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51-IEJI METAI

Vyriausybė Siūlys Biudžetą 
66 Bilionų Dydžio

Biudžetas Daug Didesnis Ne Tiek Dėl Išlaidų Padidė
jimo, Bet Dėl Pinigų Skyrimo Vėlesnėms Išlai

doms; Išlaido* Irgi Bu* Padidinto* Įvairiem*
Reikalams; Į Biudžeto Skaičius Neįeina 

Kelių Tiesimo Išlaido*

Vyriausybės parooštame Utah Gubernatorius 
ateinančių metų biudžete 
numatoma prašyti iš kon
greso patvirtinti išlaidų są- TTi . . x.. ,
matą virš 66 bilionų dolc- L tah valstl->os «uberna

rių, arba 4 bilionus doleriu

Nemokės Mokesčių

daugiau, kaip pernai ir 
bilionus dolerių daugiau, 
kain užpernai. Biudžeto pa
didėjusios skaitlinės nebū
tinai reiškia, kad ir išlaidos 
padidės tiek pat. Vyriausy
bė metiniame biudžete pra
šo paskirti pinigus Įvairiems 
reikalams, o išlaidos dažnai 
vra daromos vėliau. Šiais 
kaip ir pernykščiais metais 
wriaus.vbė išleidžia dau
giau, negu biudžete numa
tyta. bet tos ekstra išlaidos 
daromos iš paskyrimų pada
rytų seniau.

T paminėtą 66 bilionų 
dolerių sumą neįeina išlai
do? kelių tiesimui. Tokių 
•išlaidu federalinė vyriausy
bė gali turėti apie 2 su pu
se bilionus dolerių per me
tus ir per visą eilę metų, 
bet toms išlaidoms dar nė
ra jokio kongreso nutarimo 
ir tik kongresui priėmus Įs
tatymą apie kelių tiesimą, 
tos išlaidos bus papildomai 
Įrašytos i biudžetą.

Padidintos išlaidos bus 
prašomos skirti užsieniams 
pagalbai teikti, kariškoms 
išlaidoms, o be to prisidės 
padidėjusios išlaidos tar
nautojų algoms, mokyklų 
statybos rėmimui, naciona
liniu parkų užlaikymui ir 
kitokiems reikalams. Išlai
du ateinančiais metais nu 
matom p padaryti 65 bilio- 
nai dolerių.

Jordanijoj Minios
Daužo Langus

Jordanijos sostinėj Am- 
mane ir Jordanijos okupuo 
toj Jeruzalės miesto daly
je arabų nacionalistai per
eitą šeštadienį suruošė kru 
vinas riaušes. Demonstran 
tai išdaužė akmenimis 
Amerikos konsulato langus 
Jeruzalėje, o Ammane riau
šininkai sudegino Ameri 
kos informacijos Įstaigą.

Amerika pasiuntė Jorda
nijos vyriausybei protestą 
prieš neužtenkamą Ameri
kos Įstaigų apsaugą. Sek
madieni Jordanijos kariuo
menė ir policija šūviais iš
vaikė demonstrantus Jeru
zalėje ir kituose miestuose

Arabu nacionalistai prieš 
kuri laiką pradėio demon 
struoti protestuodami prieš 
numatoma Jordanijos dėji-

Utali

torius J. Bracken Lee pa
skelbė, kad jis nemokės fe- 
deralinių mokesčių nuo sa-J 

pajamų todėl, kad vy-įvo
riausybė remia užsienių ša-į 
lis. Esą, konstitucija nenu-į 
mato, kad amerikiečiai mo-i

TAIP PREZIDENTAS RUOŠĖ SAVO KALBĄ KONGRESUI

Prezidentas Eisenhoweris ilsėdamasi Key West, Fla.. ruošė savo kalbą kongresą 
atidarant, kurią šiemet ne pats preziden tas pasakė, bet buvo peskaityta. Kairėj 
jo brolis Milton, dešinėj Kevin McCann. Jie padėjo prezidentui.
T—

Prezidentas Įteikia 
I Kongresai Faimą Programą
Šį Pirmadienį Vyriausybė Pateikia Kongresui Savo Pla

ną, Kaip Kovoti Prieš Farmerių Pajamų Mažėjimą; 
Kongrese Iškils Naujų Pasiūlymų Dėl Pagalbos 

t Farmeriams; Klausima* Sukels Nemažai
Ginčų Tarp Demokratų ir Republikonų.

Prancūzai Pradeda ši pirmadienį kongresas 

Ieškot Vuriausubėtf*'0 Pieziden.t0 .neP?P,aft«
9 9 pranešimą apie žemes ūkio

siūlo
Ipranešimą apie 
i padėtį. Vyriausybė

ketų mokesčius kitų y™*- Anglų Vyriausybe Kinai Grasina Tilo ir Egiptas
Smerkiama Nutraukt Derybas Prieš Karo Blokus vidurio 

kad vyriausybė gali eiti i! ----------- —-------  ----------- kad

' Prancūzijos naujame pai-panešimą apie žemės ūkio 
jlamente apie 200 atstovų,jmtis visog eilės priemonių> 
;>ia priešingi parlamenta-kad sulaikius žemės ūkio 

įnei salies tvarkai, o vidų-,produktų kainų kritimą ir 
ino partijos nesusikalba sa-lpadėjus faiTOeriams. Tarp 
J\o taipe dėl sudarymo vy- j.įtl^ siūlymų vyriausybė nu- 
įiiausybės. Todėl yyiiausy,mat0 re‘mti farmerius, ku- 

kuzė po rinkimų galij,.je sutinka dalį savo dirba- 
! ’zs’testi įlffa laiką. mos žemės palikti dirvo

nais, ar paversti ganyklo
mis.

Demokratų partijos atsto-

Mendės-France vedamai 
partijų dalis sakoj 

nėra masinės visas vi-
teismą ir tetru teismas pa-i Anglų spauda, dargi ir Nuo pernai metų rugpiū- Jugoslavijos Tito lankėsi HViio partijas traukti i w-i
sako, ar rinkimas mokesčiui ta, kuri paprastai palaiko čio 1 d. Ženevoj eina Ame-Egipte ir Abisinijoj. Egipte -tu,,<vbe. nes toki koalicija vim~’kad Jvyriausiybė palai 
svetimų vyriausybių palai- konservatorių valdžią, pasi- rikos ir komunistinės Kini- jis ir pulk. Nasser, Egipto nieko negalės veikti ir tik‘kvta žemės’ ūkio produktu 
kymui yra konstitucinis rei-sako griežtai priėš Angli-jos ambasadorių derybos diktatorius, padarė pareis- .murdvsis vietoje. Mendės-'kai^as kaip jog buvo 

kalas.
Gub. Lee dar sako 

Amerikos pinigus gauna 
sokios socialistinės ir net 
komunistinės vyriausybės ir 
tas esą visai nepakenčiama.

ivai senai jau kelia reikala-

Sovietai Gavo
Bilą $724,947

Kipro ir k.). Pradžią spau-vo sutarta pasikeisti belai-prieš visokius kariškus blo-parlamento daugumos 
dos kritikai davė anglu an- sviais ir kinų komunistai jau kus. Tito kartu su Nasser tarimo. Panašiai kalba ir
trojo pasaulinio karo tankų paleido šiek*tiek amerikie-pasmerkė Bagdado sutartį, dešiniosios vidurio partijos.
pardavimas neva tai i lau- čių, laikomų kinų kalėji- pagal kurią Irakas, Turki- ---------------------------------
žą, bet vėliau pasirodė, kad muose, bet toli gražu ne vi-ja, Pakistanas, Iranas ir pkpip^ujc
tie tankai Belgijoj buvo sus. Amerika skaito, kad Anglija sustiarė bendrai r 
pataisyti ir parduoti Egip- kinai nesilaiko savo paža- gintis. Tito ir Nasser sa- 
tui. Egiptas gavo 190 tokių dų, bet kinai aiškina, kad ko

Pysimų kongrese bus nema
žai ginčų. Skaitoma, kari 
farmų klausimas bus svar
biausias šioje kongreso se- 

LEIDŽIA sijoje.
GIMDYT BE SKAUSMO Dar šią savaitę vyriausy- 

----------  ibė atsiųs kongresui eilę ir

Amerikos vyriausybė pa
siuntė Rusijai reikalavimąjeliui. 
sumokėti už rasų nušautų, Anglijos Darbo 
Amerikos lėktuvą Beringo vadas Gaitskell 

birze-iūroje pereitu metų 
lio mėnesį. Tada nišai pa
reiškė apgailestavimą dėl 
lėktuvo nušovimo ir žadėjo 
pusę nuostolių apmokėti.

Amerikos vyriausybė ap
skaičiavo, kad pusė nuosto
lių yra 724,947 doleriai ir 
tai sumai pasiuntė rusams 
bilą.

Kartu Amerikos vyriau
sybė pabrėžia, kad rusai 
mūsų lėktuvą nušovė virš 
tarptautinių vandenų ir be 
jokios provokacijos iš mū
sų lėktuvo pusės.

SNIEGAS. LIETUS.
LEDAS RYTUOSE

X v, - J r • ą v T ' ;; r i i tur u Popiežius Pijus XII skel- kitų pasiūlymų, kuriuos pi e-
tankų, o dalis ju teko Izra-jie negali paleisti knmi- turi tikslo suskaldvti arabų,. , , . . .. ; 3 .. '

ku"l dal' .nela.at‘k,astus- rvs gali naudoti įvairius vaitę savo pranešime
> Partijos savo bausmlų klnų Seniau Tito buvo prisidė- vįist„s
reikalavo, a^Jim^ose • • • jęs prie Balkanų kariško skausmus gimdant. Prieš

Derybos del kitų M™-bioko (Turikija. Graikija ir

Jugoslavija), bet kai rusai kurie katalikai manė. kad, 
vilioti ir vėl vaistu vartojimas gali būti!

“draugu’’ vadinti, jis nuo

kad sumažinusį “Unijos Padėtį.’
apie

kad tuoj pat būtų sušauk 
tas parlamentas ir tas gin
klų šmugelis aptartas. Vy
riausybė nesutiko tuoj pat 
sušaukti parlamentą, o mi
nisterių pirmininkas Eden 
bandys Amerikoje susitarti 
su prezidentu Eisenhowe- 
riu dėl suderinimo anglų ir

dėl “kitu klau
simų” nejuda iš vietos. Pe
reitą savaite Pekinas pas- j j p,-adėįo
kelbė kaltinimą, kad Ame
rika tyčia delsianti derybas tos karo sajunfrOs, matomai, 
ir grasino jas nutraukti.

Atrodo, kad kinų komu
atsimes.

nistai todėl ir nepaleidžia 
visų amerikiečių, kad nori 
su nelaimingais belaisviais 

i Ameri-
amerikiečių politikos arabų Tkraštuose. A. Eden atvyksta dar-vtl ?Pa«d,m«

NARKOTIKŲ RAKETAS 
500,000,000 DOLERIŲ

“prieš tikėjimą,” nes 
vas pasakė, jos žmonės bus 
gimdomi skausmuose. Da
bar pasirodo,
Dievo sakymą 
vaistais.

^Brazilijos Svečias 
Lankėsi Amerikoje

Die-

Amerikon
gale.

sausio menesio
Senato tyrinėtojaikos vyriausybę susitarti dėl 

tokių “kitu klausimu”, kaip kad Amerikoje kasmet įvai- 
isileidimas kinu bolševiku narkotikams (nuo-

Brazilijos naujai išrink
tas prezidentas Juscelino 

kad galima, Kubitschek pereitą savaitę 
sušvelninti lankėsi Amerikoje ir čia 

į turėjo eilę pasitarimų su 
vyriausybės vadais ir biz- 

J. KubitschekI

VETERANAS KUTCHER 
GAUS PENSIJĄ

į JT organizaciją ir pana
šių dalvku.

o.,i-zv nti/TtDi! DktciiAi* įmenais. J. KumtscneK per- rako, DAKTARAI BALSUOJA ! jms B,.azi|i> prezideįtū-

... . j ra sausio mėnesio gale, o
Vienas magazinas ap-k’^.

t Veteranų administracija 
nutarė besąlyginiai grąžin- 

. ti pensiją karo veteranui
, . vaJames Kutcher, kuris karo

sekmadienį aplankė nepa-, neteko abiejų kojų jr gau

AMERIKOS LĖKTUVAI 
VIRS ANTARKTIKOS

Šiaurės minės Pereita savaitę tiys Ame
rikos lėktuvai skraidė virš 
Antarktikos kontinento ir 

ė iš viso
mylių kelionės. Lėktuvai su 
rado tame kontinente dvi

prastas oras. Lietus lija. bet davo mėnesį «3Ž« pen- An,tal' 
nukritęs ant žemės tas lie-j padan
tus virste ledu. Vietomis; N ’ .
snipyMs ir ledas padarė ke-' - Ą .1

F ~ vo bandoma pensija sulai- ka|nu
kyti del to, kad jis esąs kajnu gr,-an<linėje yra kalnų 
trockistų partijos narys, a -e igjjpo jiedu aukštu- 
bet po tynnejimo ir apklau- kjtoje esa kalnų 10 .

jiedu anksčio.

liūs labai pavojingus. Kar
tu su nejiaprastu oro atėjo 
ir smarkus vėjas, kuris irgi 
pridarė nemažai nuostolių.

sinejimo
likta.

pensija jam jia
mo,
090

STEVENSONAS
KRITIKUOJA------------

______  AMERIKOS
Demokratų jiasiskelbęs DOVANA

kandidates jirezidento vie- —
tei, Adlai Stevenson, sako,

KVIEČIŲ 
PAKISTANUI

dams) išleidžiama 500 mi- klausinėjo daktarus, ^r(^‘eslvajstvbį< 
lionų dolerių. Esą visame, ligų specialistus. Jis klausė, ‘ - 5>‘
krašte yra ne mažiau kaip, ar pagal daktarų nuomonę 
60.000 žmonių, kurie yra prezidentas gali statyti sa- 
Įpratę vartoti narkotikus ir. vo kandidatūrą antram ter- 
jų skaičius eina didyn. ; minui. Iš

Senatorius Daniel 
pranešime sako, kad 
kia padidinti bausmes

jis išvyko i Europos

Būdamas Amerikoje bū
simas Brazilijos preziden
tas tarėsi dėl jiagyvinimo 

, i x -. biznio santykių tarp Brazi- 
i"‘“— ~ aP • aus ųjųi-jos jr Amertkog, bet jokiu 

ravojdaktaių 141 .ka<l konkrečių susitarimų nei

darė.

.. p * kotikų platintojams ir’ net! Daktarų dr; 
-v? . besti mirties bausmę už tą gydytojams i

rei-! gali ir 83 jiasisakė, kad ne- 
nar-igali. Kiti nieko neatsakė.

draugija patarė prezjdentAS GRIŽO

Tyrinėtojai; mus 
komunistinė 
heroiną

į tokius klausi-; 
neatsakinėti.

Į VVASHINGTONĄ
prasi žengimą.

Vienoje nusta^’ ^ad komunistine , Prezidentas D. D. Eisen
oj.. Kinija gamina heroiną ir;ŽEMf;S DREBĖJIMAS hower šį pirmadieni grižo 

pardavinėja ji užsieniuose SUŽEIDĖ 107 ŽMONES Į Washingtoną ir Baltaia- 
yjiač Amerikoje. me Name eis savo pareigas. 

Prieš apleisdamas Florida, 
prezidentas turėjo pasikal
bėjimą su spaudos atsto
vais apie savo sveikatą ir 
iš jo pasisakymų galima 

kad jis jau

Meksikoj, Pacifiko jia- 
CILI RESPUBLIKOJ GE- kraštyįe. Acapulco mieste 

NERALINIS STREIKAS ir ajiylinkėje sausio 8 d.
----------- Įvyko stipins žemės drėbė ji-

ši pirmadieni visoj Čili mas. 107 žmonės buvo su- 
nizacija kreipėsi Į j,reziden-resj.ublikoj darbininkų uni-žeisti. Daug turistų ir mies-jbuvo suprasti, 

aisto tą D. D. Eisenhoweri, kad jos paskelbė generalini to gyventojų išgąstyj išbė-iyra apsisprendęs, ar statyti 
kandidatūrą šiais me- 

terminui ar ne. 
prezidentas dar nori

SIONISTAI SIOLO
GINKLUOT IZRAELI

Amerikos sionistų orga-

Amerika iš savo maisto tą___________________ ________ ... . (
kad prezidento D. D. Eisen- j>erteklių padovanojo 2,- iis duotu isakvmą siusti streiką. Vyriausybė jnies go j gatves, kai pajuto^ ze-^savo kand 
howerio pranešimas apiej240,000 bušeliu kviečiu Pa-ginklų j Izraelį ir tuo būdu streiką areštavo virs šimto mės drebėjimą. Drebėjimas tais kitam 
“Unijos Padėtį” buvo par- kistane nukentėjusiems nuo atstatyti lygsvarą Viduri-unijų vadų, streiką uždrau-pasikartojo keturius kartu.-.,Bet prozif
tinėj dvasioj surašytas ir jjotvynių ir sausrų žmonėms niuose Rytuose. Kartu šio-dė ir jiaskyrė kariuomenės Nuostolių padalyta daug. ;persitikrinti dėl savo svei

mn«i one Bagdado sutar-pilnas pasigyrimų. Ypač maitinti. Kviečiai duoda-nistai griežtai smerkė Rusi-dalinius streikui laužyti. Apaculco yra didelis tu-kato* stovio ir dar tik 
ties. Ta priežastis dabar at-'dėl užsienių jiolitikos A. mi kaip Amerikos žmonių ^os kišimąsi Į Viduriniųjų Dar nėra davinių, kaip vy-rizmo centras Meksikoje, jį mėnesio ar ilgesnio la’k*»
nuolė. bet demonstrantai!Stevenson pasisakė kritiš- dovana Pakistano žmo-Rytų ginčus ir už statymą riausvbės patvarkymai pa-lanko nemažai ir amenu-galutinai apspręs
.lemonstnioja is Įpratimo, kai ,nėms. ginklų arabams. veikė streiko eiga. kiečiu skelbs savo sprendimą

ir j'a-
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Prancūzijos rinkimai
Sausio 2 d. parlamento rinkimai Prancūzijoj turėjo 

“išaiškinti padėti” krašte ir parodyti, ar kraštas pritaria 
E. Kaure vyriausybei ar opozicijai.

Bet rinkimai padėties ne tik neišaiškino, be ją dar 
žibiau suvėlė. Rinkimų išdavoje prancūzų parlamente 
yra 151 komuistas. 51 “pužadistas” ir apie 400 šešių "vi
durio partijų” atstovų. 1 “vidurio partijas” Įskaitoma 
visus, kas tik yra tart) komunistų kairėje ir “pužadistų" 
dešinėje. Vidurio partijos savo tarpe negalėjo susikal
bėti senajame parlamente, vargu galės ir šiame. Kaip 
tokiomis salvgomis sudarvti šiek tiek pastovia vvriau- 
sybę?

Rinkimuose, dėl savotiško rinkimų Įstatymo ir dėl 
vidurio partijų nesugebėjimo susitarti, komunistai, ne
padidindami savo balsų nuošimčio, piavedė vietoje tu
rėtų 99 atstovų 151 atstovą. Dešinėje išdygo visai nau
ja “pužadistų” partija, kuri pasisako prieš parlamenta
me tvarką ir kalba apie sušaukimą “luomų atstovy

bės” (1789 metų pavyzdžiui naujai krašto tvarkai nu
statyti. Vadinasi, trečdalis parlamento vra prieš parla
mentarinę sistemą, arba T su puse milionai prancūzų 
nori panaikinti esama valstybės tvarką it Įvesti komu
nistinę ar fašistinę diktatūrą. Ta padėtis Prancūzijoj 
nėra visai nauja, nes ir sename parlamente pradžioje, 
šalia komunistu, buvo 109 degoltstai. kurie sakėsi no-

TAIP RUOŠĖSI ATIDARYMU

šitaip juos? Kongreso Rūmus prieš sausio 
dieną prasidėjusią sesiją.

t rečia

ninkas turėjo 20 hektaru j 
žemės, tai jis skaitėsi buo
že, nežiūrint ar jis ką išnau
dojo ar ne, nežiūrint ar jis 
buvo “turtingas valstietis”, 
ar gyveno nuskurusiai. Visi

Kas Savaite
tokie ūkininkai, virš 15 hek
tarų žemės savininkai, buvo Sausio š 
apšaukti buožėmis ir “Ii- išvažiavęs 
kviduoti”. Jų žemė buvo savo getus 
paimtą i kolchozą, o jie nius mirė

Biržiškos Netekus
d. Waterbury,

sus 10 metų tupėjęs Argen-
Itinos viršūnėje, o dabar

•• ateina žinių, kad ir krik-sveciuotis pas.......... . . r.. . ... .. . ri . sciomskiausia is visų dikta- prietelius Deve-, ... , ... T. ...‘ įtorisku kanalnų, Pranciškusprofesorius va-',. , - . . .j Franko irgi turi savo nema
lonumų. ,patys masiniai išvaryti prie uodas Biržiška, 

prievartos darbų plačios Apie mirusi profesorių,
Rusijos tolybėse. pe abejonės, rašys jo mo-; Generolo Franko bėdos

Buožės buvo naikinami kiniai ii jo mokslinio darbo kol kas yra tik vaikų žai- 
neatsižiūrint ar jie turėjo vertintojai, rašys jo bendra-* sias, palyginus su Perono 
samdomų darbininkų ar ne. darbiai ir bendralaikiai. vargais, liet iš mažų daiktų 
“Kitų išnaudojimas” Sovie- y|es ;;oje vjetoje norime kartais išauga ir dideli da- 
tijoj nors ir skaitoma mir- tik atsisveikinti su mūsų b’kai. Ispanijos studentai

tiek aukščiau pakilęs bol- dradarbiu. Kai negailestin- lageriais ir karo teismais, 
ševikų biurokratas turi tar-oaji,auna iš gyvųjų įsiveržia jaunų studiozųbal-
naitė ir leninizmo principai įaipo artima žmogų/sunku ^s, kuris yra aiškiai prie- 
dėl to visai nekenčia. Todėl rastj žodžiu išreikšti liūde- šingas vyraujančiai dikta-l l l • • . i , rasti zouziu įsreinsu nuue-----j............... ..................—

rznrl’tznac Cll namnklaic jei kur ūkininkas ir samdėsi siui galima tik jausti pa. turai ir ją palaikančiai ba
^rOCiynoS «-Ll O&rrlOrCSlcilS ,ei/Įa .?* ^ai 1_ liktą spragą ir neužpildo-gyčiai-

~:ro1S tuštumą. Tokią tuštumą j§ studentijos nepasiten-
Teko girdėti. kad viena tas X. Grygo ir A. Lybeįio, fclJL

. , - 1 clhv^id ild <dt“ ZOCUbU\O »)011 CCi<1Q*X1O* * • a. i • 4. * i i nocPrtiDo Y7v KiiPin hs)1<n >iip1<*iqdabar nauiai . r ou^-i • t t- u i verčiu toliau ta zodraa i paskutinę mesiją. V}-hunų oai^o niekas nekiau-tokio aiškiai fašistinio nusistatvnn utį n

pasneiski- Ir taip be b<? kraHo< tyje. ’ Kalbėdamas apie ateiti,
. . Prie daugybės žodžiu duo- ienas klausimas, rodos, piezidentas siūlo visiems

niais metais, kada per 10 metų 
sybiu.

Prancūzijos režimo krizė nes 
nedarbu, skurdu ir panašiais daly!
tris metus prancūzų ūkis žymiai atsisc-ne. žinomų bolševikai ir iš lietuvių
nimas pagerėjo, bėdai biu nėra ir. rodos. kraštas tik tu- kalbos žodyno sugebėjo pa- mas 
rėtu tęsti sveika ūkio augimą. Pet rinkimuose i pasiektus daiyti
laimėjimus mažai kr 
suotoiu norėtu radi! 
giau iš viso nebereikė 

Pracūzija turi ?
ir tie sunkumai vra __ x . ...

• t> - •• •' • - v • i «•».,; ir vpac. girdi,cioie Prancuznoi. negu neišsprendžiamu Ron,lustai su į ' , pasi- įrankis, 
naudota J. V. Stalino staip- žmonėskolonijų gyventojai^. Kai mancūzu vyriausybė įimtai sniu “Marksizma, . • ... -.... apie —........ ...uoroke issisprendzia kalbo? moksIo klausimus”.

ir su kitu. keičiasi mintimis 
ir pasiekia savitarpio 

Žodynas buvo suredaguo- pratimą”.
įsivaizduokime valandė

ti kurio pagalba vaduoti- j dideli mai-rodo, kad rinkimai iš viso gramą naujiems keliams
iei.( lau^a \ ienas £a. Daugelis pavyzdžių yra geras priminimas kon- tiesti, žada įūpintis žmo- 

prie žodžių stačiai drebia sui, kad reikia kas nors da- nių sveikatingumu, didin- 
su~ i akis bolševikiškus melus ryti dėl skaudžiųjų visuo- ti federalines pašalpas be- 

. ir žodyno autoriai atrodo menei rūpimų klausimų. daibiams, išlaikyti stiprų 
apsimetę durneliais ar ne- *
daaugomis. Štai dar kele- Žodžiai ir Veiksmai

'panorėjo, krizė Tunise ir daba’
visai padoriai ir. tiek arabams tiek ir prancūzams pn-
Ž/tin?\(Rasio1-.. A'>iriiSIU sRren<iimas ir Alžyro kon- ------- ------- ---- . Įsivaizduokime olandė-a ime^ ’ karišką šalies pasimošimą
iliktui įei Paryžiuje hutų vyriausybe, kuri žinotų, ko ji tinkame ir praktišką jrody-!ei kad Leninas. nebūtu pa- dUugomis. štai dar kele-žodžiai ir Veiksmai ir nemažai kitų geru daly*
nori ir kuri turėtu aiškia atrama par.amente. mą. kaip tautininkai su-sakęs tų banaliskų žodžių t pavyzdžiu iš galvbė< ..r- • > kų ir viską tą žada be mo-

Iš šalies žiūrint visa Prancūzijos “krizė atrodo pranta “pagarba pagristus apie kalbą, o Stalinas nebū- 5. 1 " .. , ‘ * * “Foreign Affairs zuina- kes^ju didinimo.
,i.“op- santykius. tu nanerėies neniališko iš-^a^ ^a \e..* . . .. le buvęs aukštas valstybės

rinku staigus įskilimą- yra smuihiųiu 
nusususių buvusiu kadaise pasiturinčiu 
-niu protestas prieš stambaus biznio
orieš ūkiška pažanga. protestas yr;

■’okios programos “nužadistai” nepajėgia t- • zt-TTv- v • i - i i tis prieš bolševikus!d Komitetu (\LIK u) ir rems buvo žodyne duoti citatų iš rį. . mą užsienių politikos tik- Monako Princas

prasti esamos padėties, nori ne-

A p z v a I g a
zai (kolūkiai) buvo 
varta organizuojami.

Pačiame žodyne redak- Prie žodžio “taryba 
toriai išsigudrino prie at-na toks pavyzdys: “Darbo 
skini žodžiu duoti pavyz- žmonių deputatų tarybos

prie 00 aiškių komentaru, tūkstantis yra piliečiai. Tai
bet gerai yra girdėti tiesos garsi Monako. Šita valsty*

„ - žodi iš pačių aukščiausių bė nykštukas gyvena iš paš-
" lūpų. to ženklų, turistų ir lošimų, 

tėra abejonės, kad Mokesčių ten niekas nemo-
prikl;uisi-m\ o r «r a ni/.acijo
r:i- i VI -P-ngi.i-i išlaikyti 

-a\it: rpiiie pa’

-;.n1v! iu- . .

SU PAGARBA—DUOK 
PINIGUS!

Tautininkai, pasitraukę 
iš bendrosios kovos už Lie
tuvos nepriklausomybės at- Išeitų. ka< 
eavimą, paskelbė, jog jie Amerikos I.i 
įkūrė savo “X"hiiklausomy- ba naujai gi 
bės Talką”. Pei >av<> >pau- čio talkininkų organizacija 
dą tautininkai urato pini- laikysis “pagarba pagristų 
gų. kad ju “Talka" „alėtų santykių. Taip atrodytų iš 
padėti Lozoraičiui iškovoti “veikimo dėsniu ’. Deja 
Lietuvai nepriklausomybę, taip tik' atrodo.

Savo veikimo “dėsniim

matyti vykstančiu Įvykiu ir tuo kvos valdovų šliužai, 
nematymu pati sau nori pa
kenkti . . . Aukotojas žino esa
mą padėtį ir jis sugebės duoti 
teisingą atsakymą.“ džius, kurie kvepia Mas-,nteų šalyjj išreiškia pla-į” g ta,®'tode 1 ta. yra ‘-la'm.n-

a-kvos policiuio režimo smur- čiausiu liaudies masių valia . ‘ n’e.1 ’’)e ’ ^as *’aP s’

čiai aukšti, todėl Monako 
piliečiai dar nesulaukę nė 
vestuvių laukia įpėdinio.

—J. D.
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KAS MEKO NEVEIKIA 

SO NIEKAS NKF2IKLA Amerikos Lietuviu Gvvenimas
L

Philadelphij os naujienos PITTSBURCH, PA.

Svarbu* suvažiavimas
Praėjusiais metais seno- Sekmadienį, sasio 29 d. 

sies valdybos narių tarpe “ vak J/-P- Lietuvių Piliečių 
D . . . būta daug nesusipratimų. Draugijos salėje (1723-25
Prieš pas.bai-am šerne- Naujakuriams Balčiui su Jane Str., S.S. Pittsburgh 

siems metams (gruodžio Mislįausku per gegužinę 3) Įvyks Vakaru Pannsylva- 
men. 1< d.) mko Unla-susipykus> paskutįnysis iš mJos Jungtinių Draugijų 

"valdybos pasitraukė. iš organizacijos suvažiavimas. 
. ,. , . , ... , ? valdybos pasitraukė ir J.!<J*S ^,a l^bai svarbus, nes

posėdis,, kuris tarp kl’Malonis Naujienų bendra-, Jame bus renkama ir orga- 
tų nutarimų svarstė n-Penn-’nastel<ięs, kad jis'nizacijos valdyba. Svarbu,
svhanijos netu\ų kažke4ėl i valdybos posė-!kad i J?.būta išrinkti asme-
—metiascio išleidimą. r a-♦•^kviečiama* nvs la,n« m-o-urti-
našus sumanymas jau buvo
bendruomenes vakėjų is- Naujosios valdybos
keltas prieš ketvertą metų risn-.s patartina tarp savęs metais valdybos priešaky 
tačiau iki paskutiniojo lai-nesipvkti, nesipešti, dirbti,!buvo adv. A. Schultz ir sėk- 
l.o nedaug tebuvo nuveik- nP? šalnos darbas yra la- mingai dirbo.
ta. Todėl dabar istorijos-h.-svarbus. Visuomenei ir

Leisime Pennsylvanijos 
lietuviu istoriją

- Ueitiviy Be.diuo-ceipnijos 
menės Kultūios * arvbos

nys, kurie supranta orgarti- 
zacijos reikalų tvarkymą ir 

na-; nori jai dirbti. Praeitais

Gerbiamieji draugijų,
metraščio i emaiams t\ai kv-toliau reikia vieningai Bal-kiubų i,- kitų organizacijų 
ti įjunkta t» įjų asmenų oi-f.-, veiki” remti, nes jis ni-vedėjai, maloniai esate 
gmn/ncinč i<o?hi$ij<i, į ku- pinasi Vokietijoje p&siliku- kviečiami rfalvvanti tarnon P;n.as5 ^okjetij°je pasiuku-kviečiarnj dalyvauti tame 

/;• l.u* j,a’s t? mtimais. daugumo- suvažiavime dar su dvie- 
zina>, 1». Langas n Li.Dn-je visai nedarbingais. jais skiltais ar rinktais do
menas. Komisija žada nm- legatais
tai ši didį sumanymą pa- Kaip sutikti Naujieji Metai Programa 7-tajai Lietti-
stumėti pirmyn, iuosiasi ai- Nauiieii Metai Philadel- v*u Dienai, kuri bus rugp.
1 HmuLT h įninku Pk»i°s lietuvių buvo sv/ik- menesi, jau beveiK paruoš- 
ti . n*. k su . ... • #.j }w^t rviQit.pvp vkin, . m b įvairiai: vienų namuose.1*1, nei pašilai ę visi uai ga- 
Slimkl.Tl.l .i lito K lk.illl pa , ... , • įi'itoliiilint i. . - seimos ir Kaimvnu bei nme J4 paioouunu.
sitarti. , , - - i -a

lietuviu buryie, kitu
irieidi- ‘"'uose besilinksminant.

na įeina } >rof

VARGŠĖ VOS NENUSKENDO

sita telyčia kartu su kiioir.is buvo vežama i 

San Erancisco uosle ja keltuvu kėlė į laivą. l;?< 

išvirto i vandenį, č ia matoiae. I.;:ip te .i

traukia iš vandens.

KAS SKAITO, RAM)

TAS DUONOS NEPRA*v

Kas girdėt Chicagoje
Kreipimasis Į lietuvius

•Jei pilgriniai nebūtų ke
liavę pei Atlantą naujo 
gyvenimo ieškoti, šiandieną Nors yra mestas šūkis au- 
ir šis kontinentas nebūtų koti Lietuvos laisvinimui 
pasiekęs tokios civilizacijos dienos uždarui, bet pakak- 
ir technikos pažangos, ne- tų ir penkinukės, jei mes 
būtų Amerika galingiausia visi Lietuvos vaikai auko- 
į asaulio valstybė. tumėme kiekvienas pa-

Ir mes, Lietuvos vaikai, saxo najėgn.ną. Kiek- 
i-.uric čia atkenavome Įvai- ™<*»d«. ai;ka lal;>

rių gyvenimo aplinkybių t,kbUl ;a‘\. HanMh
sukūrėme ir ku-S^lca^a *via oidziausiOu- 

lietuvių centras, snaičiuoja-\. ; viar n,
i iame naują gyvenimą, tu 
lė

kalinga ne tik darbo, bet 
ir lėšų. Uždaviniai ir su
manymai prieš mus dideli.

ėtumėm likti Lietuvoje to-aia aIM.f tū^>t.«;. ;u.
kiam pat žiauriam likimui ' 7n hjcac-a:

sunaikinimui, tėvynės laisvinimui
didžioji mūsu tėvų,?!mt* tūstančių oolerių ne

būtų sunku, jei vos* viemn-
nelaimės ištikta turi ken-ta* ėtumėm st; plir.i, i vi

ralo supratimu.

okupanto 
kaip
brolių ir seserų dalis dabar

tėti.

Jei mūsų tautos žadinto- Minėsime greitai Vasario

jai
k

poetai, rašytojai,A — Lietuvos Xep. i- 
a- ,-n,; klausomybės paskelbimą.

Pennsylvanijos klu- Kai kas klausia, kas pa- 
Vi- daryta su pinigais. Suvažia-

Amerikos Valstybių lietuvių ^1V1^ skauytojas viso 
istoriją, kurios dar nežinia 1 kU1s,°* 
kada mes susilauksime.

suvažiavimą.

WATERBURY, CONN.

Nukentėję nuo potvynio 
atsistato

knygnešiai ir visi susipratę
tautiečiai, nebūtų pradėję CHICAGOS LIET't'viU 
kovą prieš mū«ų nutauti n-TARYBOS v ardu k’eipiuo- 
tojus, gal jau šiandieną bū-si i visus geros širdies lie- 

i.j i. tume sulenkinti arba suru-tuvius prašydamas finansi- 
sinti. niai paremti pavergtos Lie-

Atvykę, j šią laisvą šalį,tuvos varvinio reikalus, 
mūsų šviesuoliai griebėsi Mes negalime aplankyti 

riu sara<a centras <ralės lifetuviško darbo ir dėka to savo mylimųjų pavergtoje 
patiekti ‘ atatinkamoms ,ne?_ esame lle,tuviais’ mes tėvynėje, negalime jiems 

'Amerikos šalnos or.^niza-pajegeme SU(,arytl ^'teikti Kalėdiniu dovanų, 
icijoms, tuo didesnės mate- wutnų vienet3- aukokime tad ta proga ju

Suvažiavimui pasibaigus, Kaip kitos šio krašto vie-riaknės Pr amos susilauk- Mūsų pirmieji ateiviai, čia lskdsvinimub -11- 
turėsime vaišes. . tovės, taip ir Waterbury, sin:e Jk*-

Jumis kviečia pirm. adv. ęonn miestą su jo apylin- Susiimkim-s <•Pennsvlvaniios valstija bu-
Radijo valandėlė dar

kasdami anglis, statydami tpimpinimui.
, tunelius ir dirbdami sun- šiandieną žiūri 

u ap.^ai e. i,;»,z,ciiic ;»• iiavAunmK ių vienintelė vilti?

vargų su- 
Jie visi 
i vakarus, 

mūsu

Senosios kartos veikėju jau buv0 skaitvtas ’ir 1964 Skyriaus susirinkimas įvy- tuek ė nuo ,)ei.<Ii(ieiiu pirm. 
eilėms metai išmetu >e-metais Kas A Ma. ko Ri-uodžio 11 d. Jis tetų-lif!Č.i„ staigiaii naklies meI vicepii m

('V Brazauskas. Pasiskelbus mūsų tėvynei Aukas prašoma s:u t! Cbi- 
Aleksandras nepriklausoma valstybe, cagos Lietuvių Tarvbos iž

dininko vardu šiuo adresu:

MR. A. VAI.ONIS 
LITHUANIAN COUNCII. 
O F CHIC AGO 
METROPOLITAN CTATE 
BANK

220 W. Cermak Rd.
CHICAGO, HLno's 

Užtikrinu, ka 5

vieta kuosta- jas, daug dirbęs su lietuvių Y ryta mnzinisKi.
Imant tautybėmis 

tei bario mieste
Wa- 

; augiausiai
ma istorija p?”.aiėui chorais, išrinktas Bendiuo-ie’ka^a’s’
U senrausia behmu menės valdybos kandidatu. Kviečia grįžti
Pemtsvlvar: ;os v aisti joje. . .. , .. nukentėjo lietuviai, nes ju 5,5.. ? ’

Ir ca daug .tas gauna is di;1ž:uma „vven!; ■.u,/ s,

Nauja Balfo Valdyba bo” žurnalą, kuri redaguo- Amerikoje išgyvenęs 50 Nukentėjusiem
Prieš Naujuosius Metus 1a P!of- Kaminskas. Ja- metų, peti as Pivaronas. bą atėjo Amerikos Raudo

pasikeitė išalk, skyriaus me -v,a dauS -i,lomill' ,

VtSo; au-

doleriais, pirkdami laisvės 
bonus, siųsdami giminėms 
ir neabejotinai reikšmingai 
prisidėjo prie jos greitos
pažangos 22 laisvojo gyve- kos bus tvarkingai atžymė- 
nimo metų laikotarpyje. tos ir paskelbtos.

Jei per 15 paskutiniųjų DAN KURAITIS
kalendorius metų Amerikos lietuviai, ruTrArn< TP'TT’”ir 
u išėjo iš susibūrę aplink Amerikos l k pTr\iį\’vr V'š

, spaudos ir d,., nasinstas vi-Lietuvių Tarybą, nebūtu au-TAKN?OS PIKMJ\,\KAS
siems j: uzsisaK'usiems. Ti-koję, nebūtų veikę organi- v ,

giuodžio 19 <1.
m.

valdvbos nariu sudėtis. P^i^kaitj mų. Mirė P. Savickas
nasis Kryžius, 
rinkliavas visame

•lis vvkdė '/n- sakiusieji

Amerikos •au gav<> ar enu-
jį.’zuotai ir nebūtų nuolat ke- 

iomis die- liavę Į Baltuosius Namus, 
visiems už-gal šiandieną Lietuvos var- MT. VERNON, N. Y.

Nuoširdi rėmėja
Mrs. D. Intas iš Mt. Var

non, N. Y., atnaujino pre
numeratą. užsakė kalendo
rių ir, sveikindama “Kelei-

Tačiau mūsų kovą už vi” Naujųjų Metu proga.
PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

A.U7.4 f'ALG/l/ KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. V: ielalsomenė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto puirių receptų kaip gaminti Įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pv»agr.« ir įuosti gėlimus. Knygoje Įdėta viso
kiu 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 Valgiu Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pininus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadw»y So. Boston 27, Maso.

tus. Velionis paliko nuliu- venes, hien luiejo ; ..... , .
dusią žmoną Mary, poduk- nuostolių. Jie isiv i jo namus • b 
rą Mrs. Schmidt, vieną bro- kitose vietose, atsistatė pre- Dabar ’-ahuid-n iu pudun-ipavergtą tėvynę ir tautą ne-pridėjo dovanu §5.50. “Ke

li Lietuvoje ir antrą Pietų kybas, susiphko naujus čiam visiems nžsisakiu-|baigta. Ją tęsia Amerikos leivio” administracija už
Amerikoje. ,baldus ir automobilius, o siems ta pat dieną, kaip'Lietuvių Taryba. Tam rei-paramą širdim ai dėkoja.1 Amerikoje

Jis priklausė SLA 40 sunaikintų namu vietose gaunamo ; 
kuopai, Lietuvių Mokslo dygsta gražios aikštės ir pats laikas : ulendorui uzsi- 
Draugijai, Lietuvių Piliečių automobiliams statyti vie-sakvti. Lame yra daug vi- 
Draugijai, Lith. Country tos.
Club, Lietuvių Vaizbos Bu- B<|fo susirinkimas 
tui, Lietuvių Tautinei San
darai, Tėvynės Mylėtojų
Draugijai. [tuvių Nepriklausomo klubo prašom

Palaidotas gruodžio 27 d.[svetainėje, 48 Green Sti\, ‘ 
lietuvių tautinėse kapinėse. Į ivyko 4-tas metinis 131 
Velionis buvo taurus lietu- Balfo skyriaus susirinkimas, 
vis, lai būna jam lengva kuri atidarė pirmininkė 
ilsėtis šioje laisvoje Ame- Alena Devenienė. Ji pla- 

(rikos žemelėje. oiai apibudino skyriaus
Frank Žinioni*

ak m:’. Dabar

W0RCESTERI0 LIETUVIAI! <

rV>:<U' .e Vimi. mtormaci- 
ju, eilių, patarimų ir žinių. 
Kaina 50 centu.

Gruodžio mėn. 30 d. Lie- Užsak\m ir pinigus
•ius i šiuo adresu:

“Keleivis”
636 E. Brondwav 

So. Bcston 27, Marš.

►►►t-►>►>«■

Remkite Moderniška Lietuviška Vaistine

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mas*.

H•»S-
H?

Cerausias badas narėm £ 
veiklą 1955 metais ir bend- ti laikrašti yra rurarti jam £ 

ji-ai Balfo reikšmę pabrėž- nav’ą skali; 'oj-.i. Pakai £

e Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pa< i-»vi>truotą vafliniu- * 
► ką, savininką Vytautą Skrinską. Jis išpii-Jo medikainkus * 
* daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais. * 

Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą * 
ir j kitus miestus. Be to. užlaiko geriau- * 
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme- J 
nu. knygų, laikraščių, filmu, sal.lniniu, J 
šialtkošės, riešutų, cigaru, cigarečių r ska- X 
nių gėrimų. +
VYTAUTAS SKRINSKA J

Ideal Pharmacy vaistinės aavtntnlets į
PsJcalbinkime draugus ir dama, kad kuo daugiau tu- binkiinc ch augus ir pažįsta- > 

paijatemus užsisakyti “Ke- iėsime Balfo skyrių Ameri-mus užsisakyt “Keleivį.” * 
leivj.” Metams kaina $4* i koje, tuo platesni Balfo na-Kaina metams $4. F
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Milžinui nuvirtus
Prof. Vaclovo Biržiškos mirties proga

būtų sušlubavu-

’l>ati Devenienė budėjo prie 
ligonio, nes jis ja labai pa
sitikėjo. Visą laiką ligonis 
išbuvo deguonies palapinėj. 
Gydytojai stengėsi daryti, 
ką išmanė, bet vilties tik 
25S teturėjo. Smūgis buvoKai miške griūna audros jo sveikata

išveistas šimtametis ąžuo-si. Jis vis rūkė. kaip rūkęs ^'lį^Ta™’abieju širdies 
las. šiurpus aidas eina per be saiko, vis kosėjo, kaip . U Į* 
mišką i visas puses. Toks kosėjęs, pasiskusdavo, kad į?ai^e-
pat Šiurpus aidas lėks za.- vienur ar kitur skauda kad •> . bflt; varomas
bo gre’ctu per tus, žemę nera upe, net tą sakydavo dž,
skelbdamas kad išvirto vie- ir seniau. Raginamas eiti jis ėjo tie-
nas musų dvasios galiūnų pas daktarų, ranka namo- maJiše,įJir tuo
prof. Vaclovas Biržiška. Jis davo. 
sukrės kiekvieną lietuvį, *
kur tik jis bebūtų, nes ku- Velionis Bostone 
riam gi mūsų šviesiam tau- nevieną jan

būdu buvo apsunkintas vi-' 
.. sos širdies veikimas ir krau- 

tui ėjo jo apytaka.
malonia sei- to prisidėjo plaučių

tieėiui nebūtų žinomas Bir-mą, bet paskutiniuoju n,e- uždegimas.‘ Ligonio orga- 
ziskos vardas, kuns jų dau- tu jis .etai. kur užeidavo. njzm»s neišIaikė h. ^įo
giau ar mažiau nežinotų jo nors didės Juose 
sukrautų milžiniškų dvasios parengimuose ji 
turtų mūsų kultūros lobyne! buvo galima sutikti. 
Juo labiau jis sukrės “Ke
leivio” skaitytojus, nes jis 
buvo jo bendradarbis ir 
apie jo darbus “Keleivy” 
buvo dažnai rašyta.

viešuose
visuomet

—Sveikas gyvas, tėve! 
Kodėl toks rūstus išrodai? 
Nesakai nei “pagarbintas.”

—šiandien aš ant tavęs 
piktas. Maiki.

—Dėl ko?

—O kodėl tu man nepa
sakei. kad per Naujus Me
tus bolševikų ambasadorius 
Vašinktone turės toki dide
li balių? Sakoma, kad pran
cūziškas šampanas plaukė, 
kaip Nemunas pavasari. 
Juk tu turėjai žinot, kad 
tenai bus toks rautas.

—Bet kokia būtu tėvui 
nauda, jeigu aš būčiau apie 
tai pasakęs?

—Būčiau gavęs šampano 
atsigerti, tai vot kokia nau
da. Juk tu žinai, kad pas 
Zacirką aš tokio trunko ne
gaunu.

—Bet ar tėvas manai, 
kad Bolševiku ambasado
mis būtu tave Įsileidęs?

—O kodėl ne? Juk aš 
služijuu pas ruski vaiske. 
Teisybė. tas buvo dar prie 
< a o. ale carus šiandien jau 
it bolševikai garbina. Gir
dėjau, kad Jonui Groznui 
'•'ktuoiasi iau ir paminklą 
Maskvoje statvti. Nu. tai 
k ( dėl manęs nebūtu i ta 
balių Įsileidę? Juk aš visgi 
re bife kas. Ve, turiu dar 
ir pora medaliu ant krūti
nės. t) medaliu* bolševikai 
m-1’. Mač;au ių generolo 
Žukovo pikreri gazietose. 
tai medaliais iis apkabinė
tas. kai]) mano gaspadinė< 
Kalėdų eglaitė. Jes. Maiki. 
aš esu šiur. kad būčiau pri
būtas i ta pokyli, ale tu 
■nau sugadinai gera čenčių: 
’ ašakai, kad šampanas

na’ bus už dyka. 
Na. ‘ erai. tėve <akv-

Vienintelė vieta.

3 d. pusė pirmos nakčia Va
clovo Biržiškos širdis susto
jo plakusi. Ši kartą jau am
žinai. Kai mitus buvo pa
dalytas skrodimas, gydyto
jai stebėjosi, kaip su tokia 
širdimi ligonis galėjo išgy
venti po smūgio ištisą savai
tę.

Ligonis visą laiką nenu
stojo sąmonės, sielojosi sa
vo brolio dukters Barau
skienės sveikata ir rankraš
čių likimu. Tik paskutinįjį 
vakarą prieš mirtį, kalban-

, ... tis su atėjusia jį lankyti
uitą j)evenjene mintys painio

Viršuje vienos garsios Lcndcno aklųjų mokyklų 11 
melų mokinė gerai moka geografiją. Savo jautriais 
pirštais ji ga’i “matyti“ žemėlapį. Apačioje akliems 
berniukams duodamos piaukiojin.o pamokos.

Dar visi atsimena tik 
prieš metus iškilmingai at
žymėta velionies 70 metų 
amžiaus sukaktj. Tada žy
mūs mūsų asmenys, visokių 
pažiūrų visuomenininkai, 
mokslininkai ir kt., Įvertin
dami sukaktuvininko dar-

Bimba neturi. bus, vadino ji “darbščiau-
—Aš žinau. tėve. kad ne- siu mūsų kultūros istoriku jis dažnai iankė, buvo “Ke

turi. Bet jis ir tame baliuje ir visuomenininku,” “di-leivio” redakcija. Jis 
nebuvo. Sovietų atstovybė džiausiu mūsų kultūros is-damas iš "aigyklos, beveil 
io nepakvietė. toriku,” “lietuviu biblio-kiekviena diena čia užeida

—Ar tai galimas
tas? Juk jis taip viernai siu- sios enciklopedijos kūrėju.” pailsėti. (Na jis rasdavo sa- 
žija Maskvai, tiek jai storo- “patriarchu kultūriniu svo-vo viekšniški kainr~ną Jo
jusi. tai. rodos, turėtų turė- liu ir nuopelnais.” “lituanis- ną Januški ir kitus, kuriuos 
ti pirmutinę vietą prie gar- tikos mokslininku, už kuri jis mėgo, su kuriais 
bės stalo. niekas negali autoritetin- pajuokauti

josi.griz- *

Pereito trečiadienio, tai

daik- grafuos tėvu. lietuviško- vo. kam r.s reire sakydavo. Stankevičiaus koplyčioj, ku-
rioje velionis buvo pašar-
vuotas, buvo paskirta atsi-

... sveikinimo valanda. I ją at-
. ,. ei.° silankė gana didelis Water-

. .. „ . .. ,. . ... l)a^Yaitl 11 būrio šviesiųjų lietuvių bū-
Kiti dar daugiau jiems gesmo žodžio tarti lietu- rimtai pasikalbėti. savo Xew Yorko atvyko

)vz-t victiolr line vičlrni! L'n^rnrnc vz»l_ ciolvortslic »i-icirl -j 1 i,iri f*'i o '• _ __ . _ y.,ovv - K**y —Yj .«c?. 11 v.. - *« f j KamįnSkaS, K. Ole
gai nes stalo nesociinami. kalu ir tt. us rasdavo nevieną seną Į-n-, -r pj piazas Bo*-
Ai tėvas negirdėjai, kas per h. Ue žodžiai knyca ar laikrašti pavartvl j gį^
Naujus Metus atsitiko bol- tu-čios buvo“’. B“vo a,sku’ kad Į? Vk- Prie karelo buvo sudėti

rai čia randa užuovėją, ku- vainikai LietuVos Socialde-
mokratų Partijos Užsienio 
Delegatūros, LSS Centro 
Komiteto, Lietuvos Laisvės

a-nva nariurn gviv Į/civicii v./

ševiku atstovybėj Kanadoj
—Ne,

bai kas gi tenai atsitiko?

..... . nuoširdūs ir teisingi, . . ........-Maiki, negirdėjau. juQS patvirtina proĮ Vacio-n.OJ .^"atsikvėpti
.... . . . vo Biržiškos apčiuopiami uzuo-’au a naiif.ojosi

-naliavodami tena, per darbai A ju£. kįlb6ti«u buvo n kele.vieciams, 
Q ot- 1 J kad jie gali palengvinti vie-

nes ir ta 
Malo-

M„etus > už<legė at- bus kitų progų ir “Kelei- 
xotye> namą. vyje”, o ši kartą aš noriu

mo-landojimų išlaidų, o jos 
nėra mažos.

Šiuo prašomi visi velio
nies draugai, .Įo mokiniai 
ir darbų gerbėjai piisidėti 
pagal savo išgalės prie tų 
išlaidų sumokėjimo. Pini
gus galima siųsti ir “Kelei
vio” adresu.

Tam reikalui iau davė: 
Karo sas $20, Žilinskienė 
$5, J. Sonda $10, Bostono 
lietuviai teisininkai $10, 
L. ir J. Januškiai $10.

tuvės. Vestuvių vaišės įvy
ko pas jaunosios tėvelius, 
Onos ir Stasio Paulauskų 
ūkyje. Jos buvo labai gra
žios ir tikrai lietuviškos, nes 
nieko jose netrūko ir Pau- 
iausku sukviesti svečiai dvi 
u ienas uliojo.

Tai pirmos tokios vestu
vės buvo Urugvajaus lie
tuvių ūkininkų tarpe, ku
riose gražią vasaros naktį 
lietuviškos muzikos ir dai
nų garsai plito po visą
"Pvrkarvž»e/A“ u nvlin VoX l V7C1 V.C'/ » Xz —O X « —
čių tarpe matėsi vietos lie
tuviai ūkininkai Jankaus
kai, Stendeliai ir kiti, o 
taipgi iš sostinės atvykę 
Urug. Liet. Kultūros Drau
gijos pirmininkas Pr. Stane
vičius su žmona, lietuviški 
biznieriai Romanai, Žuke- 
liai ir kiti. o ju tarpe ir 
“Keleivio” bendradarbis ir 
šios korespondencijos auto
rius su šeima, kartu atsive
žęs Montevideo sena ir po
puliarų lietuvių muzikantą 
N. Budreika, kuris linksmi
no savo akordeonu jau
nus ir senus ligi ankstyvo 
. ekmadienio ryto.

Tenka pastebėti, kad 
gerb. St. Paulauskas, kaip 
ir kiti ten Įsikūrę ūkinin
kai, gerokai įprasigyvenęs. 
Jis turi gražius mūro na
mus. nemažai visų rūšių 
galvijų, paukščių, sunkve
žimi. traktorių ir kitus rei
kalingus žemei dirbti Įran
kius. Tai 25 m. to darbš
taus ir nepavargstančio že
maičio darbo vaisiai. Jis 
yra ne tik darbštus, bet ir 
pažangus lietuvis, skaitantis 
“Keleivi” ir kitus pažan
gius laikraščius. Paulauskai 
išaugino 2 dukteris ir sūnų.

M. Krasinskas

URUGVAJUS
Lietuviškos dainos ir muzi
ka Urugvajaus laukuose

Gal ir teisingas yra kai- 
kieno pasakymas, “kad ir 
nedidelė, bet gyva ir Įdomi 
yra Urugvajaus lietuvių 
kolonija.” Ir ištikrųju, nau
dodamasi vietos demokrati
ne santvarka ir jos laisve, 
čia lietuvis gyvena tai]), 
kaip jam patinka, ir jis yra 
pilnas savo gyvenimo šei
mininkas. Ir dėlto visai ne- 
nuostebu. kad tramvajuose 
ir autobusuose tankiai gir
di lietuviškai kalbant, o 
traukiniuose ir kitose viešo
se vietose ir lietuviškai 
dainuojant... Gi vasaros 
atostogų metu ar kokiuose 
nors subuvimuose pas Uru
gvajaus lietuvius ūkininkus 
jautiesi visai kai’) Lietu
voje.

Štai gruodžio 10 dieną ”0 
kilometru nuo Urugvajaus 
sostinės Montevideo. “Pro
greso” vadinamoje lietuvių 
kolonijoje Įvyko ilgamečio 
“Keleivio” skaitytojo lietu
vio ūkininko Stasio Pau
lausko vyresniosios duktės 
Birutės su italų kilmės ūki
ninku Jose V. rerrari ves

‘Keleivio” re-Komiteto,
. .. » i .« .yje , o si karta hvuu.... , ,

-Ai tyčia uzdege keliais žodžiais prisiminti kal..|ls daba''
—Ne. ne tyčia. Be. pne ve,jonies paskutini^ias die Jauc,amas 

vodkos ir sampano namas na$ - mas. Alenos Dcvenių. dl, Petro
į radėjo liepsnoti. * Buvo yelion s atėjės ir Vileišio šeimos, Jono ir Re-

- > tarei .,.:,nu ne uvo. :kudnjuosjus 3 su vb._ ketiiitadieni p-ere Kalėtlas. ^įnog Budrių, dr. Kazio ir
.... . -— metu velionis gyveno Kadang’ penktadieni Jlp Balios Bobelių. Vietos

Bet kai kaimynai pamate Bostone. Čia iis pra-‘urtJ° ’gy™'"1 ^'"skautai budėjo su vėliavo- 
us bičiulius Devenius

nišo profesoriaus dienas, b, „ . dakcijos, vietos Bendruo-
r i ,-.°"ea;e.u?a’ menės skyriaus, vietos karių 
didelis truku- ,.Ramovfer dl, Mykolo ir

pradžios
ii kaimynai So Bostone. Čia jis pra-

caiMą 11 pasaukė ugmage- džioje malonių die. gerus
sius. ooBeMnai nenoiejojų T ; t Kalėd

mis.
........... . ..... , nų. 'Tai Lietuvių Enciklo-1K.alfk\šve.nčiy« ,tai.atsi?vei- Į susirinkusius pirmasis
įsileisti: 'ienas jų kirto net kūrjmas/ Jis to k,’]'!-an" V,e"', ™di ta,-ė dr. M. Devenis.

al 'darbo ėmėsi visa savo šie-:lnkf?onle nla baiedų Pw jo atsisveikino prof. J.
la. Kas būtų be jo autori-“’ zinoma, tikėjome po k e- Kaminskas Lietuvos Social- 
teto ir pagalbos drįsęs pra- i*u. ”ien^ pasimatyti. f]emokratų Partijos Užsie- 

. exe’dėti enciklopedija leisti?’ Deja, po švenčiu atėjo šiur-nl-Q peieGratūros vardu, K. 
■ ei daug turėjo šampa- Be( vėHau dėJ tog čios ;i žinia kad profesorių is-Bielinis Lietuvos Laisvės

o gal ir kitų dalykų ne-endklo dijo§ jig turėjo di. tiko sird-es smūgis. Komiteto vai-du, J. Sonda
norėjo ugniagesiams paro-deHo širdies skausmo ir siel- “Ar išlaikys?”, klausinė-“Keleivio” redakcijos,
dyt: gana to. Kad namas 

T

: veiūą ugniagesiui, 
norėjo įeki vidun.

— Kodėl?
—Aš to nežinau.

' t eli
no.

“Ar išlaikys?'
jis įome su baime vienas kito. taip

o
Kultūrosvarto, būtent — kada Bostono

1 bm1 >a:
—.Jeigu tain. Maiki, 

tu gerai padarei, kad nuty
š'-'ai m<in anie

Bostono lietuviu atsisveikino buvusių Kauno

. kad būtum i V.'a^hing-

įciejęs tvai Kyu savo rastus, ry 
. juos taisyti, papildyti. Pa- paplito

al žistamiems jis pasigirdave tarpe. Kaikurios organiza- universiteto studentų var-
„ kiek šimtų lapų jau sura-ciios. sužinojusios, kad 'u, Urbsaitis vietos karių

, . .. Ta?in'i ?n.° šes, o vėliau tie skaičiai pa-“Keleivio” atstovas vvksta “Ramovės’’ vardu ir Jac-
ro;-ev:EU balių. Jeigu bu-,'., • , .. . , .,• .. , . . Kilo 1 tukstancius. Ar jis i laidotuves, viena n
< ’.-iii nm aziavęs, gal ir as •

T>Pt ką gi 
am-

ictia nuvažiavęs, i, 
d; Jum oriėięs ]>rie 
ba.-ados durų?

Ai- ta1’ tu misbni. ka*1 
aš m žinočiau ka da’yti” 
.'ir; ’'<• "TinolillS. Ps-
! aiškinčiau i duris, naro- 

S medalius ir pa

būčiau ga\<s per galvą, 
kain tas kanadeiskas fajer- 
monas.

viską sutvarkė, tą sužinosi-k rei įič s i prasėdamos ir ja? 
me tada, kada kas nors ten atstovauti, 
jiei’žiūrės jo paliktus raštus. *

no kitos kūnas buvusių Pinnebergo

"čia' kad
Ko t'

• < r ’ :

r <a 1 ] v»>
pą •

tokiam. ■ 
—A r

be j’H4
Ž.in-

- B<-t

noriu nasv?;- 
su Naujais Metais jo 

bioea rodiją tova- 
7-rubiną, ar kai]) ji 

■ ūr-a. Matai i u.-! ; i d> 
;au.
t4'- ; - neturi iraKo 
a1, ketui.

o. •: Gnu K a
-Tr

<t‘ ne.
?daiki.

univei’siteto studentų var
du.

K. Bielinis visų vardu 
už 
jo

Bet bibliografiją, atrodo, Kalėdas pas Devenius ve- padėkojo Deveniams 
jis bus baigęs ir daug kartų lionis malei do ri.mdab j«ni- velionies globojimą ii

_ didesni knygų skaičių i ją kioie, jam artimų žmonių laidotuvių tvarkymą.
Aš. Mvkolas Balinskas, Įtraukęs. anlinkoje. Širdies smūgis Kitą dieną velionies kū-

dunčiu $4.50: prenumeratai Atrodo, kažkodėl jam Įi ištiko gruodžio JT d. ra- nas buvo sudegintas Brid-
• p ,,y kalendorių 50 c-tų..nesisekė baigti dr. J. Šliū-miai kalbantis su dr. Deve- geporto krematoriume, pe- 

kad negaliu at- P<» biografijos. Leidėjai vis niu apie jo rašomą dr. J. lenai bus pasiųsti Į Chica- 
anų Maikiui su i Į ragino, o jis negalėjo Šliūpo biografiją ir numa-gos Tautines kapines sau- 
e.-u senelių prie- baigti, bet. atrodo, ir čia toma< rašyti trijų Vileišių goti, kol juos 

<u

LAUKAS REDAKCIJAI

Atleiskite

te .11. t;...* A
.o

glaudo kartu
Kei šių, 
: > <

r.cti i
Įiajtgkaiiie 

vi?J?

n čia tomas rašyti trijų Vileišių goti, kol juos bus galima 
Morkų bus daug jau padirbęs. biografijas. Staiga profeso- nuvežti i laisvą Lietuvą.

Juozapu Vaškevičių ’ 'ius sudejavo, kad jam
. Veivviu. Mes vi- Paskutiniuosius mėnesius, skauda ii apalpo. Daktaras, 
t-j.zi ir laikraštį te-atrodo, velionis buvo daug nustatęs kas atsitiki*, sutei- 

i.-?ita<vii -uside- mažiau darbingas negu kė pirmąją pagalbą. Vėliau

J. Sonda

PRISIDEKIME!

Myko!
k«‘tUI .. 

S Balius kas
620 

•’.t! U
Lincoln

\Vm
M..

K C.
Home

Mass

anksčiau, 
mindavo, 
nors tie. 
mntvdavo.

Jis nebeprisi-ligonis buvo 
parašęs, ligoninę, čiakiek ko 

kurie
r.<

nugabentas 
buvo parūpin-

Pi’of. Vaclovas 
gyveno iš kuklios

Bii-žiška
pensijos.

:urie ji dažnai ta visa, kas tik galėtų ligo-jokių sutaupų nepaliko, nė- 
įepastebėjo, kad airi p:.-ribėti. Vtisa parą ,n jš ko sumokėti ir !»,ydy-

n i is f: l it a s
Z S !>l O K T A V z; Z. Z š K A i

Nnu.’as. anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių, paukščiu, žuvų, vabzdžių, medžių ir ereliu pttva- 
dinimais. Bo to, čia telpa visokie praktiški pasikal- 
bėjimni ieškant darbo, važiuojant gelžketių, prie 
dar’o<i. arba mietus pas siuvėją. i«is kurpių, pas dak- 
tara. ••‘šiant koriumis. nuėjus krautuvėn ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
kai ir angliškai ir kaip iis anglų tariamas. Yra 
lengvų parišk.litvoių ir viskas paaiškinta lietuviš
kai.

Kaina 75 Cen lai
< Psisakant adresuoti:
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lr jie dirba vergu
stovvklose
Bb**"

Čia skelbiamas papildo-

'lininkas 
Alačiulevičius, 
Slavinskas.

mę, išvyko j Sverdlovską, J 
pas savo motiną. Braškaus- 
kas, buv. teologijos studen
tas Bušvakis, apie 1913 m. 
gimęs jėzuitas Česnauskas,

Jonas Jurevičius, Petro sūnus Antanas Der- 
Marčiulynas, meikis. apie 191.S metais 
POSIOLOK gimęs Daktariūnas, 1954 m.

SHOLODNYJ — Petro sū- amnestuota:mas sąrasas tu mūru tau
tiečių, kuriu pavardes ? ,
žusieji vokiečiai ir kitu tau- ?Pkolas ^Kavaliauskas, Al- vyras Frenkeli

bet

tybių buvusieji karo beia ir

aus Alfonsas 
Dlas Kavž 

binas - Jonas

Antanaitis, leidimo išv\ kti

Peria vičius. e venge Iii. ų

da»-
negavęs
jaunas

(laidys, 
kunigas Gavė- 
ka:tą nubaustas 

m.
viai ar civiliai internuolieji *E,ASKE (Karagandos apy-nas, pirmo 
yra atsiminę. JARCOVO !1.nkeJ®)_k g am’25 K1" ‘
stovykloje laikomas Vilkai-?laus k“"-,.Mot Dambraus-Petrą ' 
tis, JELCINO (Magadansko ',g VKS?ljnSado, rav,f,n.° anfras,!* 
apylinkėje, - Antanaitis, M^NPO.L^ ,.sto^T ,^baUStaS ? 
apie 29 m. amžiaus Petras ~If?7naac.Levlckls- SVER-lakūnas, o jo 
Bučiūnas, apie 37 m. Sta- >»-OVSKE - jau miręs na Londone: 
sys Didžiūnas, koris susi- P*«nojoj atvykto, apie o6 baustas vilnietis docentas 
rašinėdavo su namiškiais ir "’4,2^vas Ramonaitis. Petras .Jodelis, k,trio žmo- 
turėtu būti jau paleistas, du . g T _ p31.,1. -m> na su metų dūkia ta.p
Jankauskai, kokiu 30 metu‘unntJ Jag »“•»“»««, pat nugrūstos kažkur j Si- 

nas Kasiulis, kaunietis Al- birą. Už pavalgydinimą

a liau
•Jankauskas

dar

t..
'taip pat 

kauskas, kuris 
» metams, yra 

žmona gyve- 
10 metu nu-

VILTIES YRA IK SiYC.%.:

i.crnie Pri;e aatoniohiii traukinys sudaužė Į 
bei vairuotojas j u ase liko sveikas

iūu-

Važiuojant pažiurket Ame: ios
(Tęsinys)

Kaip Kalifornijos lietuvis daro vyną
Po pusvalandžio pamatėm Joną atvažiuojant auto- 

mobilium. Atnaujinom pažinti, nes jau ilgai buvom 
nesimatę, ir, rodant jam kelią. nuvažiavom siauru, 
vingiuotu keliu per kalnus ir Klonius. Taip vynuogių 

i sodų, dideliame klony, stovi milžiniškas trobesys. Čia 
sustojome. ,

“Įeisim vidun,” sako Aleksa. ‘‘Parodysiu, kaip aš 
vyną darau.” ,

Iš tiesų, buvo tai didžiulis vyno fabrikas. Prista
tyta ąžuolinių bosų po 60,000 galionų talpos. J toki 
kubilą lengvai galėtų tilpt \idutinis dviejų aukštų na
mas. Ir visi tie kubilai pilni vyno. Vynas daromas 
Įvairioms firmoms, kurios pardavinėja ji savo vardu. 
Ir vyno tenai pridaryta visokio: portvaino, sherry, sou- 
terno ir kitokio.

" la mašinos su- 
rnuoges. Joms duodama Kelias dienas pasto-

, T , , , ... . Kaip vynas gaminamas? Pirmučiaus
Jonas Indra :a. dabar diriguoja Kaune , T ~ i, n ™ n n-_ mala vvnuoges. Joms duodama kelias

m oi Silbajorienč/ Haitis;’ Jonas Jonikas, 29 ku.es laisvo f'emtinio ei-tinius. vet tuomet sunkumos. Ramut,ne sunau, kun nustsun-
mes^tasv^Kaz. jpri’b,.d‘- VORKUTOJE — už nu-šachtoj yra apie 30 m. am-Šėmis. Jis susiradęs darbo Vorkutos operos orkestre kla,lalgal- ** J0*00 s!e«!mo- eina pumos rusies vynui, 
kas Vaitkpv’if'in 1917 m kirpimą partizanų plaukų žiaus dėl nepaprastai žiau- Y oi kutos operoj. griežių Justinas Karvelis J vynuo&ęs pripilama vandens ir jos slegiamos

• ’ ‘ktas • - \ -• Tm’nubaustas apie 40 m. am-raus su juo administracijos Nesistebėkite! Juk ir vo- (tubistas), Bronius Jurys milžiniškais presais. Is to gaunasi antros rūšies vynas,
rėies* auiiT'50 m^* arižiauš m‘ ^ar meta^s nau.iai elgesiu išėjęs iš proto Kai-kiečių gestapininkai žydų (klarnetistas), Bronius Pal-I likusias žieves pripilama /laugiau vandens ir jos rau- 
RinkūnaTiau mh e<'nubaustas už tariamą agi-rys ir kitas Kairys, kurių gotose steigė orkestrus, cho-čauskas (fleiiistas). Esą ginamos iki rūgimas sustoja. Tada skystimas išspau- 
TOJE — iau vdeMns buv" taciJ3 tarP kalinių apie 30 neatmenama tiksliai vardų, rus, kurie linksmino “po- lietuvių ir kitose vadina- džiamas ir distiliuojamas, šituo būdu gaunamas vyn- 
brigadininkas Ant Duobvš ir‘* am^aus Ališaus- 1954 m. Vorkutos apylin-nus. ’ Enkavedistai nuo jų mose muzikos brigadose, uogių alkoholis, kuriuo sustiprinami tokie vynai, kaip
(ar Duobas) * kuris ^eraPas.’ aPgyvendintas kaip kėje apgyvendintas Kaspe- neatsilieka. Karagandoj esąs daini-poitvainas, sherry, vermutas ir kiti. Nesustiprintas vy-

‘ “laisvasis”Vorkutos apy- ravičius, tais pačiais me- Indra buvęs pirmasis te-ninkas Volčiukas. Račkaus-nas tun tik apie 13G alkoholio ir neuždarytas jis greit 
Bet sustiprintas vynas turi nuo 19 

alkoholio ir jis nepages neuždarytas, 
no Įmonė ne Jono Aleksos nuo- 

so milioninei Hilam VValkers fir- 
dirba tai firmai vyno ekspertu.

Jonas čekanskas i9’-9 Tas, Įpratinęs katę sugyven-Antanas -Jonas Kutas, ply-vaidinant ji ištiko krauja-gyvena Bostone) ir siunčiąs . Parodęs šitą vyno daryklą, Aleksa pakvietė mus 
ti su pele ir prisijaukinęs tinėje dirbęs gydytojas Lie-plūdis. Pasirodo, turis džio-jam sveikinimų. Račkaūs- 163X0 namus- Teko pa\aziuoti

amžiaus Kalinauskas, apie Dai ninkas 
i 19

Jonaitis: Jonas Jonikas, 29 būręs
fonsas Kevys, mokytoja partizanų nubaustas Petras

atvykęs Lietuvon iš Ameri- _ , . .. -
kos Pranas Jasinsbas, - kaip pavojingas tus, buvęs lakūnas Luksas, vą.
bet vėliau Sovietu suimtas -'Romėnės tvarka, taip n metų „ubai, 
ir ištremtas be to. Rimkaus- g1 '>«vo atvarytas Į Verku- Macijauskas. Mečy 
kas, Petras Linkevičius. Pe- g Be .jo, buvo .gtremt, nas, kūno tėvas yra g,la
tras Rutkauskas. KOLY- :r. du J® ‘>,oliai: “ ,kuri*i ninkas- Leningrado kale- 

} . vienas seniau simpatizavo jime buvo ir jo brolis Leo-
\ raudoniesiems. 1924 m. nas, su kuriuo jį tenai is-

zimieras cjmęs Jonas - Pranas Ba- skyrė. Juozas Malinauskas ----------
ka- ginskas, atlikęs 10 m. baus- ir antrasis Malinauskas. 10 Bandė apiplėšti banką

MOS apylinkėse —a *•
tis studentas Ka 
Aleksandravičius, »>u\

SKAITYKITE

Vertingas Knygas
N A KTYS KARMIŠKU' >SE. 

I)ovy«lfno apvsrka a <
p<-r<ryveninius siena;,ia
lapini, kaina .......................
CEZARIS. Mirko Je u:-,-

u;!', ATI.AIUV PAVĖSY, P. Abelkio ro-

kas esąs nuteistas 25 nie keliu apie pusvalandį.
kalnus išraitytu 

Pagaliau įvažiavom Į di- 
stovi kuklus na-

per

tas Juozas Jau lapkričio mėnesi ra- tams už ryšius su paitiza- <ĮeH klorij. Aukštų eukalipsų pavėsy stovi kuklus na- 
čys Mačiu-šėme, kad jis nebedainuo-nais. , mėlis ir keletas kitų trobesių. Tai Aleksos sodyba.

— ■■■ - Mus pasitikti išbėgo jau nebejauna moteris ir jauna
mergaitė. Aleksa mus supažindino: čia mano žmona, 
o čia — duktė. Pasirodė, kad moteris yra amerikie-

KANADOS  ̂NAUJIENOS
CALGARY. ALTA giimMg

Strathmore
buv’n 1^0-241*24 VAC is profesijos, 1 > 1 t •. - » L- »■* 111CLU ' z a L’ Onvniuna, ♦ u-VC\-.. . . , te, moKyioja

, . ... , x ponemmkas ~au nepaprastai maloni ir svetinga šeimininkė. Pate
atsivežė ir ketvniaj) pieši-Alekga Uįpgį jaU sunkokai lietuviškai kalba: tačiau

š":,.manas is žemaičių Kalvarijos pra- Marijonas PetkeviciUS, KU- J.-q patalpa 11‘ laukė l'Vt() pUSen 11 SUS.MKo 
.'“73 Uar.,JS‘".v"y'y:.16;/“t« rio tėvai taip pat ištremti ‘ A„;e atėjo ;ah/t0. žiuojančia policija

Pet-vertč A. K. J' iilt,'. pirmoji daHs* VILNIUS TARP AUDRŲ. Jeronime 1S
Ins pi:šlapini, kaina ......................... $•’ . ‘ ,ft,w knytra apie Vilniaus kraštoIl auskas, !
LENGVAS BVI'AS IŠMOKTI A ,\ -’u.-m kovas už savo teises. Kai-

IIšKAI (t., -,.- s v :l- kietuose viršeliuose ............ $5.50 KaOZlUna>,1
dedantiems antrk.-k.ii :nei;yt.-; !A\'O KELIAS
ištarimą, anul:-k pa- . .ak,ėjimu •- Paraše

v gamino
atva- Kol šeimininkė gamino vakariene. Aleksa nuvežė 

mus automobilium parodyti 3000 akrų vaisių sodą. 
irki-Tai tos pačios Hilam Walker firmos nuosavybė. Tarp 
juos aukštų kalnų išsidriekusi akimis neužmatoma lyguma, 

.‘ismas kur prisodinta vynuogių, grušių. valakišku riešutų ir

Lietuvos. Feliksas rei_ jas. Plėšikai ji surišo, už- Policininkas radęs 
<un. Pranciškus jam ;,Umą h- pagui- tus plėšikus suimtus,

Rasibauskas. direktoriaus kambary, surakino ir išvežė. Tei
vvrukasj socializmą, dar jaunas

Le<>nas Rlumas. _ Trumpas ppmincas. apie o0 
'daiiznio aiškinimas. Kaina 25e.. ,*t

PKVOKRATINIO SOČIA LI Z M o* Juozas Ridikai 
!'R. . I'AI. Populiari ir naudinga a

Kaina
NAUJA VALGIŲ KNVGA. 1. ?.Ii- 

< helsonten, .- par;i , 2A0 p-.-tiri '
reeeptu. K’..’ pus.', Kaiir............SI.?.',
KAS BUS. KAS NEBUS. KEI' /.K- 

MAlTlSNEPRAz.es. B .i,oS, .
pos Įdomus a-pr.'s'Um, .: >:,i ,so< IALIZMAS IR RELIGIJA. P*- l&USkaS 
Mažrimas 1*12 melais i.- \ k. niu į rasė

Ant.
įvya s ų dienų klausimams supras- - i * •• Kama ........................................ . .50c Šachtoj

apie 
Sakalauskas, 
dirba kitas 
Gvd. Sinkus

m. 
•>

Jurgi 
am.

banko direk-juos jau nubaudė. Tėvas kitokių vaisių. Riešutai rugsėjo pradžioje buvo dar 
gyvena virš gavo 5 metus sunkiųjų dar-nenunokę: bet grūšios buvo jau geltonos ir m inokusios. 

m. pank<> patalpų, atėjo i ban-bu kalėjimo, kiti po 3 .Jos nepaprastai didelės, gražios ir gardžios. Valgėm 
pažiūrėti, kodėl neku-metus, ne visi jau nebepir-galėjom ir didelę dėžę prisidėj<>m kelionei. Alek- 

įiamos kitu-a.j s. I lėšikai ji mą kartą bu\o prasilenkę sa mums aiškino, kad jo kompa; ija nurinko tik anks- 
>ugriebė ir įlašindami lie-su įstatymais, tyresnes, kuomet vaisių kaina rinkoje buvo aukštesnė;

dabar gi, kai vaisių atsirado daugiau ir jų kaina nu
mirė Juo- krito, tas grūšias rinkti jau neužsimokėjo, nes darhi-

Apie S vai. 
km

o < p
Saka- ‘ 
apgy-

, , .... ,K- Vatideiveide, vertė Vardu- vendilltas VoiKUtOS apvlin- .Kauną nusikraustė .r Naro.poną re- ..as. Kaina................. jie. . dUuatVi..
p«jo-ir k.-is iš io išėjo, kaina Š2.50 .............................. -kėje, kai atliko S metų
NEMUNO PAKRANTĖSE. Jd.mūs. .

lenpvai skaitomi I)r. A. Garmaus RiLIlAlŲ KALBOS ISTORIJA.
atsiminimai. U!d pusi. Kama SI.'O P* • P- Joniko pirmasis ir vieninte- 

i' šiuo klausimu veikalas. Kai
na ...........................................................$3.00

dan
tie. kad sei

seifą. Jis atsa- 
as turi laikro- Mirė J. Moka

13fi pusi,
MILŽINO PAUNKSMli. Ralio Sruo 

cos trilo-išl.a isloiijos kronil.;-
173 pusi didelis formaia-, lieta. JUOZAS STALINAS, arba
popina. Kaina ..............................->•..:><>, Kaukazo razbaininkas buvo
KON TIKI. Tbor lleverdahl aprašy-Iręs Rusijos diktatorių. Kaina* . ,25c

mas nepaprastos šešių vyrų kelio '---------------------------------------------------------
nės plaustu iš Pietų Amerikos į Po-I ..»•«» i • •
luiezi.ią, !l:i pu.-!. Kama... .$3.«'> •S'O> IALIZMO TEORIJA. Trumpai Po karo tš Vali. Vokietijos 
ATSIMINIMAI. Stefanijos Paltana-i ir ai!tkiai parodo, kaip keitėsi vi-|

kaip

bausme. Jo žmona — (ižio užrakta ir jis atsidarvs oruouzio i o. mirė juo-"-—’ — »*;...... -y t . ’
tų gydytoja. Stravinskas. tik 9 valandą. Plėšikai su- zas Moka. sulaukęs 71 me- mnkams reik daugiau sumoKeti. negu uz vaisius ga 
Švelivs. Jonas šaoanis. Pe- ,.j^o (jirektorių ir paguldė tu amžiaus. Velionis pali- Įima gauti. Taigi, sako, dėl darbininkų brangumo si- 
tras Vincas Šulauskas, Svie- areta valytojo. * ’K0 nuliūdusią žmoną Oną tiems vaisiams lemta supūti.

žmona, ne- Girdauskiūtė, 6 dukteris, 2 kam. nes nėra arti gyventojųpas,^*i telis, Švitra, Truskauskas.
kun. Vaiči imas. Va 1 i u k a s.

Direktorių s
Uiduoti juos tenai nėra 
Sodas drėkinamas dirb-

sulaukdama vyro, pradėjo sūnūs (visus vedusius ir tiniu būdu, siurbiant vandenį is p<» žemės.
ji pusryčių. Plėšikai turinčius savo seimas), se- Rytojaus dieną buvo sekmadk-nis. Mrs. Aleksa pa-

vicienes p: jsimiumi.i: i jos jatl-j, 
nystės Lietuvoje ir Rusijoje i eisis.
Kaina ..............................................
APIE LAIKĄ IR ŽMONES.

-L Aisčio atsiminimai apie 
Miškinį, Tuma. Savickį, Giras i
2L' pusi. Kaina ..............................-S2.5d >ai daug- medžiagos.
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio!.............................

svarbiausias veikalas, išverto Ai.
Miškinis. 2:>0 pusi.

ammenės santvarka ir kodėl ji dar Sovietų valdomon atrj£o jam bumą ir liepė serĮ Antaniną J. Mauzienę pusrvčius, o p. Aleksa įdavt
Raina .........................25c Lietuvon Vanagas buvo

»• ’ I<euonei savo specia- 
sve-

Michcl sonas
...... _ nagas buvo sakvtj kad jis nėra alka- (Brooks, Altai, svainį Juo- produktu. Žmonės iie tokie malonūs, tokie

>’ RUSIJĄ, arba komunistų diktatu- ,1952 m. suimtas ir išgaben nas. Žmona, palaukusi kiek z? Gudauską (( algaiy, Įjngj |ęa(j sunku buvo skil tis. S. Michclsom
Vorkutą, kur u laiko, vėl ji šaukė. Vyrui Altai ir giminių Lietuvoje. __ ______________ _____________________ _______ . „

<w~puZiapiat metu pradžioje anlankė },uvo Įsakyta atsakyti, kad Velionis buvo suvalkietis,
...............5(k žmona. Edvardą- A alteris, jjs tuoj ateis. rodosi, nuo šakių, i šią šąli

:<aina.t.".'s3.2-; \^a-1'’uv- eil ininkas Želyikas, Pagalios atėjo banko ka-atvyko dar jaunas būda
Vinco Krėvės! .raif kun- M- Valadka. Svarbu1 ŽiŽiŪnUS 1? Ša*

’>•» pusi. I 
,sl.(H»'

Ui.ik .ra faktų šviesoje. Trumpa boiševiz-ltas 
no istorija ir valdymo praktika. I.a-

DABAR PATS LAIKAS UŽSISAKYTI 

“Keleivio” Kalendorių /,956‘ tlelams
“Keleivis” jau išleido uideiį. 100 puslapių ka

lendorių 1956 metams. Kalendos uis jau yra at
spausdintas ir siunčiamas visiems užsisakiusiems. 
Kaina 50 centų.

Kaip kasmet, taip ir 1956 metij kalendoriuje 
skaitytojai ras daug Įvairiausių skaitymų, įdomių 
straipsnių, eilių, naudingų patarimų, juokų, infor
macijų ir plačią kalendorinę dalį su bažnytiniai'- 
ir tautiškais vaidais.

Dabar pats laikas kalendorių uzsisaKVti. Ka 
• i ’ i i bus pasiusta* tuoj pat t -iin tik gan i •

užsakymą
K-«h»ivio ’ kalendoriaus Kaina nesikeičia, Jl kaip 

buvo taip u tu-Ku „ c n > ž<-ik-v nu i' irta., 
P’-niPPi- -JilSl] -J i a,lieSt, .

Keleivis
b36 E. Broad \v

5u < '7 M.-G

Ltoi dirbės 
kun. Viktoras Kazimieras 
Vunderliebas jau yra miręs. 
ZUZUNOJE (prie aukšt. 
Kolvmos) — vilnietis pe- 

i

sininkas. be: pravėręs du-mas. Piamokęs anglų kal- 
į is ir pamatęs, kad viduje bos, jis prasimušė į priekį, 
.ra svetimi žmonės, greit gavo geležinkelio prievaiz- 
suprato, kas ėia vyksta, ir dos darbą, o vėliau buvo 
spruko atgal. Jis telefonu pakeltas meisteįiu, bet vėl 

žemutės r'štai Garsiosiom n-.— ’,-’*u hieyų vra vi- dagogikos stud. Aleis Stan- pašaukė iš Strathmore poli-buvo pažemintas, nes nesu-
nusų rašytojos pirmojo karo metu,.,, inkuose dievai buvo kitokie. Ko- kp'”C1U<;. SiUkunaS. MU>kU>, clia gVYCllO SU aUKSteSlliaiS pa-

nirektoria., - ’ .
ka,na ...................................... 501 ---------- pat nulipo žemyn ieškoti Dmgiai.

RYTŲ PASAKOS...............-.............. .
parašytos indų ir kitų tolimųjų.‘'‘e‘'vie,,a,n perskwtyti. Kaina $1.20

Luitų legendos. 220 pu-l. Nąi į SOTIALDEMOKRATIJA IR BOL-
’,a .........................................................S-00 SEVIZMAS. Pagal K. Kautsk
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo ";' ‘.iausioinis žiniomis papildyta tuo 

M. Yal&dkos paiašvtn knyjra, klausimu knygute. Kaina ••••••25c
......•'....... i... $2.51 KOKIUS DIEVUS ŽMONES gar

BENO SENOVĖJE
’uisl. Kaina

ŽEMAIČIŲ KU’KSTAS. P. Aoclkio jęa# valdo kolchozusIVirusiVt Tl i Tnnion-u ii < ,NEPRIKLAUSOMOS , "ITUVOS Įsirašytus istv.’tiis romanas iš 
PINIGAL Jono K. Kario. ’•<> pa-‘ niaitijos krikšto l..:Vų, Su kietais

veikslų, 225 pusk, gerame pop. t- jn. apdarais. Kaina . ...............$3.5?
Ka,na .......................................... J visuotinas TVANAS. \r galėjo 60' , ichozu pirmininkų plėšikai.
A KISS IN THE liARK. .1. Jazmi 'ks tvanas būti ir k^ '•pie tai

Komunistas” rašo.

'okslas. Kainano anglų kalba sodrūs vaizdeliai, sr.K 
150 pus). Kaina kietais viršeliais $2, .......
minkštais viršeliais .....................$1.0*1 I Ei. i.s.gAOS LIEItAOS. *■>•*».

vos sočia...-mokratų rastai dėl bol- .
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA, ševiku okupa..a - ir teroro Lietuvo- ‘

Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta je. Kaina .... ..........................25c
Amerikos lietuviams. 144 puslani-j pARARAS Paer -rUvisfo .,to. Memtib...-
Ka,na .................................................... ' rinė apysaka iš p,.n .Jų krikše.,.- stovyklose
KODĖL Aš NETIKIU J DIEVĄ, nvbes laikų Romoje, K.1 tinoje ir

areumentu. kurie visiems Kipre. Knyga laimėjus. Nobeli., ti.l/v IŠ
Kaina ...................................20c premiją. Kaina ..................... ’T':. ; •laisiiai .

Pilna 
j<lomū3.

Užsakymu^ ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu,:
KELEIVIS

U36 E.tfd B .v d..- So.

žmona ugi - iPiguiuiH 
ieškoti

stiklą pamatė, dirbo <» i i • K ? 
šeimininkauja tely East ( ’m.l

; begi, j g?tvę tais išėjo į pensiją. . . i r 
pagalbom l\,oj su- k \<- namą ( alga.} 

u, .-t 11 •’ iu <>ą sirinko žm< nių » mie « o >,ų g.ėėjes ra-
• uąsesnieji įėjo i banką, i. i i gyvenu, Ue. n, .. >, 
bei p.ė iku jame neberado, mirtis . l i • n g\v» i.į.|,
I laisvinę .-u i i’tu« įsius, jit siūlą.
j i<ul j,. ., kou plėšikų. Užbaigęs gyvenimo \at- 

be- Jukš sar<»d«. j-u k., išeinu- g..t i ru|»esėins. ilsėkis. 
/A mojoje vieloje. Jicins buv,, Jtn.z.,:, i,,; i..i -i<>

g i mesti lauk uinklus dos /.v"• i. /.u, ,i..(

kad kad
n
b.

pe» 
«l\<

it- ‘‘b metų jis 
k nues-

1 '«4«,

vra komiu.į-t.ti. Sovchozuo- šaukti."
«e apie pu>t

l vergų

Ui 
Sti

Boston 27. Mscj. i ji

n

Rusij”.* Kalti 
. civiliai du,- 

apie ... i\uriu(»s
,ana-

:.U
uninKUs,

•no: , i.
im.. bu\< i> pu.sn

o,'
be lą padare mai reiškiu

• i•»• • i .1»i di a- j-iui i
■iiiinga uzuo-

K n ■ i,, k .♦»

MAlTlSNEPRAz.es
MAlTlSNEPRAz.es


Pu’bj.? V’l: mm* RAITOM r<o. •*, )J, HoC

Moterų Skyrius
•'kalakutas reikės kepti,gry

bus ir kitus gardumynus 
taisyti, žadėjo jaunesnioji

; duktė su šeima, vyresnis sū- 
1 nūs su šeima atvažiuoti ir

Jack Dunninf

Kaip praleidom Kalėdas
mes jau tryse. Atsikėliau 
tuoj po šešių, vyrai sukilo 
apie astuonias, B. It išėjo 
i bažnyčių, vyras sėdi prie 
televizijos, o aš virtuvėje su 

. . tuo kalakutu ir kitais puo-
Fnes šventes visos mote- “Taip. Silvija dirba. .Jano (iel£uis modeliukais. Apie 

iys maždaug panašiai dirba, dirba. tik mažesnioji Silvi-n duktė patelefonavo, kad 
bėginėja. maistą piikinėja, ja namie ruošiasi. "Arat- atvažiuos tik \akare. pie- 
to ii to įeikia. dar tas ar važiuosite rytoj? “Ne, ma- tums jos nelaukti, nes at
kilas nenupirkta ar nepara- ma. mes turėsime svečiu, važiavo svečių. Man ūpas 
^\ta: nelaisva ir as nuo tų po pietų patys norime va-susmunka lig pat riešų, tik 

šeima nemaža, žiuoti. Jau ir pavakaris. ko žemės nepasiekė, liedu, 
giminių irgi siek tiek turiu, svečiai pradeda skirstytis, o ruošiu stalą jau tik pen- 
\i>\ien nors po atviruką mano Kalakutas vis dar ma- kiems, o maisto taip daug 

o prisideda nes lankia, aš jau vos ko- padaryta.* Penkiese paval-nons pasiųsti.
ir nemažas apsileidimas su ja?
antį asais. Kai pasitaiko kutą. jį sutvarkiusi prade- \ u pasišnekėti, o poetą pa
gauti at\ iruką su antrašu, du ruosti tradicinę kūčių sišaukiau lėkščių šluostyti, 
tai mažai atidos kreipiama vakarienę ir mąstau, ar at- ne dėl to, kad nebūčiau ga- 
—arba suplėšomas ar užki- važiuos mano vienintelis Įėjusi pati, bet kad jam 
narnas, retai i knygutę pa-užkviestas svečias Bcnedik-liktų atminty tas įkyrus mo- 
sižymimas. Kai pasiėmiau tas Rutkūnas. Deja. jau terš darbas? Jis vikriai jas 
atvirukus ir knygutę, tai ir po 8 valandos, mudu su sušluostę ir suskirstė pagal 
pati stebiuosi, kad mažne vyru pradedam valgyti. nu- rūšis.
pusės giminių nėra užrašy- sprendė. kad jis nuvažiavo Po pietų buvo truputi 
tų; na tuomet jau po de- i as savo žmona rr vaikus, daugiau svečių, bet maisto 

-ęs. kad mano vistiek daugybė, turėjau 
pašyti vyro sesers, kad pri- 

Apie lo valanda suskam- imt» 2 gilesni šaldytuvą. 
O«i \ ii? *
vuoju prie durų nagi. mū- Ieli! 
su svečias B. R. s

rankoje. Imu tą la- praleidau 
antinėli, o jis toks sunkus oovanų.

veiku. griebiu tą kala- gėm, marčiai leidau su tė-

i1.žutes. rankinukus ir net ko- Kai: buvo
modų stalčius to darbo dai- važiuoti, 
belio ir rankom ir protui 

Nekuriu žmonių 
laikraščius reikia 

pasižvalgyti. Ima ir juokas 
ir pyktis už žioplumą, irtai

perdaug, 
net po

Nukrei- Taip bebėginėdama perke- 
dienų pristigau spėkų

JAPONIJOS IMPERATORIUS IR JO ŠEIMA

\ i.šdje sėdi iš Katrės Į dešinę: imperainritnė Nagako. 
imperatorius Hirohito ir princese Sega. Sto-. i kai
rėj princas Yoshi, dešinėj princas Akihito.

Apačioj sosto Įpėdinis Akihito dirba imperatoriaus 
rūmu laboratorijoje.

KVEJŲ BALSAI
Tęsinys

Kinai numirėlius ne visada tuojau laidoja, 
laukia palankaus laiko ir kartais tas laukimas tąsiusi

Jie

net metus, 
luto

Jie lavonus grabuose kr, na

neliutau ne pirmi metai taip
vra.

menesius ir
viei as ant kito i stirtas tam tikroje vietoj 
ne tik vietinių, bet ir iš toliau atvykusių lavonai kr; 
narni ir laukia jų išvežimo j kraštą, iš kurio jie atv ko. 
Kadangi grabai standžiai suleisti ir padaryti iš kieto 
tykmedžio, tai dvokimo nesijaučia.

Mūsų tarnai lavoninės visai nebojo, bet šunims 
ji visai netiko. Atsikraustę turėjome labai gerą šuneli, 
vardu Džiordž. šunelis iki atsikiaustymo buvo gyvas 
ir drąsus, tačiau atsikėlus i naują vietą pasidarė bai
lus ir visai nėjo lauk, betgi troboj nenorėjo būti. 
Ypač jis nerimo saulei nusileidus, todėl visą dieną 
miegojo. Toks jo pasikeitimas mums netiko, ir mes ji 
atidavėm kitiem. Mūsų prietelius, pas kurį atsikraus- 
tėm, sakė, kad jis su dviem šunim turėjo tą pati pa
tyrimą. Paskutini turėjo didelį vokišką aviganį. i n 
tas po savaitės pabėgo,—negalėjo išlaikyti lavom. < . 
Kas gąsdino šunis, katėms visai nekenkė. Laikėm • 
kelias kates, ir jos visos atrodė patenkintos.

Mano prietelius turėjo seną virėją, daugelį metu 
jam jau tarnavusi, vardu čang. Mes ji vad inoine il
tiniu dėl jo kyšančių dantų. Jis mėgo arkliais n ti. 
Vieną vakarą juokaudamas priminiau jam lavonus gra
buose, priminiau, pasakydamas aiškiai žodžius, žodžių 
“mirtis” ir “lavonas” kinų prastuomenė nevartoju, nc< 
laiko tai nelaimės ženklu, tačiau Čang, atrodė, visai 
nebojo. Jis pakvietė mane rytojaus vakarą eiti su juo 
į lavoninę. Aš maniau, kad jis juokauja, bet sekam; 
vakarą jis pasirodė su mažu žibintu ir puodeliu karš
tos arbatos ir paklausė, ar aš pasirengęs.

Neišmaniau, kaip mandagiai išsisukti. Pasiskoli
nau iš savo prieteliaus žibintuvą (flash light) ir išė
jome. Čangas vedė per gyvatvorę, kuri supo mūsų 
kiemą, ir už kurios buvo lavoninė. Tylėjau. Gailė
jausi prasitaręs apie norą lankyti lavoninę ir bandžiau 
atspėti, kam jis neša tą arbatą,—juk puodelių gerti su 
savimi neturėjome. Maniau, kad arbatą neša vėlėm.

u t!-

i lovą. Taip aš 
Kalėdas. 0 tų 
dovanėlių niekas 
kiek privežė ir 

valgomų ir neval- 
Jų mažytę dalelę 
Kultūros Fondui, 

b iiami>',ėli ir prof. AI. B. įeikalam, taip- 
Aš sakau, kąig'i dar Vasario 16 gimnazi- 

antimi.|.iai ir taip pabaigiau 1955 
žmona metus, aš pati eidama jau 

sudundė- 69-uosius.
Dabar visus “Keleivio” 

skaitytojus, rėmėjus ir visą 
“Keleivio” štabą sveikinu 
su naujais 1956 metais, lin
kėdama

lagami- gnliau

"Ar atsikraustei 
ir dovano- “G. ne. ponia, t 
iau reikia sunkus, yra 2 kvortos 

dai

klausiu. netikėtų, 
kas čia prisiuntė, 

me- gontų.
•>< •’ skvriau

Mintyse 
kažkas ir sakau 
Klausiu, ar tik

sveikatos ir ge-
riausios kloties.

Varniškė

Maikio ir Tėvo Kraitis
valandos ryto, 
vvro sesuo su

štai atvirutei 
lės paruoštos.
ruoštis ir prie pačiu šven- daus, antis i 
čių. Jau penktadienio va- Jis atidaro 
kare vyresnis sūnus Vytau- iEia tą ant?,
tas atvežė dideli kalakutą man daryti su ta 
ir nusakė: “Mama, mes ne- “Poniai atvežiau, 
galėjome su iuo susirokuo- neėmė. ’ 
ti. gal tu ji iškepsi?” Klau- jo man 
siu. kada atvažiuos atsiimti. “Gerai.”
“Ne, mama, mes jo neno- tiek buvo nuvežęs: “Ne, 
rim. iis nerdidelis,” naša- sako. “kalakutą nuvežiau 
kęs išėio ir baigta. Kalaku- pas p. \ alius, o kitas do- 
tas sušalęs guli virtuvėje vanėles priėmė, kokios jos 
ant stalo, kad atšiltų ir bū-ten buvo.-kumpį paėmė, vi
lu parankiau ji baigti tvar- šiem trim vaikam daviau 
kvti. Dar nėra nė dešimtos po 810.00.” Jis toks isha- 

kaip ateina les, lyg apsiverkęs, klausiu 
dovanėle, už kaip sveikata. Sako. gyd.v-

keletos minučių atvažiuoįa tojas sakęs, kad kraujas 
sesers duktė iš Philadelphi- vėl 20 tašku žemesnis. Ar 
ios su šeima ir gausybe po vakarienės, klausiu. “Ne 
dovanu dovanėliu: aš jau ponia:” pussiltės bulvės ir 
nė to kalakuto nebenešioju. silkės keptos ir nekeptos.— 
tik bandau svečius ir vieš- tai ir visos vargšelių kūčios, 
nias priimti ir iu dovanas nes vos tik kojas bepavil- 
sutvarkyti. Bėginėtu ir ne- kau, nuo septynių ryto ant 
girdžiu ir nepastebiu, kaip jų. o čia jau gerokai po 10 
jaunesnis sūnus Evrestas valandos. I žkando varese- 
stovi valgomame kambary lis. tada sėdome ir pradė- 
prie stalo ir žiūri tiesiog i jorne klausinėti apie jo su 
mane. rankose laikvdam? žmona pasikalbėjimą, apie 
gražia pintinuke su vaisiais, ateinanti lauką 1 ei divorsą. 
Priešais ji stovi dar keletas Žmona sutinka duoti tą 
paketu nuo šeimos. Aš net divorsą. bet jis visą kaltę 
susigėdau. kad tokia spyt- turi ant savęs prisiimti, 
ra. net tokio didelio sūnaus Kalbėjomės net lig po vie-
nebematau. “Ar vienasi?” nos. o čia rvta tas milžinas

ATLEIDŽIA JĄ PERšOVI šiam

~---- — .—‘X.
Pat r iei a Murray. 10 metu amžiaus, einančią Bronv.

Y., namo, peršovė išdykėlis saikas. Operacija pa
vyko. Ji guli ligoninėj ir sako. kad atleidžia tam 
nedorėliui, kuris ją peršovė. Prie lovos stovi jos
motina.

MĖLYNOJI PAUKŠTĖ

Į šiaurę, i tolimą šiaurę, už girių, už pievų.
už jūrų, audrų kupinų,

Atskridai kaip paukštė, kaip mėlyna paukštė 
ant džiaugsmo ir laimės sparnų.

Nupynei vainiką, puikiausią vainiką iš rūtų, 
jurginų, svyruoklių beržų . . .

Atskridus tarei man: atėjo gegužis—ir lauke, 
* ir pievoj, ir girioj—svaigu!

Išimame orahi iclinkn nvn tnmciuc rlm-k*'«**5^*» |r--- ---------------- ------ --VU1IIC1UO VIUI J. blv/c.i » nn i » i » i: i i ir ,

Mūsų skaitytojai, atsinaujin
dami prenumeratą ir užsisaky-______________ ________________
darni “Keleivio" kalendorių
1956 metams, prisiuntė Maikiui B.: K. Gudauskas. East Chi- 
su Tėvu dovanu. cago. Ind.: Stanislovaiiis, So.

Boston. Mass.: A. Miller,
Mrs. D. Intas iš Mt. Vemon. Bfooklyn x y . j žičkus Ch;. 

X. i.. prisiuntė $5.50. casro. 11!.; A. Vokas. So. Bos-
A. Bukas iš Giscome. Alber.

cago. 
ton. Mas

Aš vėliai pajuntu, prašvitęs pajuntu, kad 
vėliai bevirpu, klajoju, degu!

O sielai taip lengva, kaip vasaros rytą, kaip 
žiedui purienų tarp saulės bangų.

Balys Sruoga

vė “Keleivį

kurioje iš abiejų pusių vidurinio tako buvo stirtos, o 
ant ju sukrauti grabai.

Einant taku namo tolumoje pasirodė kitas žibu
rys. Pasirodė, kad tą žibintą nešė kinietė našlė su 
dviem vaikais. Ji kas naktį lankė lavoninę ir su vai
kais nakvojo prie savo vyro lavono. Man svefmas, 
keistas paprotys. Arbata buvo atnešta jai ir vaikam.

Čangas ėmė su ja kalbėtis. Vaikai atnešė nuode
lius. Čangas pasakė, kad jis dažnai ateinąs į lavoni
nę išgerti su našle arbatos. Sakė, kad vieta esanti 

i pilna kvejų. bet jie nepavo jingi, nes draugišk u nusi
teikę, Atrodė nejauku sėdėti tarp grabų, tarytum nu
mirėliai juose ir mes būtume viena draugija ... ir ten

1/OUatlU j pat gerti arbatą... Prie menkos žibintu šviesos, nors 
Julius Y eiba iš Chicagos, nieko bauginančio nesimatė, namas atrodė tylus irra-

ff

, „ . In., švenčių p;oga atnauji-mus, kai kada jauteisi kaip maldvkloie.
Aiex Baris, .vlonne. .... x ’no pienumeia<.ą n užsakė ten nenorėčiau...

Bt nueeot
ta. Canada. prisiuntė $5.00

Po $1.50 prisiuntė: In . Jos Ga<jwell Madison. Ilk; ”

A. Yankauski iš E. Millin- H. \Venskus. Elgin. II!.; A. Pe- . , . . „ .
ocket. Me.; A. Pocius iš Rock-slik. Phelps, Wis.; J. Valatka. MaKsvytis, v hicago. Vieną vakarą jis papasakojo, kajl 2 metai prieš karą
ford. Ilk; G. Chipokas iš Xe\v \\oreester. Mass.; J. Adomaitis. III., švenčių pio:;i atnauji-.įjs lankęs namus, kuriuose vaidinosi. Sakė. kad šan- 
Haven. Conn. ir V. Kaluginas Oakvilk Conn.; W Gudonis. no aikraštl savo ‘^POUSO-'ęhad toRiu pa kuriuose niekas negali gV- 
iš Sierra Madre. Calif. \\aterbery. Conn.; J. Rupsis.mui p. Kasmskui, Balti-

Amsterdam. X. Y.; Mrs. E. Do- mole Md
kus. Chicago. ni.; P. Kavaies. y.’Gešickas. Brooklvn, netikėtli- Šanchajuje.
kas. Cicero. lik: K. B. Kraft.j^r y atnaujino prenume-seirnas susigrūdę gyvena, turi būti labai rimta prie- 
Rockford. Ilk: A. Vak'ekauu,ata £. Abramavičiui. Mem-!žartis laikyti namus tuščius. Namai, kuriuos mano bi- 
skas. E. St. Louis, Ilk; Jos. Lu.j_._  ar^i..čiulis aplankydavo, buvo Ongkeve, ant šiaurinio Su-

Mr. V. Slidžiauskas iš AU 
ston. Mass.. prisiuntė $1.25.

Po $1 prisiuntė:
J. Bitneris. Ville La Salk.

Ilk: Mrs. Sckvager. Chicago.

Canada; A. Sutkaitis, \ i lle La i)jckas Baltimorė, Md.; J. Ka-
Šalie. Canada; A. Butkeraiti
Philadelphia. Pa.: Mrs. J-s. Mozuraitis. Montreal. Cana- 
\\aitkus, Br<K>kl\n, X. 5.; Mrs. (]a. George Gober, Baltimorė. 
M. Umpa. Itichmond Ibll, Nk Md . j Ci.)nis MUIburv Mass . 
Y.: Mrs. C. Meškauskas. E. Cle- s Gaputis. Villow Grove. Pa.; 
veland. Ohio: John Pocius. Chi- Mrs A pal,iaitis, \Vellesley 
cago. Ilk: Krank Gillis. Pitts- Hi„s M.. f fher-

Ilyde

kalencioruų Petitu Balkiui. Mano prietelius domėjosi dvasiomis ir Kinijoje, 
kaip ir Indijoje, turėjo su jomis visokiu nuotykiu.

’ venti. Amerikoje tas būtų keista, niekas i vaiduoklius 
kur viename bute po tris

mingen, Vokietija.
valiauskas. Pittsburgh. Pa.; I

burgh. Pa.; V. Juzukoni 
Park. Mass.; G.
Montreal. Canada:
Xorwood, Mass.; A.
Georgetoun. Ilk; J. P. Kaspe-!kevicb Rockford, Ilk; S. Te- 

R*1 ;nis. Brooklyn. X. Y.; A. Igna- 
•* tavičir.s. Kairfield, Conn.; Mrs.

ry Valley. M ass.; P. Petronis, 
Palukaitis,jc^nlrai Ėa|is> r. j., p. R. Shui- 
J. I’ėza.jpjs Brooklyn. X. Y.; A. Yu-1 
Lndziulis,;(ųckv Xashua. X. Ik; M. Sin-;

ras. Xew York. X. Y.; A. 
dzevičius. Amsterdam. X. 
W. K.. Dorchester. Mass.; 
Verba. Chicago. Ilk: Mrs.

J. ,J. Domeiakns, Krackville. Pa.:,'
...... c r» . m * Vincent Ambrose, Bedford, |Shertick. So. Boston. Mass.-
ir i ‘šndhnrv Ont Ohio: A. Pilkauskas, Dorches-!J. (Jatautis. 
Canada.

A. Butkus. San 
•/.ik prisiuntė $<1.75.

Sudhury. Ont..
i

Paulo. Kra

iter. Mass.; 
hurst. X. 
Wo<Klha\en 
šok. Grand

A. Lupinaitis. Montreal. Ca- bt^au-^kas. 
nada; J. Grabauskas. Toronto. G. Kilotaiti 
Ont.. Canada: Mrs. O. šlepe. da. 
tienė. Easton. Pa.; Kr. Adomai
tis. \Vaterbury. Conn.: Mrs. P.
Glaveckas, Baltimorė. Md.; A. 
Kažemekaitis, Pittston, Pa.;
K. Vaivil, Dunville, Ont., Ca
nada ; A. Vitkus. Nashua, X.

po $0.50 prisiuntė:

M. Venkus. Elnį. 
Y.; K. Yonusha. 
X. Y.; Geo. Car- 
Rapids, Mich.; I. 
Detroit, Mieli, ir 

«. Eganville. Cana-

Vis’iems laikraščio priete 
liams. atsiuntusiejns atikų lai
kraščiui paremti, tariame šir
dingai ičiii. |

Administracija

"March of Dimcs" nau
dai rengiamoj Xew Yorke 
madų parodoj ji rodys 
trumpą vakarinę suknelę, 
papuoštą raudonos ir ža
lios spalvų rožių pavyz
džiais.

,cov upės kranto, kurį seniau turėjo amerikiečiai. I)i- 
!delis, kinietiškai statytas trobesys, pagal klaidatikiu 
į norą buvo pastatytas ant budistų vienuolyno priuu'siu. 
Daug žmonių tą namą lankė ir matė keistus dab kus. 

j Mano bičiulis pasakojo nuėjęs ten su 10 žmonių 
ir, palyginus visų įspūdžius, pasirodė, kad visi mntė 
tą patį. Bičiulis sakė, kad troliesys yra labai dalelis, 
vieno aukšto, bet labai ilgas: trobesio viduriu čio 
takas.

Jis pasakojo, kad ju būrys atvyko po pusitumak- 
;čio ir sustojo dideliame kambary, kuriame ik buvo nei 
j langų, nei durų, o tik skliautuose buvo anga, pro ku- 
irią galėjai matyti taką.

Apie pusvalandį buvo ramu. Jo btnys susėdę ant 
suoliuku ir kėdžių i-ūkė, žvilgterėjo į laikrodi. Apie 
12:45 take pasimatė neaiški šviesa. Ūkanotoje švie
soje mano bičiulis pamatė kinų vienuoli, senos mados 
apdaruose, pamažu taku einant, už jo kitą ir vėl kita 
ir dar kitą. Ir taip 15 minučių iki pirmos. Vienuoliu 
procesija tęsėsi iki antros valandos; dvasiniai vienuo
liai tęsė savo lėtą eiseną pro juos. Bičiulis sakėsi nebi
jojęs, nes žiūrovų buvo būrys ir, be to, vienuoliai ne
atrodė pikti. Pagaliau keista, nebylė procesija išnyko. 
Kadangi visi ten buvę matė tą patį, tai bičiulis įsiti
kino, kad reiškinys bešališkas, liet neišaiškinamas.

Vertė Anis Rūkęs
(Bus daugiau)



No- 2, Saude 11, 19:6 rELEFTIS, SO. BGST6H ruziapi? Septintom

Kor espondencijoS kė eismą Naujųjų Metų 
švenčių metu. Jie ypač

VVASHINGTON, D. C. ,vių Darbininkų Draugijos 7 rijai. Už
Įkuopos eilinis susirinkimas, žandarai nuvyko į Įvykio
Pradžia 3" vai. po pietų.

DETROIT, MICH.

“Dainava” Detroite

Sausio 14 d. (šeštadienĮ) 
7 vai. vak. VVestern High 
School salėje, 1500 Scotten 
Avė., Įvyksta tikra dainų 
šventė, kurios programą 
atliks apie 80 iš Čikagos 
atvykusių dainaviečių. Ga
linga lietuviška daina, kuri 
jau skambėjo nuo vieno 
iki kito krašto Vokietijoje, 
kuri aplankė visus didžiuo
sius miestus Amerikoje ir 
Kanadoje, kuri drebino sie
nas garsiųjų salių “Civic 
Opera'’ ir “Orchestra Hali” 
— Čikagoje, “Carnegie 
Hali’ — New Yorke ir kt.,
ši šeštadieni aidės Detroite. * *

Mielieji dainaviečiai su
pins mums gražų dainų, 
tautiniu šokių, muzikos bei 
lietuviškų papročių vainiką. 
Jie atveš mums dali mūsų 
mylimo krašto, su geltonka
sėmis lietuvaitėmis, dėvin
čiomis gražius tautinius rū
bus, su žaliuojančiais lau
kais, klėtelėmis ir virš jų 
parimusiais medžiais. Po
rai valandų mes išnersime 
iš didmiesčio triukšmo ir 
scenoje, o drauge ir savo 
širdyje pajusime plakanti 
lietuviška gyvenimą.

Tain, pajusime gyvenimą, 
nes A. Merkelio muzikinia
me vaizdelyje “Vestuvės be 
piršlybų,” kuri režisuoja 
Alfas Brinką, tiek tautiniai 
šokiai, tiek muzika ir daina 
išplaukia viena sekmadie
nio popieti Lietuvoje iš lie
tuvišku krūtinių. Vieni per
šasi vienturtei dukrai Ma- 
rvtei, o kitas ja gauna be 
piršlybų. Kiekviena veiks
mą. liūdėsi ar džiaugsmą, 
kaip lietuviui Įprasta, paly
di atatinkama daina ar tau
tinis šokis.

Taipgi girdėsime muz. J. 
Žilevičiaus “Vytauto Di
džiojo Kantaną,” kuri pri
mins mums garsia ir didin
ga praeiti. Kantata išpildys 
“Dainavos” ansamblis, Me
tropolitan operos baritonas 
Algirdas Brazis, dvigubas 
kvartetas, deklamuotoias, 
vargonai ir trombai. Diri
guoja Stepas Sodeika.

Taigi, koncerte iš karto 
nušausime net tris zuikius: 
pamatysime “Vestuves be 
piršlybų,” išgirsime “Vy
tauto Didžiojo Kantatą,” o 
taip pat garsųjį Metropoli
tan operos solistą Algirdą 
Brazį. Konceitą į-uošia L. 
B. Detroito apylinkė.

Tad neužmirškit, kad šį 
šeštadienĮ, sausio 14 d. 7 
vak. VVestern High School 
salėje, 1500 Scotten Avė., 
Įvyksta “Dainavos” koncer

tas, Į kurį pats atsilankyk 
ir atsivesk savo Kaimyną.

V. Kutkus

BRIDGEPORT, CONN.

Linksmai sutikom N. Metus

Lietuvių Klubas Naujųjų 
Metų išvakarėse surengė 
vakarienę su šokiais, ku
riuos grojo Valinčius ir 
J. Klimkevičius. Visi daly
viai buvo geros nuotaikos ir 
linksmai pasitiko Naujuo
sius Metus.

Parengimu rūpinosi Ar- 
monas, Valinčius, Bacevi
čius, Kairys ir Baranaus
kas.
Tebeserga F. Griškonis

Ilgų metų “Keleivio” 
skaitytojui Feliksui Griško- 
niui prieš porą savaičių bu
vo padalyta sunkoka ope
racija. Dabar ligonis jau 
grįžo iš ligoninės ir savo 
naujuose namuose Park 
Avė. iš lėto taisosi. Linkiu 
Griškoniui greitai atgauti 
turėtas jėgas.
Tekestreikuoja

Electric Brvant bendro
vės darbininkai jau strei
kuoja devintą savaitę. Pas
kutiniuoju metu nekantrieji 
darbininkai pradėjo laužy
ti piketų eiles ir kasdien 
policijos pagalba i dirbtuvę 
Įleidžiama arti 100 darbi
ninkų.

Piketai stovi visą laiką, 
4 pjketininkai buvo suimti. 
Tarp streikuojančių yra ir 
keli lietuviai.

■ Vos nesustreikavo 
Underwood

Prieš Naujuosius Metus 
vos nekilo streikas Under- 
\vood dirbtuvėje, bet pas
kutiniąją valandą bendrovė 
pasiūlė pakelti atlyginimus 
5' '< ir unija sutiko.

Praeita žiema buvo strei
kuota 12 savaičių. Tada 
bendrovė turėjo pripažinti 
unija ir pakėlė atlyginimus 
6r;’/

Nesame paskutinėj vietoj

Darbo Biuro duomenimis, 
viso krašto dirbtuvių darbi
ninkų savaitinis atlygini
mas yra $77.71, o Connec
ticut Darbo Biuro praneši
mu Bridgeporto fabriku 
darbininkų savaitinis atly
ginimas yra $79, arba ki 
taip sakant, jis yra 19-oje 
vietoje iš viso krašto aukš
čiausiai apmokamų darbi
ninkų.
Pakliuvo Šimulis

Bridgeporto policija ge
rai pasiruošė ir stropiai se-

stengėsi gaudyti tuos, kurie Kalėdų eglutė 
buvo kiek paragavę “valsty- .. . , . .
binės." Todėl Bridgeporto *įg<8ilHta» galvų
apylinkėj eismo nelaimiu 11 pne Baltųjų Ku-t » ▼
tebuvo mažai. * vakarais švietė didelė

Kalėdų eglutė, o šalia jos
Sunday Herald praneša, nedidelės atskirų valstybių Už _ _____ __ _______

kad paskutinis asmuo, kurį ambasadų ar laisvų grupių 300 žmonių ir dar už auto-
Tassis

kelių valandų spėji. kas ten atsitiko?
—Išpildė dienos normą 

amerikietis.vietą, rado sudegusį auto-
mobili ir nužudytus 3 vo- ~? "e- mano im‘"
kieėius, be drapanų, be ba-»“? bl,vo g' "yks'',lta#- 

’ r matai, rusu. , . .. . , dabar, matai, rusu nvkštukaitų. Žandarai pasiėmė lavo-,•.= M? . 1 • v, • • -vra <ūde.sni uz jūsų: — pasKii-UZ Vienų nus> atveze JUOS Į V llmų ir džiuo(jamas baigia ruselis.
--------- ten karo kapuose palaidojo.

vokiečius sušaudė j Lentupi po to Įvykio at-
, ,G(-r - - ~ . ‘V i*’ dar už auto-važiavo karinis baudžiama->

iiiKigeportu eglutės. Lietuvių eglutė mobili—100 žmonių. Tas sis būrys su vietos žanda-,SW
metais uždare į “tielangę, gjąžiai padabinu šiaudinu-Įvyko 1943 metų pavasari. rais, sugaudė kaimuose ir pamokslais
?.u'°.,.a e kais daugiausia p. J. Kup- Švenčionių miesto ir ap-laukuose dirbančius žmo- -------------

pakliuvęs ne uz automo-,-ėnienės rūpesčiu. Eglutė skrities vokiečiu karo vai-nes ir, atskaitę 300 už 3 (Atkelta iš 2 pusi.) 
bilio blogą vairavimą, o jo šiais nepaprastais papuoša- džios komendantas Beck’as vokiečius ir 100 už auto- lietuvių tauta”, 
mylimai pnsiegai reika- jais išsiskyrė iš kitų ir pa-su savo padėjėju Greim’u, mobili, be jokio tardymo Tok5u navv7džiu salima 

traukė dažno lankytojo aki. sekinote ir dar vienu ka- tuojau sušaudė. Žandarai būtų priian^
Prie eglutes buvo 2 lentos su „skiu apie 10 vai. ryto iš-pasiėmė Beck’o sekretorę, gaIvbes Bet ir iš paduotųjų 

Vienoj parašyta, vyko iš Švenčionių i Lent-tardė ją apie 2 mėn., vė-paCV2džiu skaitvtoiai šul 
upi arklių mobilizacijos liau areštavo visą jų šeimą, praį kacf joki leidykla ne- 

sados eglute;, o antroj, kad reikalais. Važiavo automo-išvežė i Vilnių ir daugiau įali leisti tokio žodyno lai- 
Jungtimu Valstybių zmo-biliu. Tuo pačiu laiku įs ju niekas nematė. I^vamo krašte Ti'

'aT iaitis ‘-Easton sveik!nami. l)8ve,^t<>s paskos Sve>>«onių >’aštOi Tenka pastebėti kad Zi- verčiami lietuviuė ,S SS 2nl0nlU- ktu-.ems vez.mas ug. yazjavo su linskas ab!,damas Adui Ikio žodyno re,laktonai privertė
plačiai aptašė truksta laisves ir nepriklau -paštu i Lentupio miestelį. .ld,na\..ulUK1° .• ?_ bol-. *atemų Garmaus n-£omvbės. * Kele-vius ,v*,ėjo ^į/,-hetuv skoj parapijoj vargo-1 t, žodynąbolse. k akų

stimųsusi tikimą, Gnlodžto 22 d. vakare'pavasario saulė, padangėse ",n!"ku' boikotuodavo l.e- ̂ lavų. No. ,n,t padairt.
dalelę jų nuotrau-Hetuviai turėjo savo pro-ėiulbėjo vyturėliai, artojai tunskas .mmaldas, dažna, kad zo<bnas tiktu naudai,

gramą tam reikalui pamos-arė, piemenėliai gyvulius Pa>ls'eĮi<la\°. Vieną kartą, ,1 ’ 1,
štis aprašo, kai n toJ scenoj. Baltimorė šokėjų ganė; tarsi visa gamta su V .T 1 t-*

su žmona ir <™pė pašoko Mikitą ir Ma- žmonėmis. kalbėjo. Irnieko Į8*^ '^ilkoT Jtempė Apvalytas, tas žodynas
3 metų dukryte 1944 m. . nejautė, kad ten pat salia vargonų ir jis prievarta visai gerai pasitarnautu
bėgo iš Kauno, kaip persi- Ją pati vakarą pasirodė Švenciomų-Lentupio vieš-a J •> 1 lietuviškai išeivijai. Jame
skyrė su savo motina ir pa- ukrainiečiai, estai, rumunai kelio, amžinai pusu zaliuo- J fe,ou-

* ’ * * • - — “ Jis ir io dukterys lietu-'

laujant.
Žmogus su ūsais

EASTON, PA. 

Vėl susitiko po 11 metų

parašais, 
kad tai vra Lietuvos amba-

o♦A Kalatauka

m
 ie

Vietos 
E-\piOSS ’

naujuj ų 
Jansonų 
Įdėjo ir 
ką.

Lai kra
Julius Garmų

smurto
kalbos

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS I 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 ateit).
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

suteikia jstojimo j SLA lengvatas visiems naujai 
jstojantiems. Pasinaudokite proga.

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

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

DR. M. J. VINIKAS
J07 WmI SOtk Street, Nese York 1, N. Y.

virš 40.000 žodžių su 
jų paaiškinimais. Atrodo,janciame miške, negailės

lutė televizijoje tingoji mirtis pasiims kelis yiškai eei iau kalbėjo negu J«(Į lvnnkde"HristaŠ' ž«lv-
Ivairios eglutės ir iu atlie .a*5S* , me !r n J**’ "" n8s- tiek s8™ 8l>imtimi tiek

Australija, ‘kaip kama J™“'“ ti, automobilis buvo šūviais
dienos vėl susi-™. ,w,0"'°s yletos t®lev,'?1-.iš miško sustabdytas-per-

tė\iii Jansonu, kaip vieni u* latviai, 
atsidūrė Vokietijoje, o ant- Lietuvių eglut 
rieji Austrijoje, kaip Gar
inai pateko i Ameriką, o 
Jansonai i J. Keras

jungti i krūvą ir kaip galų jf°je\.. Returi?s. ?razi0.s h^ šautos padangos. Važiavęs 
gale Jansonams pavyko at-tuv?ltes3 guriniais mbais paskos paštininkas gero- 
vvkti i Amerika. pasipuosusios, kalbėjo su kai buvo atsįijkęs> bet gir- nvk,lukai

• - t ’ . , televizijos pranešėjųi ir su- dėjo šūvius ir neiimauda-"*'^tuka, d.desn,
Į Easton Jansonai at\yko giedojo kalėdišką giesmę. mag artėjo prie miško Stai. sektorių pasienyje susitinka 

prieš Kalėdas. Jis yra tei- progl^ma buvo vykusį jrga ant vieškelio miške pa-amerikiečių ir rusų sargybiniai.
? gerai matoma. ‘ matė liepsnojantį — — - —•1— nz,uv

Kalėdas. Jis yra tei
sininkas. • Vokietijoje gavęs 
teisių daktaro laipsni, toj 
srity dirbęs ir Australijoje. Prof. Krivickui 50 metų

Garmus Kaune studijavo Prof. dr. Domas 
kalbas, turi

Berlyno juokai

automo- Rusas prašo amerikietį ką nors 
bilį ir supratęs pavojų, PaPasakotl ls savo krašto.
greit apsuko arklį ir norėjo Matai, mūsų krašte, pra-

— . . : _ x: deda amerikietis, — vra labaiKrivic- SKUOiai vaziuuu algai, in:v z •, , , , v. . . . . _ j i . . . i • „ aukštu namu. Liftu nori pagerą balsą, kar-kas per Kalėdas minėjo 50 dar kaitą atsisuko ir pama- siekti žm„B„s 56 aukA, 
tais pasirodo vietos paren- metų amžiaus sukaktį. Į t® ateinančią moterį, kun

dirba

ir paruosimo rupestmgumu, 
geriau gali pasitarnauti vi
suomenei, negu Vokietijoj 
išleistas “Lietuvių kalbos 
vadovas”. Vilniškis žodynas 
laikosi “jablonskinės” rašy
bos, kuri atrodo visai tin
kama ir nereikalinga “skar- 

iniu” pataisymu.
—ab.

Paieškoiimai
bet ^ieškau tlvit-iu seserų: Zosės Bal- 

truškytės iš IU-pšų sodos, Raudėnų
, liftas sustoja 55 aukšte ir baig- parap., po vyru Rimeikienės ir Te- 

gimuose, (uroa viešbutyje, ta proga ponu Krivickų na- mojavo ranka, kad palauk-ta« Kaip manak kas ten įvy- sės. .Baiin.škytės. po vyru Augu 
Vilkes Barre gatvėj įsigi- muose surengtą pokylį at- tŲ* Tai buvo komendanto ko ? — šypsosi amerikietis. 1 ie<|«| nūn j, '■’« ‘uoi'i
jo gražu nameli ir dabar, silankė sukaktuvininko Beck’o sekret. Žilinskaitė, —“Enžyn“ kaput! — mėgi- pai,os ar kas Jas z,nw
savo 35-jam gimtadieniui draugai ir bendradarbiai ir Adutiškio vaigonininko ži- na spėti ruselis.
susilaukęs motinos ir pate-jį sveikino. Iš Nevv Yorko;linsko duktė. —Ne, žmogus buvo nykstu-

neapsakomai lai-buvo atvykęs Laisvės Ko- Žilinskaitė važiuojant paš-kasjr aukštesniu mygtuku ne
dėkingas savo miteto lietuviu grupės pir- tininkui papasakojo apie Pax*ekė.

viešbu-mininkas V. Sidzikauskas. įvykusią nelaimę. A*šku. rusas nenori likti

vio, yra 
mingas ir dėkingi 
viršininkui. Easton
v:o vedėjui, 
padėjo.

malonėkite atsiliepti šiuo adresu: 
George Zilinskis 

P. O. Buv 503, Millinoeket. Me.U)
TIKINTIE.M DOVANAI

kuris jam daug 
laikraščio 

bendradarbis baigia ilgą is
toriją. kuri “prasidėjo Lie
tuvos kelyje ir 
ton namuose.”

t-*, ,

baigėsi Eas-

JOS “NASHV V

Atsimenale, kad už lenk- 
iynin arklį ‘'Nashua'’ 
varžytinėse sumokėta tik 
Sl.251.200. šita 12 metu 
arkliu i.iėirėjn Karcn Mc- 
G’.i’re iš Grcenvieh. ( on- 
nertieut. laip pat varžėsi 
ir dėjo 2!.O3. bet, žinoma, 
nelaimėjo.

Dabar Hanover bankas 
nupirko jai šį gražu S me
tų arklį, kuriam duotas 
“Hanover’s WishinR Star“ 
vardas.

Kam piniirus mokate kur nėra 
naudos. Imkime sau tn- |,inij;u. .I»z. 
55: 1-2. Nesunku bus -bim lengva,

.... .... . —Ko čia giriesi! Pas mus. Mat. ll:2R-:*.o.Itomobili, masina tuoj susto- Rusjjoj tokių nam<j y.
JO, nes perso\e įatus. O- suose kolchozuose užtiksi! o 
■kiečiai, iššokę iš automobi- Kftai. Kas jūsl, prieš mūsiš. —
Ilio, šaudėsi ir norėjo bėgti kius! Į tokį, kad ir su visu 
įatgal, bet iŠ miško SU au- traktorium. įsiritai. mygtuką 
itomatais vyrai juos nušovė, paspaudei ir švilpi į padanges!

L.S.S. 19 kuopa šaukia o jai liepė eiti namo ir nie- Bet va. dabar klausyk. įlipa
nariu susirinkimą sausio 13 kam nesakyti apie tai. Par- žmogus į liftą viename Smo- 

— • ’• lensko priemiestyje ir pasilei
džia i aukštybes. Norėjo išlipti 
149 aukšte. I>et tik pakš 56

Gruzdietis

BROOKLYN, N. Y.

Socialdemokratų
susirinkimas

i Iš miško apšaudė jų au- kaltu ir pradeda:
Alik Armin 
:M44 Mass. St., 
Gary, Ind. (3>

dieną 7:30 vai. vakare At- važiavusi į Švenčionis, Ži- 
letu Klubo patalpose, 1332 linskaitė atėjo į Komendan- 
Halsey Str., Brooklyne.

Kuopos Valdyba

L.D.D. 7 Kuopos Narių 
Žiniai

’tūrą ir, niekam nieko ne
sakiusi. dirbo savo darbą_________________________
toliau. Bet paštininkas sa- .
vo viršininkui vokiečiui tu- KCSDIStlŠkl SkSOSBIftl 
įėjo tuojau pranešti, kodėl 

šį sekmadienį, sausio 15 nedavežė pašto į Lentupį ir 
d., Atletu Klubo patalpose, neparvežė iš ten. Pašto 
1332 Halsev Str.. Ridge- viršininkas tuojau. ...... » . . a,, „a:.,mus. ranku, k-:,u skaiidciiinu ir tir-\vood sekcijoj, įvyks Lietu-navo Švenčionių zandaime- r,im4. ;aitį. i,:,ll2J,nili žnio

__ niu j.nirelbėjo ir tamstai pa^elt»ės

lukšte ir liftas sustojo. Kaip

GERA .MOSTIS
Di'ksnin Galinda Mostis, sudaryta 

iš dau? skirtinvn elementų, turi aa- 
. - , yyJe galingu šilima. Ši'dvouina k*

telefo- iinfrri, ištarpins P>.-umatiškils skaus-

Žinokite, Kad
ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, 
kurias pradėję skaityti, skaitysite neatsikvėpdami, ko! 
pateigsite. $13.0“ VERTĖS KNYGŲ DABAR TIK Už 
$5.00! Tuoj kiškite penkinukę į voką ir siųskite, nes tokia

SAUIĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: 
myli. o nemylėt negali, kada mane 
kaina $3.00

skaitai mane. nes 
skaitai. 311 psl..

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės) sako: skaitai mane, nes 
aš parodau tau gyvenimą baisesnį, negu pats gyvenimas 
parodytų. 316 psl.. kaina $3.00. Iliustruota.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi 
širdies rūmuose ir juos tikrai pažins:, kada mane skai
tysi.. 449 psl., kaina $4.00. Iliustruota.

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuviu gyvenimo knyga) 
sako: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos tre
čiosios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą 
ir tautinį išlikimą. 652 psl., kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS SYKIU tik už $5.00! Persiuntimo 
kaštus apmokame. Rašykite: Dr. Alg. Margeris, 3325 S.

Halsted Si„ Chicago 8, III.

V!lll'< 51,0 timjalK jGzvt'
MEKENS OINTMENT. arha rašy. 
kilę į dirbtuvę. Kaina 2-oz SI.0O- 

$5.on. Garantuojame pasek
mes ar gražiname piniirus. ,17»

l>FKKVS OINTMENT ro.
P. O. Iinx N«wark i. N. J.

RAMUNĖS
švieži Ramunės 

pusė svaro 
Ramunių ar- 

v i sada gerai 
žiedai 

Lie
pos žiedai yra var
tojami dėl iššauki

mo prakaito, pūslės ligų. šalčio
ir inkstų ligų.

Puplaiškių Lapai pusė sv.
$1.25. Kartusis puplaiškis ge
rai nuo kepenų ligų. škorbuto. 
geltligės, reumatizmo ir kirmi
nų. Trejanka 75 centai. Tre
janka nuo visokių vidurių pik
tybių.

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

ALEXANDER’S CO.
414 Broadvay
So. Boston 27. Masu.

žiedai 
S 1.25. 
bala

’ į .y
,, ' bala visada g< 

gert. Liepos žit 
J/" pusė sv. $1.25. 1

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 
k-ta spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

"KELEIVIS”
636 East Btoadway, South Boston 27, Man.
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MOTERYS KVIEČIA 
PALOŠTI

POSĖDŽIAVO ALTO 
SKYRIUS

----------  Praeitą penktadienį po-
Dorchesterto Moterų Kiu- sėdžiavo vietos Alto sky- 

bas šeštadienį, sausio 14 d. rius. Tartasi nepriklauso-

BŪTINAI PAMATYKITE

KALENDOMUS
NORVVOODE šeilllu

i Geri Nanu>i Pardavimui 1
1) Dorchst.. Couinuii Sq. rajone. Co!.'

5-5-5 kamb. su prieškaai-'.
bariu, su 3 yno šilui.lomi-, balto-''

Dr. B. Matulionis
Vidaus, specialiai plaafių ir iir- 
dies ligos. Priima bet kuria die
nų, aš anksta susitarus telefonu ar
laišku.
Tstef. 22. Pascoag, Rfcede lalaad 

Adresas: State Sanatariu,
Walinai Lake, Bhede lašui.

Astumas: nuo Providenee—24 my
lios, nuo Worcester—26 m., noe 
Boston ar Broektea—60 
Thompson, Coiul,—10 mylia.

ąžuolo grindys užmis siuitomis,
Nor- $i3,7oo.
___ 2) Dorchestere, St. .Mark"s parapi- P** joj, 3 šeinių po 5-5-5 ir dviem sau

lės kambariais, 3 atskiromis silunio- 
. . mis. 2 sraražais, baltomis sinkomissvetainėj vakarais. pečiais už $13,500.

ffalima ir laikraiti ■->) So. Bostone 3-jų namų atstume 
* nuo Kraadway, 5 šeimų ir krautu-

Mūsų kalendorius 
woode galima gauti

7 vai. vak. Dorchesterio Pi-mybės sukakties minėjimo draugą F. Ramanauską Lie
liečiu Klubo salėj (1810 reikalu. Ji bus minima va- 
Dorehester Avė.) rengia sarto 19 d. 2 vai. Thomas 
įdomų kortų vakarą (vvhist Park mokykloje. Kalbės dr.

_________  _____  14 palty), bus gražių dovanų A. Trimakas ir M. Vaidila,
Kultūros Klubo sausio 7 d. 3 vai. u. p. So. Bostone iv gardžių užkandžių. meninėj daly jau sutiko da-

ĮDOMUS kultūrinin
ku SUSIRINKIMAS

ši šeštadieni, sausio

ti. susirinkimas buvo ypa- Tautinės Sąjungos namuose V isi ir visos yra maloniai lyvauti vyrų choras. Guber- 
tingai turiningas. Jame po-; (484 E 4th gatvė), atidaro-kviečiami atsilankyti.
etas S. Santvaras jautriu, ma studentų dailės paroda.----------------;---------------
.gražiu, turiningu žodžiu Kalbės dailininkas V. Yiz- Tėvynės Mylėtojųžodžiu ■ Kalbės dailininką 
prisiminė ką tik miiusį kiu- girda. Paroda tą dieną bus susirinkimą* 
bo narį prof. Vaclovą Bir- atidaryta iki 8 vai., o sek-
žišką, dr. .J. Grinius trum-imadienį nuo 11 vai. ryto 
pai apibudino pernai mirų-, iki 7 vai. vak.

Ši šeštadienį, sausio 14 d., 
6:30 vai. vak. Tuinilos raš
tinėje (395 W Broadvvay)

natorius ir majoras pažade 
jo sukakties proga išleisti 
deklaracijas.

Vakare Piliečių Draugi
jos salėj rengiamas pobūvis.

Svečias ii Kanados

tuvių 
P*» jį
užs išakyti ir atsinaujinti. vės, kieto medžio grindimis, vonio

mis ir dalinai baltais pečiais ir sin
komis už $12,500. Į
4) Brocktone, gražioje vietoje, 11: 
šeimų ir 3 krautuvių, su centraliniu' 
aliejaus šiluma, $6,(510 metinių ja- 

e jamų. už $26.50(». I
“Draugo” ir kitu laikraš- Be čia paminėtų namu rasite* dari 

čių bendradarbiui K. Moc-!
kui praeitą savaite padary- Pranas Lembertas. Itealtor į

.. . i 509 \V. Broadtvav, antras aukštas-ta operacija — išimti tul- Tei.: an s-isaa
žies akmenys. Ligonis tebe-S*‘kwadiyniais ir vaUarai* ge s-28*7;
guli Deaconess ligoninėje. Butas Nuomai ,

t kambarių butas su piazzu užpa-:
T Įtikime iam °Teitai na- dalyje. baltos sinkos. naujai patai-, ramume j«uh sytas (dažytas ir įšpopieduotas) iš-.

nuomuojamas tuoj pat šeimai be 
mažų vaikų. Kreiptis .573 E. Se
cond St. S. Bostone, pirmame auk-, 
šte <3!

K. Mockus operuotas

sį žymu ispanų filosofą Or- Parodą rengia Studentų j T^vvr,ės Mvlėtojų Dr- Lukas iš Barrington' Link
toga y Gasset. dr. J. Gini-Santaros organizacija. Žv- • j t' ' < Montrealio priemiestis) at-sveikti. . » . ...... v los M kuopos metinis susi- , , T r ,'outas painf amaro apie mus dailininkas V. K. Jo- į^pkima^ kuriame bus duo- v>’ko aplankyti Juozo Luko,

Mass. Ta
(Beacon ir Berke- joje via ir tokių gerų dar- ~ ;2£vbį proga jis užsuko ir į musų

ley gatvių kampas. įėjimas bų. kuriuos drąsiai būtų ga- j R įstamą. Lukas yra stambus
iš Berkeiey gatvės). kuri ne- Įima dėti į bile kokią pa- v-‘• • • nenartai kalakutų augintojas, jis au-
mokamai duoda gražių vai- rodą. ' kvief’iami susirinkime daly- ®ina 6000 kalakut«-

Emerson kolegijos dramos nynas apie ją pasakė, kad ‘ Dedham,
studija r'— ............. . ------ J— “ . i-' ------

dinimų. Sausio 11 ir 12 Visi raginami ateiti 
d.d. ten bus vaidinami keli žiūrėti ir pasidžiaugti mu- 
vienaveiksmiai europiečių sų jaunųjų menininkų 
ir amerikiečių veikalai, bo vaisiais.
pradžia S: 15 vai. vak. Kai- Iš Bostono paroda 
lieto jas ragino tuos veltui perkelta į Philadelphiją

vauti.

dar

bus
WORCESTER, MASS.

REIKIA KEPĖJO
Butas Nuomai

i kambarių butas su karštu van-j j 
Reikalingas patyręs kepėjas, deniu ir jrazu išnuomuojamas n uo ‘, 

duona saus’° Xreil’tis TbirclJ]

vaidinimus lan- kitur.
Mirė J. Savickas

Mirė Jurgis J. Savickas, Lau 
sulaukęs 66 metų amž. Ve
lionis dar buvo stiprus vy
ras ir dirbo Johnson Steel 
& Wire bendrovėje.

Vagys vėl pavogė dr. D. į gero 
Pilkos automobilį. Nesenai 
jie buvo jo mašiną pavogę,; 
bet policija netrukus ją su-; 
rado. Ar suras šį kaitą, vė- 

sužinosime.

mokąs kepti lietuvišką uuvi.« ?t pirnias aukštas nuo < 
ir taip pat patyręs pyragaičių vakaro, 

i bei pyragų kepime. Turi būti
charakterio.
P & B Bakery
815 Cambridge Str.. 
Cambridge, Mass.

(4)

iki S vai.;

duodamu?
kyti. -------------------------------

Pagrindinis pranešėjas Šachmatų rungtynėse
buvo jaunas mokslininkas. ---------
biologas. dr. Martynas So. Bostono L. P. D-jos
Yčas. kuris dirba žymioj trečioji komanda penkta- 
tvrinėiimu• v *. — w
svarbų darbą. NO COLLEGE o-z. . . ve?k vjsa laiką gyveno Wor-

Jis supažindino klausyto- Ta^ku> pelnė: D. Dikinis cesterv. Jis buvo malonus
,iU; >u įdomiai; paskutiniu- L A.tr. I\a?ka 1, Saulius žmogus, todėl turėjo daug 
jų dienų biologijos (moks- Vaičaiti; 1. E. Spnau^kasO draugu. Didelis įų būrvs pa
las apie gyvuosius padaras) iv Ged. Kuodis O. Lietuvių lydėjo jį ir i Notre Dame 

antroji po dviejų laimėji- kapus. Velionis paliko žmo
na ir kitu giminiu.

I Ameriką velionis atvy- 
laboratorijoje. tiienį laimėjo piies BO^dO- ko prieš 41 metus ir be-

iaimenmais.
mu (su Air Har-

J. Vaičaitis jau namie
Force ir

vard Club > šiuokart turėjo 
nusileisti prieš Boston YM- 

mokvklos GA l’j-31-. Lošė: Rimas

Tegu būna tau, Jurgi, 
lengva šio krašto žemelė.

P. MiliauskasLituanistinės
vedėjas Justinas Vaičaitis Karosas (L_>) Albertas Ged- 
ik) sunkios operacijos, kuria Taitis. G. Šveikauskas, L. Worcestery Keleivio 
Baptist ligoninėj jam pada- Šveikauskas (1) ir Stasys prenumeratos reikalais pra- 
rė dr. Mikai, jau grįžo na-Kazlauskas. »°me kreiptis į P. Miliaus-
mo. Jis labai dėkingas dr. Kitą penktadienį, sausio Lą (48 Mendon gatve, tel. 
Mikai už skubiai padalytą 13 d. rtingtynės turės tik PL 2-2212).
operacija, nes jos užtesi- mūsų antroji komanda. Į ---------------------------
mas nors kelias valandas So. Bostono L, P. Klubą LAWRENCE, MASS.
jo cyvvhei galėjo reikšti atvyks Netvtono A MCA. ______
dideli pavoju. Tautiečiai kviečiami aplan- Mažai trūko |aįmėtį

Linkime ligoniui greitai kyti sias rungtynes ir pasti 
atgauti jėgas ir grįžti į vi- printi savuosius, 
suomenini

Pradžia Jau buvo rašyta, kad 
adv. John Stundza nomina-

____ cijose į mokyklų komitetą
gavo per 15,000 balsų ir

______  ______ mažai betiūko būti nomi-
Sausio 7 d. šv. Petro baž- Dorchesterio Moterų Kiu- nuotam. Manoma, kad ki- 

nyčios <alėj buvo suruošta.-bas sausio 29 d. minės sa-metais jis laimės, 
pokylis prel. M. K įima vi-vo 15 metų sukaktį. Ta Gruothno W d. ponia M. 
čiau< 7<i metų amžiaus su- P’oga bus pagerbta pirmi- Zautra ir panele A. Stund- 
kakčiai atžvmėti. Sukak-ninkė Stravinskienė ir sek- za (sesuo) buvo surengu- 
tuvininkas įame pasakė ii- retorė. - ^os gražų vakarą su uzkan-
gą kalbą, bažnytinis cho--------------------------------d.ziaįt Plo^ma- L^tu‘

Jeronimo Kačinsko va- Egzaminai lituanistikos X1Ų Klubo sale buvo pilnu- 
mokykloje tėlė.

Bostono Lituanistikos Mo- ^er§a Kieva 
kykloj sausio mėnesį bai- Gruodžio jiradžioje su
ginsi mokslo pusmetis ir sirgo visiems gerai žinomas

darba. vai. vak.

Pagerbė M. Krupavičių 15 metų sukaktis

ra?
d(‘Vaujamas. padainavo 

Pokyliui vadovavo dr
Leimonas.

J.

I r jie paminėjo

“ Vaterbury American" 
:d<'-jo prof. Vaclovo Biržiš- 
: ‘ - atvaizdą pažymėdamas. 
•:;td jis buvo žvmųs biblio- 
: <;fa- mokslininkas ir kad 
'arp žymesniųjų asmenų.

sausio 21 d. 12 vai. bus eg- plaukų kirpėjas Julius Kie- 
zaminai į visus skyrius ir va. Jis iš ligoninės jau grį- 
klases. žo, bet namuose dar guli

-------- lovoje. Linkiu ligoniui grei-!
čiau pasveikti.Mirė B. Lukas

Sausio 3 d. Hartforde mi- Klubo valdyba nepasikeitė 
rė Benjaminas Lukas, dr

kurie a. v\ko atsisveikinti D. Pilkos svainis. Velionis Gruodžio 1?S d. buvo ren-;

su veikmių, buvo ir prof. paliko vieną sūnų ir posūni 
Kamb ska>. viena- Lietuvos Adam.
r.epi ;k:a jsomy’nės akto sig Laidotuvėse dalyvavo ii 
r. i.uiu. (Ir. D. Pilka.

j karna nauja Lietuvių Pilie- 
‘ čiu Klubo valdvba. Išrinkti 

visi senieji, išskyrus vice-

NAUJAS ATIDARYMAS

Raynham Country Club

J VAIRUS

• \ j< ;■

IKI kelia
v- i •

Ant Rnžėnn Kalnelio 

GLRiMAI IR VALGIUI i .

P'-nkbei'enj n >, - • ...m vakarais
Bridut-v.„le -t.aviibain l.inv

n n • ’1. : I ».; n t ’ < , i} • ’»■ V

* lauk IC(lZX*n«;.^

pirmininką. Juo, vietoje il
gus metus buvusio R. Mi- 
kolaičio, išrinktas V. Vydū
nas.

Tokiu būdu šių metų klu
bo vadovybėj, kuri sausio 
22 d. nerims pareigas, via 
pirm. John l’rbon, vice- 
pirm. V. Vidūnas, fin. sekr. 
P. Pen k u>, seki. A. Večkys, 
izd. A. fataronis, tiustis- 
tai: Balezentas, J. Stac-
kelin. A. Micavich, direk
toriai: Ch. Andre\\s, J. A. 
Stundza. J. Volungus, A. 
Skusevich. !. Kibildis, J. 
Be!<(> ich n J. Itaskom.

Stonie

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

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

sienoms lipdyti
su didele nuolaida

135 Emerson StM k. Broadiray
«

Atdara nuo 9 iki 6, penktadieninis 
iki 8 vai. vakare

DR. D. PILKA
Ofiao Valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

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

Parduodami Namai 
Kreiptis: 'CITY point,

2 šeimų. 5-6 kamb., aliejum šildy
mas. baltos sinkos ir pečiai $12,500. ■_ _
RANDOLPH. !
5 šeimynų, 3 sraražai. aliejum šildy
mas. pajamų $4.320 i metus $l,,00t>.
St). BOSTON.

Lietuviškosios Enciklopedijos ir Lietuvių Enciklo

pedijos buvusiam vyriausiam redaktoriui

profesoriui VACLOVUI BIRŽIŠKAI mirus,

gilią užuojautą reiškia jo broliams prof. Mykolui 

ir prof. Viktorui Biržiškom* bei kitiems giminėms 

Lietuvių Enciklopedija

Lietuvių Teisininkų Draugijos aktyviam nariui, 
lietuviškos kultūros puoselėtojui, Lietuvių Enciklo
pedijos buv. vyr. redaktoriui, didžiam kovotojui 
už Lietuvos teises į Laisvę,

profesoriui VACLOVUI BIRŽIŠKAI mirus,
jo broliams—prof. Mykolui ir prof. Viktorui Bir
žiškoms ir artimiesiems gilią užuojsutą reiškia

Bostono lietuviai teisininkai

Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos 60-oji kuopa, 
netekusi savo nario

draugo VACLOVO BIRŽIŠKOS,
liūdi ir reiškia gilią užuojautą jo broliams ir visiems 
artimiesiems.

LSS 60 kp. valdyba

Lietuvių Darbininkų Draugijos 21-osios kuopos 
nariui

profesoriui VACLOVUI BIRŽIŠKAI mirus,
reiškiame gilios užuojautos jo broliams ir arti
miesiems.

LDD 21 kp. valdyba

Mūsų dižiajam kultūrininkui 
profesoriui VACLOVUI BIRŽIŠKAI mirus,

jo broliams—prof. Mykolui ir prof. Viktorui Bir
žiškoms ir kitiems giminėms gilią užuojautą reiškia

Justinas Vsičaitis

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo “Robin* Pond” Ežero 

Route 106, East Bridgewater, Mass.

įvairūs gėrimai—užkandžiai—pizza

šokiai kas trečiadienį, penktadienį ir švAiatlienį.

Groja penkių asmenų Eddie Martin orkestra. 
Sekmadienį visus linksmina muzika ir dainomis Kili & Tex, 

the ‘‘Singing Sweethearts.”
Cas.. Loma populiari vieta šokiams žiema ir vasalą. Dėl 

informacijų kreipkitės telefonu: BrMgewater 855.

šeimynų. 1 butas šildomas alie
jum. pajamų $!.51(5.- į metus. J mo
kėt i tik $$30.- Kair.a $5.001).

Brune Kalvaitis
515 E. Broadwav. ?.<>. Boston 

Tel.: AN $-0605

ieškau Darbo
Su 3'.» metų. skubiai ieškau darbo 

fabrike Bostone arba apylinkėse. 
Ka- žino, ni:rodvkite—atlydinsiu.

J. S.
I 17 Quiney Avė.. Noivvoou. Mass.

Parduodu Namas
Parduociu 3-jų šeimų namus, (5-6-7 
kambarių, abejau-; šilto vandens si- ■ 

i luma. ų\'roj vieto;. p ie parko ir pa , 
iūrio. 73 Earrasrut Rd. So. Boston. 
Taroininko nėra. Savininkų galinta ; 
niat.vti antrame aukšte nuo 5 iki 9, 
va'., vakaro, išskyrų- šeštadienius 

b.-rius. arba telefonuoti1 
(3

n sesmadienius. 
A N $-6524

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WBMS, 1090 ki-' 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai.; 
Reną. Perduodamos lietu-' 
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broad\vav, So. Bostone. 
Tek SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minku*.

Naujosios Anglijos lietuvių
KULTŪRINĖ 

RADIO PROGRAMA 
WRMS, 1090 kilocyklų 

Boston 15, Mass. 
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 

po pietų
Visais reikalais kreiptis:

P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avenue 
Brockton 1, Mass.

Tel. AV 2-4928

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Uph^n’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

FLOOD SQUARE
HARDVVARE CO.
Savininku A. J. Alekna

628 Eut Bro*dway 
South Boston 27, Maaa. 

Telefonu SO 8-4148
Benjamin Moore Malevoa 

Popieros Sienoms
Stiklu Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. AN 8-0948
Res. 37 ORIOLE STRERT 

West Rosbury, Maaa.
Tel. FA 3-5515

T«l. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIU8)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 74 
534 BROADWAT 

SOUTH BOSTON, MASS.

—-1
NAMŲ SAVININKAMS

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

John Petrus 
2!IG Go’d Street 
Randolph, Mass.

Arba po pietų užeikite: 409 
\V. P,r ;iadwav, Room 4, 

So. Boston. Mass.

Tel. SO 8-2805

Dr. J. L. Pasakantis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 RR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

{MoooeoccoeoooeoocoeoMooe'
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 
598 E. Broaduay 

S«>. Boston 27, Mass.

[Tel. AN .8-1761 ir AN 8-24631

VAISTAS “AZIVA“
- •'SSI

1— Vaistas nuo nudegimo tr 
nuo nušutimo vandeniu.

2— Vaistas nuo atdarų iaiid| 
—mostis.

8—Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niettjl- 

mo, pirštams, tarpupirštšma lr 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvot ni«M- 
jimo.

•— Vaistas nuo kosulio. Grait 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais nomeriais. Kaina oi 
kiekvieną numerį $1. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 

i kalno. Adresuokit: (5-6)

295 Silver Street 
itoutk Boetoa 27,
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