB,c,,Kimc Pro«o’ j DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 
čių draugiją tarpklubinėms So. Bostono Thomas Park Į NAUJOJOJ ANGLIJOJ
rungtynėms su lietuvių A. mokyklos salėje giuodžio 8 Parcel Department

-------  Rungtynės pasibaigė lygio- d. 2:30 vai. p. p. Montrea-į (FX> At/1^7
Netiukus ; ;ieš Suffolk mis 2i2-2'_.. Mums taškus lio Dramos Teatras, Bosto-Į f ft/1 r f* L/Df2rf€ r f ui*

apskrities prisiekusius po- laimėjo: Ged. Šveikauskas no Lietuvių Bendruomenės Ellis Buildinfs, Room 10 Tel. AN 8-8764
sodininku- (juriesi teks L Andrius Keturakis 1 ir valdybos pakviestas, vai-! 409 VVest Broadway So. Boston 27, Mass.
sbž: apie I no savotiškų suk- K. Merkis 1 2. Bostono tarp- dins “Baltaragio malūną”. Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius j LIETUVĄ ir VISAS 
čių. Ju taipe via 4 advoka- klubinėse šiuo metu pir- Tai labai Įdomus veika- kitas RUSIJOS valdomas sritis
tai. rei’ dak.aiai. o daugu- mauja Cambiidge YMCA Jas, parašytas okupuotoje.*® naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Vi
ma kilu 17-21 metų jau- su 2,J-,_. (laimėjo prieš Lietuvoje ir okupantų val-i5*8 ’dajdas ir’ SSSR muitą apmoka^^d^ntėja*
nuoliai. kuiie nmėjo leng- Harvardą. Boylstoną ir ly- džios konfiskuotas. Jis su . , , t__
tai pu.-ipelnvti. giomis su lietuviais). Pasta- dideliu pasisekimu vaidin- KO-’eI’, *>raįykite

Jie it«-ii:ė automobilių rujų dviejų metų Bostono tas Kanadoje — Montrea-
< a ; ii: bendrovėms rei- meisteris — Boylstono kiu- ly ir Toronte, ir J.A.V. —
Laiavimus grąžinti nelai
7 . j: <.:ri:ikimu nuosto- ir Cambridge. Lietuviai kol- stery. Nepraleistame pro- išlaidos. įstaiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės Hetaviškai.

Esama ir tokiu sukčiu

Vaistus ir medžiagą galima užsakyti pigiau šioje jstai-

L

liu.-. i 
jiems j
SUiad" 
ju lei 
ir adv<> 
jų byla.-

( } <

f ■—- t
Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytoju ir Ckirargae 
Vartoja vėliausios konstrukcijų

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akiniu 

VALANDOS: nuo 2-4, noo 7-S 
534 BR0ADWAT 

SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pašakarnis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETR1STAI
vu iunnc.
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Saredomis—ofisas uždarytas.

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE

409 W. Bronduray
SOUTH BOSTON. MA88. 

Office Tel. AN 8-0948
37 ORIOLE STREET 

Veat Rotbnry, Ma
Tel. FA 3-5516

ar parduoda
namus, ūkius, biznius kreipkitės į
Praną Lemhertą

REALTOR 
597 E. BROADWAY

SO. BOSTONE

Šaukit nuo 9 iki 7 v. vak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku; Tel. GE 0-2887

vnrmmmmnncRA

NAMŲ SAVININKAMS 
Pcntiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame Stoge
liais ; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petrus
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Ma
Tek: JA4-4576

KETVIRTIS A CO. 
—JEWELERS— 

Laikrodiiai-DeiMtntai 
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžioa, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
Tel. Ab 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

Telefonas

A. A.

27, Ma 
AN 8-4148

Beajamin Moore Malevoa 
Popieros Sienoms

Stiklas ‘
Visokia Reikmenys Namsa 

Reikmenys Plamberiaaaa 
Visokie Geieiies DaUrtai

VAISTAS "AZIV A’
1—Vaistas nuo 

oo nušutimo

<aUMOOOOUOMUUOeMUUUUUBI

Į APSI DRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Jntiee of thc Pearc—ComtaMc 

598 E. Broadway
So. Boston 27, Mana.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

4—Vaistas nuo kojų niattjl- 
mc, piritams, tarpupirūtūma lr

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų adresu. Pačių siunčia
mų prekių svoris negali būti didesnis kaip 19-ka svarų.

, . , , , -r, , - - r-. • n , Įdėkite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo lr gavėjo adresus. Mes,dai- >as suklupo pilės Brandeis Čikagoje, Detroite ir Roche- SįUntinj perpakavę, pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimo 
sto- ir Cambridge. Lietuviai kol- stery. Nepraleistame pi*o- išlaidos, (staiga lietuviška, dėl

Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų Įstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun

čiame su INTURISTO Įgaliojimais.

;'»kia nelaimė kas laikosi antroje vietoje, gos pamatyti tą Įdomų vei- 
- M-istiko. Jie turėdami laimėjimą prieš kalą, kuris pasakos forma

» \aizduoja tikit n\ bę.^ Tokios gjuntjnjaj priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. vak, ketvirtadie-,
, . . , , , . , 1>en ’l05? i niais nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 iki 2 vai. po pietų, i
Liet u m B komanda i ra- scenoje dar nesame turėję! i

8—Vaistas ano kosulio. Grslt

yto.iu. kurie Brandeis ir lygias su Camb 
. patvirtino, i'idge ir Harvardu, 
kurio apsiėmė

laimei* Bostono ‘’Y” 2-3 Pamatykime’

Rsikalaukfts litq raistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui 
kiekvieną numerį |l. Pini
gai, ėokia ar nranuy orderis tė
kalno. Adresuokit: (M)

lūšies vaidinimu
i

Skelbimas laikinas, išsikirpkite adresą-
8flver Strest

27. Mm


