
KELEIVIS
PRENUMERATA METAMS] 

Amerikoje, Kanadoje, Pie
tų Amerikoje, Europoje. .$4.00 

KELEIVIS
CM Broadiray. So. Boatoa 17.

KELEIVIS
Ltthuanian Weekly

75.000 Lithnaatent te and ahoat IjBMAMte tbo United Stetea 
KELEIVIS

CM Broedvay. 8o. Bartos 17,

NO. 50 “Keltino” Telefonas: 
SO 8-3071

THE TRAVELER LiTHUANIAN VVEEKLY
Entered

SOUTH BOSTON, MASS. GRUODŽIO (DECEMBER i 14, 1955
Second Class Matter February 23, 1905, at the Post Office ai Boston, Mass., under the Act of Mtrch 3, 1871

Atdaro Nunerto 
10 50 METAI

Šaltasis Karas Po Atlydžio 
Vėl Eina 'Normaliai'

Rusai Vėl Pravardžiojasi, Kaip Prieš Ženevos Šypsenas; 
Nauja Ofensyvą Rusai Daro Azijoj ir Berlyne; 

Vakarai Dar Dairosi Priemonių, Kaip 
Gintis nuo Maskvos Landumo.

Santykiai tarp Vakarų PrOrtCUZai Atideda
valstybių ir Rusijos dabar- Rinkimus Alžyre 
tiniu laiku jau grizo į nor- &
malęs vėžes”. Rusų spauda _ _ ~ ~ ,
ir vadai jau užmiiįo savo Piancuzijos nnkimai jyyk-
švpsenas ir savo mandagu-313 331,310 2 d- Alžyro 
mą ir pravardžiojasi, kaip departamentuose rinkimai 
jie' ų narė tada. kada "Že- atidedami kuriam laikui dėl 
neves dvasia” dar nebuvo ten vyksiančių neramumų ir 
pasirodžiusi pasaulyje. susikirtimų su arabų nacio- 

V aka. ų valstybėms rusų Plancūzijoj rinkimų kam.

JAPONIŠKA CEREMONIJA

Japonijos iiapc,iitor aus anira-is --nūs sulaukė 20 metu ir lapo pilnametis. Ta su
kaktis atžymima keistomis ceremonijomis Čia ji matome oranžinės spalvos seno
viškais drabužiais apsivilkusi imperatorr us rūmuose nusilenkianti dvasiškiams.

Vieningas Unijų Sąjūdis
Priėmė Savo Programą

.-----------------
Po Keturių Dienų Diskusijų Pirmasis Suvienytų Unijų 

Suažiavim&s Pasibaigė; Priėmė Veiklos Pro
gramą ; Dės Pastangas Organizuoti 

30,000,000 Neorganizuotų.

Aiškina, Kas Čia Amerikos Darbo Federa- 
Gerai Uždirba cijos ir .c: L.°-unijų

sis apsiviemjmo suvaziavi- 
’ . . i mas pasibaigė pereitą sa-
seKietonus, vakę p0 keturų dienų dis- 

j kusi jų ir aiškinimosi. Pir- 
vienybės suvažiavi- 

bingoje nuo- 
vieningoje dva-

Žemės ūkio 
E. T. Benson, rinkimams

betžodžiai mažai terūpi, „„ jja dafaai. paclame
užtai nemažai rupesnio ke- ikal.štvje Stebjtojai prana.
ha rusų bandymas jsisti-kad komunistai lin . .. „ „ , ,
pnnti naujuose Azijos, kras- kimuose praves daugiau Žydai L zpuole Paršiuku Skerdimo Senator. Knoivland 
“°ch1-uSovVadatorUtSstovų’ ■?«*“ jie turėjo.sena- Sirijos Pasienį Politika Atmesta
, ,.. . . t . me parlamente. Tas atsitiksIndijoje dėl teikimo Indijai ne dėllo kad komunistu 
eKonomines pagaloos ir dėl

, > ..produktų kainas ir
Žada N elaukti Vėse.

besiartinant pradėjo ąis-masls vle 
kinu kodėl žemes ūkio mas pl aėjo įal.| 
produktų kainos smunka, - ik • h. 
bet tų pačių produktų kai- sl0,e 
nos kiautuvėse visiškai! Suvažiavimas priėmė daug
neina žemyn. Ras noi-s visokių tarimų, nuo apmo- 
tarp farmenų ir vartotojų,! kamog televizijos iki 
turi gerai pelnytis, nes ki- ni politikos. Tarp kitko 
taip krintančios produktų nmanmai reikalauja; 
kainos turėtų numušti tų

krautu- Plėsti viešąją butų staty
bą; mažinti mokesčius ne-

Izraelio kariuomenės da-
--------  Žemės ūkio sekretorius pasiturintiems gyvento-

ukio sekretorius Senatorius W. Knovvland pripažįsta, kad farmerių jams; prižiūrėti, kad korpo- 
ūkio seKi etomis, .................................... „dūkiams pingant, varto- racijos negalėtų išsisukti

už maisto produktus nuo mokesčių mokėjimo;
pramonės

enununniies pagaiuua u uci . . i Ufitu rmdidėin- i- T. R- j— Žemės ŪKIO seni etOilUS, ...
prekybos didinimo. Pana-l,n>s sies s»yąiws pradzio- Ezra Taft Benson, atmetė S Kalifornijos paskelbė, priduku 
šias derybas rusai vedė ir “’ ' pT"aP“ia3kova^e. uzpuolė Sirijos teriton-;kai kuriu įtakingų republi-kad jis lauks prezidento D. tojai msiskaldvmo. Pikčiausia kovaburmoje. Abiem tom šalim ^v7wnn«Z* Hvip joJ\antl ame Galilėjaus eže-lkon^ sįūlvmą supirkinėti iš D. Eisenhovverio pasisaky- moka net šiek tiek aukštes- drausti vilioti

. ___. . j. j r lilKilIi LtUov t; 1 liet Lėti p ennn oi*ohn covm’nn nn_ - . . .. __ _ _ / j-i _s__s.____ ____  1___~ _____M _____ l-r limnnoc 10 vmnn

. . „ seniau buvusių politinių bi- ; 9Q arahai huvn naimti i
nemažą ekonominę pagalbą -- j- Dabar tie vadai ir , ■ ~ '—-"Y'J Kiaulių---------------------------- - • , - =. a. - -
ir žada atsiusti visokiu savo \nr ne• n.elaisv*' žydai skelbia, kad tu žymiai sumažintas, o to-šen. Knovvland žada nebe- ekspertai dabar bandys aiš- M uždarbį; pagerinti socia-
ekspertų padėti tiems kraš- 531111111X31 ant turėję 4 karius užmuštus dėl ir rinkoje kiauljenos pa- laukti ir išstatyti savo kan- kinti, kokie tarpininkai gau- . draudimą; remti far-
tams kurti pramonę ir vy- " _________________ Į1 sužeistų. Po kautynių sjųiymag sumažėtų ir far- didaturą. Jei prezidentas na perdaug didelius pelnus, menus ii smulkiąsias įmo-
kinti visokius darbus. Visi >-> * <n • ’ ,žydai pasitraukė Į savo te- meriai už kiauliena gautų sutiktų būti kandidatu, šen. Tų tarpininkų yra daug, nes ues, pakeisti Taft-Hartley
.ūsų žadami ekspertai bus, Ku^a\rdovanojo Jritoriją. geresnes kainas. Dabai ’" 1 ’ ’ J j--’-* - - -

be abejonės, ir bolševizmo 
platinimo eksjiertai.

Iš Indijos rusai keliauja

Kairūs fanuose bū- prezidentas nenasį&akys. tai žemės ūkio departamento pakelti minimalinį darbinin-

vlbOKlUb UdlUUb. V Ibi ry • ’ • •• ___ ____——  . a
žadami ekspertai bus, “USai Jntonją. geresnes kainas. D a b a r Knovvland žada širdingai maisto produktai yra per-įstatymą; panaikinti atskirų

Kašmirą Indijai Izraelio vyriausybė skel- kiaulienos kaina visą laiką ji vemti, bet ilgiau delsti su dirbami, pakuojami ir tik valstijų išleistus įstatymus,
_____  bia, kad užpuolimas ant Si- ejna žemyn ir farmeriai turi apsisprendimu negai ima. paskui skirstomi prekybi- vadinamus “right to work”

i. rijos pozicijų buvo daromas didplin nuostoliu. Tiosa nes jau laikas ruoštis nomi- ninkams. įstatymais, bet kurių tikslas
yra silpninti unijas; įvesti 
draudimą nuo potvynių ir

šuto Afganistanui ginklus, valdomoj provinejoj, delbus nuo puldinėjimo žydų" Tu?" TT-Tori,?'v!5313 kovo mėnc3io P1'3’ .. ........

pramonės išdirbinius, įvai- kurios tarp Indijos ir Paki- tentonjos. nariūivmą atmetė ir kiau- dzioje' Jungtiniu Tautų _
rius ekspertus ir technišką stano dar eina ginčas. Ta , T?]?"' likiu skš-d^nii. nebus. Ka- Republikonų eilėse šen. zacija jau’ kelintą savaitę pirmas suvažiavimas pa-

Sovietų Rusijos vadai, vijos pozicijų buvo daromas didelių nuostolių. Tiesa, nes Jau
į Afganistaną, kuris jau da- Bulganin ir Chruščiov, lan- atsikeršijimo ir Įspėjimo kiauliena ninga fanuose naciniams balsavimams, ku- T
bar via rusu įtakoje. Rusija kėši Kašmire, toje Indijos tikslu, kad atpratinus ara- jr daug mažiau krautuvėse, vie kai kuriose valsijose jau m_„:u Nariu Klausima* , . , ..

Žemės ūkio sekretonus džioje -------- kalavimų.
dar eina ginčas. Ta Naujausias žydų susikir- M, pasiūlymą atmetė ir kiau- _ '................... Jungtinių Tautų organi-

kurti. lankymosi proga rasai vi-timas su arabais vėl padidi- Kno2l,„d «u taraši da! vieno •‘dvio” "" skyrė komisiją, kuriaipagalbą pramonei
Daugelis stebėtojų mano, sai nesivaržydami “pripa- no nejaukią atmosferą Pale- 
kad ’ Afganstanas jau yra žino" Kašmirą Indijai. Alinoje. Sirija ir Egiptas ne-
įtrauktas i rusu “įtakos sfe- Pakistano vyriausybė dėl;seniai skelbė, kad jos su 

jungusios savo armijas vie
noje vadovybėje.

rą” ir jų iš ten net ir su di- tokio vienašališko nišų pa
dėliais kapitalais jau nebe- sisakymo Indijos ir Pakis- 
gaiima išprašyti lauk. tano ginče protestuoja. Pa-

Arabu kraštuose nišai sa- kistanas prašė rusų Tikrino
vo ginklų statymu dar la- kad jie Prezidento Sveikatą žemės ūkio sekretorius ne-

non, kad politikienai ir vėlbb u sudrumstė ir taip blo- mirė, 
,uus žydų-arabų santykius nebojo, 
ir Vakarų valstybės dar te- Rusai

daise demokratams valdant Knowland pasisakymas su-tariasi dėl vieno “dylo”. skyre koimsiją, Kūnai ^pa
valdžia čia supirkinėjo kiau- kėlė nemažai nepasitenkini- Jau ir sutarta, kad į J. T. vest.a pnziūrėtųkad unijose

. likęs ir .jas naikino. Tai bu- mo. Prez. Eisenhowerio ša- organizaciją reikia priimti neT!ve“tJ* **K«tienai, kad 
vo 1932 metais. Dėl tada lininkai mano, kad partijai iš karto 18 nauju narių. 52 U"\JU . b „ fondai butų 
paskerstųjų kiaulikių poli-gali laukti iki vasaros vidų-JT narių tam pritarė. ▼ėdami sąžiningai, kad uni-
tikieriai paskui kiekvienuo- vio ir tada gen. Eisenhower Dabar kyla kliūtys dėl to Jos* nC?>iCtS u^*ukt>.
se rinkimuose liejo grau- dar galėtų apsispręsti ar jis susitrimo vykdymo. Saugu- Hzdl* »ubver»yyiai gaivalai 
džias ašaras ir, matomai, bus. kandidatu. mo taiyba turi nutarti, kad lr kad unijose butų pasahn-

ji siūlo tokius tai narius
priimti. Bet kokioj eilėj to- naciJ»-

ta rasinė ir kitoki diskrimi-

būdami Indijoj Pereitos savaitės gale ,<z ** o t" motebegalvoja, kokių priemonių “padovanojo” Indijai ir specialistai gydytojai vėl ti- • •
ten imtis, kad rusai negalė- Goa portugalų koloniją, o krino prezidento D. D. Ei- ----------------------
tų Įsistiprinti svarbiose Vi- portugalus rusai išvadino senhowerio sveikatą ir Pa-| Partija
biriniųjų Rytų kraštuose, erkėmis. skili pranešė, kar preziden- ~

Amerikoje vyriausybė nu----------------------------to sveikata eina geryn visai
mato ir ateinantiem metam Pranašauja GerUS normališkai, bet dėl daug

verktų, o todėl ir tą pasiū- Montrealįį Studentai ki nutarimą padalyti, kad Suvažiavimas pavedė iš-
i---- ----- -- " Parodė Savo iAkcijaf\n^3S nebūtų apgautas. rinktajai vadovybei pradėti

Pavyzdžiui, jei bus nu- plačiai užsimotą vajų nau- 
tarta priimti pirma Maskvos jiems nariams traukti į uni- 
siūlomus kandidatus, tai m- jas. Suvažiavimas sako, kadMontrealio d i d miestyje 

į ereitą penktadieni studen sai pasku gali balsuoti už prie naujos sąjungos pnsi- 
kitų kandidatų priėmimą, dėjusių unijų darbo srityje 

. Gali būti ir atvirkščiai... yra apie 30,000,000 neorga- 
į Australijos, tos miesto autobusuose ir Kiausjmas yia? kajp pa(ja. nizuotų darbininkų, kuriuos 

ryti, kad visi 18 įeitų kartu reikia traukti į organizuotų 
ir niekas nepaliktų už dunj. darbininkų eiles.

Šia savaitė pasaulio gel- --------------------------

Aust ralijoj Lai m i tai suruošė protesto demon- 
--------- įstraciją prieš pakėlimą važ-

J

Rietimu? uzslkrauto darbo preziden- Rinkimai
Ltuauiiua 2 tas jaučiąs nuovargj. Gydy-, parlamentą žymiai susti pri- tramvajuose. Studentų mi-

. . ~ . tojai patarė prezidentui su-no dešniųjų vyriausybę, ku-nia nužygiavo į miesto
Va?riU??iamOJlėS,.?j u?*-’ mažinti savo darbo naštą, rios priešakyje stovi Robert valdyba ir turėjo visai drau- _ _____  ____ ____

•• in-zi z ■ v ■ — ---- r —*"■ Gordon Menzies. Darbo gi^ką pasikalbėjimą su mie bėiimo orcranizaciios vadai zi i •nanv.1.eV metai biznio<kacijų nesurado. Partija dėl jos nevieningu- sto majoru. Paskui miniailajžo ffaivas kaip ^Omaha DldziūUSlūS
^'kaip šie^l955 metai^0"! Prezid*ntas pa s taruoju į mo ir vidujinių kovų nete-pradėjo šūkauti; “Mes no-, padaryti, Rad njekas nebūtų Skerdyklų Centras 

Pramonininkus anklausi.!laiku vėl įsitraukė į savo pa-j ko keliolikos vietų parla- rime akcijos. Majoras su- apgautas„ arba kitaip pasa. --------
nėjo prekvbos rūmai ir iškei?as ir turėj° ^te. norėti akdį^ Tuo^tarpu^T • ^lbėt°jai Omahos ^dmiestis Mais

tarimų su savo bendradar- Galutinis balsu pasidali-P ,ei'. 3k J i . 11P galvoja, kaip jie geriau ga-metais pirmą karta pralenkė 
f . Studentu mimą 1’™“^ |ėtų vienas kitą apstatyti. Chicago kaip skerdyklų cen-

Gal Kinija “išgelbės pa- tras ir tuo žvilgsniu užima 
dėtį” vetuodama Mongoli- pirmą vietą visame krašte, 
jos ar kurios kitos rusų ko-Šiais metais per 11 mėnesių

prašyti iš kongreso ne ma
žiau pustrečio biliono dole
rių užsieniams ūkiškai pa
galbai teikti, nors kiek se- A . - . , , . . --------- ----- ------ --------1, ■ •<
niau buvo tikimasi išsiversti > .V1 jokių kompli- Gordon
be pagalbos užsieniams.

Rūpesnio kelia ir rusų po
litika Berlyne, kur Maskva
veikia per savo lėliu vyriau- .. . , _v b- -• v i • • neto prekvbos rūmaisvbe rvtinei Vokietijoj. 1 , •, , .■ , ,• * • J J J gautu atsakvmu matyti, kad

Ceilonas Valosi
““"Ibiais. Be to, prezidentas na- n>i;4iSkės tik oavui •’ dudentu mimą isimaisebiznieriai ir kitais metais! ’> * jimas paai. kės tik šią savai- (Jaug mjesto padaužu ir vi_

tikisi gerų uždarbiu ir gau- ‘ Rinkimus vyriausybei ,. npaičk;n .ruivalu ir‘ ,mnkų aukštoms pareigoms i.,;,nBtl iv “Petrovo ‘ neaiškiu gaivalų n
1

-------- i siu užsakymų.
Ceilone savivaldybių rin- šių metų švenčių sezo 

kimuose iš 10 komunistų nas yra labai geras, žmonės 
kandidatų i Matara miesto perka įvairiausių dalykų, 
valdyba tik vienas tepraėjo, darbai eina gerai ir nesą

pareigoms pa(jėjo laimėti ir 
I ir pradėjo vėl vadovaut ša- afer ' 
lies užsienių politikai.

m r: a . Petrovas, buvęs rusų prasidėjo riaušės.

Sudano vyriausybė pa-

diplomatas. atsimetė nuo Demonstrantai sudaužė locijos priėmimą.
bolševizmo ir paskelbė ne- mieste 172 tramvajus ir 62 ------------------
mažai slaptų dokumentų autobusus. Sudaužė taip,! .Amerikos karo

Omahoje buvo paskersta 
6,099.642 gyvuliai, kai tuo

aviacija tarpu Chicagoje buvo pas-
Seniau tas miestas skaitėsi jokio pagrindo laukti, kad,^untė protestą Anglijai ir apie rusu šnipinėjmą Au- kad daugumas vežimų be- praneša, kad yra išrasta ii keista tiktai 5,710,616 gy- 
Ceilono komunizmo tvirto-kiti metai būtu liesesnį. (Egiptui, kodėl tos valstybės stralijoj. Tai*pe Petrovo nu-tinka tik mesti į laužą. Poli-jau naudojama katės akis vulių.
vė. Dabar Ceilono žmonės------------------------------------susitarė dėl galutino ple- rodytų šnipų ar bent nesą-cija bandė padaužas išvai-arba toks prietaisas, su ku- Omaha jau keli metai
miestą apvalė demokratiš- Pakalbinkime draugus ir biscito Sudane visai neatsi- moningų rusų bendradarbių kyli. bei tas nepasisekė. Ke- rio pagalba galima ir nak- siekė pralenkti Chicago sa
komis priemonėmis nuo pažįstamus užsisakyti “Ke- klausę Sudano vyriausybės buvo vienas kitas žmogus liolika žmonių buvo sužei- čia taip pat gerai matyti, vo skerdyklų veikla, bet tik
sv. timos valstybės agentų. leivj ” Metams kaina $4, inuomonės. .artimas Dmbo Partijai. sti laike “jaunimo akcijos”, kaip ir diena šiais metais tas pasi.sekė.



Puriau!? Antras r 1i lP-t jocton No. 50, Gruodžio 14, 1955

Kas SavaiteUni j osSusijungė
Ilgai laukta unijų vienybė pagaliau virto faktu. Dvi 

per 20 metų taipusavėje kovojusios unijų sąjungas.
Amerikos Darbo Federacija ir C. I. O. (C«ngress o* in- 
dustrial UnionsL susijungė i vieną sąjungą, nešiojan
čią abieju apsijungusių organizacijų vardą: A. D. F.—
C. I. O.

Visą pereitą savaitę naujoji unijų sąjunga laikė sa
vo pirmąją konvenciją ir priėmė tarimų įvairiausiais 
klausimais. Svarbiausieji tarimai liečia pačių unijų per
sitvarkymą. Po centrų susijungimo bėgyje dviejų metų 
turi būti sujungti atskiru valstijų A. I). F. ir C. I . O. 
centrai, o šalia to iškyla reikalas ir Įvairių ūkio sakų 
unijas jungti Į vieningas organizacijas, kad toje pačioje 
ūkio šakoje nebūtų besivaržančių oiganizacijų. Sker
dyklų darbininkų dvi unijos jau šutai ė eiti prie vieny
bės ir sujungti vienoje unijoje apie 500.000 tos srities 
darbininkų. Tas unijas neabejojomai paseks ir kitos da
bar dar greta viena kitos veikiančios "unijos.

Naujoji unijų sąjunga jungia industrines ir amatų
unijas. Industinės ūmios A. D. F.- C. I. O. iėmuo?e tu- draugajj ir tos apylinkės ir kodėl būtinai reik ugdy-šelpk. Tegu jie mane su- ia suinteiesuoti noimalia Amerikoje yra mada vis-

W’NSTO\ CHURCHH.l.

.Vr.s.ijos žynius valsty biuinkaa ’ūinsion t haiehiU su 
žmona, šiomis dienomis minėjęs SI metų aražiias su
kakti. t r.urehiil ir šiandien tebėra parlamento nurys.

'tikras saugumas esąs kalė
jime, koncentracijos stovy-

pritrūko tai ir išėjau vieną 
semestrą padirbėti. O, kai 
išėjau, tai ir čiupo . . .

nauangi abu skubėjome, 
tad teko skiltis. Prieš atsi
sveikinant jis dar pridūrė,
Kad jo mergaitė atvyko iš Nenori Prekiauti
Nevv i oi ko ir kitą mėnesi Amerikos valstybės se- ... . , , urvini »
bus vestuvės. kietorius, John Foster Dul- k T, H,

Šiandien jis jau vedęs ir les> kalbėdamas su V. Mo-'. ^ukantų pirm mnkas
šeimos susilaukė. Mokslui Iotovu ženevoje, užsiminė, 1?e.^Jones’ ” ,
nėra laiko: šeimai duoną kad jeigu Rusija nori nor- kaleJ^e, nei konce ntiau-
tuii uždirbti. Ir taip Lie- mekvbos su Ameri-’JOa> btov> kloję, nei daigi
tuvai dar vienu mokslo P -* C-U ---- 1 -druskos kasykloje jie vartostuvai dai vienu mokslo ka tam nera jokių khuclų. « J J
žmogum mažiau. j F Dulles net siūIė> kad ?.a*bo' , , ,

Šiandien tą atsitikimą pu- Amerika galėtu parduoti Zlno’ . kokį- >au*uau’ 
simenu toaėl, kad neseniai ,usams nemažai žemės ūkio Zmonių , į , 
teko kalbėti su vienu mūsų nrnfi,lkTn nenorėtu ore- r°>e’ Der ias> J”........... ~chkagieėn,. f ” ti kio žah^omS kliudo >-vKinti nOn’

■• •• kia_ti Raio žaliavomis. mo saugumo gyvenime, 
Į šitą pasiūlymą vesti (saugumo darbe, uždar-

tose
jam

vie-
ne-

gana žmonių
Kada atsargiai užsiminiau 
anie netuitingu studentu

jaunystes Matvti. rusai “saugumo
kaiįi abi i didžio-šelpti

žaismių Mos partijos yra .-upuvusios žinėja, baliavoja ir dar juos nama>-

stambus verslininkas Bole-'ti socialdemokratinį judė- šelpia... prekyba ir jeigu kalba apie ką, kas ponams fabrikan-
sius Kraučialis, tikras bro-1 jimą. * Nieko jam neatsakiau. “Prekybą”. tai tik propa- tams nepatinka, pravar-
lis visuomenininko Antano' Toje knygoje -klandžiai Taip, yra tokių, kuriems tė- >ando> sumetimais, aiba džioti “socializmu , nors 
Kraučialio. W o r ce s t e r. įaprašyta požemii io pašau-vai padeda ir net mašinas galvoje įsigyti daugelis tą žodi vartojan-
Ma?s.. ir Juozo. Hartford, lio veikla ir santykiai su nuperka. Yra veteranu sti- Amerikoje Jiems tiūkstamų čių apie socializmą tiek te- 
Conn. Nevv Yorko valdžia. Be jo- pendijas gaunančių, bet ar karo žaliavų ir toklų Pabu’išmano, kiek ir tas fabri-

Bolesius mums rašo: kiu šlifavimu parodoma, visi tokie laimingi? k.-; kulių 3ie Pa^Ys nęPa* kantų naujasis pirmininkas.
„Mūsų miestas labai kaip vyksta vagystės, .gem- v . . - „ • • ro Pa^aminti ir kuinuos

daug nukentėjo nuo audrų, bleriavimas. sukčiavimai, vi- ,. ePasa ei. P Jle vėliau galėtų nusikopi-
ą -................ „ . . . vanduo užliejo viską, nune-sokios piktadaivstės ir npt meiSal ... .?s . juoti.Svarbiausieji uždaviniai, kuine šiuo metu stoja pnes .. . .,J .. ; . . .«ny.u^. . ............................. . . se nevuen tiltus, išplovė ke-naujai susivienijusi unijini judeuma. vra organizaci- . . 1 ,- v-i-- M- * • - -- ' bus, sugriovė namus, krau-mo pobūdžio Pirmoje eileje reikia išgyventi dvidesim- tuves d- if fabli. - ridėjo. vvstėsi ir kaip —M- — 7 —- — —- i— rai „kamba Deja tiktai

ties metų skilimas ir jo palikti vietomis gilūs pėdsakai. kus Mano žento Hkeriu mo_ įžsibai< ' P ns dirba, kad savo jaunes- kybą, bet kai jiems Amen- cR į " ' J ’ **
Paskui seka reikalas traukti , unijas kiek galima dau- nopoH nunešė tiesiai i Wa- Ten ' parodoma, kaip ?! lsIail^V 11 -1 mok>* ka ««lo prekiauti, jie tyli. “
giau naujų narių. Tas itin yra svarbu pietinėse valstijų- terbury, o šiaip iš lietuviu žmogžudžiu sarvšis (Mur- Ią 17elStU/ . Jam, .paCiam Tas dar .kai;a T‘od.°’ kokl° neatsistoio ir nepasiūlė kad 
se. kur unijos dar nėra išsikovojusios visuomenėje sau daug nenukentėjo, tik tu-der. Ine.» ^vystė sindikatą, RuslJOS dlk_ valdžia panaikintų muitus

ant įvežamų iš užsienių pre
kių, nes tai yra federalinė

ri savo skyrių. Į kui i iš pat pradžio? Įsijungė visos buvu 
sios C. I. O. unijos ir 38 unijos iš buvusios A. I). F. Tai 
yra toš unijos, kurios tvarkosi industrijos pagrindais ir 
jungia savo eilėse visus vienos pramonės šakos darbi
ninkus, neatsižvelgiant i jų dirbamą amatą, išsilavini
mą darbe ir kinkius pasiskii-stymus. Kitos unijos, ypač 
senesnės A. I). F. unijos laikosi ir toliau amatų uniju 
principo, nors pasikeitimai tvarkymosi būde yra visiškai 
valimi

Mr. Cola G. Parker davė 
patarimą fabrikantams ne- 

neimti jokių

Niekas iš suvažia
vime buvusiu fabrikantu

prideramos vietos ir pripažinimo, 
štai rišasi su išgyvenimu 
kuose rasinių prietarų ir 
stijose unijos stovi prieš 
uždavinį. Įvairūs pramonės tarnautojai

Tas uždavinys ank- rėjo daug baimės, 
unijose ir bendrai darbiniu- Radzevičius, kuris 
neapykantos, šiaurinėse vai- naktyje važiavo iš 
“baltkalnieriu” organizavimo klubo, užvažiavo ant tilto

vi.- didėian- tiltas trūko, automobilis nu- kams. o kiti 19 milionu nu-
... Daugiau- radija kad lenkai taip pat'“2 . T , 

tie imliom: buvo iš- -. . • kretorius John

Alekas kuris davė nei metus 20 • . --j-- - i •.. jei nuoširdžiai dairysimės.
vidur- milijonų dolerių pajamų, iš netoli reikės beieškoti indija ir Goa 

l.etuv.u o venas m,boras teko po- tokj(J dži - - ,n<?',a
), licijai ir miest< valdinin- • - ; • . •

vra
tis ir savo skaičiumi ir savo ūkiška reikšme darbo žmo- plaukė Į M ateibuiy. o jis ėjo 
nių sluoksnis, kui į būtina yra įtraukti i organizuotų dar- ka lko Tomngton e, tai lai-šiai 
bininku eiles. •

Žinoma,
jei nenorėsime juos matyti. , 

Aną dieną girdėjau per (‘e

parama pramonei ’. O kiek
Indijoj didelis triukšmas visokiu kitokių subsidijų bi- 

“Goa provincijos”, ku- zmo įvairios šakos gauna, 
ria paminėjo valstybės se- kas jąs ir suskaitys.

Foster Dul- “ue ni.Hoi a ouvo gj mėnesi paskelbė savo stu-yei?,1‘^ “mncipą“ paperėti lie-
mingas žmogus ir dėlto jau-čiulpti iš medm? menės, iš dentu mėnesiu. Ir les ir p°riugahjos užsienių žuvįu Ubai lengva, bet jo

.......... 1 ’ ’ ministeris Dr. P. laikytis, tai jau kita istorija.
ap- ___ cunna. Amerikos užsienių

smagiai, kad išliko darbo žmonių. dentu šalpo_- *“'■**** rejkaiu
. ...........;omobili galima Pagaliau Brocklvmo ap-“ko’ Cunha.

apsijungusi unijini judėjimą, ne mažiau svarbos turės .... v ........ ’ ne<?u me? Per kelerius me- ,
n idėjinis unijų apsijitucimas, kaip tai igy\endininuu. vičiau? iau nebūt galima tvviu vardu McD< nald ausi- • - .■> * -i j'aminėjimas “Goarnes 3 metus Amenko- 1.. .. ..

Šalia organizacinio darbo. kuris stovi r.rieš nauja:
Vari Z'i____ x Axxl_,«»«—• vieniem miice

būtino darbininkams solidarumo ne tik savo amato ar (jauti, 
pramonės mastu, bet ir platesniu mastu, kad išnvktu

provm-

tarp unijų trinimasis. raketeriavimas. unijų “b«sų'' vei- “Labai daug žmonių ne-

,, , r n * ——- ---- ------ - n • i „„izv Anglijos Darbo PartijosMurdei . Ine. su- • . . T. . • e. , cijos nieko nesako apie J... je įsikūrė Lietuvių Studen- ’ .. ; i-~i, vadas Clement Attlee, va-atsiekia. ; - , r i i • Amerikos pažiūra i kolom- .t- . , tų salpos Fondas, kūno . , , . 1 . L* dovaves anglu darbininkuKnyga įoomi tu- . kad fak- t...„ iu klausima. Amm-ika n- . s .

sprendė 
tvarkvti ir tiks?

ir ir_ judėjimui per 20 metu, pe-slė ir panašios negerovės, kurio-; neprisideda prie Ame- l?ko gyvenimo gūžte-oie apra<v-.- .-ra jmti g ūksiąs yra rinkti aukas Portugalija tik atkreipė pa- . , . ..
rikos unijų vardo kėlimo visuomenėje ir net tarp dar- meS "g! tUleJ0"’e dau« gyvenimo o re o, asimanv- ^remt* ^uliėf dėmėsi i rusų kursty-le,tJ» P^-aukė .s
bininku. kuriuos įvairios negeroves unijose atbaido nuo n,mo a„, „ain;-0. Kad tas drąsusis proku- . j . artinius nei orga. mą Indijos pnes Poilugali- h.' '

btr •> gubema- - ----  -----------------................................. name ant South Maine gat-
dejimosi į unijini judėjimą, ar bent nuo aktingo darbo i.nri- n,nrr,Pt
savose organizacijose. lygia5 kaip Baltoji

roras paskuiatrodė 1 nizacinius įsitikinimus. Per ja. Rusai neabejojamai no- blogos sveika- 
savaitę išsispręs.

, „ Ančia -
... Amerikos unijinis judėjimas daug ko jau yra pa- pne pat Šventianskos. kur * 

siekęs. Bet unijinis judėjimas negal pavaduoti politinės j’i įsilieja i Nemuną. Anoj [^aĮ nePa>a °ja. 
darbininkų veiklos. Visa eilė socialinių reformų gali bū- pusėj gatvės nunešė visus,* ra rta, nes ji
ti įgyvendinta tikta: politinės kovos priemonėmis, iš- trobesius, bet mūs nelietė. šUOmep^ 
leidžiant per kongresą reikalingus įstatymus ir tą rei- tai rokuojam, kad ir mes

laimingi.

toriu ir padarė uikia poli- '"““"‘y >«»• kad In<1iia panaudotų Į08- Z*"““* 7‘^.T-
tinę kaUera. ,v vga.'žino-'eA?mo '“’^^savo karo jėga prieš Poi. kas ateityje stov-es Angl.jos 
_ • . . y . .. Fondas surinko nepilnus a ... J ■ __ darbieciu priešakyj.

kalą unijos vis labiau pradeda suprasti. Todėl unijų “ki
šimasis“ Į politiką darosi neišvengiamas. Bet kol kas ir 
naujai apsivienijusi unijų sąjunga. A. D. F.—C. I. O.. 
apie savarankią darbininku politinę kova negalvoja. Ji 
tęs ir toliau bendradarbiavimą su abiem politinėm par
tijom, remdama pažangesniu? tų partijų kandidatus i 
kongresą. Į senatą ir i kitas renkamas vietas. Politinės 
ir savarankiškos veiklos idėja dar. nėra užtenkamai sti- 
pra. kad galėtu patraukti didžiąsias unijas. Ta idėja nė 
ra dar pribrendusi nė liberalinėj visuomenėj, be

nepilnu? ... ... r darbieciu priešakyj.
§3,800 ir parėmė aštuonis • • £*. Attlee iš dviejų kartų
paramos reikalingus stu- Amerika yra neutrali buvo Anglijos ministerių 

. dentus. Pažiūrėjau i tuos Indijos ir Portugalijos gin- pirmininku pokariniais me- 
, • ' oskaičius ir kaž kodėl gėda če dėl kolonijų. Bet Ameri- tais ir jo valdymo laiku An-

~xal 'y ° pasidarė... Iš vieno milijo- ka aiškiai sako. kad ji no- glija pergyveno didžiausią 
“Kai gatvė atrodė lyg *'3-.”.'^' ? gaunasi. no jje(UVjų Amerikoje, mes lėtų jog tas ginčas būtų iš- pei-sitvarkymą. Anglija,

gražiajame Dzūkijos kraš-: r f ~ ....j“. '_*viaP1^atik tiek tepajėgėme... O. spręstas be ginklų vartoji- darbiečių tvarkoma, paši
le Ančia ir jau žadėjo būti‘rn'p'1'- • 01 ..° lenkai per vieną mėnesi... mo. Amerikos užimta pozi-keitė ir krašto viduje ir

Nemunas, tai maniau. n<'' . M • ,.,alP Nesakysiu nei ka aš gal-cija yra visiškai aiški. santykiuose su Anglijos ko-
budavoti ‘para-f;™ m^ravo ,hdmiescio voju? „esakykite * nė Jūs, Triukšmas Indijjoj ke-ionijomis.

ma' bent toki. kaip Lipniu-/*PaPia^' mieli skaitytojai. liarnas ne tiek dėl J. F. Dul- Anglija pokariniais metais
tas policininką?, kaip pas- Tad kag daryti? štai. les žodžių, kiek dėl kitos darbiečių tvarkoma pasuko

benasi iš gudų pusės, arba ..U1.. JI>t PĮokuio-g- mgnesj studentai platina kiek priežasties. Rusų dik- griežtai i taip vadinamą
?a nė- tie? Mizarais. kur žmonės ° X' _ studentų Šalpos Fondo au-tatoriai Chruščiov ir Bulga- “labdaros valstybę”, kur
kurios su vežimais, arkliais ir visa L?„nH /- ’ kų knygeles. Jei vienas pa-nin. Indijoj besisvečiodami. kiekvienam gyventojui už-

kaip
kad reikė 

bent
nu kaimas, kada šieną ga-

’OStO su

Pi-uski- -cio

yusipazin- 
•ita, ne: 

a o- -dusioj vi-

buvo Ne\v Y r iiko didmies- 
aliau bels Jūsų duris, neužtrenki-pakartotinai užsipuldinėjo tikrinamas pragyvenimasunijos vienos vargu gali eiti politikom Tuo žvilgsniu manta perkeliama 

Amerikos pažangioji visuomenė dar turi pereiti ilgoką ninku pusėn. Bet
kariai su 7 • ... ....

visokiais savo moderniškais 11 ba£esi’ tam, kuliam reikia.
padargais, kilnojo žmones g: j/j m • gali n gy- Gal jūsų organizacija ren-muose. Kad tą nemalonią šakų
per upes. kam reikėjo teikė R ‘ ' . gyemmą. gja šį mėnesį kokį pasi-padėti užmozotu Indija ii’buvo
pagalbą, padangė prasiblai-r>'. I.kl.7ia.S linksminimą ar balių? kelia triukšmą dėl Valsty-priėję prie valdžios konser
ve, lietus nustojo, vanduo Į '/ '' ų 21 *alkui'° Nepagailėkite nors dale-bės sekretoriaus-ir poringa- vatoriai nedrįso darbiečių
nutekėjo ir mes vėl prade-pa* />a ! r 1, ta’.yz. lę pelno pasiųsti Lietuvių lų svečio pareiškimo. pravestų reformų naikinti,
jom gyventi lyg normaliai. sur nzo- Studentų šalpos Fondui. Santykiuose su kolonijo-

Ne vienam iš Jūsų besimo- Bijo Socializmo mis Anglijos darbiečiai pa-
kant Lietuvoje valdžia pa- Fabrikantų susivienijimo darė griežtą posūkį tradici-

tuoj atvy-p1//..-aliau a/n" te jų jam prieš veidą, jis Vakarų valstybes ir Indija nedarbo atveju, ligoje, se- 
aiškinimosi kelią. Tame aiškinimosi darbe ir susivieni- ko Dėdės Šamo kariai su; ; greičiausiai ne sau renka, o savo svečiams nepatarė pri- natvėje ir nelaimės atsiri
jęs unijini? judėjimas suvaidins pirmos eilė? vaidmenį.

Iš Tolimųjų fiawaji;
Potvyniai

Kuomet audra nusiaubė Sklandžiai
ol i* “?-'a kvtMrtą savaitę. jms mažiausiai metus 

buvo aprašyta laiko, kol mūsų miestas ir* « < t r . i ’ *■

A. Jenkins

Amerikos rytines valstijas;2r^oniŲ nelaimės \\ aterbu- nukentėję žmonės ateis į 
ir pridarė žmonėms daug ii jo priemiestyje, taip normalu gyvenimą.” 
nuostolių, o užvis daugiau- x<l(bli.mam Broordyne, kur ,paj šitokios žinios apie 
šia Connecticut valstijai, d<iug gyvena lietuvių ir Tonington’a ir mes labai

n 
n
šia 
kui

Connecticut valstijai 
apsčiai gyvena lietuviu 

tai mes apie
skaitėme žinias ir matėme 
paveikslus anglų spaudoje.

gyvena lietuvių ir Tonington’ą 
Ktirs labiausiai nukentėjo, dėkingi 

tuos Įvykius buvo gerai aprašyta
apie Hartford, Ansonia 
Danbury ir kitas kolonijas.

Bet su nekantrumu laukė- f aPe Torrington’ą nete
mo lietuvišku laikraščių. , 0 pastebėti nė žodžio, noi-s 
kurie mum? atneša tikra?
žinias apie tai. kas arčiau-

labiau rū- l,lu<iU

legendą Ginklai

natvėje
kąsti liežuvį svetimuose na- Lime. Be to, visa eilė ūkio 

darbiečiams valdant 
nacionalizuota ir net

dėjo, o kas bepadės mūsų (The National Association nėj Anglijos politikoj u* 
jauniesiems šiandien? of Manufacturers) naujas grąžino laisvę visai eilei 

apie 19 )2 metai? vienoje ka- Visokie ginklai genda, pirmininkas, Cola G. Par-Anglijos kolonijų. Indija, 
Amerikai Burma, Ceilonas, Pakista-mes labai riuomenės bazėje, Kalifor- išskyrus vieną. Tai mokslas, ker, išpranašavo

Bolesiui už infor-nD°je. sutikau seniai, dar Padėkime juo apsiginkluo-“totalitarinį likimą,” jei nas, Palestina gavo teisę 
macijas. taipgi už tokį ma-nuo Vokietijos laikų, nema- ti mūsų jaunimą, ant kurio dabar visu žmonių reiškia-’gyventi be anglų globos.
lonų laiškuti.

Brooklvniečiu dėmesiui
tylą draugą. Jis buvo taip pečių kris mūsų tėviškės mas noras turėti “saugu- Ta darbiečių politika buvo 
pat kario milinėje. Labai atstatymo darbas. Pasiųski- mą” nebus nugalėtas. No- tiek teisinga, kad ir konser- 
nustebau. nes buvau girdė-me šiandien pat nors ma-ras saugumo ir laukimas iš vatoriai ją dabar tęsia Egip- 

Neseniai išėjo iš spaudos kad jis studijuoja. žiausią auką Lietuvių šal- federalinės vyriausybės vi- te, Sudane ir kitur. 
i> ten gvvena daug beturiu i knyga anglų kalba pava- —Kas atsitiko, neišken-pos Fondui šiuo adresu: šokių gerybių veda visą ša-
:r, kas svarbiausia, ten yrajdinta “Big Fix”. Ji yra la- č,au nepaklausęs,—nejaugi Lithuanian Students Fund. lį į socializmą ir net totali- 

daugiausiai mū-ibaj įdomi ir svarbu ją per-Tave iš mokyklos suolo pa-Account Nr. 11737, c/o Chi- turizmą. Taip kalba naujasšiai prie siroies ir
pi, tai apie mūsų brolius lie- kaimynų. Anglų spau-Įskaityti kiekvienam brook-ėmė? cago
tuvius. na apie Torrington nelaimes ]ynječiui todėl, kad joje —Ne—numojo ranka —6234 So. Westem

“Keleivis” .mus pasiekia ^au^.ra^f- 1mums la- aprašomi dalykai vyksta mokslas gerai sekėsi, būtų Chicago 26, III. 
oro paštu į trečią dieną, visi sausiai ir rūpėjo ką nors Brooklyne, kur gyvena lie- neėmę, bet, žinai, pinigo, R. Mišauskas

Sav. & Loan Ass., fabrikantų pinnininkas.

Čia paminėti pasikeiti
mai Anglijoje buvo pada
lyti C. Attlee vadovybėje, 
todėl jo vardas liks neatski-

Ave., Kalbėdamas apie žmo- riamas nuo Anglijps Darbo
nių trokštamą saugumą fa- Partijos pasiekimų.
įbrikantų vadas sakė, jog' —J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

JO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas ma SKAITO, r< AO 

IAS DUONOS NBPRAAt

Masschusetts valstijoje
WORCESTER, MASS. 

Bus Kalšdų eglutė

Veronika Gelčienė. Velionė 
paliko liūdinti vyrą Augus
tiną, dukterį Grigalauskie- 

. „ nę, sūnų Juozą, seserį Ra-'
Ausros \ artų parapijos fenųaM| g jį ėuapiAdzp 

s>aiėj gruodžio 26 <1. bus Muniškius Lietuvoje. Gard- 
Kaiėdų eglutė visiems lietu- cery ji išgyveno 50 metų. 
vių _vaikam*. .Jos programą Palaidota šv. Jono kapinė-į 
atliks šeštadieninės mokyk- se.
ios mokiniai ir skautai.
Jaunų jėgų pasirodymas.

Gavėnios metu bus su
rengtas jaunų meninių jė
gų pasirodymas.

Kultūrinis Klubas

Bendruomenės švietimo 
kultūros komisija nutarė 
organizuoti kultūrini klubą, 
kuris rūpintųsi paskaitų, 
minėjimų, literatūrinių va
karų ir panašių pramogų
įtng imu. Tuo rūpintis pa- geriausias 

Jonai- mokyklos

Juvadėną rado negyvą
Eochesieiy, N. Y., rastas 

negyvas lovoje Augustas 
Juzuiėnas, 54 metų am
žiaus. Velionis anksčiau gy- 
\eno Gardnery, bet čia ne-i 
tekęs darbo, išvyko į Ro-; 
chesterį. Lietuvoj paliko ve
lionies šeima. Lai būna 
jam lengva šios šalies že
mė.

JIE PATENKINTI

Pittsburgho i:n?. eisileto sportininkai patenkinti. Jų 
Lcmanduj yra ir negrų. Georgijos gubernatorius dėl lo 
norėjo uždrausti tai komandai žaisti su (.eorgijos tech
nikos mokyl ks komanda. Paskutiniosios studentai su
kėlė didžiulę demonstraciją ir gubernatorių- gavo nusi
leisti. Rungtynės ivyl s sausio 2 d.

Iš Pietų Amerikos
URUGVAJUS

Paminėjo

Urugvajaus lietuvių so-

CHICAGO, ILL.

Dainų šventė
Amerikos ir Kanados 

Lietuvių Dainų šventė bus 
kitų metų liepos 1 d. šven
tės Komitetas jau d’rba iš
sijuosęs. Jis ragina visus
chorus šventėj dalyvauti ir cialistų senieji veikėjai ir 
jai visu gruopštumu ruoštis, jiems artimi lapkričio 12 d. 
tverti chorus, kur jų dar nė- -'.ontevideo mieste susirin- 
re. Visi lietuviai raginami kę prie kepto avino pami- 
prisidėti nors ir
mis aukomis. nes šventės giamojo
lenkimo išlaidos bus di- 
didelės. Aukas siusti: Dai
nų Šventės Komitetui, Sav- 
ings ir Loan Ass.. Aee. Nr. 
15.043. 6234 So.
Avė., Chicago, III.

šventės Komiteto adre
sas: .J. Kreivėnas. 1620 So. 
48th Ct., Cicero 50. III.

E. ST. LOUIS, ILL.
Eina tėvo pėdomis

Walter Dubažinskas yra 
aukštesniosios 

futbolo koman-vesta Vageliui, K
čiui ir Vidūnienenei. f*06, žaidėjas. Surengtame

oanKete jam buvo Įteikta________________ _______
Čachmatininku klubas taurė. Banketas buvo ap- ' ——————-

rašytas vietos spaudoje ir jų, suradę geresnes sąlygas 
įdėta Walterio ir jo tėvo gyventi, ir nebegrįžta, 
nuotrauka. \Yalterio tėvas Išvykstančiųjų tarpe yra 
yra ankstesniosios mokyk- įr žvmus vietos veikėjas Vi- 

futbolo instruktorius. Įjmas Peslikas su žmona. 
Verta pastebėti, kad Jie vyksta į

Organizuojamas šachma
tininkų klubas. Tuo rūpi
nasi V. Mačys ii- S. 
knis.

Prapuo
lęs

daugiau nieko rimto jame 
nebuvo. Tiesa, tilpo Rojaus 
Mizaros ir kitų komunisti
niu apaštalų straipsniai ir 
sveikinimai, tai ir viskas. 
Keisčiausia, kad jo daugu
mas atvaizdų yra paimti iš 
vietos ir kitų laikraščių. Tai 
Pietų Amerikos ir net 

vaizdai, betnedidelė- nėjo 35 metu Lietuvos Stei-'
Seimo sukakti. j gajaus _

po jais parašai sako ką ki- 
Susirinkusių tarpe matėsi tą. Štai nuotraukoje mato- 

v ienas buvęs Lietuvos So- me kraujant šieną į sunk- 
cialdemokratų frakcijos sei- vežimį. Jis yra paimtas iš 

... t mo atstovas drg. Pranas Vi-vietos dieni aščio savaitinio 
esein konis, o-taipgi trys anų lai- priedo, po kurio buvo para

ku Lietuvos Socialdemokra-šas “Cargando Hieno” 
tų Partijos politiniai emi- (Krauna šieną), o mūsų 
grantai. Kad ir negausin- bdševikėliai parašė “Gra- 
gas. bet gražus lietuvių so- žus Tarybų šalies vaizde- 
c'alislu būrelis, besivaišin- lis.” Tai ne pirmas ir ne 
darni ir besidalindami savo paskutinis toks jų pokštas.
mintimis, nei nepajuto, T . , . ,, . ’ • . i j Jau nekalta teko paste-kaip ateio antra valanda,... ., ‘ ,ceti ne tik lietuvissoje ko- 

fcet ir
kastežanų (ispanų) kalbo-

Gražus vaidinimas

Lapkričio 20 d. Balfo ryto. Po šio taip gražaus ir . . , .
skyrius surengė “Aušros sū- draugiško subuvimo, mano- niunis spau oje 

Juodakis ma paminėti ir Didiji Vil-
Rusteiką, niaus Seimą je lseinantlU0se ™sų pro-

nūs vaidinimą, 
vaidino ūkininką ______
apsukru knygnešį, kurio m • , . . . pagandos žurnaluose, kad
žandarai negalėjo sugauti; ,TenKa . Pastebėti, kad jie Pietų Amerikos ir net 

Conn jo žmona buvo“ Vaitkienė, a, ejo?.1.nais tlkslais . buvo vietos vaizdus ir pastatus ir 
sūnus Z. Grybinas ir duktė Pas^1$ pnsl

fi va Stančiukaitė. Elgeta vaidi- ^eJimo .g. i U! uostoji \a- ... . demokratai,” bet neatsilan- jai Tarvbų -'aliaino Gngoraviciene, zanda-,. ’
ke- Tai taip jie savo davat

TKOMPSONVILLE, CT.

F&sisekusi vakarienė

Thompsor.ville, 
i pnsidėti prie mi- kitokias gražias vietas "nu- 

ir kaikurie “tikri savina” ir priskiria Didžia-draugijosKaliforniją,
mokyklos futbolo komanda Los Angeles miestą, ir jeigu karįenė 
pernai tepralošė tik vienas jiems patiks, žada vėliau 
įungtynes. ten nuolat apsigyventi.

Wcrce?teryj “Keleivio” Mūsų gražuolės Vilimas Peslikas yra pla-
prenumeratos reikalais pra- Simlex laikrodžių dirbtu- žinomas veikėjas. Lo- 
šome kreiptis i P. Miliauską vė rengia kelionę i Trini- lietui iai jo ilgai nepa-
(48 Menton gatvė, tel. PL dad per ateinančias’ užga- mirą. a‘v7k" buvo gardūs. Teko nugirsti.

vaiti. Važiuso visas parda- dyklos vedėju. Jis nuo pir- tokios \ akai įenes, kaip

Prof. Rauktys i Bostoną

prof.Miškininkas, 
Rauktvs išsikėlė

J.
Bostoną.

buvo sėkminga.
Svečių prisirinko per 400, 11!s Matulevičius ir Gerčys, 
ju buvo ir iš tolimesniu vie- ° at»ibastėlį Albiną, kuris Erno atsilankęs 
tovių. Jai vadovavo K. Mig- Piršcsi Rusteikaitei, išdavė “tėvas” Mikalauskas

kas
tam

2-2212).

GARDNER, MASS.
t/ alz a«»l zin a 

I\1UUU Tanai

Lietuviu Klubo gruodžio 
3 <1. vakarienę atsilankė
apie 100 asmenų. Pirm.

linas.
Valgiai ir gėrimai tikrai ’

paslaptis ir 
Vilčinskas.

buvo

mulkina,
tiki.

M.

o pastarieji

Krasinskas

vėjų štabas, bendrovės bug-mos dienos pradėjo sam- bavo Balfo pirm. Juodakis, dinamas)niekur kitur nebūtų galima 
gauti.

nų orkestras, aukštesniosios dyti lietuvius. Jų kelios de 
mokyklos bugnu orkestras šimtys dar ir šiandien ten 
ir miesto gražuolė. dirba. Pesliko vadovauja- Po vakarienės buvo so-

Gražuolės rinkimai eina į moję įmonėje gavo darbo kiab kurie tęsės-i iki \idu-
galą. Iš 7 į finalą pateku- daug ir naujųjų ateiviu, 

yra 3 lietuvaitės, bū-
nakčio.

SIOS Prieš 18 metų Pesliko pa
lis Vytai 

buvo nupirktas
buvo Juška, padėjėjais tentf Louise Kraskauskaitė,
Adomaitis, Panevėžys, V iš-veis]įninko Antano ir Onos
r.iauskas ir Dopkantas. Kraskauskų duktė, Barba- buvo nupliktas pirmasis

- - Ct-4<:nkplvtė i» Dovidai- nuosavas namas, kuris kai- mos nai,ai.
Negaluoja Haras.mav.č.utc Dorothy For_ nojo apie $700, ir kai kiu- Draugija

Jau kui i laika sireuliuo- sted. bui pirmininkauti pradėjo aciu seimininkėms ir patai--
ja Alice Karasimavičiūtė. Malonu būtų, kad ir mies- Peslikas, per 15 metų kiu- nautojoms, svečiams ir vies-

stangomis Vytauto klubui

nusautas, Prieš septynis mėnesius
\ aidino gra- Urugvajaus bažnytinės vy---------------------------

ziai, nevienam ir ašarų iš-sausybės ištremtas į Brazi-
spaudė. ii ją jezuitas “tėvas” VI. Mi- .

Daugiausia čia pasidar-kalauskas (rudbarzdziu va- KlSyklOJC
tuimpam laikui --------

Po vaidinimo buvo šoka- sugrįžo į Urugvajų, tik jau Gauname užklausimų dėl 
ma, grojo prastas orkes- i e barzdos, “Keleivio“ kalendoriaus • Ai
tras. Moterys pasirūpino pa- Mat, Brazilijoje labai simiems 1956 metams. Pra- 
gaminti gai džių užkandžių, karšta, o be to ten yra to- nešame, kad kalendorius 
Tikimasi, kad liks pelno, kiu vabzdžių, “bišais” va- jau baigtas spausdinti 

ne tik po ir šią savaitę bus išvež-. Visą vakarą susirinkusių kuris ski,.janlas “
i nuotaika buvo gera, visi tantiems tautiečiams Vokie-naaais bet ir vi« 5 ba,! V,enOS tijok sušelpti. Mauku'o.^ vidų

taria nuoširdų

Jii yra akla, bet karo dirb-to gražuolė būtų išrinkta bas gavo $70,000 grynais, nioms ir visiems, kurie šiuo 
tuvėje ji sugeba atlikti gana lietuvaitė. Prieš 3 metus klubas pasi- ar tuo prisidėjo prie šios va-

statė naujoviškas patalpas karienės pasisekimo.
J. F. Makoveckas

sudėtingą darbą. Linkime 
ligonei greičiau pasveikti.

Pagerbė Bagužius

Lietuvis pirmininkauja
, su gražia sale. Ir tas pada-

\ lėtos Jay C kuopos pesĮįko dėka. Piaeitą 
p.rnun.nku vi-a veiklusis mėnesj p įkaji atsisakį 

f,iH.iv’-v i d NTsnnlpnm Bionius Kukauskas. Kuopa - . ...Klubo puul,t£ 'buvo pa įeina i centrinę organinei- k'“*>o pirmininko pareigų, 
gerbti Bagužiai ju vedvbi- js, kui’i rūpinasi surinkti
nio gyvenimo 25‘metu’su-vieną milioną dolerių _ . ...
kakties proga. Pokylį su-krašto pasaulinės olimpia- kelerius metus jo pirminm- bos 

Jame da- dos dalyvių išlaidoms su- ku
sukaktuvi- mokėti. Kaip žinoma, olim-

Peslikas yra daug dirbęs 
Si0 ir SLA 173 kuopai būdamas

PITTSBURGH, PA.

isose kitose tas į rišyklą. Kaip tik iš ten 
plaukuotose vietose be galo gausime, tuoj pasiųsime ji 
veisiasi. Sakoma, kad ir visiems užsisakiusiems. Vi-
“tėvui be vaiku” tiek tų siems jis bus pasiųstas dar
“nišų” buvo prilindę ir ap- prieš Naujus Metus, 
sigyvenę barzdoje, kad no- Primename, kad dabar 
roms nenoroms turėjęs sa- pats laikas kalendorių užsi- 

T , ... , . vo rudukę nuskusti. Urug-sakyti, jei kas nori ji gauti
Lap ncio -0 c. mvo jo vajaus lietuviai sako. kad dar prieš Naujus Metus, 

metinis sus,imk,mas. } vai- nebloffai 1?adaryta vje. Kaįp kasmet uip
ido- 
Kai-

Bievo Paukštelis

MIAMI, FLA.

Moterų Klubas veikia

dybą 
vicepirm.

išrinktos. J. oeyies, na, daugiau jis vietos žmo- metų kalendorius yra
o , i-r r> nejuokins, o antra, ir mus ir verta ji isigvti.Snnpunas, ižd. Amdia Ke- -n , *. 1 - „ D , daugiau jo niekas ne-r,a oO centu,gis, maršalka Balmen. vadine tt- i - . . .A- iii, • vaoins. Užsakymus ir pinigus pra-Pirmas klubo parengimas ! 1som e siusti:

»enge jų v 
lvvavo apie i00 
Pinkų draugų ir 

Bagužiai turi 
store”, užaugino 
dukra. Linkime jiems daug: 
sukakčių.

Pavykęs pokylis
Pittsburgho Lietuvių Vaiz- rūmas klubo parengimas

Butas savo 25 metų buvo gruodžio 4 d. į “Tėvas’ Mikalauskas čia
ir organizatorių. gyvavimo sukaktį atžymė- Gruodžio 18 d. bus, kaip lietuviams katalikams
Klubo valdyba ir na- jo lapkričio 6 d. pokyliu ir kasmet, kalėdinis paren-,misijas, ragindamas lietu-

negali

“KELEIViS”
636 E. Broadvvay 

So. Boston 27, Mass.

Mirė Gricienė
10 d.Lapkričio 

laukusi 68 metų

I
Išvyksta Peslikai

Žiemai artėjant daug lie-

Dauą: žinąs
žmona: Ką tu žinai 

moterų drabužius?
Vyras: (piktai) : Kainas.

Ji žino

pHg€l Dvi pilITliejl V dlZDOS iul6IU V IŲ įKltlDHS IHpKiiClO ^4’ Ut: Jų jlt:
Buto organizatoriai: Pet-27 d. pagerbė klubo advo-Įgyventi, 
ras Pivaronas. A. Marčių-katą E. J. Dirsę ir A. N. ...

Stivis Baumilas laitis, J. čiubas, J. Petrai-Peny, kurie klubui vral" e ag,ai ,r mulkintojai 
Jokūbas Roma tis, K. Stravinskas, J. Greb- daug pasidarbavę. 10 metų sukakties proga

kasin. P. Sauli- liūnas ir Antanas Katilius. Kadangi pirm. A. Norris Urugvajaus liet. komunis- 
Vytautas Rama- Pirmininkas Aleksandras tuo metu sirgo, tai ji pava- tų laikraštėlis “Darbas

visų labui dirbtų.

Nauja klubo valdyba

mirė su-1 tuvių išvyksta į šiltesnius _
amžiaus kraštus atostogų. Kaikurie nauskas

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą Įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadw«y So. Boston 27, Mass.

ipie

— ! Mokytojas kartojo šventąjį 
iŠ- raštą. Jis paklausė:

nauskas, šeimininkas Anta-Savolskis Įteikė kiekvienam davo vicepiim. A. Sobel.įėjo padidintas.Be jau įpras- —Kas įėjo j liūto narvą ir 
nas Raudeliūnas. Geriau- jų rašomąją plunksną. Jis pakvietė Pagers būti to pasigyrimo, melo be galo gyvas išėjo?— 
sios sėkmės naujajai valdy- Pokyly kalba* pasakė pokylio vedėju. Jis pristatė
bai. miesto ir apskr. teismo pa- garbės narius, kurie palin-

Vyt. Ramanauskas reigūnai, žymus veikėjas kėjo klubui geriausios sėk-
--------------------------  ir pramonininkas Petras mės. Kalbėjo ponia J. Sty-

NEW BRITAIN, CONN. Pivoranas. les, p. Steve Viscount, Bot-i
-------- Pokylio programos vedė- tie Cap Inn savininkas, ku-

Nepamirškite savo vaikų ju buvo sekretorius Povilas ris atvykęs Į klubą visus
Aš noriu priminti visiems Dariais. . įpavaišina. Gražiai padaina-!

New Britaino lietuviams Vaizbos Butas visuomet vo Anita Navickaitė, 
kad jie nepamirštų šį sek- remia lietuviškus reikalus, Klubas rengiasi Naujųjų; 
madienį 7 vai. vak. atvesti todėl linkime jam sėkmės Metų sutikimui. Nepamirš-; 
savo vaikų į Lietuvių sve- ateityje. jkite iš anksto jam bilietus
tainę (352 Park gt.). Čia Frank Žilionis įsigyti. Gailėsis tie, kuriems
ateis Kalėdų tėdukas ir da------------------------ nebeliks vietos.

nas, sekr.

Juozas Ratkuslins vaikams dovanas, bus Geriausias būdas parem-____________
rodomi vaikams tinkami ti laikraštį yra surasti jam ‘ —— —-—— 
paveikslai. “Varpo” klubas naujų skaitytojų. Pakai- Artinasi ruduo, pakalbin 
salę šitam reikalui davė binkime draugus ir pažįsta- kime pažįstamu3 ir priete 
veltui. į mus užsisakyt “Keleivį.” liūs užsisakyti “Keleivį?

Am. pilietis Kaina metams $4- Kaina metams $4-

t

ir falšyvos iliustracijos, Mokinė:
^SaBaggSEBgjBOgBBaBlBBZBS&SSSSaBBBEa

Liūtas.

IDEAL PHARMACY—LIETUVIŠKA VAISTINE 
29 Kelly Sq. —:— Worcester, Mais.

LINKI

Linksmų Kalėdų
ir

Laimingų Naujų Metų 
Visiems Lietuviams

Vytautas Skrinska. Vaistinės savininkas irgi prane
ša. kad Vaistinė yra perpildyta visokiom gažiom Dovanom, 
kurios suteiks tikrą Kalėdų malonumą visai šeimai.

/Dfi.MfeSIOI ! ! Gražūs, spalvuoti 1956 metų Lietuviški
Kalendoriai bus dalinami dykai su dovanų pirkimais.
Vienintelė toki vieta AVorcestere.

padidintas.Be


Puslapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 50, Gruodžio 14, 1955

įėjimas
Maikio su Tėvu

Didžiajam smurtui priminti
ši šeštadieni sueina 29 Lietuvai padarė sunkiai pa

mėtai. kai sąmoninigų de- taisomų nuostolių ir žalos*’, 
mokratijos priešų sukursty- Anuomet krikščionių dė
ti ir vadovaujami nesubren- mokratų leistas dienraštis 
dėliai sukilo ir jėga nuver- “Rytas* p- perveismo pasi- 
tė Lietuvos žmonių išrink- rodžiusio J uodžio 20 d. 
tą vyriausybę ir ant Lietu- numerio vedamajame, kuris 
vos liaudies sprando užrio- buvo pavadintas “Tautos 
glino diktatorių su skau- valia**, šitaip rašė: 
džiu bizūnu. “Musų laikraštis, Lietuvos

Tai biauriausio nusikal- gelbėjimo nuo bolševizmo 
timo diena! Jos padalytą įvykiams besivystant, sten- 
žalą mes ir šiandien jau- gėsi informuoti visuomenę 
čiame ir dar ilgai jausime, apie tų įvykių eigą, išleis-

Senieji tą įvyki gerai at- damas net po dvi telegramų 
simena, bet jaunesnieji ne, laidi į dieną”, 
to dėl jo sukakties proga . . . “kad jei ir toliau jų 
yra būtina prisiminti ir tin- rankose pasiliks valstybės 
kama šviesa jį nušviesti. Tas likimas—mes palydėsime ir 
daryti juo labiau reikalin- laisvę ir nepriklausomybę 
ga, nes ir šiandien tokie ir raudonoji bolševizmo 
“nakties didvyriai” kaip banga užplaus Lietuvą.”, 
gen. P. Plechavičius, gen. “Matydama vis didėjantį 
J. Grigaliūnas-Glovackis ir raudonųjų pavojų ir įver-
jiems panašūs tebesidi-tindama ta kriminalinį pa- --------------------
džiuoja perversmą padarę, singuma, su kuriuo buv. vy- T, yS Bostono rimtos or-Į ir t. t.

*** riausybė priimdavo visus ganizacijos—Amerikos Lie-| Dr A. Kučas juk žino, .
Socialdemokratai J. Ša-jai teikiamus įspėjimus, tuvių Tarybos B e n-' kad taip nebuvo, kad be di- džiuoju 

rūno plunksna (“Gruodžio jautrioji ir drausmingoji druomenės ir vilniečių Są-'delio plačiųjų miniu išjudi-jo dvasia nestiprintų mus 
17 dienos perversmas”, tuoj visuomenės dalis—kariuo- jungos skyriai suruošė Di-nimo. jų paruošimo negalė- kovose dėl Lietuvos laisvės, 
pasakė, kad “techniškai menė, kuri tiek aukų yra džiojo Vilniaus Seimo 50 jo Seimas Įvykti, negalėjo Tą žino ir paskaitininkas, 
perversmą paruošė ir jį padėjusi ir tiek kraujo pra-Vž tai jos pagirtinos, bet jis ir tokių drąsių nutari- bet jis mums to nepapasa- 
įvykdė nežymi mūsų kriuo- liejusi begindama Lietuvos iš rimtų organizacijų reika- mų padalyti. kojo.

6 VALANDAS PO VANDENIU

a:o laivyno naras Joseph R. Tallarico išbuvo 6 valan
das panėręs 125 pėdas šaltame kaip ledas vandeny. To
kiame šaltame vandeny tebuvo numatyta išbūti lik ĮS 
raibučių, bet prietaisams sugedus jam teko ilgiau van
deny pabūti ir tik po 6 vai. jis buvo kito kario Kenegar 
(dešinėj) išgelbėtas. Tallarico matosi su savo žmona.- s   —— — ' '   — ■ -     ■ -

Dėl Seimo minėjimo

bėjo, kas ragino sukilti
pnes caro valuzią ir savo 
luuuas visaua oaiguavo sū
nau: ^e^yvuoja uepriKlau- 
suma i-ieiir a su steigiamuo
ju oeiinu tiimuje.' įą darė 
ouciaiueiuorvi atai ir n. ui re- 
t onucion.el tai, oet ne tie, 
nuite įnomiio, Kad visos 
valdžios paeina nuo Dievo 
ir kas joms priešinusi, ei
na pnes Dievo valią tatsi- 
minKime pial. Antanavi
čiaus garsųjį aplinkraštį) 
ir ne tie, kurie prieš pat 
seimą piašė rarą, kad jis, 
pasirašydamas manilestus, 
minėtų ir didžiojo Lietu
vos kunigaikščio titulą 
(laiko dvasios nesupratusių 
politiškai aklų inteligentų 
būrelio memorandumas Ru
sijos premjerui Vittei).

Jei tebūtų buvę tik tokie 
“kramolos malšintojai”, il
tie “memorandininkai”, tai 
nebūtų buvę nei Vilniaus 
Seimo, o jei jis ir būtų bu
vęs, tai mes ji jau senai 
būtume pamiršę. Jis nebū
tų šiandien vadinamas Di- 

Vilniaus Seimu ir

—Sei. Maik, ar tu gir- tos. tai reikia net stebėtis, menės karininikų dalis”, nepriklausomybę 
dėjai, kad bobos nori mū- kaip greitai jos vyrus pasi- ka(j dauguma jų buvo jauni šalies gelbėjimo 
sų Susivienijimą užvaldyt? vijo ir daugely atveju pi a- leitenantai, o “iš vyresniųjų vos”.

—Ne, tėve. negirdėjau, lenkė juos. Įsitraukė sąmokslan tik kai Eksministeriai,
kad jos norėtų už valdyt.

—Tai kibą tu 
neskaitai, jeigu tokiu dzi 
vuliongu ne girdėjai. Aš tuvo

n na nnnnc mrcn crs;_ i antinai cuniiniia nuirai uuiov »įninka įliet u-

’Rytas * toliau rašo: j} buvo pakviesti ir clu ku-no žmonėms ir ragino juos
; to7 Vyiai! O kas laimėjo vadovavo ir pasiskubino ji “Vis tik atėjo laikas, ka-ntgu, iš kurių vienas net į dideliems žygiams.

iidžiausias vainas? Irgi išnaudoti smetonininkai”. da garbingieji kariai priva- minėjimą nebuvo atvykęs. lai buvo revoliucionieriai

gazietų tavim
nau, kad

Žemaitispasiėmė laujama ir tobulesnių dar- 
iniciaty- bų.

Tą turėdamas galvoje, aš 
kaikuriuos to

Paskaitininkas turėjo pa- 
£ sakyti, kas paskelbė Lietu

vos nepriklausomybę die
nos šūkiu, kas prieš Seimą 
gyvu žodžiu ir tūkstančių

Žiburėliai
33 su - p a v y z- noriu iškelti
Aš ži- kurie arčiau prisišlieję prie džiui. Sleževičius nežinojęs, minėjimo trūkumus 

i-i vaisus zTonė- tautininku ir krikščionių ko noris, vedęs beprincipi-
ir \4avientik‘vvraf demokratų partijos”. * nę politiką, Požėla sąmo- . Visų pirma mane nuste- tūkstančiais ilgesnių ir 
bebos. Kas buvo ga- “Faktinai sukilimą su- ningai bolševikinęs Lietu- ujno garbės prezidiumas. Į trumpesnių raštų tą aiški

am svie- galvojo, ji paruošė, jam va

—Enivei. Maiki, 
nesoglasnas.

tau ir užmigti naktimis ne- .
ka,i tingiausi Karaliai9galiu, kai pamisimu. 

gu andarokai runija 
SLA pildomąją taryba.

vyrai. Pasakyk, ar tas—Jeigui tėvas kalbi 
“andarokus,” tai aš
lėčiau paklaust, kodėl an- -Vš pasakysiu, 
darokai turėtu būt blo- vas galvoji vienpusiškai.

kelnes? Kitaip —Kodėl vienpusiškai?

apie 
no. teisybė? 

—A kad

Jie vienas antrą žiedriai 
supranta.

Miškan išvyksta, kur grybai 
dygsta.—

Nepasiklysta ir nenuvysta.. .

Kuom tūriam, tuom dūriam. 
Kaip mokam, taip šokam; 
Kur kasam, ten lesam.

dalyvavo sukilime Įėjo visos kariuomenės ir Ką jie bendra turėjo su ir pirmon galvon socialde- 
čionys demokratai? visos visuomenės vardu pa- ilniaus Seimu? Aš čia kai- mokratai. Jie paskaitinin- 

ė* Kad jie ruošėsi, nėra jokios sakyti tiems kriminaliems bu ne prieš tuos kunigus, kui svetimi, bet taip buvo 
abejonės. Ruošėsi dar pa- politikarsams—gana, ir to- oet keliu bendrą klausimą, ir istorikas to negali nuty- 
vasari prieš seimo rinki- kis išganingasai visam kraš- Negalima bet ką ir betkur lėti, nes tą padaręs, jis 

va

ne- “Ar 
krik

Pats pragiedrink tą kampeli 
Ten kur pats esi.
Tuomet ant kitu kaimynų 
Akmens nemesi...

. » LlCUl 1 pilve 11111,1“ nao , j wi. . 1.3 u J1.1 . ... UV . z . , t 7 ■/ d U O“ Į

*7." i-. • b .. .r • Ka' mus ' . . bet paskutinėj va tui “gana“ buvo jiems paša-kišti. Reikia žinoti, kur kaš da iškreiptą Įvykių vaizdą.
tfn'd1 Paimr-im1 kaVV Ar^. landoj atsisakė. Krikščionių kytas naktį iš gruodžio 16 reikalinga ir tinka ir kur Paskaitininkas ne tiktai _ 0 

-zvziz,! ». viršūnės visa siela parėmė į 17 d.” n<y. . . . . nesuminėjo, kas paruošė Tol. kol lietuviškai kalbėsim-
įvykusi perversmą, kaip . . . mes laikome savo 5ei jau taip norėta ir kuni- dirvą Seimui, bet jis rado Lietuvių vardą mes turėsim, 
patriotinį žygį”. garbinga pareiga žemai nu- gas prezidiume turėti, tai reikalinga pasakyti, kad —o—

stiprėjo ir išaugo i didžiau- “Keleivis” po pei'vei’smo lenkti galvas prieš tuos, ku- reikėjo kitu pagrindu jį su- Rusijos universitetuose so
ra- šią pasaulio valstybę tik pirmajame numery ji pava- rie vis«ą pastatė ant kortos, daryti. Seimas buvo didelis cialistinėmis mintimis ap

taria. kai jos vairą paėmė dino krikščioniškai fašistiš-kad atvaduotų Lietuvą nuo politinis subuvimas, jame sikrėtę socialdemokratai
x aik£« Į savo rankas \iktorija, 18 kenksmingų a v a n t i uristų 1 eiskėsi politiniai sambū- Lietuvoje ne ką galėję pa-

V rv . 1 amžiaP5 m?r£ina- Ji w saujos”. * nai, tai tų sambūrių vietos dėti tautiniai sąmonei bran-
ua įTa- *1 ■ a . ė P‘ * Krikščionių demokratų atstovus ir reikėjo pakviest, dinti, jie

uem. ie e.ne^ ga vas. i tų ii ta> laikomi pi> daba. partįjos centro ..komiteto Dabartinis Lietuvos at-Seimas, nei jo minėji-saVo darb_.------------ .
Aš nenoriu, kad jos gadvnė Tokios žvmės anuomet le,stas >r J® stovas Londone Balutis, mas nebuvo parapijos susi- jei pasaaitininkas butų L.,

jos trane valdytų. nėra palikęs istorijoj nei -AI- Ki'upavičiaus redaguotas perversmu metu ėjęs auk-nnkimas, to dėl jame ir kle-kalbėjęs ne iš rašto, tai ga- varė?
_ Tėvas turi" pusėtinai vienas vyras karalius. “Krikščionis Demokratas” štas pareigas užsienių rei- bonas ar kitas kunigas jo- lėtume sakyti, kad tie žo-

riidelę galvą ir vis dėlto —Tai * kaip tu rokuoji. *S27 metais liepos mėnesį kalų ministerijoj, savo atsi- kio ypatingo vaidmens ne- džiai išsprūdo neapgalvoti, pjktj
nežinai, kaip Susivieniji-Maiki. ar ta Viktorija ga- dėl gruodžio 17 d. perver-minimuose sako, kad per- galėjo turėti. . et jis paskaitą buvo pasi- o
mas ’ ra valdomas. Įėjo šito pasiekti savo ra- smo įvykių pasisakė, kad versmo rvtą jis buvęs iš- Apvylė mane ir paskaiti- ia-ęs. Taigi, jis sąmoningai _ o_
—kad žinau. Iki zumu? Ne. vaike, jeigu ji jie buvo “būtinai reikalingi, kviestas i generalini štabą, ninkas prof. A. Kučas. Aš Ja j ko niekais socialdemo- žmogaus tinginystė

šiol ji valdė vyrai. Ir buvo buvo tokia_ smart. tai jai kad išgelbėjus Lietuvą nuo štabo viršininko kamba- suprantu, kad jam sunku kratų Lietuvos nepriklauso- vo rūšies liga.
' eras parėtkas. padėti šėtonas. gresiančio bolševikų pavo- iv kuris uvo pilnas tabako buvo Įsijausti i 1905 metų rnybės reikalavimo

—Ne. tėve. nežinai. Su-i —levas taip galvoji. jau$ ir tuomi pačiu‘neleisti dūmu. jis radęs apie 30-40 revoliucijos sąjūdi, kurio 
sivie

gesni uz
pasakius, jeigu vyrai gali louei,
eiti Susivienijimo 
ninku pareigas, tai 
negalėtų moterys?

—Vyrai, Maiki
('augiau iazumo.

—Sakyk proto.
: ūmo.”

—Džius di sem 
vyiai geriau apie tokį

pasakyk.
skverbtis?

i_ isau ne visi

kodėl FaimRim kaci ir AnS‘
liją. Kol ją valdė vyrai, 
nuolatos tarp savęs pešės 

turi jr šalis skurdo. Anglija su-

ne

beveik neradę

Lietuva tėvynė 
tankmė

Tu mano sieloje 
sakmė.

—O—
žmogus, kuris sako.

mūtkeliu

iedruliu

kad už-
davinį savo padarysiąs rytoj.

Ar kiaules iš bulvių

—O—
žmonės gandus leidžia,

kvailieji platina juos.

yra sa-

Ne. tėve. nežinai. Su- . exa'. Jaus ū’ tuomi pačiu neleisti dūmų. jis radęs apie 30-40 revoliucijos sąjūdi,
nijimas j i a t\ai koma? •'■«■!’ >-a.- a, . otsKb.pas ku- komunizmui įuosti perver-.asmenų. • is sako: “Matvti, vais*tis buvo ir Vilni 
kon’sf'ituci'ioi nurodvta ris pasmerkė sudeginti ant . . . _ 1 , •, . ,T, r _i . '-T• i/ • 5 smus ir kitose Europos vai-jie ilgai osedziavo. Kaire- ma>. bet \isdelto

pasymą —o—
Į partijos programą dar Pažvelk Į vištą, kokią didelę 

Vilniaus Sei- 1896 metais, kada kitiems šiukšlyno krūvą ji turi iškaps- 
tikėjau, Lietuvos “patriotams” tas t-vti- ko1 sur»nda prarijimuiJ<>

tvarka. Todėl vistiek 
l'-vs išrinkti vieni vyrai 
Įeis kiek ir moterų, niekas —Tai buvo
negalės nieko “valdvti”, nes tėve’ kuomet anglai buvo i įvykio smulkmenas, teigia-rodėsi, kad karstai ginčijo- Jis gnebe toli į praeiti, tai niekino socialdemokra- 
tuiės laikytis konstitucijos. Įsiveržę Prancūzijon ir pei mai ji Įvertino ir jam prita- si . . . Ten sėdėjo buvusieji suminėjo daug kunigų var- tu pastangas kelti Lietuvos

—Nu, jėgų tu ir pats pri- dgus metus ją plėšė. Pran-j rė drauge su valstybiškai Lietuvos prezidentas Anta- du, bet Seimo vaizdo, jo miestų ir kaimų žmonių ko-
pažisti. kad jokio difrenso cūzų generolai su savo ar- nusiteikusia Lietuvos visuo-nas (tu būti Aleksandras, revoliucinės dvasios, kuri ir vos ryžtumą prieš rusišką 
nebus, tai pasakyk, ko- mijom negalėjo atsilaikyti..mene“. J .V.) Stulginskis ir Anta-šiandien mus paskatina di-okupantą,
kiem paraliams bobas rink- Anglai apsupo Orleane Į959 metais M. Krupa- nas Smetoną su savo svar- dėsniam pasiryžimui, jis ne-
į** r e miestą ir Išrodė, kad gaie? vičius jau kitaip perversmą blausiais patarėjais, krik-sugebėjo atskleisti.

~Yis^ Pįirria noriu pa- užimti visą Prancūziją veitjno jjs sapė; “Netikė-ščionių demokratų ir tauti- Jo pasiklausęs galėjai pa
šte .ėti, kad tėvas nevarto- ‘ 1jau ir netikiu, kad Lietuvai ninku partijų šulais”. Buvo manyti, kad tas Vilniaus 

prastų zorlz.ų. me.gina.^ kun >s;kalbejo ! ’ a|hamn Uitii h.tii __ t<ln -O KriJk^ionių demo. Seimas lyg iš dangaus nu- 
M. Kru- krito: Komitetas parašė 

Skaičiau ir skaitau, kad pavičiu> Voldemaro žo- kvietimus ir Į Vilnių su-
gruodžio 17 d. pei’versmas džiais. jie posėdžiavę jau plaukė 2,000 mina ir pas-

pulką raitelių. Vyrai iuo----------------------------------nuo vidurnakčio.
kėši iš to. O kai ji su

ar laužo Orleano Mergelę, 
ar —O kaip tas buvo?

opos vai- jie ilga
stybėse. Dėl to pasaulis ne- je prie nos apie stalą sė- kad jis sugebės geriau 

tais laikais įgilindamas Į juridines šio dėjo keletas asmenų, kurie mums pavaizduoti.
iyvkio smulkmenas, teieria-rodėsi, kad karštai ginčijo- dis griebė toli i praeitį, tai niekino

JĮ šūkis atrodė tik vaikiška 
svajone, ir tie tariami patrio-

šiokį, toki trupinėli. ..

Sveika ponia šykštienė. 
žvirblių karalienė.

Ruplio beržo krūtinė, 
juodelksnio sėdynė.

Iš tikrųjų, kas rengė gau
sius mitingus, kas juose kal-į

Iš snaudulio atsibusk.
Bet kaip varlė nesipūsk!

A. J. Jokūbaitis

atsirado
tum tokiu prastu žodžiu, mergina, kuri Įsikalbėjo .. ., ... ,
kaip “bobos”. Reikia šaky-kad su Dievo pagalba gali | ka bamu laiku butų gresęs ten 
ti: motei-vs. Tai viena. Ant- ma priešą išvyt. Prancūzijos bolševikų rimtas pavojus, kratų pomimnkas 
ia. tėvas klvsti manydamas, karalius davė jai arklį, šar-
kad vyrai daugiau išmano, vus, kardą ir liepė vesti 
Kaip protingų yra vyiu, pulką raitelių. Vyrai juo- 
laip lygiai protingu yra ir kėši iš to. O kai ji su savo

kelbė Lietuvos autonomiją

LENGVAS RUDAS 
IŠ31OKT ANGLIŠKAI

—Ir gerai padarysi, tėve. Balutis daro išvadą:
motetų. Galima pasakyt, aitelia: anglus išblaškė. Jeigu moterys gali vesti “Tikraisiais perversmo kurios perversmas būtų bu-
kad jos yra net gabesnės už tai kunigai apskelbė ją mokyklas, šviesti ir ruošti sugalvotojais buvo krikščio- tikroji opozicinė politinė
vyius. “velnio apsėsta ragana." Jij gyvenimui jaunimą: jeigu nys demokratai.nors perver-jėga krašte juk buvo krik-

—Nesisprečyk, Maiki, bo buvo išduota anglams ir pa- jos gali praktikuoti medi- sinas buvo ivvkdytas kari- ščionys demokratai”,
gausi per marmūzę. čių pranzūzų arkivyskupas;ciną, gali vesti didžiausių n;nuu tautininkams nrita- Taigi, perversmo “dva--Nenvk. tėve. bet aš tu- tū pė ją gyvą sudeginti ant bankų knygas, gali būti ad- * lauun,nKJm* P»“
ri” klaidingai pažiūrai laužo. vokatėmis, mokslininkėmis, ,
nriešintis. Aš einu mokyk- -Tai tu Maiki, nori ma- visuomenrninkėmis ir me- * ;e j buvo bepalv- I ^tijų vadai, o katrie iš ju 
lon ir žinau, kad mergaites ne įtikinti, kad moteris ga- no pažibomis, tai jau eL !’ nepaiy ' tu
gabesnės Jos greičiau iš-Ii būt gabesnė už vvius. ariLietuviu Susivienijimui A- .^narnai daugiau krikscio- ? ‘P ’

jos tikrįj mokė< niM demokratų negu tauti-Jau antraeilis reikalas.
ninku. Gali būti, tautinin- I)au£ savo klaidą jau

Sleževičiaus vvriausv-sios tėvai" buvo tautininkų
ir krikščioniu demokratu

moksta kalbas, rašto, mate-taip? • Amerikoje
m a tikos ir kitu mokslų. O —Taip. tėve. gali. 'patarnauti,
jeigu atsiminsim, kad mote- —Na. jeigu taip. tai ir —Na. tai gudbai, Maik. kai, o 
’ V? dar nesenai iškovojo aš baL-uosiu už molei is,i Mano SLA kuopa turi šį- Smetona. 
Ivgias u ;ses. kari pirma jo. katros 1 unija i SLA valdy-vakar mitingą, tai bėgu sinu>; u 
bu»o užguito- ir paniekiu ba paduoti už jas savo balsą v..s

ypatingai 
turėjo

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių, paukščių, žuvų. vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to. čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą. lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvu pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš
kai

Kaina 75 Centai
Antanas suprato ir ją pripažino, bet 

daugiau vra tokiu, kurie 
perversmu tebesididžiuoja.

daugiai
kai oho iau 1 eji bi
neįmanomas Ge! J. Vanagas

Užsisakant adresuoti: 
Keleivi*. 63C Bioadw<i/, So. Boston 27. Maas.

J
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Iš Pavergtos Lietuvos
Ir kitur ne geriau

Mirė prof. V. Vilkaiti*

Gauta žinių, kad 1943 m. 
Sibire mirė buvęs Dotnuvos 
Žemės Ūkio Akademijos

" 77 77 ' " 77 7^ rektorius prof. Vincas Vil-statmių. Juroje stovi kelios , ... . . o, * ■ , • > . kaltis. Jis su žmona ir 2. Kimtys žvejų laivų, bet . sibk d
rašyta negali silkių gaudyti dėl b b • 1941

ūky. druskos ir statinių trukumo. ,- * m. birželio menesį kartu su
30,000 kitų

. , . , . . _ i. - _  j _e- j-. ------- - » SibiroAną kaitą buvo 
apie trūkumus žemės
Ne geidau ir kitose srityse. Statines galėtų dirbti dau iau ne

Statybinių medžiagų pra- Klaipėdoje, bet jos užsako- taulje^.įu *” 
monės imonės nepagamino mos Astrachanės mieste, to- p , v;,i v.-,
numatyto kiekio plytų, cer- h Rusijoje, todel nieko nuo- H 5 “Kpipi
piųir tt., o ir pagamintųjų stabaus, kad jų negaunama sa^ir
medžiagų kokybe esant! reikalingu laiku, arba gau- kjtk pasiraįinė,:aa0 A.
P‘tsta. . na netinkamas. Laurizos' Susi,džio, R. Ma-

Pernai buvę matyta pa- Silkių žvejybos valdybos t0> v vlks sbuivaidžiais. 
statyti ir atiduoti naudoti galva Rotanis esąs girtuok- jįs |)UV0 vienas žvmiau- 
17,920 kvadratinių metrų lis, žlugdęs darbą, bet jis si mūsa au<ram žinovų 
gyvenamojo ploto, o tepa- geras partietis, tuii “pe- (botaniku)
statyta tik 7,116. čius” kui- nors aukščiau ir Sibire mirė ir jo žmona

Žodžiu, kur tik sučiupsi, todėl “rekomendavo jį va- Sofija Orviriaitė'- Vilkaitie- 
doyaujančiam darbui į tra- nė jį kurj laiką Dotnuvos 
įerių lai\\no valde bą. akademijoje dėstė vokiečiu

Bėda ir tralerių valdybo- kalbą.
Komunistai nuoiat piepa, je. Ir tralerių išplaukia į ...

kad Klaipėdos žvejų mažiau negu numaty- Vilkaičių _ vaikai, dabai
nds ir žuvies pramonė smar-7a Rekovojama už nažan- Jau suaugę> tebėra Sibire, 
kiai auganti, o vis dėlto, jų ’ technika.
pačių žodžiais, miestų gy-

GRĮŽTA J FORMOZĄ

oen. Claire L. Chennault. antrajame pasauliniame ka
re pagarsėjusio “flying tiger“ dalinio vadas su savo 
šeima. Jis grįžta i Formozą, pasveikęs pc unkios mala- 
rijos ligos.

v įsur
BolševlKiška žvejyba

Lietuvybe Besisielojant
Nebe reikalo budresnieji jie “išlaikytų anglišką ak-.uz pazan-

Štai inži- Mirė prof. Vabalas-Gudaitis lietuviai svetur patekę, šie- centą”.

Važiuojant pažiūrėt Amerikos
(Tęsinys)

Saulės išdeginti laukai

Už Chicagos prasideda dideli komų laukai. Dinos 
ir fanuos gražios, trobesiai geri. Matosi gražių gyvulių. 
Farmeriai piauna žalius kornus su grūdais ir pučia juos 
mašinomis į pašaro raugyklas, “silomis55 v adinamas. Ki
tokių javų čia nesimato, tik komai ir komai.

Bet laukai išrodo gerai tiktai Minėjuje. Toliau į 
vakarus, Iovvos ir S. Dakotos valstijose, vaizdas kitoks. 
Komai čia sudžiūvę, miškai parudę ir upės sausos, nes 
nuo pavasario Čia nebūta lietaus. Krautuvėse nėra jokių 
daržovių. Sioux City buvo pirmutinė vieta, kur gavom 
tomeičių nusipirkti,-bet ir tos atvežtos iš Geoigia valsti
jos. South Dakota atrodo lyg ugnimi išdeginta. Čia jau 
ir gyvulių nesimato, nes nėra ganiavos. Tačiau maisto 
produktai čia nebrangūs.

Mačiau “Keleivyje” žinią, kad Klaipėdoj, Lietuvo
je, už 10 kiaušinių reikia mokėti 18 rublių. O mes Rapid 
Cittyje, South Dakotoj, už tuziną didelių kiaušinių mo
kėjome tik 27 centus. Svaras jautienos — 35 centai.

Dėl vandens stokos ir kalnuoto žemės paviršiaus,

viso
nu,

produktų. 
Bet taip žuv 

kaip bolševikai gaudo, 
taip ir negali būti.

s Sūdant !Jtt jU dau’ura guli sandė‘ las-Gudaitis.
“ būnant, jluose nenaudojama.

ki_ Toks pat likimas ir inž. Venclova Rytų Vokietijoje
“Tiesa” rašo kad Kiai- Pe“'°VO "?UjOS tink'U k‘a‘ Lapk™0 gale i v°- merikonėtt.

, id.u, bau tvmo masinos. kietiia išvvko Sovietu Sa-
pėdos komunistų partijos Matyti, ta bolševikinė jungos
komitetas daug Kai tų s v ai s- technika yra tokia “pažan-, vbos” 
te žvejybos ir žuvies pra- gi „ kad net patys bolše- . Ruj.ią

.vadĄvos verčiau^ riebų atlyginimą Sovie. no apsimesu

“Aukščiausios 
“deputatų” delega-

South Dakota labai retai apgyventa. Pravažiuosi šimtą 
jienose ' skaičiau mylių ir daugiau, ir nepamatysi jokios sodybos ir jokios 
sulasytą vieno čia gyvybės, nei gyvūnijos, nei augmenijos. Vien tik juodi ir 

augusio lietuvio-juodi kalnai. Ta sritis ir geografijos vadovėliuose yra ži- 
patynmą VVasningtone. Tas noma kaip “Black Hills.” Tie kalnai stebėtinai lygūs, si- 
asmuo, nors ir čia gimęs, metriški, tartum kas būtų pristatęs milžiniškų piramidų 

norinčių sua- bet lietuvybės nepraradęs. ir sustūmęs jas į krūvą.
Jis Washingtone patekęs į

n. beia suameriKonėti atei- lietuvių pokyli ir tikėjęs čia Oficialus vadovėlis aiškina, kad prieš 10-20 milio- 
Ta" viams neįmanoma. Gali jie lietuviškų valgių pavalgyti, »ų metų čia buvo didelės pelkės, kuriose gyveno milži- 

oanarti ir kiek kas išma-netuviškai pasikalbėti. Ta- mski pienzindziai gyvūnai. Jie senai jau išnyko, tačiau 
amerikonais, čiau apsivylęs. Ten vai- randami suakmenėję jų kaulai liudija, kad tokių milži-

tarpe vyravę makaro- nų tikrai būta. Bet kaipgi pelkių vietoj atsirado tokiepatanmų, tačiau \c pyjieka. ją gulėti sandėliuo-ginąs rašytojas Antanas ta* savęs apgau-. . . T . . ,
zimas nejuda is vietos, zve- se ir naudojasi “atsilikusia Venclova einėjimas, o kitų neap- nai, užkalbinu lietuviškai kalnai? Atsakymą mums duoda geologija. Įsivaizduo-
jyba ir žuvies pramonė vis buržuazine technika,” nes gaus- Jiems tenka pasilikti jam keli žinomi lietuviai kime, kad uždarytas žemės viduriuose milžinas iškėlė
neįvykdo skirto plano. ią pataikius galima dau- K* Petrau»ko sukaktis *uo> ka< bandymas atsakė angliškai. Jis užkal- galingą savo kumštį. Žemės plutos jis visai nepradūrė,
Kaip įvykdys, jei planai pa- giau žuvies pagauti. Lapkričio 23 d. Vilniuje kitokiais atrodyti yra ne- Din?s lietuviškai ir vieno bet išstūmė ją kaip kalną: Tas uždarytas žemės vidu-

iškilmingai atžymėta Kipro gudrus bezdžionavimas. lietuvio diplomato žmoną, nuošė milžinas, tai didelis žemės karščio ir garų spaudi-ruošiami ir vadovaujami ne
galva, bet kojomis.

Štai tuo metu, kad silkių
galima daugiausia 
nėra tinklų, jei 
l anda, nėra druskos, nėra J. Maniusio.

Rusas atstatys Lietuvą

Lietuvos kaimų ir miestų tis. “Otelo
Petrausko 70 metų sukak- Daug senųjų ateivių,toji jam atsakiusi mas jg vidaus. Kalnui iškilus, lietus ir vėjas ilgainiui

operoje svar-menkai ar visai nesąmonin- angliškai. Jis pakartojęs nužarstė nuo jo minkštą žemės sluogsnį, liko tik uolie- 
?ia pagaut., statybos ministenu paskii- blausią vaidmenį vaidino gų lietuvių, keitė savo pa-?avo žodžius, manydamas. nog suvirintas granitas. ,
tinklai atsi- tas K. Ufincevas, vietoje pats sukaktuvininkas. vardas neskaitė lietuvišku kad ji neišgirdo, bet ir ant-pats

----Statys hitroelektrainę
Nuo viršukalnio žiūri 4 prezidentai

_ _ savo kraštą i kalbėjo tik kai. Juodųjų kalnų ruožas tęsiasi 125 mylias iš šiaurės i
BoiseviKai sKėima, nau neįgiamai. Aišku, tokių ir Taigi ir nepriklausomoj pietus ir 50 mylių iš rylų i vakarus, abiem pusėm eina 

^statoma prie Nemuno hidro vaikaj ne tik nemėg0 kas Lietuvoj prusinti valdinin- prerijos. Ypač dėmėęio vertas tame ruože yra vadinamas 
eletrame Nemuną uztven- lietuvi«ka. bet ir gyrėsi esą kai neišmoko branginti lie- Mount Rushmore, 6,000 pėdų aukščio granitas, kurio
mtfrc’S 70 nėdnV lietuvių tėvų vaikai. -Tie ne tuvių kalbos ir visokioms viršunėj yra iškalti keturi Amerikos prezidentai. Wash-

naktys karališkuose. I.tūrio atlaidų pavėsy, p. Abelkio ro-mei - ’ ’ie l)eaMt- tjk ?u kitais, bet ir su tė-svetimybėms netapo atspa-:ntrtonas Teffei-sonas Lincolnas ir Tadas Rooseveltas Dovydėno apysaka apie jaunuolių manas iš Žemaičių Kalvarijos pra- to.. - --- • v x --i • - ingionas, detiersonas, UintOinaS 11 ! H(ld> K ’OSeveiiaS.
porjtyvcninius šienapiūtčje. i‘>< pu<- eities. Kietais viršeliais, 467 pusią- tJel Lr’maseviciaus mirties \ai> namu se lietuviškai i*us. i Kiekvieno iu veidas turi anie 60 nėdu nuo kaktos iki
lapiai. kaina .......................................$2 F;ai, kaina ........................................ $4 nekalbėjo -- ..... . .. , , . . , ‘ ‘ , , . . „ .
cezaris. Mirko .iesuiič’o romanas................. .................................. . Praeitame numery pra- • O mes įs naujųjų ateivių smakro. Sis darbas, kuriam vadovavo skulptorius Gut-

laikraščių ir knygų, apie ra kartą ji atsakiusi anglis-
CZ A ITVVITT i i rvi i c.

Vertingas Knygas;

verti’ A K t'-iii-i i, - r mo: i ca-is L-V ILS i ARP A L DRŲ. .J eronirno * 1 ., , • , • , •, - • — _ , _ _ . .
irs puslapiai.’kaina’.P....»2 Cicėno knyjra apie Vilniaus krašto nešėme, kad mirė Kęstutis Seniau atkeliavusiųjų laukėme kaip tik naujų je-zon Borglum, buvo pradėtas 192/ metais, o pabaigtas 

lietuvių kovas už savo teises. Kai- ’ -------
( ,,;i. . i v ........ ,a. kietuose viršeliuose 7777..&L59 Domaševičius. Papildomai vaikus greičiausia nutauti-gų lietuvybei išlaikyti. Juk 1941-mais. Jis kainavo $989.992. Federalinė valdžia

s aneriįškri mokyt;-: <!u<xta ta vo kelias i socializmą, gautomis žiniomis, miręs ne no parapinės mokyklos, ku-jie, mes manome. Lietu- pridėjo $836,000. Kongreso nutarimu šis kalnas ir jo
..an7.’,.t7‘.' ..paM.7!'.'j!.'n75c JiZ™moLl<iškiinini1asrnaska^a1’1rae^ęst^s» bet jaunesnvsis ri05 -l ir vndinamos lietu- voj išaugę, užgrūdinti, m°-apyiinkė yra padaryta valstybiniu paminklu ir pavesta

.h..i.„nikSG^,^<:™ ’kaSi; de'-okratinio soc i a L i z m o brolis Andrius, daktaro viškomis, bet iš tikrųjų lie- kės geriau kaip me? senie- National MemoriaI valdybos globai.
ir,2 pusi. Kaina ....si.25 PRADAI. Populiam ir nauoinca Andriau? Domaševičiaus tuivbė ten slopinama. Ge-ji, atsispnti įvairioms 1 mu- .. . .

nebus. BET žE- ^yrt'’;'^ ų n’ams supi^;-sūnus rutėvu vaikai su tėvais sų tarpą besispraudančioms Privažiuoti pne kalno yra nutiestas geras kelias:
kalbėjo* lietuviškai tol, kol svetimybėms. ties kalnu yra įrengta graži aikštė automobiliams susta-

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. G riau-S. - variovrii.-

decantiem 
ištarimų 
Kaina
NAUJA VALGIŲ

receptų. i:»2 pu
K MAItVs’NEPRAŽUS. Balio Sru„-
pos įdomus aprašymas, kaip Joni- SOCIALIZMAS IR RELIGIJA Ra-
Mažrimas 1S12 metais i- Viekšnių j rašė E. Vanderveldc, vertė Vardū-
Kauna nusikraustė ir Napoleona re- .ias. Kaina ......................................10e
{tėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.50
NEMUNO PAKRANTĖSE, {domūs. .. .

lenpvai skaitomi Dr. A. Garmaus LIETŲ\ IŲ KALBOS ISTORIJA.
atsiminima . U'.H pusi. Kaina Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte-
MILŽINO PAŲ.NKSME. Balio Sruo- š,uo klaus,ma veikalas. Kau o

ros trilogiška istorijos kronika, na ....................................................FaSCSime pldCldU.
173 pusi., didelis fermata-, trera JUOZAS STALINAS, arba kaip
popiera. Kaina ............................52.50 Kaukazo razbaininkas buvo pasida-
KON-TIKI. Thor Heycrdabl aprašy- ręs Rusijos diktatorių. Kaina ..25c

mas nepaprastos šešių vyrų kelio--------------------------------------------------
nės plaustu iš Piet.u Amerikos j Po
linezija. 413 pusi.’ Kaina. .. .53.75, SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai 
ATSIMINIMAI. Stefanijos Paftana-; ir a:škiai Parodo- kaiP k«tėsi vi-

Mirė dr. A. Žvironas nepateko
Gauta žinių, kad Sibire kvklon.

parapinen mo

mire
nas.

d-ras Antanas 
kartą apieKita

Anis Rūkas tyti ir kitokiu patogumų. Žmonės suvažiavę gėrisi vaiz- 
_______dais, fotografuoja visas įdomybes, o keturi didieji Ame

rikos prezidentai žiūri nuo Rushmore viršukalnio, lygjau tik labai rū 
tėvai beįstengė 
išsaugoti lietuvy-

x VIENS KITAM PADEDA kokje Olimpo dievai.

Plieno pramonės darbi- Juodieji kalnai turi įdomią, audringą praeitį, nes 
ninku unija paskyrė $500,- čia ilgai ėjo kimvinos baltveidžių kovos su indėnais. Balt- 
000 pašalpos streikuojan- veidžiai veržėsi į tuos kalnus aukso ieškoti, o indėnai at- 
tiems Westinghouse bend- kakliai atėjūnams priešinosi. Važiuojant per tas vietas 
rovės darbininkams. 85 vieškeliu dar ir šiandien galima matyti tų kovų pėd-
----------------------------------- sakus, tai apgriuvę seni baltveidžių fortai. Yra ir Black

Žviro- Vėliau 
jį pa- joestingi 

vaikuose 
— bę.

Naujieji ateiviai, mano 
manymu, lenkia senuosius. 
Žinoma, aš nekalbu apie

WATERBURY, CONN.

Aprašė lietuvio vargusStefanijos
viėienes prisiminimai iš jos jau- , . . 

nystės Lietuvoje ir Rusijoje. 56 pusi. ke,s,s*
karna ............................................. $1.00 TIkra TEISYBĖ APIE SOVIETŲ
APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto RUSIJĄ, arba komunistų diktatū- 

•I. Aisčio atsiminimai apie Binkį, ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz- 
Miškinį, Tumą, Savickį, Giras ir kt mo istorija ir valdymo praktika. La-
249 pusi. Kaina ...........................$2.50! oai daug medžiagos. 96 puslapiai
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio ><*ina ..................................................50c

svarbiausias veikalas, išvertė M. AR rOMOS POPIEŽIUS YRA 
Miškinis. -)0 pusi. Kama... .$ ,.2.. KRISTAUS VIETININKAS? Pa-
RYTŲ PASAKOS. Vinco Krėvės , raše kun. M Valadka. Svarbu

parašytos indu ir kitų tolimųjų; kiekvienam perskaityti. Kama $1—0 - - »
tautų legendos. 220 pusi. Kai-i ąldrjiokrątIJ A IR BOI - aS® AmblOZHlCIO gyvenimą
na .....................................S2"’° ševižmas. Pagal k. Kautsk Raseiniuose, Nepriklauso-
POPIEžIAI IR LIETUVA. Kunigo naujausiomis žiniomis papildyta tuo

M. Valadkos parašyta knyga, 250 klausimu knygute
pusi. Kaina ...............................$2.50, KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GAR VargUS 1’USamS atėjUS (j’.S

bino senovėje. i>,eyy yra J‘- tebeturi dviejose kojose 2

suomenės santvarka ir kodėl ji dai 
Kaina ............................... 25c 22^-, « i t-. , ,, visus, bet ir ju tarpe vraThe Sunday Republican daue (okių kurje

net visą pirmąjį piBlapĮ pa- „rpitĮ); -nrisitaiko” prie Artinasi ruduo, pakalbin- Hills National Cemetary kapinė?, kur palaidota daug
skyrė Juozo Amorozaicio aplirikybiu.* Ir iu tarpe vra kime pažįstamus ir priete- tose kovose kritusių baltveidžių, civilių ir kariškių. Kai
\ argams aprašyti ir tą aP-tck:n kurie vaikus skatina liūs užsisakyti “Keleivį.” kas vadina jas “Vakarti Arlingtonu.”
rašymą paryškino net sesio- k ,k kaf, Kaina metams M
mic nnATronL’rtmic ~

(Bus daugiau)
mis nuotraukomis.

Laikraštis smulkiai apra- 
mimą 
auso-

Kaina>,ld.yta. ,25c mos Lietuvos laikais, jo « 1

S. Michelsonas

ŽEMAITĖS rastai. dviejose kojose 
pėdsakus), jo susi- 

pu*iap>a’. Kaina ..............................................ji.oo dunmus su vokiečiais ir t. t.

Garsiosios. . , . šokiu įvairiuose kraštuose ir ivairiuo-niusų rašytojos pirmojo karo metu <e dieTai buvo kitokje K(> kuJku
mr»rik-ni4* vanu: m. . . . ..... .. — įtuntuAmerikoje parašyti vaizdeliai su ra

šytojos paveikslu. 128

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. ADelkio 
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS parašytas istorinis romanas iš Že-

PINIGAI. Jono K. Kario. IRO pa- maitijos krikšto laikų. Su kietais bl’OZaitis
veikslų, 225 pusi., gerame popiervje. apdarais. Kaina .......................$3.50 ., ... ,. ' ...Kaina ...............................$5.oo • rika ir šiandien vra gražiai

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo . .U. T .A KISS IN THE DARK. J. Jazmi- toks tvanas būti ir ką apie tai JSlkUTęS. LaiKiastlS SteblSl
no anglų kalba sodrūs vaizdeliai, sako mokslas. Kaina .....................25c AmblOZaiČi<> nagingumu, jo

lw pusi. Kaina kietais viršeliais >2. » . o o t ,
minkštais viršeliais ...................$1.00 DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu

vos socialdemokratų raštai dėl bol- 
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA, ševiku okupacijos ir teroro Lietuvo-

Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta je. Kaina ........................................25c
A^Jk->s lietuviams. 144 puslapių BARABAS. Paer Ų^erkvist o isto-

a,na .............................................rinė apysaka iš pirmųjų krik.žio-
KODĖL AŠ NETIKIU f DIEVĄ, nybės laikų Romoje. Palestinoje ir 

Pilna argumentų, kurie visiems Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio^ 
įdomūs. Kaina ................................20c premiją. Kaina ............................$2.25

Prieš kelelis metus Am- 
atkeliavo į Ame- 

vra

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuc adresu:
KELEIVIS

636 East Broadvvay So. Boston 27, Mas*

sugebėjimu iš paprastos 
daržinės įrengti gražų, pa
togų gyvenamąjį namą.

Malonu yra, kai tas ar ki
to.- mūsų tautiečių atkrei
pia Ritu dėmėsi kuna m r* 
savo g-‘’’9 ypatybe, graži* 
darbu

V K

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

'Keleivio99 Kalendorių 1956 V etoms
“Keleivis” leidžia didelį apie 100 puslapių ka

lendorių 1956 metams. Kalendorius bus paruoštas 
prieš Naujus Metus ir visiems užsisakiusiems pasiųs- 
tas.

Kaiu kasmet taip ir ateinančių metų kalendo
riuje skaitytojai ras daug įvairiausių skaitymų, in
formacijų, eilėraščių ir plačią kalendorinę dalį.

Kalendorių jau laikas užsisakyti. Pirma užsi
sakiusiems kalendorius pirma bus ir pasiųstas.

“Keleivio” kalendoriaus kaina ir 1956 metams 
lieka ta pati, 50 centų. Užsakymus ir pinigus pra
šome siusti šiuo adresu-

“KELEIVIS”

į. 5- rt-r>»dway —:— South Boston 27, Mass.

Pastaba dėl Detroito: Pereitame straipsny buvo pa
sakyta, kad įkūrę Detroito miestą prancūzai pavadino jį 
tuo vardu dėl to, kad ir esamą tenai upę jie buvo pava
dinę Detroitu, kas jų kalboj reiškia “tiesų.” Bet tai ne 
visai tikslu. Žodis “detroit” ištikai jų reiškia tik siaurą 
vandens kelią, kuris jungia du didesniu vandeniu. Jis 
gali būt tiesus, bet gali būt ir netiesus. Toks vandens ke
lias į-usų kalboj yra vadinamas “proliv,” vokiškai “Me- 
erege, angliškai “strait” ir “river”, o lietuviškai “siau
ruma”
vardas.

ir “sąsiauris.” T«kią reikšmę turi ir Detroito

GERA KALĖDŲ DOVANA

LIETUVIŲ KALBOS VADOVAS

Sudarė prof. Pr. Skardžius. St. Barzdukas ir T M. Laurinaitis, 

606 pul. knyga, kaina tik $.». Paskubėkite, nes nedaug betnriae. 

“Keleivi*!*’ 62B Rrw»dw^v <<> Hoetnn ?7. M:i«
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Mo teru Skyrius

Seimą Nelaimėje
Kaip jau visuamenei ha- neatnaujindamas ir nebe- 

vo pranešta. Los Angeles brisdamas visuomeniniu 
mieste, Kalifornijoj, gvve- mastu prasyti aukų, visciėi- 
nančiam profesoriui Myko- to jaučia esant būtinai rei- 
lui Biržiškai Sušelpti Ko- kalinga pranešti visuome- 
mitetas iš pirmininko Jono nei apie tos šeimos skau- 
Uždavinio, vise-pirm. Ch. džias nelaimes ir paskatinti 
Lukšio, sekretoriaus dr. P. gausius Mykolo Biržiškos 
Pamataičio, iždininko kle- mokinius bei Kazio Barau- 
bono kun. J. Kučingio, ir sko draugus priartėjusių 
narių M. Aftukienės, A. De- švenčių proga šią šeimą 
ringienės, B. Gedimino ir prisiminti.
adv. A. Dapšio, savo dar- Prof. M. Biržiškos adre- 
bą yra baigęs, prof. M. Bir-sas: 1122 So. Magnolia 
žiškai įteikęs surinktas au- Avė., Los Angeles 6. Calif.
kas ir aukotojams per---------------------------------
spaudą arba asmeniškai pa
kvitavęs.

Su šia gražia lietuvių vi
suomenės parama, dar pri
sidėjus žentui Kaziui Barau
skui savo kukliomis santau-

SIOMIV GARSENYBĖ

Garsusis šutiniu kompozitorius Sibeiius. kuris - u laukė 
9* metu UKŽiaus. sėdi prie pianino, stosi jo žmona. Si- 
Iteiius savo kuriniais yra žinomas visame pasauly.

UŽSAKĖ ŠVENTĖMS
DOVANU KELEIV?

Mrs. Auna Gustaitis iš 
Georgetotvn, III., švenčių

BENYS RUTKĖNAS
Skiriu didžiai gerbiamai 

poniai A. G. iatuž,enei.

Iš Eilėraščių Rinkinio ‘PILNATIS’
pomis, bet tuo pat metu dar Pro«a,a!n?'?lmo1 ne.t,k sa' 
įsiskolinant ligi i>,000 dole- ™ '■>elelv! • A1 sav0 
iiu, Biržiškos ir Barauskai ''lauS™^ kanoms ji jau SeAiks žabuostuos lapuos, 
bendrai užpirko namus kelmu metai uzlaf0 laik-tars. auksas vandeny
juose įsikūrė, tikėdamiesi ias«' Tos drauges yra Ja-tepus varu.. saulę slapos,
, - . dvyga Nargelenas ir \ ikt°- žemes syvų sklidini,lengvesniu gyvenimo dienu. . . : . . .. ~ •

2? .. . . rija Kazanaitis, abi iš tie- , , . .Tačiau liKimas, kaip jau o' town pi Ir nuPuola- ,r nutyška
spaudoje buvo plačiau ra- ' * ’ derlaus daržo palakiuos—
syta, Bii žiškų-Barauskų šei
mai lėmė kitaip. 1955 m. Mrs. Manty 
rugsėjo 15 d. staiga tragiš- Mass., užsakė

SĖDILĖ

juksaburniai. sunkūs.
iš Maynard, ju. delnais pakelt, lenkiuos. 
Keleivi*’ do- vejas.Lenkias

VĖJAS ir KRIAUŠĖ

Vėjas griebia žilą kriaušę, 
žalią iiuprą piestu šiaušia. 

—Nepalauši, nepi.iauši!

A ėjas. laisve nusiki.ašęs, 
peša žaliąjį pakauši:

ryškūs— —Tavo rytas neišaušo!

sodas, miškas.
kai mirė Bronislava Biržiš- vanų savo tėveliui btasiui A- vogčia (lausoms juokiuos; 
kienė. Lygiai po dešimties Malinauskui. Lowell. Mass. juokiasi L;trvškus 
savaičių, 1955 m. lapkli- sedulės žaliuos plaukuos!
čio 24 d., po širdies smūgio Mrs Amelija Dziekeuicz ............................................
ligoninėje mirė Kazys Ba-iš p^vidence, R. I., užsakė Vaisiai noksta, vaisiai kori
l auskas, pi^f. M. Bnziskos john Dziekeuicziui ten pat. sterblėj motinos taikios . . .
žentas. A. A. Kazys Barau- e, . , . .. , , , ., , Skink ir čiulpk lvg pnna kori
skas buvo vienmtens dar- Vrs P K iš - ,1- ‘ .. . .... -urs. r. i\. i amagos zvdes džiaugsmas paamuos.
bingas asmuo ir visos sei- Baltimore, Md.. atnaujino

Į£.l nilz,’f momus* v Lvjdc*. T o m •jom uzSake i...ivu-,,B17 prenumeratą ir
rus. šeima pasiliko labai ]endorių savo tėveliui Ch. 
sunkioje būklėje. Liko trys Kelly (Kalinauskui). Balti- 
Barausko vaikai - vyriau- more yid
šioji duktė 9 metų, sūnus 
7 metu, jauniausioji 5 me- . r. . , ,
tų,—ir labai nestiprios svei- , >Ir?-„A™a Ra!d’ lAmft?.r- 
katos našlė Ona Barauskie- dam’ N ' - uasaįe lalk- 
nė-Biržiškaitė. ,ast-‘ metams B' Benzev1'

Aštuntąją dešimti metų c,ul ,ame ',at.mleste- 
einąs prof. Mykolas Bitžiš-
ka savo padėkos žodyje Mrs. Joseph Shatt iš Per- 
prie žento kaisto pasakė, kasie, Pa., užsakė dovanų 
kad jis stengsis, kiek jo jė- “Keleivi” J. Ambrosei, W. 
gos leis, būti tėvu ir globė- Palm Beach. Fla. 
ju mažamečių vaikų..

Betgi šiomis dienomis Mr. Walter J. Draksis 
sunkiai susirgo tų mažyčių iš Gary, Ind., atnaujino 
motina Barauskienė ir bus “Keleivi” savo 
reikalinga rimto ilgesnio Mrs. Draksienei 
gydymo. čiai Hartshorne.

Los Angeles lietuvių vi
suomenė jautriai atsiliepė Mrs. Anr.a Zalpi 
į šią šeimą ištikusias nelai- maica, N. Y 
mes ir suaukojo dvieju lai- numeratą ir 
dotuvių išlaidoms padeng- dorių savo 
ti. Komitetas, nors tuo tar- Balchunui. 
pu savo veiklos formaliai Mass.

1953. VIII. 2.

mamytei
gvvenan-

Okla.

GREITAI SI SIŪK ‘U'GAVO

Kuth Pow«r Po'vdermakcr, 1 melij amžiaus. Pitfshurgho šunų 
draugų prieglaudoje per kelias minutes susidraugavo su šituo 
Šuneliu ir jj pa.siSmė.

—Nepalauši. nepalauši!

Ir per naktį aršios :iaušės 
nuožmaus vėjo. žil s kriaušės 
plote paupio pakriaušės.

—Vė.ią sėjęs.—vėją griausi, 
nepalauši. nepalauši!
Mano rytmetis iša -o!— 
Skeryčioja rankom kriaušė.

:951. VI.l.

LAIŠKAS

Ant rausgano popierio lakšto,
šlamančio tavo balsu,
aš parašysiu eilėrašti skambų ir grakštų, 
kaip tu. lengvi žingsniai, kaip vingiai -asu.

Skaitytum parimus rvmuotąji laišką,
ii- tau akyse būt šviesu:
tik viena, tik viena tau būtu neaišku:
"Ar myli jisai iš tiesų?”

Aš pereičiau žemę nuo krašto, lig kr; što, 
o žvaigžde, skaisčiausia visų!
O tujen kasdieną lankytume’ paštą 
su šypsniu: "Gal myli jisai iš tiesų?”

1950. XI. 22.

mergina išeina iš viešbučio.
Jie ją sulaikė ir patikrinus 
pasirodė, kad ji "pasiskoli
no“ iš miegančio Danjou -----------------------
190,000 įlankų. Aiergina (Grenlandijos tyrinėtojo švedo Peter Freuchen apysaka) 
buvo perduota policijai, o - .
išsimiegojęs Danjou suskai- *
tė, kati jis per vieną dieną Su moterimis visada taip būna. Kai kada jos tokios 
išleido >,!'" dolerių! geros, bet kai kada. kai gyvybė atsiduria pavojuje, jos

Po dienos "gero gvveni- tur kas nuožmesnes už vyrus. , 
mo“ valkata suprato* kati Sekančią dieną aš viską papasakojau Manikai, pa- 
jis greit vėl turės po tiltais -akiau jai, kad jos gyvybei gręsia pavojus ir kad mes tu- 
miegot.jei ir toliau taip pi- rime pabėgti. Bet ji tuoj pasiruošti negalėjo, nes nebuvo 
nigus mėtys ir nutarė va- tvarkoje jos rūbai. Jos avalinės padus mes buvome su- 
žiuoti kur nors į ;ta:nią nu- valgę, ir ji pirmiau žūt būt turėjo gauti kitus na us. ki- 
s.pirkti gerą fairną, kol dar ta vakarą kirvi, peilį ir kitus tinkamus žudyti daiktus 
visi pinigai neisgaravo. aj- palikau lauke, ir kada mes gulėme, aš palakiau. kad

Ar bomas dabar vis- a-. juos vartojau dieną prie darbo ir netyčia pamiršau,
čiukus ir kiaules augina, o dabar neturiu jokio noro keltis ir juos atnešti. Senoji
pasakyti negalėtume, nt» mote,.įs pasakė, kad daiktai turi būti atnešti, bet aš nu-

!'a‘(]avįau tu;Sjo nesupratęs ir paklausiau: “Ka gi jū; 
duoda. Bet galima manvti, , .. 7.. 7,_ - ........ t, veiksite nakčia su medžiokles įrankiais:kad jis ir vėl grizo po til
tais gyventi, nes taip yra Sekanti rytą pasakiau joms, jog noriu nuvykti i pa- 
mažiau rūpesčių ir vargų, jūri pamėginti pamedžioti eketėse. Norėjau pasiimti taip 

pat savo netikrąją seserį, bet moteris nenorėjo jos lei
sti. Tuomet aš pareiškiau, jog mano netikroji sesuo tu
rės man padėti, varydama ruonius iš kitų ekečių prie to.-, 
kur stovėsiu aš. Nes prešingai ruoniai, išgirdę bei ką per 
ledą vaikščiojant, gali pabėgti. Manikai aš Įsakiau pa
siimti jos kreivąjį peilį ir adatų. Aš pasiėmiau visus 
no ginklus, mažą kirvelį ir iš sandėliuko išvogiau visus 
savo šovinius. Laimei, moteris nieko nepastebėjo. Be to. 
aš pasiėmiau savo nakvynės maišą ir brie<lžio kaili. At
sisveikindamos moterys pasakė, kad medžioklei nepasi
sekus Alanika turi vakare sugrįžti ir joms pranešti. 
tatai pažadėjau, bet puikiai žinojau, kad grįžusią be 
mano apsaugos vieną namo, moterys ją tuoj nužudys.

Mes nesiėmėm taip pat didelį šunį. Jis turėjo mum< 
surasti eketę. Savo daiktus surišome ant nedideli.; me
dinių rogučių. Moterims nepastebint, aš pagleražiuu taip 
pat nedidelį puodelį, ir po to mes išvykome.

Toli nukeliauti buvo sunku. Kada esi labai abu-
Nora Gudienė, geriausia kandidatė nas, greitai pavargsti. Ir mums atrodė, kad kelias j pu- 
sla iždininko vietai. , jūiį neturi galo. Priėję prie jūros, kur mūsų iš namų ne

begalėjo matyti, mes pasukome atgal i kramto viduri. 
Jau anksčiau buvau girdėjęs apie briedžių medžiotojus 
iš kitos krašto pusės ir spėjau, kad tos krypties laidan
tis greitai turėsime sutikti žmones. O kol kas mūsų vie
nintelė mintis buvo—pabėgti.

Bet bėgimas vyko labai palengva, i>- vakare aš tu- 
’ėjau nastatvt’ nedideli sniego nameli. Jis buvo toks ma- 
žas, bet pastatyti didesnio aš neturėjau jėgų. Susirangę 
Įlindome i ji ir atsigulėme miegoti greta. Valgyti mes 
neturėjome nieko. Sekančią dieną, kada turėjome \ vkti 
toliau, beveik nebegalėjome paeiti. Bet čia mums nu-i- 
šypsojo laimė. Pastebėjau lapę, kuri buvo arti prie mū
sų prisiartinusi. Aš ją nušoviau, ir mes ją tuoj sudraskė
me. šuniui teko kaulai, viduriai ir kailis, išskynė- uode
gą, kuri teko Manikai, kad apsaugotų nuo šalčio nosį. 
Likučius mes suvalgėme ir buvo labai puiku patenkinti

Eufrozina m kj : -us me- pilvą šilta mėsa. Mes tiek prisisotinome, kad ir vėl atga-
tus buvusi sla iždo --k, ..a, pa- Vome jėgas, ir po to mes traukėme toliau, nes vienai la- 
vyzdingai tas pa.-. Ve- suplėšyti daug nereikia. Be to, lapė buvo maža ir
met vėl kandidatu .junti. liesa

—' Sekančia diena mes ir vėl nieko neragavome. Bet aš
AL .ti h.Ar>2 Al nušoviau porą sniego vištų. Viską pasidalinę, mus stu- 

mėmės priekin. Mes buvome taip išgąsdinti, kad apie

BADAS

IŠRINKIME JAS

E
t • •

LYTIES GARBINIMAS, nuovargi nė nemąstėme. Bet mūsų alkis vis augo ir a.ugo.
--------- trumpa sios problemos isto- pagaliau mes pradėjome beveik taip žingsnioti, kaip

rija, parašė l eoooias J. žingsnioja baltieji žmonės, kada jie išgeria perdaug deg- 
Kučinskas, išleido Tikybos'tinės_ Mes taip svyravome, kad turėjome viens antrą pri- 

atnaujino pre- Kas atsitinka, kai valkata rado tuoj mergą, nupirko t-J^ėtojai, » p<-i> ., k“1_ iajKyti. Aš jau buvau nutaręs suvalgyti šunį, bet Mani- 
užsakė kalen-per naxtį pasidaro turtuo- ir jai puošnius rūbus ir su-na " • į-? pasakė: “O ne, leisk jam dar kurį laiką pagyventi,
,T)O^U Petiui lis? Paprastai tokie daly- tarė su ;a d rieše. paūžti NUNEŠK, UPELI, ŽĄSŲ kol mes dar galime ištverti, nes kai tu išeini ieškoti žvė- 

a n c . a u g, kai pasitaiko tik knygose ii kaip ptide’a . Na ir ūžė. VARGUS, S vaizdų rimuo- rįų, pasilikusi viena aš taip bijau; Aš visą laiką tuomet 
Paryžiečiui, kurie tą die- vaidinimas \aikams, pa- mat?u akis, kuriomis į mane namie žiūrėjo moterys.!” 

ną turėjo progos susidurti Alė Luta, irieido ben- jf ?tajga> taip besivilkdami, mes pamatėme, kad 
jiusl., Kmna ne- -uo pakėlė galvą ir pastatė ausis. Jis kažką užuodė. Ta

tai galima buvo numanyti. Apsidžiaugęs pririšau jam 
PĖDSA- cpiink kaklą virvę ir jo vedamas nuėjau į vietą, kur kas

Ja-
Valkata Z.” Turtas

"mūriuose , bet ir gyveni
mas mėgsta kartais iškrėsti
tokius pokštus. su‘ 1>onu • Da‘njoy iIgai--jį-at; «w>,” «

Prancūzijoj, P a r y ži aus simins. Kur tik jis ėjo, ji§ pažymėta, 
mieste. Vienas žmogus, var- paliko paskui save pinigų KNYGNEŠIU
du Danjon(Danžu) gyveno, glėbius. Vienam šoferiui už KAIS. romanas, parašė Juo- nors turėjo būti Gl.ejt jis etė pėdsakus, bet ir vė!
kaip gjvena n- kiu valka-pavežė.,ima Danjou davė zas švaistas, išleido ' Ben- jl|OS 5u,.a(lo ir ke,iolikos minuėiu mes priėjome vie-
tos: miegom po tiltais, mi- o,000 franku, sakydamas dnja. (VVemheim Berg., , , - , i , ... ‘ ,. . .
. , ® . i .. - -t -i,i o /i- r u ta, kuria lokys buvo pasirinkęs žiemos guoliu ir kur listo duonos ir kitokio maisto grąžą pasilaikyk ! Viena-Schhessfach 223, Germa- B . 1
išmatomis iš šiukšlių dėžių, me restorane jis isilinksmi-ny). 295 pusk, kaina nepa-, .. ,
užgerdamas prie progos nęs užsakė visiems sve- žymėta. - koks as buvau laimingas. Dabai me> galėjome ti-
raudonu vvnu ir džiaugėsi čiams po butelį <ampano ii• ‘ . kėtis išlikti gyvi. Visai ramus aš sugrįžau pas Maniką ir
gyvenimu, nieko nedirbda-net muzikantų neaplenkė SOVIET 5>^EKTIVES parvežiau ant rogučių visus mūsų daiktus į vietą, kur
mas. Pagaliau už valkatavi-kurių vien buvo 12 žmonių. gulėjo lokys. Po to mes pradėjome aplink jį atkasti
mą atsidūrė kalėjime, bet Nuvažiavęs į arklių lenkty- rERENCES, įleido Assem- mįegą Lokys gulėjo oloje, kurią siege buvo sau pasi-
greit ir vėl išėjo į laisvę. nes. jis statė ne ant vieno blv of Ca nti ve E '■ '^ean daręs. Greit jis pradėjo urgzti, nes buvo sutiukdytas jo

Šiomis dienomis tas vai-ar kito. bet ant visų arklių ^ations. pusk miegas. Aš įsmeigiau į jį savo ietį. Tuomet jis užsiuto

kata. kuri dabar jau rei-P° -fl^- Taip ūžė praturtę- Į TALKĄ Į TALKĄ, jr g lindo iš olos. Bet lokys, kuris per visą žiemą miega, 
kia vadinti ponu. paveldėjo ,i?s valkata iki šeštos yalan- mišriam chorui gaidos, žo- ne2ra]j gerai matyti, nes šviesa piimą kart jį apakina, 
iš kokių tai tolimų giminai- cos irio ji tad? uutaiė, kad džiai A. J. Jokūbaičio, mu- paėmęs savo šautuvą, aš prisiartinau prie jo. pridėjau 
čių 15 milionų frankų.. Te- ?ana ui,svoto, lakas jau ziką parašė K. Zižiūnas iš- vamz<li pvie pa,vos ir iššoviau. Lokys buvo užmuštas, 
gu frankai ir mažiukas pi- ir nakvjmes pasneskoti. leido autonus (6o(l lflth Mes ujp nu(lžiugon1) ka(1 negalėjom ištarti ne žo- 
nigas. bet 15 milionų fran- Ilsėjos, . J’Y. bran^ame Šokinėjome, lyg kastlien būtume valgę po lokį.

doleri^ >Ta aS pasidariau toks stip.-uar, kad galėjau pastatyti
Pakalbinkime draugus ir didesnį sniego namelį, nes norėjome čia pasilikti ilges- 

pažįstamus užsisakyti “Ke- nl kniką.
Staiga pasidaręs turtin- gina. 

gas. ponas Danjou pirmiau- Viešbučio tarnautojai vė
siai gražiai apsirengė, susi- liau pastebėjo, kad Danjou leivį.” Metams kaina $4- (Bus daugiau)

i
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Ko respondencijoS Tada anglis 
kraunama i 
komis.

buvo kasama ir 
vežimukus ran-

DETRO1T, MICH. Ta diena Adomaitis su Nors ta kasvkla buvo

Priešinga paskaita
Gruodžio 2 d. Vliko 

rvs, Vvkd. Tarvbos
na

ir, pamatęs ant kiaušinių tu- laisvė. Demokratinėje san- Blogas teisėjas 
pinčią emu patelę, nusilei-tvarkoje šie dalykai vienas nuo Nesenai vedęs- 
tižia žemyn ir ją nubaido, kito nebeatsiskiria. man rodosi’

Gaila, bet šito viso tada ne
buvo. Nebuvo nuo 1926 me-

, - • rr> t. tu 17 d. gruodžio. Spaudosvieną ar daugiau jų. Ta at- .
likęs, vanagas įleidžia na- iškapojiimos ir —.»= nes knygoj parašyta,
gus į pramušto kiaušinio 5ulviu vagos ilg 
skylę ir jį nusineša. šeimininkaujant.

Mano mie- 
kad tie blv-

JOSEPH MARTIN

Atstovų Rūmų republikonų 
vadas Joseph Martin po pa
sikalbėjimo su prezidentų
pranašaudama^ pareiškė, kad
Ike bus kandidatas.

Tada jis meta akmeni ant 
kiaušinių, žinoma, pramuša

nai yra gana sunkūs.
Jo žmona: Aš bijau 

ti, kad tu esi blogas
pa saky
te isėjas, 
kad jie

-Ižmona ir 2 vaikais isvažia- labai pavojinga, joje beveik 
vo pasivažinėti. Prie Rouge kas savaitę būdavo sunkių 
parko Dearhorn jauno vyro sužeidimų, o kas 3 ar 6 

mašina dideliu mėnesiai pasitaikydavo ir 
užmušimų, bet darbininkų 
čia niekados netrūko. Mat,

vairuojama
rp . • v , ,L Zi>le" greičiu įvažiavo i AdamsTarnybos valdytojas .. , 1
P. Kanelis, Detroito masu^ Trys Adams seimus 

Lietuvių Organizacijų Cent- na!iai buvo užmušti vietoje, 
ro pakviestas, skaitė pa- uzmusUs ir vienas antrosios 
skaitą Lietuvos laisvinimo rnariinos . keleivis. Adams 
ir pasaulinės politikos reį_'yiesnJsis sūnus (1_ metų) 
j<ajaįs Į buvo sunkiai sužeistas, su

žeistas ir kitos mašinos ant
ri vieningiems, pasirodvti: *.'as\s keleivis. Taigi 4 žuvo 

„‘ir 2 sužeisti.
Adams, jo žmona ir sū-

dienų uždavinius. Jis prirai-l"“5 'aPk™‘° 2? d' !*aiaid°- “bereikalingii
- 1 ti be bažnytiniu apeigų Užkalnių

gruodžio. 
skiltys buvo

atrodė. k»iPtenfvi. 
įveidems ten 
Jaunimui da- Susidomėję paskaita

mų
dr.

Paskaitininkas kvietė bū- 
vienin

politiniai subrendusiais ir 
suprantančiais gyvenamųjų

čia priimdavo ir senesnio 
amžiaus. Daug dirbo ir lie
tuvių, bet dabar jau nedir
ba. nes vieni išmirė, o ku
rie dar gyvi, tie šių dienų 
technikai nebetinka. Šian
dien viskas atliekama ma
šinomis ir joms mes, seniai,

i Yra gyvūnų, kurie naudo-rant klojime vakaruškas, „u.™ p.l<kaitinin. 
ja ir kitokius ‘"ginklus”, būtinas policijos viršininko lei-tj . kiaus:nia^ 
štai skruzdėlių liūtai iškasa dimas, jau nekalbant apie Vienas iš ’klausvtom: Aš 
smėly duobelę ir jos dugne svarbesnius atvejus. noriu,
atsistoję laukia aukos. Kai TaiP aš_ ir nesuprantu is ko- paskaitininkas: 

duobelės kranto naei. kios sk\lės p. Žymantas galė-

buvo Ki norėtu

ant pasi- ištraukti 
vyriausybe?!

Klausvtojas: tuometinę koalicinę (,a?
Gal Mikaldos pra-

“ 9 n gal iš ~~~~~

Prašau.
Kelinta vaLan-

nė taip pat, kad mūsų tarpe 
yra ir vienybės ardytojų, 
kurių darbais tegali džiaug
tis tik mūsų tautos priešai.

Nepamiršo kalbėtojas pri
minti reikalo net aukštes
nius mokslus išėjusiems Įsi
lieti i senųjų ateivių orga
nizacijų veiklą. P. P.

Buvo susirinkę social
demokratai

Woodmere kapinėse.
Laidotuvėse dalyvavęs »< • • »_____________ Majoras ir Jo

LOS ANGELES, CAL.

Jonas

Nuogos Gražuolės
Dviguba sukaktuvininkė

Mrs. B. Tuinilienei suka- Anglijoje, Doncasterio 
ko 75 metai amžiaus ir 50 mieste, nesenai Įvyko skan- 
metų, kai ji skaito “Kelei- dalas, kuris sujaudino vi
ri.” Tuinilienė-Račiūtė gi- sus gyventojus Mat, to mie- 
mė 1880 metais gruodžio 3 stelio žmonės nesenai su

lodo vabzdelis, skruzdėlių J<’
meW į jį smėlio gru-'^švstfee 0

deli. Vabzdelis nustoja pu- jakavi;.iaus sapnininko?...Loa- 
siausvyros ir virsta i duo- <jono lietuviški “demokratai,” 
belę. nors jau pluoštas metų, kaip

Kaikurie Australijos naudojasi šio krašto demokra- 
paukščiai, kurie maitinasi tiška užuovėja, bet nėra gabūs radijo 
vabzdžiais, suradę jų
medžių žieve ir negalėdami Kuprotus tik grabas ištaiso! 5 vai. p. p.

“KELEIVIO” skaitytojai, ar WM1E, 1140 kilociklų.
redakcija, turėtų parašyti Florįdos lietuvių žinios,

LIETUVOS AIDAI 
(The Echoes of Lithuania)

Pirmoji Floridoj lietuvių 
programa, duodama 

po pasimokyti tikros demokratijos, šeštadieniais nuo 4:30 iki 
---• tik grabas ištaiso! 5 vai. p. p. iš Miami stoties

Lapkričio 27 d. buvo LSS d- Vinkšnupiu kaime, Vii-žinojo, kad jų

Keisti Šauliai

savo trumpais snapeliais 
pasiekti, naudoja žolės stie- Eatl ..................
helius Jie jais pariekia Jss,amesn" str^p-snj sl°.prae,tieS skelbimai, poezija, proza, 
vabzdį ir persmeigia jį. L,. ____damos, muzika, dalyvaujanes daugelis jaunosios kartos

Kova dėl būvio išmoko patiki demagogų melui.
_____ ir mažus sutvėrimėlius vi- l. Dobilas

Siamo (Azijoje) vande-šokių “mandrybių.” --------------------------
gerbiamas nyse >'ra žuvis» kuri4 Pra-

116 kuopos nariu susirinki- kaviškio apskr. Į Bostoną majoras turi nepaprastą minė “šauliu.’ Mat, gamta
kuriame dalvvavn visi utvvlrn 1 £06 melais netin. “knhhv” iic mūorstii foto- ja apdovanojo Savotišku U

JUOKAI

Karns

/I 0l
I
I

dainininkė Anyta 
ir “Pabaltijo Trio”, ..orga
nizuojamas kvartetas. Ra
šyti: WMIE, A. Skudžina- 
kas, Echoes of Lithua
nia, Miami, Fla. Žodžiu 
kreiptis penktadieniais ir 

di- šeštadieniais nuo 9 vai. ry-
lordas I’onsonby bu- to iki 12 vai. dienos 1519 

vo žinomas savo ramumu, tak- Congress Bldg., Miami, Fla. 
tingumu ir sąmoningumu. Jis *J"C| 3-4882.

atvyko 1896 metais, netru- “hobby”, jis mėgsta foto- apdovanojo ..
kus čia ištekėjo už Tuinilos, grafuoti nuogas gražuoles, “šautuvu. Kai ji eina gro-
vėliau persikėlė į Seattle, T , uoiinH™? <roi *eskoti k Pamat° antWash. o iš ten prieš 12 me- -Toks J° Palinknyas j=a 1 vandenio augalo tupinčią 

kui paskiria dovanų $25. tu j Kalifornija. niekam nebūtų^ kliudęs, muSę? priplaukia prie jos
Kitas kuopos susirinki- * Ji vra didelė lietuviškos j*1 .įnktimike^n^ "nūn' ir iŠ 5-6 pėdų atstumo Žymantas vedamajame ,

mas bus sausio 29 d. 1:30 spaudos mėgėja ir rėmėja tų nukniaukęs poią■ nuo-spiauna 1S savo zioties van. - o vienok vra emigrao- •
’ ’ & J J ’ gų gražuolių iš tėvo albumo (jen<- jaga Ta< ]ašas patai-joje ir kurie nesigėdi ioikijo>

’ ir nebūtų parodęs ju savo i * numeta ia ’nnn padaryti priekaištą Lietuvos išdidus ir jam pasirodė, kad ki-
draugams mokvkloie. Vie-i J . U"ę; numeta ją^nuo Kariuomenei, kad 1940 metais tų valstybių atstovai nereiškia ----------
tos spaudoje greit pasirodė į^ma^avo ^robiSaU" ji negynusi Lietuvos nepriklau- jani prideramos pagarbos Kazimieras Šeštokas, kilęs iš
žinia kad ianniklii, tame * tn somybės" 1939 metais Lietuv* Sa.V°. didybe, parodyti ps Pajevonio parapijos ir kaimu

ZUMS - Šaulys yia to- valdė faktinoji trijų Lietuvos •-■ugahojo paoaryti j priėmimo j|gUS metus gy venęs Kaune,

mas. kuriame dalyvavo visi 
nariai. Tartasi Įvairiais 
klausimais. Be ko kita drau
gui profesoriui J. Kamins-

Tinkamai atsilygino
Praeito šimtmečio anglų 

“Europos Lietuvio” Nr. 46. primatas 
Kariuomenės šventės proga.

TIESA AR MULKINIMAS?

I
:i. r e
t

J
t

----------------- ----------- ------ I K.I/V* ** A
vai. P- P- buvusioj Lietuvių pj-įklauso Įvairioms organi- 
svetainėje. Prašoma \ isi na- zacjjomP Linkiu sukaktu- 
nai jame dalyvauti, nes bus
įenkama valdyba, nustaty
tos metų veiklos gairės ir

vininkei dar ilgų gerų metų.
Kaimynas

Angliją
-ultonas

Turkijoje, 
buvo labai

Paieškojimai

taip toliau.
Žuvo J.

M. L.-B.
Adomaitis GLEN ROGERS, W. VA.

Padėkos dieną Įvyko Seniau ir dabar 
nelaimė: žuvo Joseph 

Adams (Adomaitis), jo Seniau čia 
žmona Anna ir jų 7 metų anglių Kasykla, kurioje dir 
sūnus. bo apie

linksmas I_ L.v..
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iš rankų i rankas vaikšto
nepadorūs paveikslai. Pra- -neprašauna” pro šalį. riausybė. Nuo jos apsisprendi- pro jas tik roplomis tebūtų ga- žistamų. 
dėjj.S tyrinėt, pasirodė, Tokių “šaulių” yra ir mo priklausė duoti Lietuvos i*ma išliaužti. Kai pro jas rei- Rašyti: 636 Broadv.ay
kad fotografijas parūpino gyvulių bei paukščių tarpe. Kariuomenei Įsakymą ginklu kėjo Įeiti ir lordui I’onsonby, go Boston 27, Mass.

didelė majoro sūnus iŠ savo tėvo Yra žinoma, kad bezdžio- priešintis Lietuvai grąsinan- jis tu°j sumetė, kaip čia atsi-  ---------------------------------------- -
l inkinio. naudo-ja akmenis kai t*ems sovietams...” lyginti sultonui. Jis atsisuko paiesk*u Ar.uno įtakojo iš Jec-

darbininku . .- ;nc nori noro pasiekti šito P0710 išvedžiojimais, tuo ir atbulas pradėjo šliaužti pro kagalio km., Raguvos vaisė., Rane-________ į Majoras yra darbo paiti- Jos non ką nois pasieKti, Uiku Lietuvą vaWė ne Smeto- duris. Sultonas turėjo progos vėžio
’ JOS žmogus, todėl jo palin- pagauti. nos diktatūra> tet koalicinė, net žiūrėti i lordo atsuktą užpa-

S fotografuoti nuogas ^Australijoje yra vanagų polit. partijų, teisėta vv- ka4, kol šis neskubėdamas

kia taikli, kad ji niekados politinių partijų koalicinė vy- salę tokias .žemas duris, kad paieškau savo giminių bei pa- 
r ra- SoK _•----------v- KT.._ :—-------:------------- »: nrn ia«i tik roplomis tebūtų ga-

buvo

1.300

»-zx»L’ut oi •» oz\<z ta, L' • j i n --- *« jz L-: m • j c. rv 11 t : nJUOKIS----DŪK

nai tepalas! įsigyk sau ir draugams kišenini, ’iliustuotą merginas pasidarė politnis rūšis, kuri 
VAIVOS JIOKŲ PATARĖJĄ:

Juoktis Sveika
Tai 300 juokų rinkinys. 100 iš jų “juokai iki ašarų”. 
Paskubėk! Pirmieji 300 ekzempliorių ypatingai gero

popieriaus. Siųsk du dolerius (vėliau bus brangiau). 
VAIVOS pavedimu:

N. JONUšKA M. MATULIONIS
15 Cotton St. 3551 Keei Avė.
Koslindale, Mass. Chicago, III.

++-e+-EE-EE-f"-n-+++++-r+vT+-r++-i-++-r+v- CT-rtf TTTT TTTT-pT-?f-

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Moderniška Lietuviška Vaistine

IDE AL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistinin
ką, savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medikališkus 
daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.

Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą 
ir Į kitus miestus. Be to. užlaiko geriau
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
nų, knygų, laikraščių, filmų, saldainiu, 
šaltkošės. riešutų, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.
VYTAUTAS SKRINSKĄ 4

Ideal Pharmacv vaistinės savininkas
J

taip pat ?eiai riausybė! Kaip paprastai, tu- jshauže. 
Įvykis. Jo politiniai priešai, “šaudo . Tie vanagai mėgs- rįjo būti ir opozicija, nes Į vy- 
konservatoriai, nori suju-ta 1 stručius panašių paukš-riausybė Įėjo tik trys partijos, 
dinti visą miesto taryba, čių (emu) kiaušinius. To- Tokiu atveju turėjo
kad ši pareikštų nepasitikė- k^® gardumino ieškodamas, lais\a spauda
jimą savo majonji.
Jis sako, kad fotogiafavi 
mas buvo ir yra jo mėgia
mas laiko praleidimas, o 
ypač jis domisi nuogų kūnų 
fotografavimu, ypač varto
jant specialų apšvietimą ir 
šešėliu žaidimą. Toks foto- 
grafavimas yra menas, ir 
jis jame nieko blogo nema
tąs. Juk kiekvienas žmogus 
turi teisę turėti koki nors 
“hobby” laisvalaikiui pra
leisti. O jeigu nuogos foto
grafijos iš jo albumo pra- 
dingo.tai tas atsitiko be jo

IEŠKO DARBO

apskr. 192P-31 m. jis lankėsi 
Lietuvoje ir vedė Stefaniją Birbi
laitę. Palikęs žfitoni;. grįžo į JAV 
ir gyveno 1*505 Madison St.. Gary, 
Ind. Jis pats ar jį žinantieji prs- 
r.eškit man, nes turiu svarbų reika
lu. Paieško jo buvusi žmonos <lrau- 4

ir
būti ir 

susirinkimu

Bloga Klausa

Moteris (tremtinė) apie 50 m. 
amžiaus, ieško mažoje šeimoje dar
bo. Norėčiau važiuoti Chicatton ar
ba Bostonan. Rašyti:

P. O. Box 5815 
Cleveland 1, Ohio

(52)

pe. (51)
Bronė Yuškienė 
♦>5 Peabody S t., 
Gardner, Mąss.

•i , aip. lai Jūs <ižiauirsiiė'. sužinoję, kar praėju
siu 1(5 metų laikotarpyje mes pagerinome klausą ir pa- 
lengvinome nemalonų užimą galvoje, galvos kataro su
kelta. tūkstančiams žmonių (daugelio iš jų peržengusių 
70 metų amžiaus), vartojusių mūsų Elmo Palliative na
mini gydymą. Toks turi būti atsakymas į Jūsų malda
vimą. NIEKO NEREIKIA NEŠIOTI.

štai kai KURIE simptonai, kurie tur būt iššaukė 
Jū-ų kataralinį kurtumą ir užimą galvoje: Galva svaig
sta nuo gleivių. Gleivės patenka j gerklę. Tenka krank- 
>ti ir spiaudyti. Gleivės nosyje ir gerklėje kasdien. Klau
sa menkėja nuo peršalimo. Girdite, bet nesuprantate prakaito, pūslės ligų. šalčio
žodžių. Geriau girdite giedromis dienomis. Blogiau ly- ir inkstų ligų. 
tingomis dienomis. Ūžesys galvoje panašus į svirpimą. Puplaiškių Lapai pusė SV. 

varpelių skambėjimą, švilpimą, laikrodžio takšėjimą, garų šnypštimą ar- 5 J 25. Kartusis 
ba i koki kitą iš daugelio garsų.

RAMUNĖS
Ramunės 

pusė svaro

Kas žinote adresą ar likimą J. 
I^iurynaičio, kilusio iš Kūjų kai
mo, Zapyškio parapijos, maloniai 
prašomi skubiai pranešti šiuo adre
su: P. šimelaitis, 1271 Allard Avė., 
Verdu n, P. Q.. Canada.

Paieškoma Ona VENCLOVIENĖ, 
Ramunių ar- gyvenusi 2107 75th St.. Iketroit, 

gerai ^'c^- Svarbios žinios iš I.ietu- 
•žied- ’ VO> pati ar jos vaikai (sūnus

Vincas), ar ją žinantieji, prašomi
$1.25. Lie-

Švieži 
žiedai 
$1.25.
bata visada
gert. Liepos
pusė SV. $1.ZO. Gie- atsiliepti šiuo adresu: 
pos žiedai yra var- r.ienė, 114 New Park 
to.jami dėl iššauki- ford Conn.

Ona
Avė.,

Pakal-
Hart-

(52

7
‘T

)

1
t

Resnatišld Skausmai

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu

vos ateitį.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
(stojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fraternalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų Seimai nelaimėje.

SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
bai ir pasiekti nuopelnai apraiyti atskiruose leidi
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
rašysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
307 Weat 30th Street, New York 1, N. Y.

puplaiškis ge- 
ligų, škorbuto, 

ir kirmi-

GERA MOSTIS
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingu elementų, turi sa- 
page- rm nu- Vyje ga]jn,ją šilimą. Šildydama ga

lėjimu. Prašykit atsiusti mūsų siūlomų priemonių 3(( dienu itandyinni. pa- nų. Tre.ianka 7o centai. Tre- lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir-

žinios ir leidimo. > *«>•« «>» k--.sM. _ . T. . rai nuo kepenų
Jei Jūsų blogos savijautos priežastis yra jralvos kataras, tai Jus taip •

Majorui Į pagalbą atsku- pat. kaip praneša daugelis kitų. gelėsite pasidžiaugti stebuklingu D*sre- geltliges, reumatizmo
bėjo žinoma Londono mo-
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3 dėlė, kuri patvirtino,kad ji
5 kelis kartus pozavo majo- 
t rui gerą vardą turinčiame

fotografų klube, kad majo
ras už kiekvieną pozavimą 
sumokėjo jai klubo nustaty
tą kainą, kad jis yra labai 
malonus žmogus ir tikras 
džentlmonas.

Tačiau majoro draugai 
iš darbo partijos susii-ūpi- 

Ino fotografijomis ir nori 
patys pamatyt kolekciją, 
kad galėtų spręsti, kiek fo
tografijose yra meno ir 
kiek kita ko. Ar jie foto-, 
grafijas matė ir kokių iš
vadų priėjo dar neaiš
ku.

Kol kas miestelis sujudęs! 
ir susijaudinęs. Visi tik ir 
tekalba apie majoro “hob
by” ir kiekvienas, tur būt, 
galvoja, kad žmogui uži
mančiam oficiališką vietą,! 
būtų geriau liuoslaiki pra
lošti kitaip, o nenuogas 
merginas fotografuojant.

rašę dar šiądien angliškai: THE ELMO COMPANY, UEPT. 
port. Io»a

ŠVIESKIMES
ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ 
ypač tų. kurios parduodamos už visai žmonišką kainą ir 
kurias pradėjęs skaityti, skaitysi neatsikvėpdamas, kol 
pabaigsi. $13.00 VERTĖS KNYGŲ DABAR TIK Už 
$5.00! Tuoj kišk penkinukę į voką ir siusk, nes tokia 
proga atsitinka rečiau, nei aukso klodų suradimas.
SAUIĖS RŪSTYBĖ (romanas) 
myli, o nemylėt negali, kada 
Kaina $3.00

FlfiA. Daven- janka nuo 
tybių>

_ ------- Prisiųsk $4.00 tai gausi vis
ką kas čia vra pasakvta.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadvvay 
So. Boston 27, Mass.

visokių vidurių pik- piiną. dieglius, salt). Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilginus ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OIN’TMENT. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
lfi-ož. $5.O<>. Garantuojame pasek
mes ar grąžiname pinigus. (47)

DEKENS OIN’TMENT CO.
P. O. Bok 66fi. N’ewąrk 1. N. J.

sako: skaitai mane. nes 
mane skaitai. 311 psl..

sako: skaitaiČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės) 
aš parodau tau gyvenimą baisesnį, negu pats 
parodytų. 316 psl., kaina $3.00. Iliustruota.
ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi 
širdies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skai 
tysi.. 449 psl.. kaina $4.00. Iliustruota.
ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) 
sako: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos tre
čiosios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą 
ir tautini išlikimą. 652 psl., kieti viršeliai, kaina tik $3.00!
VISOS 4 KNYGOS SYKIU tik už $5.00! Persiuntimo 
kaštus apmokame. Rašykite: Pr. Alg. Margeris. 3325 S. 

Halsted St., Chicago.8, iii.
P. S. Puikiausia Kalėdų dovana—eitos knygos.

mane, nes 
gyvenimas

MES ATLIEKAM . ..
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
*-BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 Eaat Broadvvay, South Boston 27, Maaa.

» «



Puslapis Aštuntas KELEIVIS. SO. BOSTON No. 50, Grtiodžio 14, 1955

Vietines Žinios
TAI BUVO 
KOMEDIJA

RIMTA

POVILAS MIŠKINIS NAUJI METAI VYRŲ CHORO PADĖKA Kylanti pajėga

P. p. Juozo ir Leonijos Mūsų rengtas lapkričio 27 Bostono konservatorijos 
GEDMINTU 20 metų vedv- d. pokylis susilaukė didelio studentas Darius Lapinskas 

‘ ‘ “ *" bibliote-
3 kom- 

Neseniai
S vai. vakaro “Strand Ca- Mes šia proga norime pa- tos draugijos surenkame 
fe” salėje 376 Broadway So. dėkoti visiems, kurie tuo ar koncerte jo kūrinys pianui, 
Boston. Gros linksma muzi-kitu būdu prisidėjo prie mū-obojui ir čelui buvo pirmą 
ka. Dainuosime dainas, ku-su vakaro pasisekimo. Dė-kaitą sugrotas. Lapinskas’ 
rias tėviškėje išmokome ir kojame sveikintojams choro i Ameriką atvyko tik prieš 
drauge su vyturėliais daina-4 metų sukakties proga: P. kelerius metus
vome. šoksime šokius, ku- Viščiniui, V. Rasteniui, 
riuos gimtinėje šokant grin- Arlauskui, A. Kneižiui

vuoti), kad jų didelėmis pa
stangomis mes galime išgy-

--------- venti tokių gražių valandų,
Praeitą sekmadieni Bos- kaip praeitą sekmadieni žiū- 

tono ir apylinkinių miestų rėdami aukšto lygio vaidi- 
lietuviai matė penktąjį nimo. Ačiū H. Kačinskui,
Aleksandios Gustaitienės kad jis Bostono nepamiršta, 
vadovaujamo Dramos Sam- Po vaidinimo Dramos
būrio vaidinimą. Tai Br.’Sambūrio bičiuliai kelias , , ... , ... . --------------- ----------- . w ».
Mickevičiaus iš latviu kal-ljaukias valandas praleido f?010 ~ • mil% langai. Prisiminsime savo riams, ypač jų adjutantui.... i- - o -m. amžiaus ............... ■ . -r « • - » *-•\ aiaemars Kar-Tautines S-gos namuose uz-

J.
ir

Dr. B. Matulionis
Vidaus, specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kuri# d.e- < 
ną, iš anksto susitarus telefonu ar |
laišku.
Tctef. 22, Pascoag, Rhode Island 

Adresas: State Sanatoriiua, 
Wallum Lake, Rhode Island.

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—26 m., nuo 
Boston ar Brockton—60 m., nuo 
Thompson, Conn.,—10 mylių.

bos versta 
klius 3 veiksmų komedija, 
vardu “Raudonasis Vynas.”

Tai nebuvo komedija, ku
rią žiūrėdamas pasijuoki ir 
išėjęs pamiršti. Tai buvo 
įimta komedija, kurios su
keltas mintis žiūrovai dar 
ilgai sav aip gromuliuos.

iš tikrųjų, kokia čia ga
li būti linksma komedija, 
kada senyvas žymus akto
rius (Henr. Kačinskas) tu
ri gražią jauną žmoną (Re
gina Norvaišaitė) ir po 2 
v edybimo gyvenimo metų 
i jo žmoną įsimyli jaunas 
gražus laivyno karininkas 
(Kazys Barūnas) ir ją nori 
išvežti i pasakų salą. Čia 
jau kvepia tragedija, bet 
viskas baigėsi gerai—žmo
nelė pasiliko pas vyrą.

Be minėtųjų, dar vaidino 
Antanas Vilėniškis (tarnas) 
ir Zita Zarankaitė (tarnai
tė). Taigi tik 5 asmenys. 
Vaidinimas buvo tikrai 
aukšto lygio. Žinoma, sce
nos liūtas Henrikas Kačins
kas (ši kartą jis man ypa
tingai patiko) čia daug 
svėrė, bet vienas ir jis nie
ko nebūtu padaręs, nes ta 
me veikale nėra mažų ro 
lių: čia jos visos didelės ir 
sunkios. Ir reik pripažinti, 
kad visi buvo Į ja

kandžiaudami ir 
miesi Įspūdžiais.

daiinda- ms.
123

dys lūždavo, drebėdavo Bostono 217 posto legionie- 
langai. Prisiminsime savo riams, ypač jų adjutantui 

Povilas Miski- auksinius išgyvenimus,, ku-L Romanui už nuolatinę pa-

GRAžIOS LIETI VIŠKOS 
ŠVENČIŲ ATVIRUTĖS

gyvenęs So. Bostone

-is

Prof. Šimoliūno telegrama

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

Savininkas Gerald Vareika 
Didelis pasirinkimas viso
kiausių popierių ir “oilcloth” 

sienoms lipdyti
su didele nuolaida

135 Emerson St., k. Broadvvay
Atdara nuo 9 iki 6. penktadieniai* 

iki 8 vai. vakaro

Lietuviškos atvirutės su žie
mos švenčiu sveikinimais ir )>e

mus palinksmins ar asa- - . sveikinimų galima gauti „as
... , .. , . -sspaus. Gersime ir uita- Dėkojame uz aukas poky- ,,tvjruku ieAėja

palaidotas Kalvarijos kapi- vos-me iįg pirmųjų gaidžių! ho metu: pp. Gaidelienei, Miss Ellen Putris 
nė?e- Vietas rezervuotis prašo- Valiukonienei, Rudauskui, įsos So. loth Avė.

Velionis buvo kilęs iš Pa-me pas: Antaną Andriulio-Paplauskui. Razvadauskui, Cicero .">(). III.
lipšės kaimo. Debeikių pa-nĮ 248 W 5th St., So. Bos- Andriulioniui ir So. Bostono Už to atvirukų $1. Su užsa-' 
lapijos, Utenos apskr. Į ton. tel. AN 8 5503 ir Povi- jaunimui. k ymais siųsti pinigus ir nuro-
Ameriką atvyko 1913 me-lą Jančauską 17 Mt. Ida Dėkojame pokylio šeimi- dvti. ar norite su posveikini- 
tais. Pradžioje gyveno Sta- Rd., Dorchester, tel. A V 2- ninkėms ir šeimininkams: mals ar JO-

p.p. Andriulionienei, Vieš- bnŪomŪojamas bitas- 
kalnienei, Gegužienei, Gai- Roslindale, 2S0 Cummins Hy., iš- 
delienei. Bacevičienei, Bei- nuomuojama> trečiame aukšte 4-ių

N gt., o lapkričio 28 d.
ne

Pasaulio Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjungos 
pinu. prof. Šimoliūnas, da- ..
bar gyvenantis Racine. te.n_J?lan^’ 1S tea
Wis., atsiuntė tokia tele-S1^e ,sa'° ^ia. ^au

gą Kazimierą Rasimą į MANO 
Montello. Mass. Čia 1917 

Stanislava Pet-
gramą:

“Didžiojo Vilniaus 
mo 50 metų sukakties 
tone minėjimo proga 
vai prisimindamas jo narių 
ryžtą ir drąsius nutarimu 
reiškiu šio minėjimo inicia
toriams. prezidiumui ir vi
siems dalvviams

at- 4o85.

PADĖKA

DR, D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 
Telefonas: SO 8-1320

šiui, Bakšiui ir visoms mer- kambarių butas, šildomas raru, suit* a a. • -------- ciui, JL?ar\oi V4x ii Vieviui uiti -
. j - • i ta •/- i • i-i i visais patogumais, gražiai įrengtas.Bos- metais ve(le Stanislavą Pet- Lapkričio 19 d. man bu- gaitems, kurios dirbo poky- Xuoma $45.oo. Kreipti- j j. Gudelį 

reikytę. Po kelerių metų vo suruošta graži puota Ho metu. telefonu fa 3-686.3. arba
išsikėlė i So. Bostoną, čia mano 50-jo gimtadienio Didžiausia padėka visiems

7 atidarė mėsos krautuvę, ku- proga. taip gausiai atsilankiusiems_________ ____________
* rią prieš 6 metus pardavė. p’ž šita esu labai dėkin- svečiams ir tuo būdu parė- namai pardavimu

SLA niusiems lietuvišką daina. ,n 2 5C'in * >'rie ■i':‘ros tL St-» 

nuoširdų zimiero. šv.-Jono ir Lietuvių 308 kuopai, SLA preziden- stengsimės n ateitoje (2, 3 ;eimų prie

eSU
Velionis priklausė šv. Ka- ?as M. Manomaičiui,

kuopai, SLA preziden-51 es stengsimės ir ateityje
sveikinimą ir didžią pagar- Piliečių Draugijoms, buvo tui adv. K. Kalinauskui ir Tamstų neapvilti. po

‘bą. * senas “Keleivio” skaityto-jo žmonai. J. Arlauskui, Ta proga linkime visiems
Seimo n h rvs, atstovavęs jas. svainiu O. I. Raudoniams mūsų lėmėjams bei ^ejada-

kaitų su adv. Yenclauskiu Jo liūdi žmona Stanisla- *Phoenix, Arizona) užtele-l*am? linksmų sv. Kalėdų ii
■ ir darbininku šiaudiniu Ry- va, duktė Malvina, sūnus gramomis atsiųstus linkė- laimingų* Naujųjų^ .lėtų. 
gos lietuvius, prof. J. Šimo-Albertas (visi So. Bostone >, jimus. pre f. I. Končiui už
nunas.

Bostono Lietuvių 
Vyru Choras

260 Cummins Highvray 
Roslindale, Mass. >■>2

$8,500.
Ashmont St.. 

kambarius, vienas butas šildo- 
su alyva, automatiškas karštas

vanduo, baltos sinkos. $l».800.
Skambinkit V. Stelmokui, Realtor 

AN 8-0005 ar CO 5-5463.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedaliomis ir šventadieniai*: 

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Lph^n’s Corner

DORCHESTER, MASS.

Vaikai gaus dovanu
Mass.),

Dorchesterio Lietuvių 
liečiu Klubas ir Moteni Klu-ridge, Mass.), 
bas ši sekmadieni gruodžio oažistami.
T — 1 I JU. .O A O V \ di. p.p. IViUUU

kas parduodate namus'
Pirksiu trijų

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

628 East Broadway 
South Boston 27, M asa. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

ar dviejų šei
mų namą Dorchestery je ar So. 
Bostone geroj vietoj. Mokėsiu 
gerą kainą.

Prašau pašaukti po 5 vai. 
vak.. tel. AN 8-3461

pusbrolis Jonas Gaidelis dovanotą savo medžio dro- 
(Roslindale, Mass.), svainis žinių atvaizdų knygą, Alg. _
Kazimieras Petreikis (Squ- Banevičiui už Įteiktą skau- 5er?a dr 
antum, Mass.). dėdė Alek-tų Žalgirio tunto garbės rė- 

Pi-sandras Miškinis (Camb- mėjo pažymėjimo,Jančiaus- .
draugai ir kams. Gedmintams, Karšo- ūiroantis Tampa, Fla.. džio- 

kui. W. Walak už dovanas, vininkų sanatorijoj, atvyks- 
A. Čaplikui, L. Izbic-ta gydjlįs Į Bostoną.
J. Tamavičienei, Jaku- savaitę jam bus 

čiams, Matjoškams, Du- tulžies operacija, 
bauskams. J. Sondai už . Kartu su juo atvyksta ir 
sveikinimus, vyriausiai šei- J° žmona Sofija Jasaitienė, 
mininkei Sofijai ir jos vy- 
mi Stepo: ui Kiliuliams, Da- P- 
nevičienei. Kropienei, Lin
kevičiūtei. Jurėnams, vaka- Gimodžio 5 d. sukako vie

D. Jasaitis

Daktaras Domas Jasaitis,

i uijuiid o i1 U' ILCIL,

patalpose (1810 Dorchester gva šio krašto žemelė! 
Avė.) rengia vaikams Kalė- John Gudelis
dų eglutę. Vaikams bus už---------------------------

Įsijautę ]<an<j2iu. Kalėdų Dėdukas.. ... . . .• Nebijome ir meisteriu\ 151ir gražiai vaidino. Kiek blo-jjjems a»neg dovanų. visi 
giau pasisekė Barūnui. bet Kviečiami ateiti ir atsivesti 

savo vaikus.jis nekaltas. Jo sugeoėji- 
mai vaidinti bostoniečiams 
gerai žinomi, bet jis “Dievo 
sutvertas" ne tokioms ro
lėms. Tą žinojo ir režiso- 
rė ir jis pats, bet jam reikė
jo “padėti gelbėti.”

Esamomis sąlygomis ak
torių nėra taip lengva pasi
rinkti, kaip mes dažnai ma
nome.

Gerai, kad pasirinktam 
veikalui tereik 5 aktorių. JĮ 
gus nesunku daug kur paro
dyti. Visų pirma jis bus pa
rodytas Xe\v Yorke. Aišku, 
panorės ji pamatyti ir kitos 
kolonijos. Juk gaila,
Į veikalo pai-uošimą Įdeda
ma tiek daug darbo ir lėšų 
ir jis parodomas tik vieną 
ar porą kaitų.

Dekoracijas šiam pasta
tymui piešė dailininkas Vik
toras Vizgirdas. Jos buvo 
Įdomios, turiningos.

Didelė padėka priklauso 
Aleksandrai Gustaitienei 
ir Antanui Gustaičiui (jis 
; ra tas “gaspadoriu?

Lankėsi Waitkus

l*un.IV IX- mz.

kui.
Šia

IšNLOMl OJAMAS BITAS

Roslindale, 260 Cummins Hy., iš-
paaaryta

kambarių

Havardo klubas, kuris 
yra Bostono B klasės meis
teris. tarpklubinėse šių me
tų pirmenybėse sutiko ne
lauktai stiprų pasipriešini- 

su lietuvių 
mūsų

Masilionienės 
mirties metinės

rTIW» -.r-—'. -zilTrC o'ir. 5i’

butą.-, šildomas ;aru, su 
visai-, pat'-įrumais. gražiai įrengta... 
Nuoma $45.00. Kreiptis į .1. Gu
delį telefonu FA 3-6883 arba 

260 Cummins H:jrhway 
Roslindale, .Mass.

KAMBARYS NUOMAI

apšildomasro vedėjui Gedmintui, vi- neri metai, kai su mumis , 
siems p;.dėjusiems puotą amžinai atsiskyrė Petronėlė Krcipt:- 1.12 e. Foirth

John W aitkus is Rahvrav mngtvnese 
\. J., lankės. Bostone. Ta an- j
proga j.s atnaujino Rele.- ia,Jnuju šichmatininky. R. ,. 
y.o prenumeratą, uzs.sake buvo kta(lie. R"*'
k,tu metų kalendorių .r pa- Rį go; B(,.tono L ,, D.jos 
liko Maiklo tėvu, dovanų. bi„E„ Jos nutrauktosSo. 

klube.

(51,

Naujas tėvų komitetas

Lituanistikos 
vaiku tėvai išsirinko

sui-uosti i svečiams.
A. Andriulionis

imu išlaidos

Rinkimų išlaidų Hynes
... O1 . P1 ie turėjo 5241,834. o Powerspadet.es 2. , .1musų nau- sl34.937 žinoma_ jje taf 

dai su 1 nebaigta, kurioje jgjaįda
, , , Leopoldas Šveikauskas turi 

pestinuką viršaus. Mums
?1OS 1 -

sudėties komitetą: pirm. P. 
Žickus

kad|niavičius, seki 
ižd. P. Venckų 
Vilėniškis.

užtenka Ivgnriu. kad run?-

ne
sumokėjo, 
tie. kurie

vicepirm. V. Ado-
J. Dikiniene. , . ..T laimėjo narys I.

Kalėdų eglutė

Lituanistikos mokyklos tė
vu komitetas sausio 2 d. t D.. . .. ,.. įveikęs Ru? vai. p.p. parapijos salėj * . ; .

tynęs būtų laimėtos santy
kiuok. Lietuviams taškus 

Stasys Kazlauska-. 
Įveikęs Rose. ir Albertas 
Gedraitis, laimėjęs prieš 
GloverĮ. Gediminas Švei
kauskas baigė lygiom su 

T Codman. Harvardui tašką 
laimėjo W. AI. P. Mitchell, 

imą Karosą pir-

urio sambūris negalėtų gy- bei broliukams.

..... p.p. . jentoj
rengia Kalėdų eglutę. Kale- J
dų Senis dalins dovanų ne Gruodžio 16 d. lietuvių 

įtik mokyklą lankantiems trečioji komanda vyksta 
be vaikams, bet ir jų sesutėms rungtynėms su Cambridge

Y MCA, pas juos.
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Grižo dr. Matulionis

k*

t-

f

t-
•>•>•c 21

DRAUGIŠKAS
MERCHANTS CO-OPERATIVE BANKAS 

NAMU SAVININKAMS ir TAUPIEMS 
Siunčia Savo Geriausius Linkėjimus

Linksmų Kalėdųt. v-

ir

Laimingų Naujų Metų
HENRY H. PI ERGE. President

Merchants Co-operative Bank
SCHOOL STREET BOSTON. MASS.

Masilionienė.
Gruodžio II d. jos drau

gės ir draugai buvo susirin
kę mano namuose velionei 
prisiminti.

L. J. Masilionis

Bostone.
kasdien.

pirmas aukštas, po

kambarys su 
tuoj pat. 
St., South

4 vai. 
(50)

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. A N 8-9948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roabury. Mass.
Tel. FA 3-5515

i 
i
t
i

i

Daktaras B. Matulionis 
erižo iš atostogų ir vėl prii
ma ligonis. Atostogas dak
taras praleido lankydamas 
savo Gimines, draugus ir pa
žįstamus Įvairiose Ameri
kos ir Kanados vietose.

Pavogė dr. Pilkos

4 
4
4 
4 
4
4 
4 
4 
4 
«•
4 
v 
4 4
■* automobili
■»4
t Pereitą 
? dr. I). Pilkos

(.iJ. •.XXXX + i + |XiiĮ + Xl + iX4. + Xi4.XXXX|li + ilXXlX*X + ^i + illJJJ
kuris buvo 
namais.

savaitę pavogė 
automobili, 

gatvėje ties jo

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa

iš stoties WBMS, 1099 ki-
lociklų, veikia sekmadie-

j). niais nuo 12 iki 12:30 vai.
, Tena. Perduodamos lietu- 10 cviškos dainos, muzika ir 

Magdutės Pasaka.
Biznio reikalais kreiptis Į 

Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadvvay, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau-

1 l

LSS 60-ji kuopa metini 
iš savo kišenės pokylį rengia balandžio 
bet jas sudėjo d. Lietuvių Piliečių Dr-jos 

juos rėmė. salėj.

NAUJAS ATIDARYMAS

Raynham Country Club
Ant Rožėno Kalnelio

ĮVAIRŪS GĖRIMAI IR VALGIAI
š(,k.;.i kiekvieną penktadieni ir šeštadieni vakarais

101 kelias Bridgevvater-Raynham Line

Kviečia visus pasilinksminti savininkai

Povilas Lapenas ir Frank Rožėnas

i

t 
•
{ namastt«I
♦«
i
<
« t 
i 
•♦

ir “Keleivis/'
Steponas Minkus.

NAMŲ SAVININKAMS

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparata 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8
534 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo “Robins Pond” Ežero 

Route 106, East Bridgewater, Mass.

įvairūs gėrimai—užkandžiai—pizza

š kiai kas trečiadienį, penktadienį ir šeštadieni.

Iroja penkių asmenų Eddie Martin orkestrą.
Sekni. eni visus linksmina muzika ir dainomis BilI & Tex, 

the ‘‘Singing Stveethearts."
( as,. ma populiari vieta šokiams žiemą ir vasarą. Dėl

i .rmacijų kreipkitės telefonu: Bridgeuater 8'

namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge- 
liais: sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašome kreiptis laišku i:

John Petrus 
206 (kild Street 
Randolph. Mass.

Arba po pietų užeikite: 409 
W. Broaduąy, Room 4,

So. Boston. Mass.

Pentiname 
4

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
398 E. Broadway 

So. Boston 27. Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

Tel. SO 8-2805

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uždarytas.

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

VAISTAS “AZIVA”
"TA

1— Vaistas nuo nudegimo lr 
nuo nušutimo vandeniu.

2— Vaistas nuo atdarų žaizdjj 
—mostis.

3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

6—Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6—Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui 
kiekvieną numerį $1. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (5-6)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Ttoatou 27, Mi

padet.es



