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Laimėjo Vokietininkai

Demokratai Kelia Kitų
Metų Rinkimų Klausimus

Trys Didžiosios Provokiškos Partijos Gavo Didžiumą,
Bet Neturi Trijų Ketvirtadalių Balsų Reikalingų
Konstitucijai Pakeisti; Saaro Kraštas Sieks
Susijungti Su Vokietija; Bus Sunkios De
rybos Tarp Vokiečių ir Prancūzų.

Sako 10 Klausimų Vidaus Politikoje Lems Balsuotojų
Pasisakymą; Balsuotojams Teks Pasisakyti ir Dėl
Užsienių Politikos; Sen. Knowland Siūlo, Kad
Kiekvienas Kandidatas Pasisakytų Dėl Ko
munistinės Kinijos Pripažinimo.

Saaro kraštas pereitą sek- Pusė BHioUO Dolerių

Nehru ir Rusai
Demokratų partijos vaQnkn<ii susuarę dovybė
kad bal10.
sakosi
klausimų skelbia
stovės > prieš

Saaro Krašto Rinkimus

^^^^daros Reikalams

.
. .
suotojus ateinančių metų
Baigus rusų vyriausioms rinkimuose. Esą balsuotogal\om Chruščiovui ir Bul-jaį turės pasisakyti dėl šių
ganinui lankytis Indijoj, klausimų:
huvo
paskelbtas bendras Krintančios žemės ūkio
pranešimas apie Indijos ir produktų kainos; mažiniRusijos bendrus politinius mas mokesčių tuitingiebal-ų (94 g aukštosioms mokykloms ir
gavo 111,042
siekimus. Indija kartu su sįems gyventojams; rėmiDemokratu li^oninėms- Ta didelė auka
nuošimčių);
> ūsais reikalauja, kad komu- mas privačios elektros gapartija 109,681 balsą (94.3 paskirstyta šitaip: 210 milinistinė Kinija būtų priimta mybos ir įaugimas viešonuošimeius ); Socialdemo- onu dolerių privačioms aukkairi j senato r<publikcnu vadas Adliam l. knųuiand. dešinėj atstovų rūmų
į Jungtinių Tautų orgamza-sios
gamybos;
rėmimas
republikonų ladas
Joseph \\. biartm Jr. ir vidury atstovų rūmu laisykliu
kratai 67,777 balsus (labosioms mokykloms. Tokių
ciją vietoje kinų nacionah- stambiojo biznio; didėjanti
komiteto narys Leo Allen.
nuošimčiu). Tos trys parti-mok-vk1^ daugumoje susin-i
Jie
kartu
su
prezidentu
nustatinėjo
republkonų
politikos
gaires.
stų,
kad Formozos sala bū- brangenybė; smulkių biznių
jos pasisako už Saaro kraš- ^ių su Įvairiomis bažny-*
tų atiduota kinų komunis- didėjantis bankrotas: reputo sujungimą su Vokietija šiomis yra 615. Jos gauna
tams, kad visos valstybės blikonų nusistatymas prieš
nieko nelaukiant.
pinigus mokytojų algom pa- Gaitskell Naujas
Kandidatų Skaičius Farmų Politika
atsisakvtu
nuo karišku4. blo- unijas ir darbininkus; mo
Saaro krašto liaudies par- keltk 200 milionų dolerių
Darbiečių
Vadas
Vis
Eina
Didyn
Pirmoje
Vietoje
ku ir kad visos valstybės su kyklų krizė ir ūkiškų mono
tija surinko 96,655 balsus paskirti privačioms, ligomii-* Saaro krašto'socialdemo-'^5*0 tokių Jigoninių Anglijos Darbo Partija Pereita savaitę dar du de- Republikonų partija ir sitartų uždrausti atominius polijų Įsigalėjimas.
ginklus.
kratai 27,161 baisa. tos pasinaudos ta aunb.90 mili- pereitą savaitę išrinko savo
‘
.
.
Šalia tų klausimų demoTie visi, reikalavimai rusų kratai jau iškėlė ir užsienių
klausimus. Demokad prieš
į bolševizmo pavojų
. ___________ stiprinti savo
kurios gavo nedaug balsų.
:.“iė” ■
i.~ žiaus. Jis paskutiniojoj C.
■7“'"'’ 77^
d'jos vado neutialumas sti-pajėgas ir turi
komunistų partija surinko
Skųsti Vyriausybę Attlee vyriausybėje buvo fi- & ^aT„riSln"“da- Šeriu baisai neveria PX “
valstybes
TIndijai
J” •
pažadėjo
kad joms nebūtų
30,289 balsus (apie 6 nuo—
jnansų ministerių.
tas. Tai reiškia, kad
sinkius).
Pagar
"
Provokiškos partijos turi biznieriai
aiškia daugumą, bet trijų nę
ketvirtadalių vietų parla- komybėn. Jie reikalauja ju- Balsuojant už Gaitskell pa-'baį^
JjK~LauS.e mer;ams bus mokama už tai iir 1S(urpimus-_________
užsienių politikos
mente jos neturi, todėl ne- mokėti jiems $3,543,778 duota 157 balsai, už kairių-:
Nkai;nffa
*
kad
savo žemiu dali pa- o , • o i
ateiančių metų rinkimams,
galės pakeisti krašto kons- nuostolių atlyginimo. Tie'jų vadą A. Bevan 90 balsų’U į H .kratų vadas ku- bks Pūdymais ir dirvonais. riUSŪl ItOuO bėrų
Vienas iš numatomų repubtitucijos, kurioje yra Įrašy- biznieriai sako. vyriausybė jr už H. Morrison, buvusĮ^"^“^^
™,a
Minų Afganistanui likonų kandidatųų, sen.
ta, kad kraštas atsiskiria su jais pasirašė sutarti pas-j pirmininko pavaduotoją 40." kandidatu vra senato- n?a.s’ kok*as Pasalpas farme-------Knowland, reikalauja, kad
nuo Vokietijos ir tvarkosi tatyti elektrinę už 107 mi-balsų. Po balsavimo
£gte< KefaUver Sen riai gaus.
Sovietų Rusijos diktato-visi kandidatai Į prezidento
autonomiškai ūkio sąjungo- lionus dolerių, bet nuo su- Morrison pasitraukė iš P’1'-Kefauver <tatė savo kandi- Žemės ūkio sekretorius E. riai Bulganin ir Chruščiov vietą iš anksto pasisakytų,
je su Prancūzija. Dėl kons-tarties atsimetė ir jiems pa- mininko pavaduotojo parei- Batūrą ir 1959 metais
T. ^eRSOn lieka ir toliau lankėsi tris dienas Afgani-jkaip jie žiūri Į komunistititucijos pakeitimo ir dėl to-darė daug nuostolių,
gų.
i
4
priešingas farmų produktų stane, kur jie davė nemažai nės Kinijos pripažinimą ir
Vvriausybė
aiškina,
kad.
Su A. Stevensonu demo- kainų palaikymui tame pat pažadų to krašto vyriausy-i jos Įsileidimą i Jungtinių
Ūmesnio krašto tvarkymosi
tarp ji neprivalo tiems biznie- NATO Kraštai
kratų eilėje dabar jau ' ar-, aukštume, kaip tai buvo bei. Rusai pasisakė,
pasisakė,, kad'Tat
eis sunkios derybos
Tautų organizaciją.
vokiečių ir prancūzų.
riams nieko mokėti, nes jie
Stini'inS aunimasi
trys kandidatai. Tuo prie demokratų (90' pari- jie pritaria Afganistanui jo Prezidento D. D. Eisen. , . . sudarydami sutarti nesilai—2 —*• tarpu republikonai laukia teto).
! ginče su Pakistanu dėl sie-khowerio šalininkai paskuti
Saaro krašto rmkimai, Rę j^^ų Teismas tą' Pereitą savaitę Paiyžiuje kaip apsispręs prezidentas
_______________
nų išlyginimo. Afganista- niu laiku pradeda tikėti,
kaip i- seniau ten vykęs ple
ginčą išaiškins.
posėdžiavo šiaurės Atlanto f) £). Eisenhower.
nas r eikalauja, kad Pakista-i kad prezidento sveikata leis
Rus įja Didžiausia
uritas, rodo vokiško nacio_ ________________
Gynimosi Sąjungos (NA___________
Kolonialinė
Valstybė
nas atiduotų jam pathan gi-i jam būti kandidatu ateinanUiiiano prisikėlimą ir ko
TO) užsienių reikalų minis_____ _
minės apgyventas sritis pa- čių metų rinkimuose, nors
vingą grįžimą į Europos po- Užsieniui Pagalbos
terių taryba. Posėdyje buvo Dr John Vėl Persimetė
-------Anglijos užsieniu reikalu:sie"yie- Pakistanas nesutin- aiškaus ir galutino pasisalitiką. Saaro krašte demo
Penki
Bilionai
išsiaiškinta naujausioji ru- Prieš 16 mėnesiu vakari- Ministeris McMiilan sako. ka ir (lėl to tarp tų dviejų kymo jie nelaukia pnesvakratų
partijai vadovauja
_____
su politika ir po diskusijų
Vokietijos politinės po- kad Sovietu Rusija dabar valstybių eina ginčas. Rusai|sario ar kovo menesius
buvęs nacis Šneider, kuris
Vyriausvbė siūlys kon- Prieita nuomonės, kad Va- nes................
už Afganistaną.
Besimošiant
rinkimams
ir šiuose rinkimuose
dau
" • i ateinančiu
metų kanJ valstybių gynimasis hcijos viršininkas di Otto vra didžiausia kolonialinė pasisakė
Saha
to
įusai
P^^^ėjo
(re
^jj
Rona
j
au
-jeR
giausiai mušė Į nacionaliz-g*™1 * kXli,,nenki*,U b? reikia stiprinti/Sutarta Eu-John buvo pabėgęs pas bol-valstybė ir visai ne iš ge
statyti Afganistanui jvairių; paReitė gavo politiką pa_
mą ir i reikalą išmesti pran ropoję kurti visa eile RA- ševikus Į rytinę Vokietiją, nausiųjų.
lionus
doleriu
pagalbos
uz■
r»
•*
-i
.
..
pi ekiu mainais uz Afgani-j vyz(j-u^ karo pajėgu macūzus tuoj pat iš Saaro sieniams. Toks veik 100ri »AR Įspėjimo stočių.
Pereitą savai ę jis vel pa- Sovietu Rusijos vadai.
žinimas šiuo tarpu sulaikokrašto lauk.
nepaprastas padidinimas paRusijos dabar gresia ne bego oet sj kartą jis bego lankydamiesi Indijoj ir Bur- stano įsdn bimus._____
galbos užsieniams siūlomas tjktai mihtanms pavojus, nuo bobeukų į vakannę moj, kurstė vienas tautas Svdanas Skelbia
maS’ 0 dėl ^ynerių bėdų
Savo Nepriklausomybę
vynausybė ruošiasi siūlyti
todėl, kad Rusija pradeda bet NATO ministeriai at< Vokietiją
pnes kitas ir bando Vidun-;
------------------VAKARAI SIŪLO
Dr. John sako, kad jis niuose Rytuose sukelti neri-1
______
kongresui naują piogiama,
EGIPTUI PAGALBĄ vis labiau skverbtis i Azi-kre*Pė dėmėsi iri rusų paavo
stan
£
as
Įvairiomis
propa-ne
savo
noru
bėgo
pas
bol-mą.
kad
galėtų
Įkelti
savoj
Sudano
vyriausybė
ši
pirkaip žemės ūkio produktų
jos ir Afrikos šalis su
aliejum furtingasjrna(jįenj paskelbė, kad nuo:kainM Puolim* nulaikyti.
Amerika ir Anglija suti- prekyba ir ekonomine pa-. gandos ir ekonominėmis ševikus. bet buvo “uždopy- koją i
priemonėmis veržtis i Vidu- tas” ir nugabentas Į rytinę arabų šalis. Anglijos užsie ;ijos fiienos Sudanas yra vi
ko pradžiai duoti Egiptui ^aiba
70,000,000 dolerių didžio..........
.
rtimuosius Rytus,
.
o todėl ir Berlyno
.
miesto dali,
.....
kur ji nių reikalų ministeris .ispė
. jsjškai nepriklausoma vals-, JUNGTINĖSE TAUTOSE
sios Nilo užtvankos prie Didžioji dalis pagalbos NATO savo veikloje turės paėmė Į savo kietą “globą“ ja anglų tautą budėti aki 'tvbė, kuri tvarkysis be sv<eJAU 76 NARIAI
Aswan statymui. Didžiosios užsieniams ir ateinančiais dauSriau dėmesio skirti poli-bolševikų i»olicija ir ilgai vaizdoje misų agresingumo'^^ųjy kišimosi į jos reiki
ka-----užtvankos ir elf ktrainių sta- mefa^ būtų skiriama mili- tjnej jr ekonominei kovai, kamantinėjo.
ir veidmainiškumo.
lūs.
Jungtinių Tautų organi*
tymas užsitęs apie 15 metų Arinei pagalbai, tam tiks- —-------------------—---------------- _---------‘ Seniau Anglija ir Egiptas zacija pereitą savaitę priėir kainuos apie 1,300,00,000 lui. būtų išleidžiama virš 3
Į bendrai
tvarkė Sudaną, mė J6 naujų narių. Priimti
dolerių. Daugumą pinigų bilionų. bet ekonominė paprieš kuri laiką buvo šutai- 4 bolševikų valdomi kraštai
paiūpins Pasaulinis Bankas. &alba būtų žymiai padidinVisiems “Keleivio” Skaitytojams, Platintojams, Rėmė
ta. kad Sudano gyventojai ir 12 nepriklausomų valstybet Amerika ir Anglija taip ta.
gaus progos plebiscito keliu bių. Japonija ir Laukutinė
jams ir Bendradarbiams Linkime
pat žada ir ateityje tą sta- Kon^iese tas vyriausybės
pasisakyti dėl savo ateities, Mongolija nebuvo priimtos
tybą remti, ši syki Ameri- pasiūlymas susilauks nemaLi ksmrf Kalėdų
įčių!
o dabar Sudano vyriausybė Į JT organizaciją,
ka duoda 56 milionus.
žai kritikos, nes pagalbos
ir parlamentas užbaigė vi- Plačiau apie tą JT orgaRusija iš savo pusės irgi užsieniams davimas, juo to“Keleivio" Kinkei
sas svetimųjų kalbas apie nizacijos staigų padidėjimą
siūlosi pagelbėti Egiptui sta- liau iuo labiau, darosi ne
plebiscitus ir pasiskelbė ne- rašoma antrame laikraščio
tyli tą didžiąją užtvanką, 'populiarus
priklausoma valstybė.
puslapyje

partijos, kurios stovi už Sa-!
aro krašto susijungimą SU' Fordo fundacija, Įkurta
Vokietija.
Pagal
gautus Fordo šeimos su Fordo autotnobilių kompanijos šėbalsus partijų itaka
‘
rais, pereitą savaitę paskypasidalija:
demokratai rė
dolerių auką
Krikščionis

Puslapi
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Antrus
jimą, gali būti urano rudos.
Tokius žemėlapius su nuro
dymais, kur gali būti urano
įudos, valdžia duoda vi
siems norintiems staiga pra
lobti iš urano medžioklės.

Nariai Jung. Tautose
Pereitą savaitę i Jungtinių Tautų organizaciją bu
vo priimta vienu užsimojimu 16 naujų narių. Dabar toje
organizacijoje jau yra 76 nariai. JT organizacija da
rosi veik universalinė, jungianti visas pasaulio valstybe?.
Į ją tik neįeina Baltijos valstybės, kurias rusai pavergė
ir Įjungė į savo tautų kalėjimą, neįeina suskaldyta Vo
kietija, neutrali Šveicarija ir neįeina tokios Azijos tau
tos, kaip Japonija. Korėja, Anamo suskaldyta valstybė
ir kitos nepriklausomybę dar nepilnai atgavusios tautos.
Naujų narių priėmimas į JT organizaciją buvo ne
paprastas spektaklis. Jau keli metai ėjo kalbos Įsileisti
į JT organizaciją naujus narius, bet tas reikalas vis už
kliūdavo už rusų "veto”. Rusai buvo priešingi įsileisti į
JT tokias tautas, kaip Ispanija. Portugalija.Airija. Jor
danija ir k. Septyni metai ėjo kalbos, bet iš tų kalbų nie
kas neišėjo dėl rusų veto.
•
Pagaliau gimė kažin kokio diplomato galvoje ge
niali idėja padaryti su rusais "dyla”, arba tokį susitari
mą. kad rusai nesipriešins įleisti Vakarų valstybių siū
lomus kandidatus, o Vakarai nesipriešins įsileisti rusų
kolonijas, vadinamas "satelitais”. Rusai turėjo 5 kandi
datus—Albaniją, Bulgariją. Laukutinę Mongoliją. Ru
muniją ir Vengriją. Faktiškai visos tos valstybės yra ru
sų valdomos ir išnaudojamos, kaip jų kolonijos. Mainais
rusai sutiko įsileisti Vakarų valstybių l emiamus kandidatus—Airiją, Austriją. Ceiloną, Italiją. Ispaniją. Jordaniją. Japoniją. Kambodžiją. Laosą. Libiją. Poiluga
liją. Suomiją ir Nepalą.
Vakarų valstybės pirmiau visą laiką buvo priešingos
tokiam masiniam naujų nariu priėmimui, neatsižvelgiant
į ju tinkamumą ir taikingumą. Bet rusu užsispyrimas pasirodė. ir tai jau ne pirmą kartą, stipresnis, kaip Vakarų
valstybių principai, ir “dylas” buvo sutartas.
Tą susitarimą sutrukdė nacionalinė Kinija, kuri
. _ .
....
.
,
. .
...
.......
gneztai pasipnesmo Laukutines Mongolijos įsileu imui.
Toks Cankaiseko užsispyrimas suardė 18 naujų nariu
priėmimą. bet rusai, neilgai galvoję, r-a.-iulė mažesni
"dylą . įsileisti kariu 16 naujų narių, paliekant Japoniją
ir L. Mongoliją už durų. Amerika, kiek pasvyravusi, sutiko 90.000.000 gyventojų Japoniją palikti už durųų kar-

vęs pas vieną savo pažistaAlejaus ieškojimas yra iš- 15 Veto Per Dieną
Rusai pereitą savaitę su'a!iarinėj B?.,lyno ™ekaštingesnis reikalas, kurs
teikalauja dideliu .kapitalų, mušė patys savo “vetavimu” s ? *a ’. e’ ta?
pavaisino
Aliejus randamas tose žė-rekordą. Jie per viena die- arbata
l^sku. J.e susėdę
mes vietose, kurios kadaise, na paperėjo lo veto ir bai- •
.. .
•
z
, 1
..
.
i
,
1
1
.
•
T
ta
pažįstama
ir
bevaziuopries daug miltonu metu. savo pnes įsileidimą įJung- . * * . - . , ,
buvo vandens apsemtos. Tų tiniu Tautu organizacija vi- -Janl
sakosi nete,buvusiu manu dugnose
,
®
, kęs, sąmones. Jis atsibudęs
ali- su jiems nepatinkamų vals•
jus ir užtinkamas. Bet ko-Ivbiu. Tokiu budu rusai jau „ ,
, ,.
* ,. ..
; . Z- p z
,
. . Berlyne bolševiku policijos
kiame gilume aliejus yra. to o kartus vetavo Jungtinių
. L • >»
niekas negali pasakyti neiš- Tautu saugumo tarvbos ta“
.. .
,bandes.
,
eSeniau
Tu
'
*
Isx Berlyno jis buvo
nugasunku buvo rimus.
,
,
.. 5*
* • - v- - į -r.......................... bentas i Maskva, kur ji tarisnausti į žemę labai giliai,
Nacionaline Kinija
irgi ,
Vk'vn
.i” i»-

todėl daugelyje vietų, kur vetavo viena kandidata — ,
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.

.

i .•
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vA • bandė.. išgauti
visas i jor tunsemau buvo ieškoma ir ne-Laukutine Mongolija. laip
.
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Kairėj So-. ietu atstovas Jungtinėse TauS'
Sch.i’ev. o dešinėj Nekomunistinės kini-odr. Tingiu Tsiang.

Vrkady
astovas

Iš 22,009 pėdų gilumos
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mas žinias. Dr. O. John sa-

atrasta aliejaus, dabar vėl geru žmonių sugalvotas dv-,
. .
.
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f .
* kosi daug ko negaiejes iš
ieškoma ir kartais atranda- las įsileisti iškarto 18 nau- , ..
-• x
, . ,,
_
i
.
.
* .
.....
ctuoti, nes jis turis labai bloma daug giliau r/igu seniau iu nariu nuėjo niekais.
.
j- .
u
v
.i n
d . i j
i * v. * ga atminti pavardems ir tobuvo galima dasikasti ai
ar’
Bet kada valstybių atsto- 1
dėl negalėjo Vakarų šnipų
dasigręžti. Žinovai mano, vus užpuolė
kompromiso
surand i rišvardin
kad kai kuriose vietose alie- niežas, jie visvien suranda
.
.. Vokietijoj
. ,
...
,
..
jaus gali būti net oO.OOO pe- būdą dyla pagimdyti. To- „
T ,
...
,
dų gilume. Bet į tokias gi-dėl, neišdegus istorijai su ’ž.° n
V1' X a-V.
lybes dar niekas nėra ban- 18 nauju nariu, Maskvos at-’jl^1 Mme e
"

____________
Jęs išrausti. Kol kas ei- stovas Soboliov pasiūlė isii*eto Jo nela‘,ka ka’
Amerikoje kasmet sunau- mių.
,
...
i • .. ...
1 T‘.
lejime,
bet
stropiai. dabojo,
dujama daugybė aliejaus.
Pirmiausiai aliejus
lausias sulinvs siekia tik leisti 1<> nauju nariu. Taip
, .
. . .
4. „ oo aaa -j
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4 7* t - j
Tokia nepaprasta istonMilionai automobilių ke-mej Amerikoj . o atrastas 22,000 pėdų.
j; buvo nubarta. L z durų pa- .
njlns»k»knin Dr O lohr
liuose. milionai krosnių na- Pennsylvania valstijoj. Ten
Dabar vis daugiau alie-liko Laukutinė Mongolija ir J - 1 !
pradėjo jaus iškasama iš po jūrų. Amerikos stipriai remiama
mains šildyti, milionai viso- jau 1859 me:
Vienas Bilionas
kiaušių motorų ir krosnių veikti
pirmo. : komercinė Minėtas giliausias šulinys Japonija. Rusai su 76-uoju
dirbtuvėse, tūkstančiai lėk- aliejaus kasv ..a ii nuo to į žemės gelmes, 22.000 pė- veto uždai ė Japonijai duris
Praėjus Ženevos
sypselaiko.
iki
šių
metų,,
Ameridų,
gręžiamas
po
jūra,
Mekir,
tur
būt,
jos
neįsileis
tol,
noms
ir
Ženevos
“
dvasiai
”
tuvų ore ir l«ai\u jūrose su
kasmet ištisas
jūras koje buvo atrac: ne mažiau si kos Įlankoje (Gulf). 35 kol Jungtinės Tautos laikysjšsidvėsus į negardu kvapą,
kaip 7,000 n ::, miniai alie-mylios į pietus
nuo Nevy savo eilėse nacionalinęKi-reikia grįžti prie noiTnalaus
alieJau>Dali aliejaus Amerika at-jaus liūnai ar ežiai, iš ku- Orleans miesto.
Gręžti šu- niją.
sugyvenimo su Sovietu Ruiš užsienių, iš Ve-rių aliejus pumpuojamas į linius po jūra yra daug paiJau sutarus visą “dylą” sija’. O tas nonnalus sugyvenecuejos ir
arabį kraštų žemės jieviršį.
niau negu sausumoje. ,tam Amerika sekamą dieną dar nimas yra toks, kad Amerikodėl Amerika yra toIeškojimas naujų aliejaus reikia prašmatnesnių prie- bandė pravesti nutarimą, ka numato ginklavimo išlaiatsargi su arabais). Bet atsargų ar ve:-’' iu žemėje taisu. Bet dabar jau gręžia- kad Japonija bus priimta doms ateinantiems metams
dauguma aliejaus iškasama eina visą laiką 1 dabar sa- mi šuliniai jūroje, kur van- į JT organizaciją ateinan- išleisti
bent vieną bilioną
čia pat krašte. Tiesa, ar kai- koma. kad vii- usės visos duo siekia 100 pėdu ir dau- čių metų sesijoj. Bet Rusija dolerių daugiau. Taip pla-

vejo
puolęs ir niekam iš to nebūtų buvę didelio nuostolio. puirų uojainss
Išėjo kitaip. Į JT organizaciją Įėjo 12 nepriklausomu
bent traminau
valstvbiu ir 4 rusu kolonijos—satelitai.

žemės sei-

A!ieiau< i^šk' "mas ir na- “alieiu oo jūromis”. Dėl to Mongolijos priėmimą,

skui jo pumnav mas iš že- aliejaus ėjo ginčai, kam jis
paoėgnną iš mės gelmių nė... paprastas turi priklausyti, federalinei
ilgiausią st’aipsnį. Tas dalykas M;»k< nikai maž- valdžiai ar toms valstijoms.

sekamos
ateinančių metų
rinkimams, dabar teks už
miršti. Ka gelbsti kalbėti

Otto John
Prieš 16 mėnesių pasaulį aI>ie "taiką,” jei reikia kaPadidinus nariu skaičių. JT oiganizacija v >
e- pona< yfa ‘•aijrnemar;njs” fĮau(r Pl)ėia j<(, ose vietose kurių pakraščiuose tas alie-nustebino vakarinės Vokie- riškas pajėgas didinti? O
pasikeičia. Ji ir toliau lieka rusų uzyetuota organizacija, politikierius. Jis kadaise bu- eali būti alie; as žemėje, jus užtinkamas. Tokios vai- tijos šnipinėjimo tinklo vir-jas reikia didinti, nes rusai
kuri jokių rusam< nepatinkamų tarimu negali pnmti ir vo socialdemokratas, bent bet į žemės creimes įlysti ir stijos čia vra Texas, Louisi- šininkas Dr. Otto John. Jis taipžiauriai šypsosi,
kad
ypač negali rusų pavergtųjų tautų likimo pakeikti.
dėjosi tokiu, nors is tikrųjų jig negali. N
t tikrai su- ana, Kalifornija ir Florida, nuvažiavo i vakarinę Ber-iš jų visko galimalaukti.
Dėl rusų dažnu vetavimu "saugumo taryboje", kuri buvo bolševikas ir su jais žinoti, ar kur yra aliejaus, Rinkimai ginčą išsprendė: lyno miesto dalį ir įs ten
Karo rusai ir po Ženevos,
yra svarbiausias JT organizacijos organas, toje organi- ilgai ir širdingai bendradar- įeikia gręžti žemėje skyles juos laimėjo republikonai. pabėgo pas bolševikus Bol- tur būt, nenori, bet jie ban
racijoj vis daugiau
reikšmė- įgauna tos organizacijos biavo. \ ėliau jis apsižiūrė- įp ieškoti akekius.
Tokių o su jais ir kelios pakraščių šėrikams ir visiems,
kas (i0 į,- bandys be karo pasi"seimas”, arba visti
valst’.bių atstovybė, kur kiekviena jo. kad p-as tautininkus prie skylių ar sukru: i žemės gi- valstijos. Ginčas betgi dar ir tik norėjo
klausytis,
grobti daugiau teritorijų ir
valstybė, didelė ir maža. turi tik vieną balsą (išskyras Smetonos galima daugiau lumą
Ameri! ( ;ekasmet dabar nėra visai baigtas. John pasakojo,
kad
Ade- dar daugiau tautu “išlaisRusiją, kuri Jaltoje išsiderėjo tris balsus—sau. Gudijai
nugaimėj° gręžiama dešimtimis tūk- Lieka klausimas, kiek toli nauerio Vokietijoj priviso vinti” į savo maišą, o toAidą pe- stanciu. Pavvz žiui
1954 į jūras siekia atskirų \alsti- daug nacių u- kitokių fašis- kiam ju pasimojimui kada
ir Ukrainai). JT seimas vis labiau virsta pasauline tri- tie>iai iLietu\os
jų ‘“nuosavybė”? Jei tiktra-tų ir “jam pasidarė
trošku nors ir kur nors gal teks
būna. kur svarstomi visokiausieji klausimai. Svarstomi, nėtis.. Vėliau jis nesigėdijo metaisčia išvežta 54,000
aiškinti,
kad
alimentai!tams s’ilirj;
:> -kant bran- dicines tris mylias, tai yra ten gyventi, o todėljis ieš-pasipriešinti, kaip Korėjoje
bet neišsprendžiami, nes seimo galia yra paties čartenini
(mitybiniai) isrokavi-graup
aliejaus.. Daug skylių vienas dalykas,o jei visą Rojo laisvesnio oro rytinėje reikėjo tą daryti. Pagaliau,
rio gerokai apkarpyta.
mai yia baisiai svaibus mo- pasirodo sausos, iš ju nie- šimtą mylių ar daugiau, tai Vokietijoje.
juo stipresnė Amerika ir
Dabar iš JT organizacijos seimo tribūnos girdėsime menta> politikoje. . .
kam
nėra j 'k. >s naudos, vėl kita pasaka. Pakraščių
Po 16 mėnesių bolševi-jos sąjungininkai, juo ma76 balsus, devy ni iš iu bus visada rusiški, o likusieji pa
Atvykęs Amerikon tas nors ju išgręžimas kainuoja valstijos norėtų, kad joms kiško gyvenimoDr. Otto žiau pagundos vra nsams
siskirstys pagal įvairių valstvbiu su.Mgrupav imu.--, pagal žmogus dedasi esąs "libe- pinigą. Vidutiniškaikiek-būtų pripažinta neribota
John vėl bėgo.
Šį kartą jis į naujas avantiūras,
atskirų kraštu interesus, ar net pagal tokį ar kitokį dy- ralas ir net bandė lietuvis-viena skylė žemėje,išgręž-nuosavybė taip toli į jūras, bėgo nuo bolševikų į vaka-Vienas bilionas
doleriu
lą tarp atskiru valstvbiu. Pik devmbalsis >ovietu bio- kiems atsiprašant libera-ta beie’kaiT aliejaus, buvo kiek yra vilties jose rasti r i n ę Vokietiją ir sako, kad(jautriau negu šiais metais
kas visada kalbės ir veiks nagai Maskvos nurodymus, lams nutiesti idėjines gai-virš 4.000
’’
—1------------dar
’ '• *tu” “jo patyrimai
A
" ’
’ ’ *
>0 nėrlu
ilumo (tik-aliejaus. Klausimas
rytinėj
Vokieišleidžiama o Ženevos dvaTas devinbalsis blokas dabar turės daugiau ir progos res. Taigi, tas ponas, rasy- sliau pas;
sakiu- 4.061 pėda), rėš būti aiškinamas.
tijoj yra tokie šlykštūs, kad sjos įkarštyje buvo planuodaryti įtakos į kitas valstybes ir jas kurstyti prieš Ameri- damas apie A LIK ą Tysila- Toks via vidrtir.is gilumas,:.
Kad žemės gilumoje po jis nebegalėjęs pakelti te- jama vienas bilionas doleką. Esmėje JT seimas, kaip ir visa ta organizacija pasi- vos “Vienybėje”, sako:
Kai kada skries gręžiamos? jūromis yra milžiniški tur- nykščio gy\enimo ii, su viesutaupyti. Bet visas
me- tai. tai nebėra niekam pas- titi danų žurnalisto pagalba, sutaupąs šuo ant uodegos
liks kalbų, dejavimų ir skundų įstaiga, kuri kartais iš “Tikrovė šiandien yra ta. dauggile>nė> i; šiais
kad klausima sreikia statyti
at- tais vienu- ysgi ežia- laptis, bet kiek tu turtu ten spiuko vėl i vakaiinę Vokie- nunešė kartu su Ženevos
klauso. bet niekada nepadeda.
virkščiai: svarbu ne su kuo toks mas net 22.oiiO pėdų gilu- yra. galima tik spėti. 1952 tiją.
kui gyvemmas yra šypsenomis.
VLIK’as stengsis
bendradar mo! šiais metais Amerikos metais rinkimuose buvo mi-laisvesnis.
H
biauti. bet kas iŠ lietuviu su’O- a]ieįaus ieškotojai išgręžė nima 100 bilionu doleriu
Propagandosžvilgsniu Egiptą* Įspėja
kiu VLIK’u norės bendradar žemėje apie 60.000 įvairaus suma. Buvo sakoma, kad bolševikai gavo
didelį antbiauti

jo

Apžvalga

ANIS NEBENDRADAR- darda griebė už kalnieriaus.-Ateirw
niekam nėra žinoma. Bet
pra
BIAUS
Matote, koks smarkus tas ie ir iš to skaičiaus 10,310 kad ta milžiniška suma vi- rinių troškinamų dujų sek- netoli Galilėjausežero ir jas
grieką’ Įrašo į VLIK’o di žmogus.-Jis mano, kad jeigu
šuliniu pasirodė vsiškai sau-sai nėra perdėta. lyčią ir prie pirmos progos išdaužė. PagalJTstebėtojų
Laisvinimo Komiteto, pa
49 Sirijos
,v .
džiųjų nuodėmių skaičių ir jis “nebendradarbiaus”, tairi. o iš 17.3Š6 šulinių gauAmerikoje aliejaus kasi--nešė savo kudašių į ten,iš apskaičiavimą,
bėgo tautininkai
' tuo dalinai aiškina savo pa-jau niekas iš lietuvių riebe- ta aliejaus arba natūralinio mo biznis yra
privačiose kur jis buvo atbėgęs.
kariai ir civiliai žmonės žu;.i tinti "rezistencinikai
bėgimą iš bendro darbo. At- lems
Lietuvos
lasvinimo gazo.
rankose, kas visiems yra žiĮdomiausia betgi pasiro- vo tame užpuolime, o29 siKas b bendro darbo
bė- rody tų, lyg tautininkai ne-darbo, kokį dirba Vyriau- Įsirausti į žemę kelis tūk- noma. Tas biznis vra rizi- do kas kita. Dr. Otto John rijiečiai buvo paimti į nega, tą už skverno pagavęs būtų masiniai vogę svetimų gias Lietuvoj Išlaisvinimo stančius pėdų yna painus kingas ir gal dėlto labai sako, kad jis visai nebėgęs laisvę.
negi sulaikysi. Įdomu
tik. laišku Lietuvos pašte, kada Komitetas (VLIK’as). reikalas. Tam įeikia bran-. pelningas. Žinomiausia mi-pas bolševikus! Jis nuvažiaPo paskutinio, žydų
užkad tautininkai po pabėgi- jie Lietuvą valdė ir su save
Mes galime tą “mitybinį oįų įrankių ir patyrusių spe- lionierių veislė Amerikoje-------------------------------------------- įpuolimo Egipto vyriausybė
mo aiškino, kad juos prie cenzūra knaisiojosi po Lie-patriotą ir dūšios už litą cialistu. o todėl bet kas ne-dabar yra aliejaus milionie-?ai
kurie mėtosi pi- skelbia, kad jeigu tokie užpasikartos
to pnvertęs tarp kitų daly- tuvos žmonių privačius laiš pardavėją nuraminti. Ame- gali išeiti i savo lauką ir riai. Tų milionierių tarpe nigais, kaip girti jūrininkai, puolimai, dar
ki! ir jų vado p. V. Rastenio kus. Jie vogdavo privačius rikos lietuviai, senieji ir “ieškoti” aliejaus, kaip tai yra linkusių į labdarybę su
jūrininkai tą vis dar da- prieš Siriją ar prieš Egiptą,
vieno asmeninio laiško pa- lietuvių laiškus net *r kai- naujieji ateiviai,, kuriems dabar daroma su urano ra-.gera reklama, yra pasipūtė- °> dėizko a? nesu taip jau tai Egiptas mes dideles savogimas iš vokiečiu pašto, myninėse valstybėse, jei tik Lietuvos laisvė tikrai rūpi. dos ieškojimu. Urano gali lių. linkusių politikuoti ir tikras, nors seniau taip bu-vo kariuomenės jėgas,
Tai tau ir argumentas!
gaudavo progos prie jų pri- nesiklaus patarimo pas to- ieškoti kiekvienas žmogus, kelt į aukštybes McCarthy, v° sakoma.)
, .
. J. ©.
Tiesa, privačių laišku vo- eiti.
kius
kailiamainius,
kaip tam užtenka pasiimti Gei- yra ir visokių, nonrialėmis
Apie aliejų valstybių sangirnas nėra geras dalykas.
Vienas iš tautininkų, p. p. B. Rala, ir nenustos rem- gėrio skaitliuką ir valkiotis akimis žiūrint, pusgalvių, tykiuose as pakalbėsiu kitą
Plotu už Braziliją dides4>et kas vogė. kaip vogė ir Bronis Raila, parašė apie ti mūsų tautos kovos už sa- po kalnus ir kalvas, kur, pa- kurie geriau moka pinigus kartą.
•
nės tėra Rusija, Kinija ir
ką vokiečių policija už tą VLIK’o persitvarkymą ir jo vo išorinę ir vidaus laisvę, gal valdžios ekspertų spė-'uždirbti negu juos protin-'
J- Strp.
Kanada.

Iš

Vyriausiojo
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žirai, KAIP KARAS ATRODYTV

VVORCESTER, MASS.
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Philadelphijos naujienos

? -.y

Beveik nepasikeitė

Senų žmonių
Pagalbos
pasiūlė Bendruomenei atsi
Nauja Bendruomenės
ji pernai mirusio inž. A. Ma Draugijos nariai, giuodžio
sakyti nuo radijo valandė
valdyba
8 d. išsirinko šitokią val
Giuodžio 14 d. vėl atvy čiūno duktė.
Gi uodžio mėn. 4 d. šv. lės nuostolingo išlaikymo ir
dybą: pirm. K. Litvaitis, jo
ko 1,195 nauji ateiviai, jų LSS 19 kuopos pobūvis
jau- ją perduoti i vieno žmogaus
Andriejaus ,parapijos
. „
tarpe ir šie Lietuvos pilie LSS 19 kuopa savo meti- pavad. P. Miliauskas, fin.
Lietuvos patrioto,
kioje ir gražiai išpuoštoje
čiai: Erna Joseitis (vyksta Į nį pobūvi rengia vasario 11 rast. P. Kriaunelis, ižd. M.
. metinis
... T. laima.',
r.un.', ;ZmeiciniU
kuris,
>- , ,
T įotllsalele Ifl'L'/l
ivvko mafiniC
Lietu.
San francisco), Petras Kim d. Lietuvių Atletų Klubo Waiksnirienė, ižd. globėjai
y, ‘
pagrindu ia tvarkydamas.
viu Bendruomenes Philadel- 1
‘ .. . * •
—J. Reinikaitis ir A. Juozuša su žmona ir 2 vaikais (Į salėje.
J. A.
galėtų įssiversti ir uztikrinphijos
Apylinkės
narių
susi

kevičius, marš. F. DambEnfield, Conn.), Zdislau
būtų
'al®^
rinkimas. Mūsų kolonijoje
rauskas, direktoriai — J.
liendei, Elena Zemikaitie- išvyko Į Europą
v,
•- tolimesnis islaikvnras. rvus.bendruomene
yra. pajėgiau...
- si passuly...
nė, August Endruket su Liudas Gregeris, gyvenan- Morkaitis, V. Mačys, T. Gri
...
.
1
J
.
rinkimas
atmete
sioji oi
gamzam i-->
• »>1 .
oiganizacija,
nelei- .
x
x
žmona ir dukterimi, Johan tis 520 S. Maple Str., Cen- gaitis, O. Rakauskienė ir R.
rlietuviskai
*. ki mą* »*. nutarė
tohau
Bcndruo„
,
,
.
ūžianti
užgesti
Grischkatsu žmona ir 2 tralia, III., su šeima gruo- Vieraitienė.
menes Balsą laikyti ben
veiklai, todėl ir į susirinki
vaikais, Kazys Stauskis (vi- pžio y (į išplaukė j Europą Pernai buvęs sekretorius
mą atvyko gražus būrys, druomenės nuosavybe. Prof.
si i Chicago, III
Vaiclevu-ato3togų praleisti. Išvykda-jv. Mitrikas, uolus veikėjas,
apie 50 žmonių, tautiniai dr. J. Puzir.as patarė nenu
tis Brakauskas (į East Chi- mas jįs siunčia sveikinimų;yra susirgęs ir vuli Memosusipratusių lietuvių, ku siminti radijo darbuoto
cago, Ilk), Melita Mueller visiems savo pažįstamiems, iriai ligoninėj. Nariai jam
riems rūpėjo visuomeniškos jams: su radijo valandėlių
su (iukteritni (i Detroit,
linki greitai pasveikti ir vėl
veiklos sustiprinimas ir Lie išlaikymu panaši padėtis
Mich.), Gigą Saramaha (Į KauD saldainiai
igrižti i sekretoriaus pareiesanti ir kitose lietu, ių ko
tuvos išlaisvinimas.
Minneapolis), Juozas Gi i- Baltic Bendrovė pradėjo! ga‘P
lonijose. Z. Jankauskas siūcius (Į Omaha, Nebr.), Ger-gaminti naują saldainių rū- ' Draugijos metinė vakarieSusirinkimą atidarė LB lė dažniau suruošti kultūribard Jurgeleit, Jonas Muks- «Į, kurie bus pardavinėjami ng bus sausio 28 d.
pirm. adv. J. A. Stikliorius, niu parengimu radijo valanlc.-.isiancs ūkininko šeima, sėdėdama ant traktoriaus,
tikalnis su žmona ir \ ytau- menininko J. Juodžio nu
Alažosios Lietuvos žymus dėlei išlaikyti. B. Raugas
stebi .iranėnus ir mato,
kaip Į ju kiauri
šiepia
tas Aukštikalnis (visi i New pieštais lakūnų Dariaus ir Lietuvių Klubas
veikėjas. Susirinkimui pir- priminė, kad Philadelphijos
helikopteris, kūrino nuleidžiamas džioa-.
Yorką), Anni Saladauski Girėno paveikslais papuoš- Bsinnko valdybą
— mininkauti buvo pakviestas lietuvių kolonijos pasidi(Į Huntington, N. Y.), Ernst tose dėžutėse.
Gruodžio 12 d. susirinki- naj revenue,” kuriam buvo ir išgerti ir kad visi bus pa- P’J* Puzinas, JAV džiuvimas yra — BendruoSchimkat su žmona ir sūnų------------me i valdybą išrinkti šie paduotas mokestinis pareis- tenkinti.
‘
Taiyvos pirm. pavaduo- menės Balsas. Lietuvių Taumi (i Orrville, Ohio).
tojas ir Lietuvių Enciklope- tinės Sąjungos skyrius iteiasmenys: pirm. Gene J. Bai- kimas.
S. Shatas
MASPETH, N. Y.
con,
vicepirm.
V.
Dailyda,
_________________
__________________
_____
( i jos redaktorius.
kė 100 dolerių surinktų auRuošiasi Nepriklausomybės
sekr. J. K. Šalaviejus, fin. NEW BRITAIN, CONN.
Su.sirinkimas įvyko beaš-k^ radijo valandėlės išlaišventei
DETROIT, MICH.
Kirbas veda vajų
sekr. V. J. Vieraitis, ižd. T.
trių
ginčų, labai darbingo- k-muiNew Yorko Alto skyrius Lietuviu Piliečiu Klubo T. Mattus, iždo globėjai—
je nuotaikoje. Apie praėju- Valdybos rinkimo mo
įūpestingai ruošiasi Vasario narių susirinkimas įvyko a. B. Krvsas ir J. P. Kas- Įvairios mūsų naujienos Naujas gydytojas
16 d. minėjimui. Diena, pro- giuodžio 9 d. klubo salėje per, fin. sekr. pavad. S. Iš 90,000 miesto gyvento- Otonas Vaitkevičius is- siu metų veiklą pranešimą mentui atėjus, iš senosios
y
padarė adv. J. A. Stikliorius. valdybos beveik visi nariai
grama ir vieta busvėliau (69-61 Grand Avė.). Jame Chirvinskas, marš*. L. Riog-jų lietuvių skaičiuojama laikė valstvbinius egzannBj. Dirmėnas iškėlė valdy- kandidatuoti atsisakė. Pa1 askelbta.
paaiškėjo, kad naujų namų ]įs, šeim. L. Misiūnas, direk- apie 3.000. Kai kurie jų ver- nūs
- siūlius devynis kandidatus,
pirkimui jau surinkta $4,-toriai _ J. J. Grigaitis. J. čiasi prekyba. Šiomis
naujoji valdyba išrinkta iš
Nauja socialdemokratų
800, bet reikia §5,200. Tai- pUpka, J. Zinkus, A. Mor- nomis Viktoras Abeciūna
nariu ir 2 kandidatu.
valdyba
gi betrūksta $400. Juos rei- kūnas, J. J. Jablonskis, V. nuosavame name, pačiame
Valdybos nariais išrinkti:
LSS 19 kuopos kitu metu kia surinkti iki sausio 13 d. y. Tankevich ir J. Zalesky. lietuvių gyvenamame cen-mokslus baigė Vokietijoje, f” surmKia
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patriotai tie, ku-!"i<> redakcine kolegija d.rMūsų Bendiuomenės apy- ®uvo klubo si ?.rinkimas j.:amss nėra
Patartina visiems įsigyti
• linkės lapkričio 27 d. vaka- Šiame 10,000 gyventojų rie nekiša savo galvų i bol- ba veltui, radijo rėmėjų kime pažįstamus ir prieteĮrienėn iš Bostono buvo at-mieste lietuvių bus apie 500. ševikiškų inkvizitorių
pa klubas iširęs merdi. Tokiai liūs užsisakyti “Keleivį.”
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kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus redaktorius Pi-. Čepėnas.
bo visuotinis narių susirin- ATSTOVĄ
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Worcestcr, Mass.
Rimas, kuriame buvo išrink------vedėja ?»L Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus .
Ieško Prano Juodaičio
LINKT
ta nauja valdyba: pirm. Amerikos Lietuvių Sotrečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius
Bostono apygardos mo- Adomas Sikorskis, vicepirm. cialdemokratų Partijos Cenvalgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
Linksmu Kalėdų
pasiuntė
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso kesčių departamentas pa- Frank Staniūnas. prot. rast. tro Komitetas
ir
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Visiems Lietuviams
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. adresais jie nesurandami. ,nas, maršalka Leonas Vis-ros išleistą knygutę “LSLPį
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
Vytautas Skrinska, Vaistinės savininkas irgi prane
Tame sąraše yra ir lie- niauskas, direktoriais: M. for Lithuania’s Freedom,”!
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina tuviška pavardė: Pranas Kazlauskas, A. Gresko, M. iš kurios jis galės sužinoti,) ša. kad Vaistinė yra perpildyta visokiom gažiom Dovanom,
§1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus Juodaitia (turbūt Juodai- Hudčinski ir J. Domolak. kad Pabaltijo valstybės yrai kurios suteiks tikrą Kalėdų malonumą visai šeimai.
DftMSSIOl ! ! Gražūs, spalvuoti 1956 metų Lietuviški
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
tis), I9fb Clarson St., Wor- Nutarta rengti Naujųjų Sovietų Sąjungos paverg-j
Kalendoriai bus dalinami dykai su dovanu pirkimais.
cester. Gal kas tą asmenį Metų sutikimą, tikėtų kaina tos. Menon NBC surengtoje'
KELEIVIS
Vienintelė toki vieta Woreestere.
636 E. Broadvvay
So. Boston 27, Mass. žino? Jis turi kreiptis į tą nustatyta §2.50. Neabejoja- “Meet the Press” programo-'
“distriet direktor of inter- ma, kad bus ko pavalgyti je pasakė to nežinąs.
Atvyko naujų ateivių
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nemestų tokių bombų

MONTREAL STUDENTŲ IŠDAIGOS

Kultūros Fondas kviečia

tiluųjų kaltininkų

ant

galvos,

ai.t ivusijos teritorijos, o jas
te vaitotų prieš įšonnę Mon
goliją, įviniją, aroa kurį ki

.$■ >

Lietuvių kultūra, kaip ir kas, — visi jie turi teisės
pati tauta, išgyvena
sun- laukti, kad KF padėtų jų
tą neiaimuigą Klastą, kū
kius laikus.
Ji svetimųjų darbams išeiti i savą visuonam į ranaas pakis Komuniokojama ir nuodijama tė- menę ir i kitataučių pasauli,
n.snrię atominę oonioą ir
vynėje, o už jos sienų at- Lietuviška šeima ir mokykLliipLctl,
pcloHlŲ, UŽsiradusius tautiečius pagau- la laukia KF paramos lieruiti tariamus Vakarų impena emigracinė asimiliacija, tuviškai jaunajai kartai aunalistus.
įas velnioniškas
nešanti lietuviškos kultūros kieti. Visi lietuviai turi teiplanas pilnai galimas, ma
nykimą.
sės laukti, kad jų pačių ortant kaip jie iš pasalų kurs
Vien tik aimanuoti
dėl ganizuotai surinktomis lėto prieš Vakarus viso pasau
ištikusios bėdos yra per ma- šomis būtų kaupiami lietulio tautas.
ža. Reikia gelbėti tai, kas vių kultūriniai turtai, rankToks žaiuimas, ir tokia
šiuo metu mūsų pastango- raščiai. paveikslai, archyvai,
politika rodo, kad Maskva
mis dar galima
išgelbėti: kad tinkamiausia
forma
pasiruošusi naujiems pla
reikia gyvai rūpintis lietu- ūtų ta: e kitataučių skleinams savo Įtakai išplėsti ir
viškos kultūros likimu nau- ūžiamos žinios apie mūsų
Mtuūa tam
paruošti dirvą
jose aplinkybėse.
kultūrą, aj ;e gražią praeiti.
diplomatiniu keliu. Visi ži
Jau nebe nuo
šiand’en sunkią tad arti ir
tikimą
nome, kad Rusija per savo
opus Kultūros Fondas.
Jo laisvą ateiti. Į KF uždavišnipus
išvogė
.-Amerikos
reikalas buvo keliamas ne- r.iuv Įeis .iteratūros, munioombų paslaptis. Bet žinoti
priklausomo gyvenimo me- kos, dai:. s ir dailės skap
kaip gaminti ir sugebėti pa
tais. Ta kryptimi konkrečių nimas. talentų ir jų kūrinių
gaminti via du skirtingi da
žygių pokariniais metais pa- brandinimas, gelbėjimas ir
lykai.
raskutinieji tariami
daryta Vokietijoje, Kanado- iškėlimas.
atominės bombos sprogdini
Raip žinoma. Montrealio
studentai.
protestuodami
je, Australijoje. Senai jau
KF remsis pačių lietuvių
mai,
kaip kurių
asmenų
prieš važtos kainos pakėlimą, sudaužė 172 tramvajų
laikas turėti Kultūros Fon-sudėtomis lėšomis: K. Fon
nuomone, tegalėjo būti vien
vagonus ir 62 autobusus. Ir čia matome juos negi
dą ir Jungtinėse Amerikos do narių mokesčiais, aukonant nutraukti troleibuso virve.
atominiai bombai skilių meValstybėse. Nieko nepadės mis. lietuviškų organizacijų
I džiagų sprogdinimai,
nodejonės dėl pavėlavimo. To- pramogų pelno procentais.
! tint
Įvaryti
kapitalistams
Ūmesnis mūsų nerūpestingu- palikimais ir t. t. Kaip amebaimės, sudalyti
Įspūdžio,
mas šioje srityje būtų nuo- rikiečiai testamentais dosjog jie jau tikrai tokią bomstolingas ne tik mums pa- niai paremia savas kultūri
;bą turi.
nėms. bet drauge jis reikš- nes institucijas, taip pat
Kadaise geležinis Vokie-rėti atominę bombą.
Josi
—Maik ar teisybę gazie- armobilus žmogus jau negajr bendrai vienos tautos lauktina.
kad ir lietuviai tijos kancleris Otto von Bis-neturint jo žodžiai telieka] Tik pagalvokite, kas bū♦
• . tų, jeigu Rusija. tokias* bomtos rašo, kad Fordas išdali- Ii skersai stiytą pereiti. O kultūros usinimą pasaulio prisimintų Kultūros Fondą, maick pasakė:
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bas senai tui etų, o Amenno visokioms sKuiėms, špito- kas tais armobilais važiuo- tautinių kultūrų šeimoje,
Visi lietuviai kviečiami —Mes, vokiečiai, bijometėra skilti vien Sovietų ‘■u_ ka būtų be jų? Aišku, kolems 500 milionų
doleriu, ja cigarus įsikandę?
Ogi T- . .
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kaip Kalėdų prezentą?
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permetus
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pats Fordas tokią sumą iš-kau tau. kad aš bijau irant[les
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laikų
Kada Vakarų
ini
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dalijo, bet jo
grasinimu kraštuose
mūsų uždą- k- Fondui. Steigiamajame tai ptautinę padėti, lyginant Molotovo tuščių giąsuumu
komunistinę sanL’X”>mo sntyse
das, kurio tikslas yra remti O jeigu dar daugiau pinigų. viniai
pasidarė nepaprastai susirinkime pirmieji nariai komunistinės Rusijos ir de-nepabojo, tai jie išlindo su tvafka
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senųjų
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naujais nlonoic
planais, aiiLrinc
suktos evnJ
sypdideli.
Andrius Valuckas
skraidyt. visus kaminus ir patvrimu, turime vieningai
vadovybė, prašydama jėgas. Kremlius pakartoti- senos politika Ženevoj, no—Penki šimtai
milionų.
stogus nuneštų.
ir Sutartinai veikti jeigu novisuomenės K F uždavi- nai yra davęs suprasti, kad rėdami meilumu ir gražunema-za
vaike, tai turbūt
—Bet tas
pats Fordas, ūme ilgiau išlikti tautiškai niams vykdyti gausios pa-jie nebijo Dievo, bet jie bi-mu apgauti Vakarus, atsisakrūva pinigų?
gytėve.
ir
bruka
savo automo- gVvi.
lamos, prižada, kad:
jo vien
atominės bombos, kyti juos nuo to vienintelio
—-Tėvas per visą savo
Tautinė kultūra, kuriama a-—tūpi:.antis lietuvių kui- Lijo vien Amerikos. Iš si-ginklo, kuris palaiko taiką
Keleivio”
Nr.
45
rad;
venimą negalėtum tiek už-bilius darbininkams. Skolon
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ska108
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baimės
išplaukia
visa
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pusiausvirą
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atstraipsneli
'Žvėriškumo
pavyzdirbti.
sisakytį nuo atominių bom- dys” — kaip vokiečiai sunai—Na. tai kaip ilgai reikė- lėtų parduoti ir
daugiau veiksmingiausiai
prisidės tinimu : s taikomas
------ ' benū- jn
enio politika
’4 UZS!
ttzsiemo
bų, sunaikinti jų ^atsargas kino Pirčiupiu kaimą. Sis įvyplatus lietuviškas
tų gyventi. kad uždirbti to-naujų gaminti Jei žmogus prie mūsų pačių tautinės gy-ra^
Prisiminkime Malenkovo
jir
leisti rusams tikrinti ato- kis ir man gerai žinomas, nes
kĮ skarbą?
nusipirko automobili iš pa- vvbės palaikymo ir lietuvis-mastas. nedarant -kirtumo pareiškimą apie
atomines
tai rudeni Fordo Ros sąmonės’gilinimo. Kny- tarp asmeninių kultūrininkų bombas, kuomet jisai buvo'^,inių
fabnkus
X ^ir Jen ^^-a^Tuo^ mrtu
—Tai pareina nuo to. tė- vasario.
jĮ, ga Vra pagrindinis tautinio pažiūrų ir atsiribojant nuo ministerių pirmininku. Jis
neleistl to.( iai-vtl kai vokiečiai
nužudė daugiau
ve. kiek galėtum per metus agentai jau lenda pas

Atominės bombos
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Išlaikyti ty daly.ų, kurie turi t.ktai pasakė, kad atominės bom-iLt ‘■uzijoje, n.
. uzim jo
Pirčiupiu kaimo gv
uždirbti.
kad pirktų naują, jau nau- ugdvmo šaltinis.
se
kraštuose.
Tas
...........
•
co
Tac
šypsenų
entojų
—Na. sakysim, jeigu aš lesnes mados automobili, lietuvišką spaudą reiškia iš-vietinės eikšmės;
tos sunaikins pasaulio kulAr to straįpsnejio autorius
Maiki. svietas iš- laikrti savo tautini atspab- — lus^rūpinamasi ko turą ir todėl, žmonijos la- žaidimas yia tuo pavojinuždirbčiau kasmet po $5.000?
tvil ką.
Kai aš
Snašiausiu KF lėšų naudoji-bui, reikia atsisakyti
nuo ga>. kad vieną dieną bol- nebus Bernardo Kero giminaiaš buvau
buvau jaujau- rum
rumą.
Sevikai gali pasakyti:
tis. kuris buvo vedęs Ievą Aukš—Uždirbdamas
kasmet nas. tokiu dzivulioneu neLietuvių
tuviu kalbą, kultūrą ir mu. griežtai žiūrint, kas jos čjto ginklo vartojimo. Nie—Gerai, jūs norite tikrin- tuolytę. mano tėvelio seserį?
nebūtu leidžiamos
Atsimenu. Lietuvoje tautinę dvasią perduoti atei- nebūtų
kieno Aas?
žinoma,
nepatikėjo,
po penkis tūkstančius dole buvo.
ti
mūsų fabrikus, prašome. Bernardas Keras, kilęs iš Dar
rių. tėvas turėtum gyventi i atlaidus eidavom 15 vars- nančioms kartoms yra mū-nors asmeniniam pasipelny-Ra(j Malenkovui tikrai įūpi
žininku kaimo. Valkininkų pa
100.000 metų, kol uždirb tu pėsčiom, ir eidavom ba- ?y tautinio išlaikymo sąly- mui.
kokios tai kultūros reikalai, mes neturime ko slėpti . .
Jie tai padalyti gali. jei- raP’Jos su žmona išvyko i Ametum penkis šimtus milionų. si. batus ant kupros užsime- SaSvetimoje
aplinkoje c.—Ra- metai bus viešai pasaulis teisingai Įžiūrėjo,
gu perkels tokiuos fabrikus ’
pries 65 metus ir visą lai
—Ar tu pasiutai’
te.
Iš vakaro išeidavom, galime lietuviškos kultūros skelbiama KF pajamos ir ^ad už tų žodžių slepiasi
ką gyveno Bostone. Gal jie jau
—Visai r.e. tėve.
per naktį laukais ir purvy- gyvauti pratęstitik sutelk-KF nai ių
sąrasas,.pažymint Rusijos silpnybė, atsilikimas Į išorinę Mongoliją, arba net yra mirę? Miela būtų surasti jų
raudonąją Kiniją.
—Bet Fordas juk negalė nais klampodavom. Ir bu- tomis jėgomis.
Tas faktas,kiekvieno nario Įmokas ir atominių bombų gamyboje,
vaikus. Būsiu dėkingas, jei jie
Kad tikrai tokia galimybė patys arba apie juos žinantieji
jo ta;p ilgai gyventi!
vom sveiki,
kaip ąžuolai. ^afl
tėvynės pasitraukė aukas, taip pat pateikiant arba, greičiausia, net visišgali būti. tai rodo Krem- atsilientu.
Mano adresas:
—Suprantama, kad ne.
Nei dantvs skaudėdavo, nei didžiulė kultūrininkų armi- ir metines išlaidų apyskai • kas jų neturėjimas.
liaus
atstovo
pasiūlymas
5321
Sc.
33rd Str.
—Na. tai kokiu spasabu marmatizmas kaulus sukda- Ja- nius visus įpareigoja pa-tas.
. ..
Dėlto pareiškimo MalenJungtinėse tautose, kur jis,
Omaha
7.
Nebraska
jis galėjo padalyti tiek mi-vo. Fordo tenai nebuvo ir rodyti, kad.laisvėje jie ned.—rus atidžiai svarsto-kovas
neteko
ministerio
Andriejus Aukštuolis
aišku.
Maskvos
Įsakytas, pa
iionų?
*
niekas po penkis
dolerius mirė. Tai yra tikras kelias, mi kiekvieno KF nario pa- pirmininko vietos, jis buvo
niekas
siūlė Amerikai, Anglijai ir
—Ne jis pats juos ir
"• pa- hipnai
bar gy<rv. kuriuo Įrodysim,
irodvsim, kad mū- teikti siūlymai.
dienai nomAkėHavn
nemokėdavo, bet
Rįek pastūmėtas Į šalį,
n
Saulėje dabar daug dėmių
venti buvo linksmiau, negu
pasirinktoji laisvė buvo
Pradedame KF veiklą su Molotovas apie
atomines Prancūzijai pasižadėti ne
darė.
čia. kur pilna dolerių, ar- vaisingesnė už priespaudą, pilnu ra-ltikėjimu. kad lie- Ombas kalbėjo kiek kitaip, vartoti ateities karuose ato— O kas?
Saulėje dabartiniu laiku
mobilu ir kitokiu
zbitkų.
m. lapkričio 19 d. ALB tuviskoų
vsuomenė mu? .Jis pasakė,
kad atominės minių bombų, nes tuomet ii—Jo darbininkai.
Kultūros Fondas leRls
- Kuo didesnės sumos bombos sunaikins ne komu Rusija pasižadės atominių pasirodė daug dėmių. Kada
Bet jis jiems mokėjo ge- Taigi matai, kad ne pinigas Įsteigtas
,
bombų taip pat nevartoti, pasirodo dėmės saulėje, tai
r? pėdę. vaike.
Atsimenu. laimę padaro.
turi stipriai organizuotomis bus sukauptos, tuo didesni njstinius kraštus,bet supu
rtai-niekas Amerikoje tokios
—Bet ar dabar tėvas no-materialinėmis
priemonė-f]arbai bus galima atlikti. vusi
kapitalistini Vakarų Kitaip sakant, jie nori už- žemėje jaučiamas trtikdytikrinimo, jeigu kiniečiai iš masis
susisiekime
radio
rėdės negaudavo, o Fordas rėtum taip gyventi,
kaip mis prisidėti, kad lietuvių
Inasį!1 ”• aukos Kultūros pasauli.
Ką tai reiškia?
Peipingo numes ant ameri- bangomis.
Taip pat yra
jau pradėjo mokėti visiems Lietuvoje gyvendavai?
tautinis ir kultūrinis gyveni- Fondui siūstina
siūstina nedelsiant Tai reiškia, kad jo giliu Įsikiečių galvų Azijoje rusų trukdymų ir televizijos pertikinimu, deja, ši kartą bai
lygiai po $5,00 dienai.
—Šiur, kad norėčiau. Jei-mas kryptų tautinių verty- duo adresu:
pagamintą bombą, kad šie davime.
šiai teisingu, Vakarai
nie
Kultūros Fondas
Tas tiesa, tėve: bet jis gu tik kas bolševikus iš Lie- bių ugdymo linkme,
1602 So. 48 Court
kad pirmieji atominės bom
mokėjo išspausti iš jų daug tuvos išpašeivonytų,
šianLietuvis mokslininkas, rabos nepanaudos, priešingai,
Cicero 50. III.
oaugiau. negu jiems mokė- dien važiuočiau tenai. Gal šytojas, muzikas, dailininTaiybos
Rusija pasiskubins pirmuti
Kr taros Fondo
jo. Dėl to ir sukrovė milio- dar suspėčiau ant Kūčios,
nė numesti atomines bomnūs.
ba labai išsiilgaulietuviško už dešimtuką žmogus galė- vardu
c.
’
b!u<-.
Augius
vardu
Liebas
ir sunaikinti Vakai-ų
—Ale
tai visgi jis buvo kisieliaus.
jai išsigerti ir gerai pavalteisingas žmogus, kad tokią
—Bet kodėl negrįžai, kol gyti.
O dabar doleri pra- trv'u Dailės Instituto, Ben. svarbiuosius centrus, kad
1 agofstę išdalijo ant lab- Lietuva buvo laisva?
Gal spendini ir liežuvio gerai ’’’’ •- -Pas __ Lietuvių Ra- galėtų padiktuoti Kremlius
Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
Drav'
y
’
ios
kun
A.
taiką.
Kad
šitą
Molotovas
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimu, gvvudarvbės.
Girdėjau, kad ir ir tarnybą būtum gavęs prie nesušlapini. Tada gaspadi-švto’i:
lūi. paukščių, žuvų. vabzdžių, medžių ir gėlių pava
__’»Tok«Ii’-;-i Stv. galėtų padaryti, niekas nekataliku
škulė Bostone ga- Smetonos.
nės dar ir kūčią pagamin- Balti”
dinimais. Re to. čia telpa visokie praktiški pasikal
vo nesiekta porciją.
—Tada, Maiki, ir Ameri- davo, gauoavo plotkelių; o HĮu ’ nbo. K. A. Gir-dUę abejoja, bet tam reikia tubėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių. prie
—Jis būtų daug teisinges- koj buvo nesiektai.
\ iskas dabar Kūčių vakarą jų ir —
Tnst’tuto.-------------------------------- ------------darbo,
arba nuėjus nas siuvėją, pas kurpiu, pas dak
nis, tėve, jeigu nors pusę buvo pinu. F ž doleri
žmo- namie nerasi;
jos
klubeAnt. Cvlbi,n!tk’»s — Lietu- J. Pauperas. Vyt. Radži
tarą.
lekiant
kortom’s. nuėjus krautuvėn ir tt
tos sumos būtų išdalinęs sa- grs galėdavai gauti
pilną ūžia. I žmiršo Lietuvą, už- v’n
R-toiu Sąjungos. Br. ( hieagos Lietuvių vyru chovo darbininkams, kurie tuos burdą per savaitę. O
jeigu miršo kūčias ir kisielių.
Juodęlb — I ietuviu Stv- ro, A. Stephens — A. SteParodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuvis
kai ir angliškai ir kaip jis anglų tariamas. Yra
lobius jam uždirbo.
nueidavai i saliūną, tai ant Ale užteks apie tai,
ba denių S-'ms JAV. J. Jurkn-phens ansamblio, L. J. Šilengvu pauskaitvmų ir viskas paaiškinta lietuviš
—Aš. vaike, kitai’) rokuo- baro visada stovėdavo bliu- man verkti norisi.
— Amerikon I išturiu irutis — ALRK Vargonikai.
in.
Aš nrlslinu. kad dar- das pripiaustyto
sūrio ir
—Generolui verkti dėl ki- Inžinierių ir Architektu S- ninku S-gos, St. Tamulaitis
Kaina 75 Centai
bininkams pažitko iš
to bliūdas silkių ar kelbasų. sieliaus negražu, tėve.
aos. b Kreivėnas — I ietu------ Lietuvių Rašytoju D.-jos,
Užsisakant adresuoti:
nebūtu, ba kai žmogusdav-Už dešimtuką gaudavai di—Vistiek man markatna vių Kalbos Draugijos. Vitas 'C VRpukas, Ad. Varnas—
Keleivis, 635 Bro«*dway. So. Boston 27. Mass.
giau gauna, tai daugiau ii deli
snapsą ir magaryčių ant dūšios. Gudbai, Maiki! Maneli — T,ietuviu Profe-Lietuvių Dailininkų S-gos,
praspendina. Tik tu pa;.i - saliūnčikas dar užfundyda—Linksmų Kalėdų .ir lai-šoriu Dr.-jos, J. Paltukas
D. Velička — Lietuvių Enrek, ka.- dabar darosi. I’et '<• stiklą alaus. Jes, Maiki. mingų Naujų Metų. tėve’ Rainio.,- ansamblio, kun. ciklopedijos.
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BEPROČIO AUKA
(ar Zameliauskas). Šlekys.
[Vaičiulis, bene kunigas,
taip pat kun. Žiaune iis, apie
'40 m. amž. Stovyklon van
(Tęsinys)
denį su kitu nešiojęs ir IgJie dirba vergų darbus amž. Juozas Paulikas (ar nas Mickevičius.
Įspūdžiai iš Kalifornijos
-------Pauliukas). Kun. Račiūnas, Lietuvių daugelis susiraKalifornija labai įdomus kraštas. Ypač įdomi jos
Be anksčiau skelbtųjų, V. Šatas, kuris dirba felče- ginėja su namiškiais tėvyne
gamta. Jos kalnai remia dangų, o kloniai krinta sė
štai dar duodame mūsų tau-riu. 36 m. amž. gydytojas je. Ten daugiausia du cama
miau jūros lygio. Čia šimtais mylių tęsiasi tyrai, įsmi
tiečių pavardžių, kurias EI-Šilauskas (ar Šidlauskas), pne miško darnų arba prie
lusios dykumos, kur nerasi žalio lapelio nei lašo van
tos bendrajai bis sužinojo iš 25 m. amž. Albertas Šimkus, statybos. Šiaip esą daug segrįžusių kitataučiųkarių Tamulis, bene jau turįs
nų žmonių. Manoma, kad
dens, o čia vėl stovi neapsakomos girios, kur 10 vyrų
ir civilių, buvusių
sovieti- baigtisavo bausmę. Ūkiniu- Taišeto stovykla su laiku
neapkabins vieno raudonmedžio. Važiuojant per tą
niame pragare. *
kaltis Tubašauskas, kūno bus panaikinta. i ariau pa“Raudonmedžių imperiją,” žmogus jautiesi esąs kažko
Vorkutoje laikomi iiemūĄavai fail’ >’at. i?trerati j Si‘leistieji vis t ek ne ,us gi .jkiam užburtam pasauly. Niekur kitur žemės paviršy
.
r
birą,
bet
su
ten
O
tuiąS
tautiečiai: Andrulis
su Jals neturl
žinti k:svčn,
tokių medžių šiandien nėra. Seniau, sakoma, tokios
l
)ti
.
šio.
27-30
m.
amž.
Juozas
gyventi
nunbti
tuos
pačius
Andziulis). Prieš karą
girios siekusios iki Didžiųjų ežerų, iki dabartinės Ka
vo turtuolis. Jis turėjo būti ■ ūmas, Vaičiulis, Vilinekas, darbus, tik negaus slaikynados, kui* yra atrasta suakmenėjusių jų liekanų. Būta
grąžintas Kaunan kaip su.".-Jonas
Junas ,Kasulis,
KasV‘i5’ siuvėja
siuvėja Jaoa_-mo,
m0, nes
nes už
uz visą
visą dar
dar .ąą bus
o
jų ir Azijoj. Bet tiktai Kalifornijoj jos išliko iki mūsų
1
kiai
susirgęs. BalaUitis “ Baltosa,te: nokt. Ehse
mokama pinigais. Aisk.au
dienų. Vienas jų plotas yra paimtas federalinės val
apie 38 m. amžiaus. Bro- Šilbajorienė, kauniškis Al- tarus, bus '‘laisvai ib.urdindžios globon ir vadinasi Sekvojos Parku, kur tų milžinų
nius Baltutis. Alfonsas Ber-,on?as. K,ev?s> \0,kut^,„ ‘ «’
medžių yra arti 9,000. Vidutinis jų skersmuo yra 10
notas apie 24 m. amž., kilęs
dl‘.b«s *!“• v !kt°- ‘"tos stovyx.o»e.
. žia» (.i įjos seržantas tiemšng i» Baitimorės, Aid. joili
pėdų. Pavienių yra daug storesnių. Pavyzdžiui, prie
nuo Vokieti jos pasienio.1"
,V “derhcas maįtis,
Juo: as Baginskas,
Ii.lininėj sunkiai sužeistas, bepročio restorano savi
Reduood Highvvay vieno medžio kamiene yra įtaisy
Kunigas Česnauskas, apie ™ie 19,°3 metals..“' kL. Pa? gimęs 1927 m. Antanas Balninko, kuris nušovė savo žmoną, dukterį, motiną ir
tas 21X27 pėdų kambarys. Viduje yra krautuvė, kur
38 m. amž. Domininkas En-f.'"“? buvo at'af,d"M
tenis, gimęs 1928 m. Butas,
r
nuišovė, kai i kambarį įsilaužė policijos ser
turistams parduodami įvairūs suvenyrai, atvirukai ir tt.
drūto. Petras Jankauskas. '
zl™ona’ dant« ®'d-v Balys Cibulskis, apie 45-50
žantas. Bet ir jis nukentėjo. Jo žmona rėdo jam
Tas medis turi 250 pėdų aukščio ir apie 4,000 metų
apie 32 metų. Eduardas Jas-l0Ja- Jl.s bu'° F.ale.1®1??’.11 m. amž., tarnavęs policijoj,
p,Ii. ijos leitenanto ženklelį.
Alat, jį pakėlė Į
kūnas, Andriejus Jonynas,abu su žmona gilzę j Vilnių, p. Dobrovolskis, Aleksas
arkštesnį laipsnį.
amžiaus. Tūli tų milžinų esą senesni kaip Egipto pi= ramidos. Jie suaugę gana tankiai ir tiesūs, lygūs, kaip
Aloyzas Jukauskas (arJan- Ta i šet e laikomi: mokyt. Garnys, Jonas-Pi anas~ Kapnulietos žvakės, tik viršūnėse žaliuoja vainikai. Tu
kauskas). Konradas Juodž- Kęstutis Balčiūnas, rodos, tūrauskas, gimęs 1907 m.,
balis, jo tėvas taip pat dir- kan. Danys, tauragiškis Jo- Jonas Lastauskas. Marčiuristai suvažiuoja čia iš visos Amerikos, kaip į kokią
ba šachtoje, sesuo Silvija nas Grajauskas, apie 37 m. laitis, buv. vokiečių okuparomantinę Mekką.
dirba plytinėje, bet turi tbc amž. Stasys Jasevičius, Ado- CDOS metais banko direkto„
..
, ,
Įvažiavom i tą “raudonmedžiu imperija” 101-muoURUGVAJUS
turos Draugijos patalpose . ,
, . .....
. . 7.
i i * • r» ir negauna vaistų. Motina mas Dubliauskas. Dr. Edu- rius Petraitis, Alfredas Vai• . . u
•
i• *.
ju keliu, kuris eina iš siaurės i pietus kalnuotais PaciRuošiasi paminėti
palikusi
Kaune. Magdė ardas Jatulis, buvęs Lietu- Siūlaitis.
respublikos prezidento ve-flko krantais’ kune vietomis siekia keliu tūkstančių
Juodžbalienė,
Valerija vos konsulas Charbine, 19- Potmcje buvo laikomi:
Kaip ir 35 metų Lietuvos lionies Dr. K. Griniaus mir- Pėd^ aukščiau jūros lygio. Vietomis kelias pakyla iki
Juodvalkytė, Kapčenas da-45 m. buvo nubaustas 10 kaunietis Konstantinas Bi*
.
. .
viršukalnių vietomis nukrinta iki vandens ir vimriuoia
bar vra jau brigadininkas, metu. Savo bausmę turėtu tėnas, Galina Cechavičiūtė, Seimo sukakti, kun jau įvy- ties penkenų metų sukakti, viršukalnių, vietomis nukrinta ki vandens ir vingiuoja
Juozas Karnauskas. Vaisti-būti'jau baigęs ir greičiau-mokytoja M. Kuzmickienė. ko’ taiP lr Didžiojo Vilniaus Tada buvęs bolšetikėlis ir jĮ visas puses. Vaizdai be galo gražus, bet ir sirpuninkas Henrikas Kisieliaus- šiai bus jau išgabentas i T. Seniūnaitė, Magdalena Seimo 50 m- sukakti senieji ilgus metus Stalino saulę lmgi. Moterys sėdi automobihuje, kaip ant adatų, ypač
kas. Jo sesuo —Novosibiis-Karagandą Stovykloje kaip Šmitienė. Kadangi jos vai- Montevideo lietuvių sočia-garbinęs, o dabar prie Die-kai pamato nudardėjusi nuo kalno ir sudužusį kokio
ke. Apie 45 m. amž. gvdy- invalidas, tedirbo tik po 4 kai yra Lietuvoje, tai jos hstV. veikeĮai ir jie^s .P11;. vo. atsivertęs Klemensas Vi- turisto automobilį.
Pagaliau įvažiavom Golden GaU tiltu į San Frantojas Kliučius Komoaitis, valandas Jo du sūnūs grei- neleido išvykti i Vakarus. jaunantieji demokratiniai džius, visokiais budais renokavo
ir
juos uz- cisco miestą. Tai antras didžiausias miestas Pacifiko
Meiei
pakrašty. Pats didžiausis yra Los Angeles, kuris turi
siuvėja
pat amžiaus
apie
pustrečio miliono gyventojų. Jis didžiausias ne tik
Jusienė
ir
pastarąjį
minėjimą
grei

rauskas ir antrasis Muraus-jas, kuris gali būti jau grą- (ar Valavičius), Vigelis
tai gyventojų skaičium, bet ir savo plotu. San Frančiausiai teks surengti ko-: Spalio mėnesį vėžio li- Cisco yra išaugusi aukštyn, lr*
kas. Pakalninkas. Apie 39 žintas Lietuvon arba kur
kaip New Yorkas, o Los
Paillzaaav'^ kiame nors privatiniame bu-ga čia mirė, gana pasiturin“V
m. amž. mokytojas Justinas nors išsiųstas kitur. Juozas rnuApkaltinti
Oficialiomis žiniomis, šito miesto ribos
nes Kultūros Draugijos, čio vietos lietuvio pramoni- 5
Pakalniškis. Apie 40 metų Rakauskas.
Sameliauskas saiciai
iciai buvo laikomi \ iadl- paskutiniu laiku Vln,-iVol,i
kel
klerikalu ninkn
ninko žmnnn
žmona Kastanpiia
Kastancija .TuJu- apima
"P11“* 4o .. keturkampių
mylių. Sakoma, kad tai esąs
miro kalėjime. Labai daug kontroliuojamos?
patai pas. šiene. Jau prieš mirdama Placiausias miestas visame pasauly,
SKAITYKITE
ištremtųjų yra Irkucke.
vargiai tam tikslui būtų ga-velionė dalį savo drapanų ir
San Francisco
yra mažesnis
nei tiktai savo plotu,
Kai kur iš Lietuvos buvo Įima gauti, o kad ir gautu-kitų daiktų išdalino save
. .
t
ištremti ištisais kaimais, ome, vis vien tinkamai ir buvusioms draugėms ir kai-lr gyventojais (apie 900,000 gaivų) Bet turistams
buvusių stambesnių ūkinin- laisvai negalima būtų
tą mynėms. Bet po jos mir- Jis geriau patinka negu Los Angeles, nes švaresnis ir
belikęs, minėjimą Įvykdyti, nes ku-ties subėgusios lietuviškos tvarkingesnis, gal tik išskyrus patį centrą, vadinamąjį
NAKTYS KARALIŠKU OSE. Liūdo ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro- ku kažin koks ar
Dovydčno apysaka anie jaunuo■ ”• į mana- iš žemaičių Kalvarijos pra- Kitų šeimos tebėra perskir- nigų, kaip ir komunistu va-davatkos ko tik nesusipešė, f hinatovvną, kur gyvena apie 20,000 susispietusių kinieperKvvenin'.us šienapiūtėje. 16> pu
'2.įa?’Varnaa,’.v,r.s<;1,.a's:.4tt'.P.Ui;.$4 tos dar ir dabar. Vis dėlto, dų, sufanatizuotos davatkoslikusius daiktus besidalin-čių. Ypač įdomus čia yra Golden Gate Parkas, kur
lapiai. kaina ............................
CEZARIS, Mirko Jesulič'o romana-,
grįžusiųjų teigimu, kai kam minėjimą gali išprovokuoti, damos ir viena nuo kitos yra mokslo akademija, gyvosios gamtos muziejus, la
verti" A. K. Puida, pirmoii dalis.
iAEI AUDRŲ. Jeronimo
.
l»k puslapiai, kaina .......... ........... S2 .. < «ęno knysra apie Vilniaus krašto leidžiama net iš
Lietuvos Taip jau kartą atsitiko Kui- grobdamos.
bai gausus jūrų gyvūnais akvariumas ir neapsakomai
i yvcv*c Pi'ii • c khii tt
;ietu\w Kovas uz savo teises. Kai_
,
.
i.
i
AN
.
kictuo,, viršeliuose ...........$5.50 aplankyti savuosius Sibire,
Tai primena nesenai “Ke- gražus gėlynas. Mes čia praleidom labai malonų pusLISKAI. Geriausias vadnviiis pnr
*
.
deilantiems anęiai raokyiL; Juoda TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ.
Vienas kitas iš 1941 m. iš_
dės. Ji užėmusi trečiąją vie . leivyje” tilpusi Lietuvos dieni. Kiekvienam vertėtų Golden Gate Parką pamai>tar:r.’.a. angliukus pasi.<<Gbėjirnus.
Parašė Leonas
"krnimaTa\aH7m2^,u;emtujų gavo leidimą griž- tą
ccializmo
liaucies rašytojos Žemaitės tyti, ypač tiems, kurie gyvena San Franciscoje. Įžanf? o trr oi i t St’vv. o
trvLrm
aprašymą “Kunigo naudą
nemokama.
'
vėjai gaudo”. Jau net “tėPabuvę čia porą dienų, išvykome į Los Angeles.
tekstilės pramo- vas” Bružikas neiškentęs
jro> įciorr.us aprašyma . kaip Joni- SOCIALIZMAS
religija. Pa- tuviai kalbėjo, kad gražina- nės ministerija. Jos ministe- pradėjo davatkas gėdyti sa
Los Angeles turi nekokį vardą
Mažrimas 1812 metais i- Viekšnių j
rasė E. \'andervelde. vertė VarduVI s
pasenę, išseke. liu paskiitas Fiodoras Fe- kydamas, kad “daug savo
Kauna nesikraustė ir Napoleor.ą re- nas. Kaina .....................................10c
Šis didmiestis skiriasi nuo San Francisco daugeliu
uejo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.50
išvargę — tik mirti.
riošinas, aiškus rusas.
gyvenime mačiau moterų,
NEMUNO PAKRANTĖSE. l-iomus.
>snių. Dėl
Dėl savo
savo aistringų
aistringų temperamentų, dėl nuola.
bet tokiu, kaip Urugvajaus žvilgsnių.
KALBOS
ISTORIJA Kauno hidroelektrainė
lengvai skaitomi I)r. A. Garmaus LIETUVIŲ
I)r. P. Joniko pirmasis ir vieninteDar gyvas M. Gngom.
Iieto1šk(
^
davatkėlės,
tik‘
‘
atsiminimai. 136 pusi. Kama
tinių skyrybų ir vedybų, dėl savo nepasotinamų apeis šiuo kiaušiniu veikalas.
Kai
MILŽINO PAUNKS.ME Balio Sn.o- ’na
Jau rašėme, kad bolševi- Senosios kartos pradžios rai dar nebuvau matęs.”
...................................................
$3.(M!
titų milioniniems }>elnams, dėl karjerų žlugimo ir,
gos trilogiška istorijos kronika,
kai sako pradėję statyti mokytojas M. Grigonis. Jusys yra pasiturintis lie- bendrai imant—kaip John
formatas, gera IŲO7.AS
173 pusi., dideli:
STALINAS, arba kaip
Gunther sako—dėl didelio
popiera. Kaina .......................... 52.50
Kaukazo razbaininkas buvo pasida Kauno hidroelektrainę. ku
KON-TIKI. Tbor Ileycrdahl aprašy ręs Rusijos diktatorių. Kaina ..25c
ria baieus Lietuvos elek- šiandien 66 metų, tebėra tuvis pramonininkas Urug- savo “žydiškumo,” šitas karjeristų ir spekuliantų miesmas nepaprastos šešių vyrų kelio-----------------. {
.
gyvas.T,-Jis
Jis £gyveno ir tebegy- vajuje, kilęs nuo I tenos tas yra įgijęs Amerikos spaudoj visokių pravardžių.
nės plau.<tu iš Pietų Amerikos i Po
padidėsianti
linezija. 413 pusi. Kaina... .$3.75>SO( IALIZMO TEORIJA. Trumpa: tros gamvba
vena Panevėžy, senai mėgo kaip ir jo velionė žmona.!paVyZCjžiui: “cirkas be palapinės;” “ne tiek miestas,
ATSIMINIMAI. Stefanijos Paltana ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi dvigubai. Statybos viršinin
suomenės
santvarka
ir
kodėl
ji
dai
sodininkystę ir dabar tuc Jie buvo artimi ir gana pcjej< amžinos konvencijos,” ir kitaip. Gi žurnalistas
vičienės prisiminimai iš jos jau-:. ...
Kaina
.................. ..
25c ko pareigoms eiti paskirtas
nystės Lietuvoje ir Rusijoje. 56 pusl.į Ke,sl'’
UŽSi‘m.a'."®..BL^ęS kella?du?s"ūs kun,1l-a™įg31aany-Įwestbiook Pegler nesenai rašė New Yorko dienrašty
kaina ............................................ SI W TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ inž. P. Janulevičius.
M. Krasinskas
naujas obelių rūšis.
ciai.
APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto! RUSIJĄ, arba komunistų diktatū“World Telegram,” jog būtų daug geriau, jei federa
J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,i ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz- Grįžęs prof. J. Tonkūnas
Miškinį, Tumą. Savickį. Giras ir kt mo istorija ir valdymo praktika. Lalinė valdžia paskelbtų tą miestą “pamišėliu” ir uždėtų
24J pusi. Kaina .......................... $2^# >ai daug medžiagos. 96 puslapiai
Fsama
žinių
kad
iš
Sibi

jam
priežiūrą.
,
MIRUSIOS SIELOS.
.M. Gogolio ka’n» ..................................................50c
DABAR PATS LAIKAS UŽSISAKYTI
svarbiausias veikalas, išvertė M.;AR
ROMOS
POPIEŽIUS
YRA ro leista sugrįžti buv. že* s
Miškinis. 290 pusi. Kaina....$3-2., KRISTAUS VIETININKAS? Pa- niės ukio Akademij'os rekApie
Hollyvvoodo
žvaigždes
RYTŲ PASAKOS.
Vinco Krėvės ... r,ašV kun- M; VnIadk?.- . Sv?,rb,T
Keleivio" Kalendorių
sietams
v^liau švietimo mi-.
parašytos indu ir kitų tolimųjų į kiekvienam perskaityti. Kaina $1.L4 VOTIUI
Žinoma, Westbrook Pegler nueina pertoli. Bet vis
tautų legendos.' 220 pusi.
Kai-1 SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL- r.isteriui pi'of. J. Tonkūnui
“Keleivis” jau išleido didelį, 100 puslapių ka
na .................................................. 52,0
ŠEVIZMAS.
Pagal K. Kauts.s
•
dėlto dėl Hollyvvoodo “žvaigždžių” visuomenėj
yra
lendorių 1956 metams. Kalendorius jau yra at
popiežiai ir t.ietlva. Kunigo; naudansioniis žin’oniį papildyta tu<v Sugrąžintas J. Urbšys
susidariusi
apie
Los
Angeles
nekokia
nuomonė.
Žmonės
M. Valadkos parašyta knyga, 250 klausimu knygutė. Kaina ........... 25c
pusi.
Kaina
...$2.50 KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GAR
Sakoma, kad i Vilnių su- spausdintas ir siunčiamas visiems užsisakiusiems.
mano, kad tos “žvaigždės,” uždirbdamos pasakiškus
BINO SENOVeJE. Dievų yra viKaina 50 centų.
ŽEM MTĖS...RAŠTAI.
Garsiosios
grąžintas
Juozas
Urbšys,
pinigus, nieko daugiau nedirba, tik ištisom naktim lė
,
. šokiu įvartiuose kraštuose ir ivairiuo
musų rašytojos pirmojo karo metu,.c lai^e dicvai buvo kitok'ie. K(>. v
Kaip kasmet, taip ir 1956 metų kalendoriuje
paskutinis
užsienių.
Amerikoje parašyt, vaizdeliai su ra- kic bu
scnuj
Hetuvi, dievai?
....
bauja ir romansuoja; iš vakato tuokiasi, iš i*yto skiriasi,
skaitytojai ras daug įvairiausių skaitymų, įdomių
sytojos
paveiksiu.
įžs
puslapiai.
K
i
........
.............
....
,$i.0o
reikalų
ministens,
rusams
: ir vėl romansuoja, ir vėl tuokiasi, skiriasi ir tt.
kaina ................................................ 50c
straipsnių, eilių, naudingų patarimų, juokų, infor
žemaičių krikštas, p. Aoeikio-Lietuvą užimant.
NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS: parašytas istorinis romanas iš Že
Visuomenėj yra tokia nuomonė, jog norėdama tapti
macijų ir plačią kalendorinę dalį su bažnytiniais
PINIGAI. Jono K. Kario. 160 pa- maitijos krikšto laikų. Su kietais Lietuviai muša rusus
Kaina ................ . .$3.59
veikslų, 225 pusi., jjerame popietyje, apdarais.
filmų “žvaigžde” mergina turi pasiaukoti: ji tun būt
ir tautiškais vardais.
Kaina .... ....................................$5.00
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo
Kišeniove vykusiose sta
i
“
gera” savo samdytojui. O ką reiškia žodis “gera,”
Dabar pats laikas kalendorių užsisakyti. Ka
A KISS IN THE BARK. J. Jazmi toks tvanas būti ir ką apie tai
lo
teniso
rungtynėse
Lietu

no ansrlų kalba sodrūs vaizdeliai, ako mokslas. Kaina ................... 25c
galit dasiprotėti. Bet jeigu ji išteka ir nenori savo
lendorius bus pasiųstas tuoj pat, kaip tik gausime
150 pusi. Kama kietais viršeliais S2.
vos
rinktinė
laimėjo
Sovie

samdytojui būti “gera,” jos karjera baigiasi.
minkštais viršeliais .................. $1.0** DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol tu Sąjungos
stalo teniso užsakymą.
Dėl to, turbūt, ir Maureen O'Hara pasakė spaudai:
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo- «‘
,
rr,
“Keleivio” kalendoriaus kaina nesikeičia, ji kaip
kaina .......................... 25c čempiono vardą. Ten pat
Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta je.
“
Hollywoode
aš dabar tiktai gabaliukas šaltos bulvės,
buvo taip ir lieka 50 centu. Užsakymus ir pinigus
Amerikos lietuviams. 114 puslapių. ”
e
Paer Ijtgrerkvist'a isto- įvykusiose
lauko teniso
Kaina ............................................ $1.00 BARABASžvaigždė aš nebūsiu, iki nepersiskirsiu su savo vyru,
rinė apysaka iš pirmųjų krikščio
prašome siųsti šiuo adresu:
’-ungtynėse lietuviai laimėjo
KODĖL Aš NETIKIU I DIEVĄ. nybės laikų Romoje, Palestinoje ir
iki neatiduosiu kam nors savo kūdiki ir nepaduosiu
Knyga laimėjusi Nobeli" pirmąją vietą.
Pilna a»-(rumentų, kurie visiems Kipre.
“
Keleivis
”
premiją.
Ksma
...........................
$2.2^
įdomūs. Kaina ...............................20c
visiems laikraščiams savo fotografijų.”
I ><» J ’ mieste buvo lengva
636 E. Broadvvay

Važiuojant pažiūrėt Amerikos

Iš Pavergtos Lietuvos

iš Pietų Amerikos

Vertingas Knygas

Užsakvmus ir pinigus prašome siųsti šiuc adresu:

atlečių su-u’l iinas. Čia kau

KELEIVIS

nietė R. Peti: <',ife 100 metS sekun-

636 Easi Broadvvay

So. Boston 27, Mat2.ru nubėgusi dc

S. Michelsonas

So. Boston 27, Mass.

(Bus daugiau)

į skausmingai sudejavo ji,—
Į aš tik pasiskolinau .. .
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BOCTON

LT

Pudapic

j įsksmavs POKYLIO PASĖKOS

BADAS

Moterų Skyrius

ji —Pasiskolinai! — sušuko
i policininkas, — pavogei, o
’ ne pasiskolinai.
J
—Ką ji pavogė? — pa:
' klausiau vado.
KOOCOCCOOOC^GOOOOOOGOOOOSiCOOGOOOGOOOSiOCOC
—Penkis litus. — buvo
atsakymas.
Trenkiau dešimtinę ant
stalo.
—Paimk visus ir paleisk tą
moterį.
—Ar tu turi vaikų, —pa
ioooooooeecooeooooGCMSOOcoscoeoc!
klausiau moters.
—Turiu du mažu,
pone.
Mano vvras prieš
mėnesi
numirė, likau našlė, —praKiekvienais metais, gat- tančiomis snaigėmis. Jude- dėjo kukčioti moteris. __
vėse skambant Kalėdų liūd- jimas apmirė. Į tokią pūgą Kalėdoms
norėjau Pranui
nai muzikai,
mane apima geras gaspadoi ius šuns ne- mišias užpirkti.
savotiškas liūdnumas ar ii- veja. bet mudu išklydome
__ aš uždirbau, niaudama
gesys. Pro sąmonę plaukia laukan. Klampodami snie- baltinius, bet ponas
man
mylimos tėviškės prisimini- gu, laikėme viens kitą uz nesumokėjo, sakė, po Kale
ntai, tėvų namai,
Kalėdų rankų ir kas trečias žings- (jų_
Neturėjau
pinigų nė
dvasia. Kiekvienas Kalėdas nis sniegan griuvome. Čia duonai nusipirkti. Yirtuvėprieš mane stovi tėvų diėg- draugas
išradimą padarė: je ladau penkinę ir pasiėnos akys, kuriose spindėda-turime eiti dainuodami, tai m.iau
vo džiaugsmas ir viltis, sto- žingsnis bus tvirtesnis
ir Policininkai žvalgėsi viens
vi praeities vaizdai, kartais pro "faraoną" (taip Kau- ; kitą. Matvti, po mėlyna
linksmi, kartais liūdni.
ne vadinome policininkus) uniforma neblogos širdys.
Laikraštis, kurio reporte- bus dn*siau P1 aekL
—Imk pinigus ir paleisk!

E

(Grenlandijos tyrinėtojo švedo Peter Freuchen apysaka)

_______

Tęsinys

Loki lupdami, vienas antram padėjome.
Žvčris
buvo dar riebus, r.es tai buvo meškė, ir mes čiulpėme
jos taukus, kurie radosi tarp žarnų, dar nebaigę jos
skrosti. Vidurius mes išmėtėme šuniui, o taip pat mėsą
ir visą, ką jis tiktai norėjo ėsti. Manika, kad parodytų
lokiui savo dėkingumą, išsitepė veidą jo krauju.

Linksmų Ir Laimingų Žiemos Švenčių
Visoms Moterų Skyriaus Skaitytojoms,
Rendrabarbėms Ir Rėmėjoms

Kada žvėris buvo nuluptas ir sutvarkytas, aš nieko
nesakęs pasišalinau ir negrįžau tol, kol
nesuradau
plokščio akmens su Įdubimu, iš kurio mes galėjome
pasidaryti žiburį. Atėjo puikus laikas. Tuoj sukūrėme
ugnį. Savo skiltuvą aš turėjau su savimi,
ir mrs,
uždegę lempą, tirpinome ledą, kad gautume atJ-rer:vandens. Per visą aną laiką mes tiktai čiulpėme sme ją.
ir mūsų lupos buvo taip sutrūkusios.
kad skaudėjo.
Ir paskui mes valgėme mėsą. Ir viskas buvo puiku.

Kalėdų naktis

Sekančią dieną prie
senosios sniego trobelės aš
pristačiau naują, ir senoji trobelė dabar pasidarė rnū-'i
priebutis. Ir mes suradome dar porą akmenų, is kurių
mes galėjome pasidaryti lempas ir, gerokai šilely.iamiesi, vilgome mūsų liežuvius šiltu maistu. Manika pasi
darė tikra maža žmonelė; ji paėmė mano dai! tus ir
J u vestuvinis pokylis buvo toks triukšmingas,
pradėjo siūti, nes iš lokio mes gavome Sausgyslių. L i
jiems teko -.-įdurti policijoj ir sumokėti pabued;..
šiol mes neturėjome nei ką. nei kuo siūti.
Nabagai eina veidus užsidengę. Tas bu\.» Los A iMums čia begyvenant užėjo siaubinga audra. .Mes
ris tada buvau, nebuvo ofiNeilgai trukus prieš akis
gundė vada. mano drauge’e mieste. Kalifornijoj.
žinojome, kad jei dabar būtume lauke ir jei nebūtum.*
ciozas, bet darbo tarp šimte išdygo stulpas. Nutariau ji ?asužmušę lokio, be abejo būtume turėję žūti. Bet uebur
šešiasdešimt
tūkstančių aplenkti, bet stulpas pašto- —Negaliu, tik skundėjas
KALĖDOS!
su savo šunimi gulėjome čia šilumoje ir aprūpiuT
Kauno gyventojų pakakdu- jo kelią, reiškia, juda, be to. "aĮi dovanoti! — atsakė po
Kalėdos! Gražios! Truputį snieguotos!
mums buvo labai gera. Visą laiką mes vai . ėmė.
vo.
dar mėlynas. Pakėliau gal- licininkas.
Miestai, sodybos jau žiburiuotos...
pasidarė tiesiog kitas gyvulys, nes jis turėjo nepap! es
Buvo gruodis. Krito gau-vą ir nesusilaikiau sušukęs:
—Kur jis gyvena,
Džine ubai žvanga, papuošti butai,
tai didelį piką. Dabar man atrodo, kad anuom-t mu u
sios snaigės, ir namų sargai "Faraonas'."
—Žemaičių gatvė, Nr. 19,
Tiek daug linksmumo! Bet širdžiai nūnai
buvo taip gera ir linksma, kaip niekad prieš tai ir po i •.
nuo lyto iki vakaro plušo.
Atsidūrėme trečios polici----- sekė nedrąsus atsakymas.
Kada pas mus mėsos liko tiek, kad galėjome ją
šluodami šaligatvius, barsty- jos nuovados raštinėje. Už
Zovada šuoliavo
vežiko
Nėra taip gera, nėra taip linksma,
^pasiimti
su savimi, iš lokio kailio aš padariau . u.n ir
darni juos smėliu ar druska, rašomo stalo sėdėjo vyrės-žirgas,
taškydamas mums
Per visą toki puošnumo tvaiką.
Į miestą prigužėjo apylinkes nis policininkas, ant stalo, sniegą į akis. Sustojome ties
šuniui valkstis, o be to mes apsirūpinome avalyne. Ta
Kaip ten senojoj mūs' tėviškėlėj,
ūkininkai ir tie. kurie laikė šalia jo. gulėjo guminė laz- gražiais keturių aukštų mūda pakilę mes pasukome ta pat kryptimi, toliau nuo
Ramioj, mažytėj toj bakūžėlėj,
arklius. Kaune buvo papre- da.
vadinama
"funke". riniais namais.
Greičiauvisų.
tys iškritusį, sniegą išvežti Kambario kampe ant ilgesiai aukšto valdininko puoKuri iŠ rąstų senų statyta,
Mes galvojom, kad mėsą reiktų parvežti namo.
už miesto ribų, tad jiems suolo sėdėjo menkai apsi-savybė.
Jokiom girliandom neapkaišyta.
Bet grįždami mes patys dar turėjome maitintis dau
buvo gera proga užsidirbti rengusi moteris.
vidutinio
Gatvėn sklido įuo
Em
Šiaudiniu stogu paprastai dengta.
geli dienu ir todėl nesitikėjome parvežti daug mėsos.
porą litų.
amžiaus, tačiau nuo vargo gus gausi šviesa, juokas ir
Bet mylėt širdžiai ji pasirinkta!
I’e to. jei mano tėvas per tą laiką dar nebuvo grįžęs,
Tam didelių sniego veži-ir nedatekliaus atrodė žy- stikliukų skambėjimas. Kažmes
vis vien turėjome rasti visus mirusius iš bado ir
Svetur mes sotūs ir pasirengę.
mu lengvai nardė vežikai su misi senesnė. Išblyškusiame kas traukė dainą. Kažkas
todėl mes pasukome ne namo,
bet žengėme toliau.
Bet einant klumpam svetima vinge,
kambaliukais veide
matėsi
nuovargis, juokėsi.
girdėjosi
ūžesys
rogutėmis
Trijų likusių namie moterų mes nenorėjome matyti.
L- -i rn Ki n z 1 -a i ir kviesdami akys buvo liūdnos, persunk- kalbų. Mudu Įėjome. Prie
Ne taip. kaip patys tikrai norėtum.
ir taip žengėme Į nežinomybę. Mes taip pat svars
įomantiškam
pasivažinėji-tos rūpesčiu.
labai turtingo stalo sėdėjo
Jei laisvę savo tenai turėtum!
tėme klausimą,
kad žmonės,
kuriuos galime sutikti,
mui. Kūčių vakarą Laisvės
yėjes kiUs -fai aona?" bū-dauš ?yečių. kurie visi jau'
Svetur! Jau Nauji Metai ateina.
gali
būti
pavojingi.
Bet
pavojingesni
už tas tris mote
Alėjoje vis dar grūdosi zmo-tu*mudu j -šaItaja- nugl^ buvo linksmi. Nos įėjome,
Bet
mums
širdyse
gimtoji
daina:
ris, kurias palikome tėvo namuose, net tie žmonės ne
nės. skubėdami nežinia kur. dį
bet patvręs? kad n-to. kažkas nuvilko apsiaustus,
Ar
ateis
kada
geresnės
dienos,
atlikdami paskutinius pirki- jaus diena įali la5krašįvje kažkas nuteinpe prie stalo,
galėtų "būti. Kada pradėjome eiti, mūsų rūbai buvo
Nuo asarėbu ar džius blakstienos?
nius,
stovinėdami
prie atsiduilt kiek pagaĮvojo ir Pa*°din<b
kazka?. Papilde
visiškai sustyrę. Mes buvome perdaug ramiai gulėję
krautuvių
langų ir į
jas
ilgu ^nču vardan «šven_ stiklus, paragino įkerti,
ir
jierdaug valgę. Bet mes buvome atgavę savo jėgas
Čia skamba, žiba Kalėdų šventės,
spoksodami.
tos ran,vbės’’ paleido, pasi- . Mano ak>’? kĮa?d^ojo
ir galėjome žingsniuoti greitai. Vakarais mes tirpin
O brokų sesių vis liūdnos mintys
Bu\o salta. Pakėlęs aukš-žadėdami
rvtojaus
diena\ei a1?' .1S1 u'° tUI"
davome ledą ir sniegą ir virdavome mėsą. Tatai labai
Kiūtinės slegia, širdužes spaudžia,—
tą kailinę apTkaklę, panė-‘TIamhvne" masa^ias nupadėdavo.
Bočių žemelėn grįžt siela geidžia.
ręs rankas giliai kišenėse, gerti ...
puosalai žibėjo eglutes z\aPaskutinėmis dienomis mes pastebėjome šen ir ten
A. J. Jokūbaitis,
grūmiausi su sniego pūga.
Buvau beeinąs lauk. betklų
**atesl ir keh
briedžių
pėdas, kurios visos krypo i šiaurę. Reiškia,
Gruodis. 1955.
Staiga i mane kaskas atsi- žingeidumo pagautas pasiiai
ame ap ai e. _
mes buvom pataikę į laiką, kada briedžiai iš pietų
trenkė.
Nieko nuostabaus, klausiau, ko toji moteris čia
aga\ę> progą, pa ai s i- _
sm o jus n v oeveiK nieKo ■ '
‘ ~...... .
- -___ *
sakote, pone šeimininke, ridge iš Keene, N. K., užsa-traukia į šiaurę ir laukėme, kad greitai pateksime į tą
nSu1^
no.Kz° "ė(1k Tm-i ,•
papi otvs. kai kas norėdavo važiuojame į tt ečią nuovadą kė laikraštį pusei metų J. kelia, kur briedžius galėsime matyti kiekvieną diena.

k-

tasis nutvėrė už rankos:
toj rvta ji bus nugabenta
—Gerbiami
—Mykoli, kur tu. drau-kalėiiman.
'
mieli svečiai!

guzi

Tamulioniui, Nashua. N. H. Todėl iš

- išgelbėk™ jai

Visi nutilo.

briedžio rago aš padirbdinau sau lanka

ir

seimininkai,
Mano draugas, nutveręs
Mrs. J. E. Barrion atnau- pavaitojau tam lokio sausgysles, bet kada mes briePažvelkime į kaz kieno skrybėlę, jmete jjno ‘-Keleivį” ii užsakė ka- <‘žius užklupome, mano lankas dar nebuvo baigtas.
dvwIccTnti.no n. k,
~
’
Ulozui.
Tai atsitiko vieną rytą.
Mes miegojome mūsų

—Zaremba! Iš Panevėžio! bai suspaudė širdi.
Visas ,imgą sY*cl.ų
n' Pagatv°- P‘-S1^uno pne pirmo sve-x. J.
sniego trobelėje. Aš jau buvau beveik pabudęs, kai
sei- -u
cio. Įx skiybelę
ki lto
Kūčių vakarą argi galima miestas skėsta džiaugsme. kime:
Kime.kiek
K i sis vakaras
tt
. ete m
uo pinigai,
pimga,.
RamOpat iš A s- ^dau. kad šuo trobelėje urzgia. Pasiklausiau ir
.7.
• ,*
..
.
s -- mininkui kainavo? Mes ma-ir tai tik stambus. Tik me-.
oanioi-at is
xi_____ * tišsiskirti, neužėjus alaus sti-visur girdisi juokas, o čia
natš kam PeeIv’ Pa-> atnaujino ?ildau lauke kažka šlamant. Iš pradžių man pasirodė,
klo
išmesti?
Nuklydome nuovadoje
nuovadoje sėdi nelaiminga
’yta
me§ netUn_ šeimininkas įmetė visą Fim- P^numeratą ir užrašė ka- b"? upelis čiurlentų, bet šiame metų laike to negalėjo
įsmesti'.'
mudu į “Rambyną,”
kur moteris.
me už tai dėkingi būti?
tinę...
'
lendorių
savo
giminaitei būti. Po to pasigirdo garsai, lyg būtų užėjusi audra.
prie galuojančio karbonado
—Ponas vade.—kreiĮiiau.......................
. gauDar
kelios
minutės
ir
dvi
MrSw
G
'
Buckis
>
Xollh
Gee" Fa?aliau ak pamaniau, jog tai žmonės. Bet išėjęs lauf
?.
T.
,
x1 .
. .
. .
Svečiai eme rėkti n
ir gaivinančio skvscio atkili- si i vyresni faraona. — pa- . .
kan pamačiau, kad visur, kur tik akys siekė, ėjo briemašinos sustojo Gedimino long, Austraiia.
tome ir kalėdiš! ' " pralinks.... '
siai ploti.
leisk tą moteri.
Tai buvo vadai, kurie su savo kanopomis mane
—y,a b kitokių per-gatvėje. Būtys svečių sugu- Mrs. John Zoris iš Jolliet.
—Kad ji vp£iika’
mėjome.
jo į nuovadą. Nusigandęs III., atnaujino prenumeratą P’ ’^dino. Gerai, kad jų eisena neužkliudė mūsų tro^inriai priMiesto pakraš-žėjo
Mums
besmaguriaujant.
Tie žodžiai
žuruojantis
policininkas Dr. V. Taurui, Chicago, Llh b^lės, nes jie būtų ją apvertę ir mus pačius sutrypę,
‘ji nuleido tyJe yra trobelė- JoJe g-vve' <^žur
nejutome kap miestą tamsa trenkė moterį
na našlė su dviem mažy- nett prie sienos atsirėmė.
v
m
b ” CK’ Pabar a® supratau, kad mes radomės ant tikrojo kelio
Elektros lempos galva.
apgini ū.
atkakihd c nšmėri su k’fn-Ponas, aš ne vagilka,— čiais’ .Jo? '.:vl'a? mirė P™* Moteris buvo išvesta, paso* ‘''‘jįj 3'
‘jaikrašti ir JU° eidami’ kaiP Jau anksčiau bitVau girdėjęs var- ---------- .------------------- menesi.
Vargše
moteris dinta į vežimą ir gausiai apC! go nematysime.
•
plaudama baltinius
pelnė dovanota. Ji tylėjo, iš praBl VO PAGROBĖ
(Rus daugiau)
duoną sau ir vaikams. Atė- džių nerasdama žodžių « rausk’enei> ( hieago, III.
iš
; -r? T*-r -t T T t
-Ft + + TT tfTf TJ
jo Kalėdos ir ji užsidirbo nustebimo.
paskui
iš
Mrs. Lea \\ ir.itsky is Per-T
e
12 litų, tačiau ponas, ku-džiaugsmo, tik ašaros riedė-kasie, Pa., užsakė
dovanų*
WORCESTERIO LIETUVIAI!
riam ji dirbo, pažadėjo su-jo veidu, krisdamos ant ske-laikraštį savo uošvei
Mrs. |
mokėti tik po švenčių... petos ir šaldamos. Jose
Tvarkydama virtuvę, mote-šviesos žaidė įvairiaspalris pastebėjo penkinę ir pa- viais atspindžiais. Danguje
įsiėmė ją. Gerbiamieji po- švietė mėnulis, po rogėmis
nai. ar didelis jos nusikalti- girgždėjo sniegas.
mas? Bet jos ponas pašau
Mykolis
kė policiją ir dabar moteris
-------------------|randasi nuovadoje . ..
UŽSAKĖ “KELEIVI”
Sujaudinti svečiai pradė
ŠVENTĖMS
DOVANŲ
jo šaukti, iš bendro triukš
mo išsiskyrė stipresni bal
iš
Adolfas Ivanauskas
sai : “Beširdis”’, “Begėdis,“
Dorchester, Mass.,
užsakė
re C’
Gvvulys

GIcria Shain buvo rasta Chicagos gatvėj surišta ir

užkimšta burna. Ligoninėj ji papasakojo, kad ji bu
vo pagrobta 2 vyru prieš 3 dienas.

Anthony Vinit.-ky,
ville. Pa.
-----

Frack-1
i:(X
LAIŠKAS REDAKCIJAI £
»■

£
Siunčiu $10 dovanų.
*
Šia proga sveikinu “Ke- ►
leivy“ dirbančius, bendra- '£
darbius ir skaitytojus irlin-į
kilt jiems laimingų Naujųjų

J. J. Pranokus

,terį išgelbėti, jei prieš
skundas bus atšauktas.

jąnet' Marsely. Prancūzijoje.

Ką

Mr. & Mrs. Robert

, i

Chicago, III.

-Bet mes galime tą mo-Tneta1? Iajkra^

Kilogramas

Part- 2.2 savrų.

vra

*
f

lvgus t

t

Remkite Modernišką Lietuviška Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.
Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistinin
ko. savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medikališkus
daktaru receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.
Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą
ir Į kitus miestus. Be to. užlaiko geriau
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
nų, knygų, laikraščių, filmu, saldainiu,
šaltkošės. riešutu, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.
VYTAUTAS SKRINSKĄ
Ideal Pharmacy ralMinės aavtninkaa

No. 51, Gruodžio 21, 195'

ECLE-n:, CO 13G3TON

Puzlapb ?£ptlutaa

rių, sustojo, kalbėjosi ban
eitynių gatvėmis, bet uždą- jonės tave parems pirkda
KANADOS NAUJIENOS
gomis su savo dalies vado
vo j patalpoj \ykdomoj pro- mi tavo krautuvėje,
vybe, važiavo ir vėl stojo,
me lapkričio 12 d., tai yra gramoj Baltrušaitienė graCALGARY, ALTA
per Yaugų vedybinio gyve-^*a^ padainavo 3 lietuviškas^*1^*0 Zvankauskas
----------------vėl kalbėjosi, telegrafavo.
Atsimenu, rugsėjo mėn?apeinančių kelių pravedimą. Karinė mašina, tai ir suka Dėiko tylėjau
nimo 35 metų sukaktuves, dainas. Dainininkė turi gra- Jeris Zvankauskas sugriMaskvoj Bulganinas, ploda-’ Galima pastebėti, kad a p-savo ginklo draugu kapų
Lenis Ushakas su savo tė- žų soprano ir todėl jos dai- £o iš Jungtinių Amerikos
mas rusų zonos premjerui link Berlyną pravesti nauji aplankyti
yli.
Guli herojai, Ilgokai neberašiau, nes veHu smagiai aiojo lietuvis- nos dalyviams patiko ir jie Valstvbiu. Ten jį5 aplankė
Grothewohliui per petį, ra-1 geležinkeliai ir iškasti lai-jiems laikrodžių jau nerei-buvau užimtas savaisreika-kus
klumpa. neskundė katučių. Ji yra feavo bfOįj Petrą seserį ir
mino, “kad neužilgo Vaka/vams plaukti kanalai. Žo- kia,sustoja amerikiečių ma- lais. Mat, išsikėliau i kitą kojį, noriu mįego įr Lt
gimusi ir augusi Jungtinėse svaini P. Gudą Brideeporte,
rai prašyte prašysią Rytųii džiu, kažkas tokioruošia-gina,akis slenka šaltu mar-vietą — Nightingale,apie Malonu matyti
čia girnų- AmerikosValstybėse ir Cal-ęonn' jįs pasakojo, kad ten
Vokietijos santykių su jais.”,ma, baidyklės ar kartuvės, muru, atgabentu iš Hitlerio 42 mylias nuo Calgary.
ssiį j,. augusį jaunuoli sykiu §ary su savo vyru tegyvena bUVę šilta, o pas mus tuo
Rodos, tuomet turėta visa “suverenės Vokiečių Demo- kanceliarijos. Ech, karas, get ir čia atsikėlus dau- su ateiviais veikiantį. Visa tik antrus metus.
metu jau buvo tikra žiema.
akyse, kas šiandien Berly- kratinės Respublikos/ san- laikrodžiai, moterys, žiedai, iausia veikti tenka su Cal. Ushakų šeima yra Calgary n ,
Jau mėnuo, kai sala be
vo ir moterų
ne diena po dienos patie-tykių gerinimui su laisvuoju simboliai, be kelio atgal.
lietuviai- Ju draumia lietuviu Draugijos nariai ir L,al’,vav<
pertraukos. Kelias dienas
progresyvej parodoj
/’ctpur-i Kas ov-AvS
/
. .
* _
** J j i
*
progresy
kiama Kalėdų pyragų pa-pasauliu... Koegzistencija
svėrė „omon
priešo žemę?.. siais
termometras buvo nukritęs
metais surengė pusę dalyvauja jos veikioje.
gerinimui. Ir vis kas nors (sambūvis).
h
kaip jau senai ži-tuzino šokių su visokiaišpa- Lenis Ushakas yra drau- Automobilių eisenoj buvo 25 laipsnius žemiau nulio,
nauja. Trumpai pasakius, Ana, Lietuvoj kaimų bei - not, tuose kapuose piasidė- marginimais .Tuose nebuvo dimo aeentas. o io tėvas ir lietuvių mašina. Ją vaira- Vėjas sniegą išblaško ir kevo Jessie Yaugienė, važiavo liūs užpusto.
dvi didelės mergaitės: Ida
A. Kučinskas
Ruth - Rutkauskaitė ir Ma-------------------------kinti Berlyno miesto “Ketu- dens keliais su prekėmis pa- mendantas gener. Dibrova jiems buvo parinkta aukų. vate»U parodoje
rv Kovai ir 2 mažos mergai- Jungt. Amerikos Yalstyrių didžiųjų” kontrolės teisę
isę siekti
siekti Y. Berlyną reguliuo-bažinasi nietto netuiįsmies- Bwo kelios gegužinės, i ku- Calgario Lietuviu Draugi-tės: ^rena
'
ir Marge Stakė- bėse vra 73' ž viso pasaulio
ir pasipinigauti.
davo rusai n angiai. Pnes te sakyti, nes tai suverenes :
atvvko
tolimesniuig?
L 1 ? 1 , t—• naitės. Visos jos buvo pa- keleivinių automobilių.
^o-kelias
dalyvavo _ taiptautinej
Jau nuo pavasario V. Vokelias dienas rusai grąžino valstybės
valstybes grynas reikalas.
kietijos ir V. Berlyno auto- anglams popierius be para- Nieko žmogus
TIKINTIEM DOVANAI
Kam pinigus nu,kute
kur
nėia
mašinos (visokių rūšių) mo- šų, girdi, tai vokiečių rei- bet įsako amerikiečius
naudos. Įnikime au be pinigų. Jcz.
ka už sutartimis numatytų kalas, tegul jie ir kalbasi, leisti, žodžiu, mažiau nega-nag Dubauskai, kuriems do-Zječiu šaltanosiu ir t.t. Lie- Ma«ina kuria nasknlino 55: 1-2. Nesunku bu.- .) ura Ivnjrva,
11: 27-30.
kelių tarp abiejų galų nau-Kas čia jau blogo, atrody-n, negu gali. Bet to jo bei-vanas iteikė Grigienė, ir To- tuviai’turėjo gražiausiai na čia esąs vienintelis lietuvis "
Alik Armin
•ro r'ė Ji ass. St.,
dėjimų gana aukštus mokės-tų Tarp abiejų Vokietijų nai dar nesuvokė: kad uz- mai iš'Bl.ooks ju vedybinio
J »
į > advokX”jXs Sniečkus
(3)
čius, kas atsiliepia kainų juk senai veikia tarpzomnes trauke ‘ unaravai:
gyvenimo 25 metu sukak-'
^-ut b
\u
t -•
Sniečkus- __ Gary, lnd.
l-r •
-martvc
nl.A-ė _tip
vieni vra no s>'enimo
meui SUKdK ,ilgio iškabos buvo uzrasas: Smth, darbščiu moterų bukilimui. Nesenai dnban- utai i>s keičiama.i piekeJ e, gndi, vieni yna po-nes proga> kuriems dovanu Calgario Lietuviu Draugija vo mažiai ranuorta PriešąPaieškojimai
tiems .tisų sektoriaus gyven- mis. Bet si syk rusu zonos na.: Susipynė: vokiečiai ne- jteikė A Kučinskas ir B
iškabos »ale buvo k°s ta-ct Jžt esus Lietuvos Paieškau mano sesers Micha
tojams vakariniuose sekto- įstaigos gana giliu bosu pa- priklausomi, auksciausią ga- Yauga
viename įSKaoos &aie u o kis puvo užtiestas Lietu\o.
J
,T-~*----- žemėlapis, antra-ir Kanados vėliavomis, sa iluos Banaitienės-Stankienės sū

Kas nauja Berlyne

'į
'S

• r*.

Į
t

nų Vlado Banaičio ir Igno Stan
kaus ir mirusio brolio Jono La
zausko vaikų, kurie gyveno Miciūnuose prie Putinėlio mieste, ,,, lio, Kauno rėdyboj. Jie patys,

nos tannKUOSe —aarnovie- mimsieuja. Vid, jau matom,
. •
, ,• ,
,- ,
,
TT
mai, matyti, buvo gardus, laikraštis “Calgary Herald jei yra pasitrauke f užsienį ar.
tėse Rvtu zonos gyvento- berno esama “unaravo.”
Kaip ten toliau bus, pa- ,
‘
bet šiandien, lyg
<°’ » venas,o1
jams suvaržyti leidimai iš- Be suminėtų “dovanėlių” matysim,
lv~. Schenectady,
roa >a-' nes jie buvo greičiausia is- įdėjo jo atvaizdą ir pagyrė. ba apie juos žinantieji< prašomi
N. y
Tai tokie mūsų vieši pa- pranešti man šiuo adresu:
važiuoti į Vakai-ų Vokietiją, iš “koegzistentų” pusės, užkerėti, audžia iš galo į Radžiūnas, iš Sėdžiu k., Vil- pirkti.
Paiodą galėjo aplankyki gji-^^ymai. Ta proga reik Mrs. M. Besakirskis
suvaržyti ir išvažiavimai iš lauktina dar ir ko daugiau, galą po rusų sektorių ame- kijog vaJ Kauno aps‘
i,i,
a
P
ie.4’00? asmenų, nes ii pastebėti, kad čia ir senieji F D i. Box 75
Vakarų Vokietijos į nišų Rusų sektoriaus nervų pjūk- rikiečiai ir anglai autobu- sidabras, Stasys, sūnus
ri
..
erd\i
legionierių salė
>aiė nega- jr naujieji dirba sykiu ir ^ee<ls I-erry. N. H
zoną lankyli artimuosius, lai vis labiau pradeda dilin- ^ais. Kasdien. Naudojasi su- 2O ,r Kotrynos Bikauskaitės. iš .
norinčiu
ieiti
sū

visų
santaikoje, todėl ir didesni Paieškau savo brolių: Pranciškaus
J
nors anksčiau tas lietė tik ti. Piktas žmogus visuomet verenumu ...
Naumiesčio parap.. Sakių aps.
talpinti.
(uyv. Roehester, N. Y.),
darbai
lengviau įveikiami. .Jot-ukyno
Vakarų Berlyno gyventojus: priekabių ieško: tai trypia Ak, teisybė, rusų sekto- Simonaitis, Juozas, gyvenęs
Dominyko Marciulajčio (gyveno So.
Bostone. Ma- .) ir Adomu Marciupastarieji nišų zoną jau be- ant kojų, tai akmeniu svie- riaus bernai,padrąsinti I)i- \ okietijoje. ovėliau Anglijoje. Neatsilikome ir Piliečiu
lak-io
i|ry>. Cambridye. Mass.). Jie
Yauga
atidarė
krautuvę
šimulaitis.
Juozapasir ir jo
jo se
veik pamiršę, jokio kelio į džia, tai kelią paspendžia brovos, nieko daugiau nega-šimulaitis.
Juozapas
patys ar juo- žinantieji atsiliepkit,dieną
adresu:
ten jiems nėra. Gi paskuti- arba, jei nieko negali, paro- linčio žmogaus, “suverenu-serys. vaikai Pranciškaus ŠimuVincas Mareiulaitis
Šiemet tą dieną nebuvo Yauga, ilgus metus dirbęs
laičio, kuris buvo kilęs iš Vii
\Vest Peru, Maine
nėmis dienomis vadinama do liežuvį.
ma mėgina perkelti ir į keliškių k., Sintautų vai , ša
automechaniku, metė tą
darbo milicija paaštrino ap- Kiek dar ir dėlto ‘‘ketu- vakarų sektorius. Ten, ga kių aps.
Brocktone, Mass.,
darbą ir 21-joje gatvėje ati Prįeš tris metus
KARŠTA VIETA
i
žuvo Ipolitą: Žukauskas. Aš. jo kailink visą V. Berlyną kontro- rių galiūnų” statuto Berly- liūnų senais sutarimais, vi- škimelis. Konstantinas ir jo
darė valgomųjų reikmenų myn<-.. '.za!iu suteikl. žinių apie jo
dienas.
les, lygiai aštrėja kontrolės ne. Kaip žinot, metų metus sos geležinkelio linijos pri- SC;,er„s Stasiūnienė, Domicėlė
krautuvę.
Geriausios klo- p^kmine^
r
.virs. V. B,, !: n
tarp V. Berlyno ir V. Vo- buvo ramiausia, ėjo ameri- klsuso rusu zonos vadovy- ;r Čižiūnienė. EmiSja
ties tau. Baly, naujame darhi N. Main Str.,
kietijos kursuojančių auto- kiečiai Į rusų sektorių ir
ia* jie veža is rusų stačiokas. Juozas, iš Kazlišbe. Vietos lietuviai be abePaieškau Antano laltakojo iš Jecmašinų, traukinių, kurios, grižo, vėl ėjo ir vėl grįžo, sektorių į geležinkelių patai- kių k.. Kaziu - Rūdos vai.
IEŠKO DARKO
kayaliu km.. Raguvos vaisė., Pane
įeikia pripažinti, paskuti-svarbu, kad turėjai savoda-Pas vakaruose komunistus Stasiūnienė - škimelytė. jos
vėžio apskr. 1929-31 m. jis lankėsi
niais metais visgi buvo lies leidimą ten vykti. Tas susirinkimams. Čia policija sesuo žižiūnienė. Emilija, ir
Moteris (tremtinė) apie
50 m. Lietuvoje ir vedė Stefanija Birbi
minkštokos, žinoma, jei ne- lietė visus “galiūnus.” bet yėl už čiuprvnų ir lauk. na- orolis škimelis. Konstantinas.
amžiaus, ieško mažoje šeimoje dar laitę. Palike žmona, jrrjžo j JAV’
I
bo. Norėčiau važiuoti Chk-a<jon ar ir gyveno 1G05 Madison St.. Bary,
nukrypai nuo kelio. Nukry- maskviškiai Vakarų Berly-m°- Seka visais balsais
' ’^da‘s;
lnd. Jis pats ar ji žinantieji praOna.
jos
seuso
ba Bostonan.
Rašyti:
pusėj triukšmas:
laiantiene.
pęs — patekdavo tuojau ii-ne uniformuoti nesirodė, anoJ. r--u
- ------------ mus, Giedrimienė
neškit man, nes turiu svarbų leikaBesė. ir kitos jųdP. O. Box 5815
gi*'di, vaiko iš mūsų paža- . seserys, dukterys Kazigesnio laiko globai su bau- jiems neduodavo ir jų vai- girdi,
lą. Paieško jo buvusi žmonos ilraaCleveland 1, Ohio
(511
ko
gero,
dar
dėtos
žemės!
Ir
vėl
painiamjero
(52)
domis, kalėjimu ir kitokiais džia leidimų,
Bronė Yuškicnė
priedais atminčiai.
užsikrės kokia kapitalistine va:
sektoriuj galiūnų jumosa, Vincas, iš Smilgių
f.5 Peahody St..
RAMUNĖS
Rytų zonos gyventojai, šmaravidla, paskui vežiok sutartys atšauktos, o vakarų k.. Sasnavos vai.. Marijampolės
Gardner, Mass.
švieži
Ramunes _ _________________________
dirbantieji valstybinėse dar- tokį tūkstančius kilometrų sektoriuose jos kriukių vie- apskrities.
JORDAN
Žiedai pusė svaro Paieškoma Ona VENCLOVIENĖ,
Vilkenas, Valentinas.
bovietėse. parašais turėjo keliu metų dezinfekcijai i oi imamos,
$1.25. Ramunių ar- gyvenusi 2107 75th St.. Detroit,
m M KHAUfA
Mich.
pasižadėti nevykti į V. Ber- kokią Vorkutos užkampę... Tokia mašdaug šiandien Židonienė - Pakarklytė. Anasbatu visada gerai 16’ Mk
‘h- S,rart*>s žinios iš Lietuvos.
Ji
pati ar jos vaikai (sūnus
ir
mano
tazija.
jos
sesuo
Baniūnienė.
lyną, gi atatinkamoms įs- Taigi. O matot, aną kai - padėtis, žiūrint is
gert. Liepos žiedai Vincas), ar ja žinantieji, prašomi
Elzbieta.
pusė s v. §1-25. Lie- atsiliepti šiuo adresu: One. Pakaltaigoms pavesta
kuosku- tą ir sučiupo amerikiečius, “kulminacinio” pakaušio.
žižiūnienė - škimelytė. Emi
V.
Žarsteklis
pos žiedai yra var- nienė. 114 New Park Avė.. Hartblausiai baigti V. Berlyną Pervažiavo visą rytų sektoJtATUtJ MlltS
lija. jos sesuo Stasiūnienė. Do
tlįįnsf-i-ul.

micėlė. ir brolis škimelis. Kons
tantinas.
Juokis—būk linksmas I Juokas sveikatai, kaip maši LIETIAOS GENERALINIO
Juoda rodyklė rodo vietą
nai tepalas I įsigyk sau ir draugams kišenini, iliustuota KONSULATO NEW YORKE Ieškomieji arba apie juos
prie Galilėjaus ežero, ku
PAlEsKO.MI ASMENYS žinantieji maloniai prašomi at
VAIVOS JI OKŲ PATARĖJĄ:
rioj Izraelio kariai užpuo.
---------.siliepti Į:
Juoktis Sveika
lė Sirijoos sargybas. Pla
Baniūnienė - Pakarklytė. Elz- Consulate Gen. of Lithuania
Tai 300 juokų rinkinys. 1(M) iš jų ‘‘juokai iki ašarų”. Lieta, ir jos sesuo Židonienė.
čiau apie tai rašoma “Kas
41 West 82nd Street
Paskubėk! Pirmieji 300 ekzempliorių ypatingai gero Anastazija.
savaitė“ skyriuje.
New York 24. N. Y.
popieriaus. Siųsk du dolerius (vėliau bus brangiau).
Gajauskas. Adomas. Justinas
VAIVOS pavedimu:
ir Kazimieras, sūnūs Liudviko.
N. JONUŠKA
M. MATULIONIS is svencionių valsčiaus.
15 ( otton St.
3551 Keei Avė.
Gujauskas. Krisiukas. sūnūs
SVIESKIMES
Roslindale, Mass.
Chicago. III.
Mateušo. iš Švenčionių vaisė. l
Giedrimienė. Besė jos sesuo; ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ
Talantienė. Ona ir kitos jų ypač tų, kurios parduodamos už visai ž.monišką kainą ir
dviejų
seserys, dukterys Kaži-, kurias pradėjęs skaityti, skaitysi neatsikvėpdamas. kol
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
miero.
pabaigsi. $13.00 VERTĖS KNYGŲ DABAR TIK Už
Kacevičius. .Jurgis.
$5.00! Tuoj kišk penkinukę į voką ir siųsk, nes tokia
AMERIKOJE
Kasiulis. Augustas,
sūnus
proga atsitinka rečiau, nei aukso kločių suradimas.
KVIEČIA VISUS | BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ
Miko.
' ’ PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai
Katiliūtė - Penkaitienė. Mag- SAUIĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane. r.es
susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
myli. o nemylėt negali, kada mane skaitai. 311 psl„
idė ir jos duktė Izabelė Penkaituvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu
Kaina $3.00
’tytė.
vos ateitį.
Klementis. Feliksas, iš židi- ČIKAGOS ŠEŠĖLI .AI (novelės) sako: skaitai mane. nes
į.kų vais.. Mažeikių apskričio.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą,
aš parodau tau gyvenimą baisesnį, negu pats gyvenimas
Kumpy tė (Kum pys), Ėdė.
suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai
parodytų. 316 psl.. kaina $3.00. Iliustruota.
duktė Simo Kumpio ir Edės
įstojantiems. Pasinaudokite proga.
i Kumpienės Juozaitytės, gimu ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščio i
APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra
si 1881 m., Alangos k.. Taura širdies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skai
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su
tysi.. 449 psl., kaina $4.00. Iliustruota.
gės aps. Prašomi atsiliepti jos
fraternalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės
giminės.
ŠLIUPTARNIAI
<Amerikos lietuvių gyvenimo knyga)
jums ir jūsų Seimai nelaimėje,
Pakarklytė. Anastazija Žido sako: tik mane skaitydamas tnatysi lietuvių tauto-; tre
SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
nienė ir Elzbieta Baniūnienė.
čiosios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą
bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
Papinigis. Kazimieras,
iš ir tautinį išlikimą. 652 psl., kieti viršeliai, kaina tik $3.00!
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
Švenčionių vai.
rašysite SLA Sekretoriui:
Penkaitienė - Katiliūtė. Mag VISOS 4 KNYGOS SYKIU tik už $5.00! Persiuntimo
dė ir jos duktė Izabelė Penkai- kaštus apmokame. Rašykite: Dr. Alg. Margeris. 3325 K.
DR. M. J. VINIKAS
Halsted St., Chicagn 8, III.
tytė.
307 We»t 30th Street, New York 1, N. Y.
P.
S. Puikiausia Kalėdų dovana—eitos knygos.
Pručinskas, Vytautas ir kiti

Reumatiški Skaosnai

414 Broadvvay
So. Boston 27. Mass.
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Mu. s.

tojami dėl iššauki- ford 6, Conn.
(52
mo prakaito, pūslės ligų. šalčio
ir inkstų ligų.
Puplaiškių Lapai
pusė sv.
$1.25. Kartusis puplaiškis ge
GERA MOSTIS
rai nuo kepeni) ligų. škorbuto, Deks-nio Galinca Mosth, sudaryta
dauir skirtinoj elementų, turi sa
geltligės, reumatizmo ir kirmi iš
vyje galinirą šilima, dildydama ga
nų. Trejanka 75 centai. Tre- lindai. iitarpins Reumatiškus skaus
rankų, kojų skaudėjimą ir tir
janka nuo visokių vidurių pik mus.
pimų. dieglius, šaltį. 1 taurumui im0tybių.
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės.
ilgiaus ale tuojaus įsigyk
Prisiųsk $4.00 tai gausi vis Nelauk
DEKF.NS OINTMENT. ai ba rašy
ką kas čia yra pasakyta.
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.<K);

ALEXANDER’S CO.

r

lG-oz. $5.00
Garantuojame pasek
mes ar gražiname pinigus.
(47)
DEKF.N S O1NT.MENT CO.
P. O. I’ov (»♦»<». Newark 1. N. J.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Je* tamstoms reikia—
BIZNIO KORČIUKIŲ
SPAUSDINTŲ VOKŲ
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
o PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

‘KELEIVIS”
636 Ea»t Rroadway. South Boiton 27, Maaa.
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KELEIVIS. SO. BOSTON

Puslapis Aštuntas

' Vagis aplankė
Waitaičio užeigą

PADĖKA

DĖKOJAME

Nepriklausomybes
minėjimas

i! Dr. B. Matulionis

Vidaus specialiai plaučių ir iir
Artėjančių švenčių pro
LDD 21 kuopos gruodžio
dies ligos. Priima bet kuria die
ga, kaip ir pereitais metais, Viktoro VVaitaičio laiko- 4 d. pokylio komisija dėko- Vietos Lietuvių Tarybos nų, iš anksto susitarus telefonu ai
ku.
Evangeliškųjų grupių tikiu-mą “K. Street” s-vuklę per-ja: šeimininkėms — O. Ge-skyrius Vasario 16 d minė- 1 laiš
Telef. 22, Pascoag, Rhode
Adresas: State Sanatorium,
tieji prisiminė sergančius ir ietą savaitę aplankė vagis, gužienei, T. Brazaitienei, O. jimą nutarė rengti vasario
Wallum Lake. Rhode leiaad.
skurde vargstančius savo Jis Įsilaužė i vidų, išplėšė Yalmokienei, J. Vmeiūnie-19 d. Thomas Park mokyk- Astumas:
nuo Providenco—24 my
nuo VVorcester—26 m., no*
RAUDONĄJĮ VYNĄ” nas taip pat nebe naujokas tautiečius evangelikus Vo-seifą ir išsinešė gėrimų. Po-nei, Z.
Patkauskienei, K. loję. Minėjime dalyvaus lios,
Boston ar Broektoo—50 m., nuo
pamačius
scenoje, tačiau šį kartą ryš- kietijoje.
licija pastebėjo duris atplėš- Valantienei; prie stalų pa- Lietuvos Laisvės komiteto Thompson, Conn.,—10 mylių.
Kiai jautėsiĮsijautimo
įsijautimo į i sasa- Pradžią
Pradžią padarė
padarė PeaboPeabo-tas
tas ir
ir pranešė savininkui, tarnavusioms: M. Anestai-pirm. Sidzikauskas ir Alto
Gruodžio mėn. 11 d. So. vo vaidmenį stoka. Gal
Gal»er
perdžio
džioE v.Ev.Baptistu
BaptistųDrauguoDrauguo-kuris
kurisdabar
dabargyvena
gyvenaMiltone,
Miltone, tei.
tei, A. Ramanauskaitei, P. iždininkas Vaidila.
EMPIRE WALLPAPER
Boston High School alėje mažai laiko buvo repetuoti, menė, Chesnut St., paauko- o seniau gyveno So. Bosto- Strikaitei, O. Sondovv.------------------COMPANY
gausiai susirinkę žiūrovai gal perdidelis savo sugebė- dama tam reikalui $105.00. ne. Jokiu vagių pėdsakų Pokylio rengimu rūpinosi Sutinka N. Metus
skaninusi latvių lasytojo jimais pasitikėjimas, o gal So. Bostono Evangeliškasis dar nesusekta,
S. Janeliūnas, V. Jackūnas,
Savininkas Geraid Vareika
Įvairios
organizacijos
veikalu ‘'Raudonasis Y y- ir kitos priežastys neleido Susirinkimas, 4th ir L g-vių
J. Andrevv. F. Raman. W.
Didelis pasirinkimas viso
nas”. Prieš spektakli mū sų Įsimylėjusiam jūrininkui pa- kampas, pradėjęs tam reikamiškinio mirties
V. A nešta. E. Brazaitis, C. gruodžio 31 d. rengia N. kiausių popierių ir “oilcloth”
Metų sutikimą: Sandara ir
spaudoje ir privačiuose poo-sireikšti taip, kaip jis pri-lui aukų linkimo vajų, susienoms lipdyti
Lake.
Tautinė
Sąjunga
savo
pa

su didele nuolaida
kalbiuose “Raudonasis Vv- valėio ir galėio. Tarnaitė rinko $266.50. Gavus is
_
Komisijos vardu
talpose,
Gedmintus
norintie

nas" buvo vadinamas kolitą Zarankaitė, kaip ir
Ev^m
N. Jonuška
ji pagerbti Strand kavinėje 135 Emerson St., k. Broadway
mediją.
Bet jis ne visai sada, pasiimtame vaidmenv- gelijos Susirinkimo 101.00
...
Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniais
toks. Netrūksta tame veika-!je buvo puiki. Tai
viena dol. ir iš kun. K. Burbulio,
V,i Gražios studentų pastangos ir tt.
iki 8 vai. vakaro
le komedijinio elemento,| Dramos Sambūrio žvaigž- iŠ Čikagos 15 dol., susidarė
„uįb,.olis Edvardas
VISI PASIMATYSIME
bet sana to jis daugely vie-dzių. Mes ją jau įpratome ts viso S48..50. _
Zabarskas (Chicagoje) pus- Bostono universiteto tarp
tų pasineša dramatinėn pu matytl. atsiprašau uz issi- htos sumos užsakyta 446 bro|is Jena5 Gudefe
tautinės studentų dienos p. p. Leonijos ir Juozo
DR. D. PILKA
sėn. Gal tiksliausias “Rau reiškimą, taradaikos parei- CARE maisto pakietai, ir
.
, , .
parodoje dalyvavo ir lietu- Gedmintų 20 metų vedybiOfiso Valandos: nuo 2 iki 4
donojo Vyno” vardas būtų gose. Reikėtų kada nors jai likusieji $41.50 išsiųsta kun.
"
..
‘ viai. Daugiau ne 40 tautų nio gyvenimo sukakties iš
ir nuo 7 iki 8
komedijinė pjesė. Joje pa leisti pasireikšti stiprioje A. Keleno žinion pakietų isf
joję išstatė būdingus kiek- kilmėse, kurios Įvyks Naujų
Bostone
■.
546 BROADWAY
liečiama labai dažna kas rimtoje, dramatinėje rolėje, siuntinėjimo palengvinimui
vienai tautai eksponatus. Metų sutikimo vakarą gruoJohn Gudelis
SO. BOSTON, MASS.
dieninio gyvenimo tiesa: Turime talentą ir privalėtu- Vokietijoje.
Lietuvių skyrių tarp kitų džio 31 d. 8 vai. “Strand
Telefonas: SO 8-1320
aukojo:
senstelėjusio vyro. jo jau- me ji visapusiai išnaudoti.
FaJkietų vajuje
eksponatų puošė ir prof. Ig- Cafe” salėje 376 Broadnos žmonos ir jos jauno Zitos partneris tarnas Ali- Peabody Ev. Baptistų Drau- Studentų dailės paroda
no Končiaus medžio droži- wav, South Bostone,
garbintojo išgyvenimai.
tanas Vilėniškis visus malo- guomenė $105, Philadelphi-------r.iai, kuriais lankytojai ypa- Vietas rezervuotis prašo
Latvis Y. Karklinš tuos niai nustebino, sukurdamas jos Pilnos Evangelijos Susi- Kilnojamos studentų dai- tingai domėjosi.
TeL AV 2-4026
me pas: Antaną Andrulio
išgyvenimus Įpynė Į labai nemeluotai Įtikinamą cha- rinkimas $101.00, So. Bos- lės parodos, kulią rengia Lietuvių skyrių organiza- ni 245 VV 5th St. So. Boston,
Dr. John Repshis
stiprią ir prasmingą dialo rakteli, žiūrovai jam, kaip tono EvangeliškasisSusirin-Lietuvių Studentų Santara, vo oana Barmiūtė ir Tadas tel. AN 8-5503;
Povilą
LIETUVIS GYDYTOJAS
ginę formą. Pokalbiai šita ir Kačinskui ne kartą plojo kimas $47.00, Petras Mak- Bostonu Garbės Komitetą Naginionis. Malonu, kad Jančauską, 17 Mt. Ida Rd.
me veikale yra pati stip pertraukdami vaidinimą.
svytis $20.00, Eva
Valandos: 2-4 ir 6-8
Enzins sudaro dr. Marija Alseikai- mūsų studentai sugeba gra- Dorchester, ir Lithuanian
Nedaliomis ir Šventadien.aia:
riausia statyoinė medžiaga. Rašytojo žmona Regina SI < .00. Po $15.00 aukojo:
tė
Gimbutienė,
aukojo: tė - Gimbutienė,\ ytautas ^iai garsinti lietuvių vardą Furniture
krautuvėje, 366
nuo 10 iki 12 ryto
Tas labai apsunkina akto Norvaišaitė tokio plataus Aug. Orentas ir kun. K. Izbicka.'. dr. Brunonas Kai- keliolikos tūkstančių įvairių Brcaduay. So Boston, tel.
495 Columbia Road
rius. bet žiūrovams suteikia masto vaidmenyje pasirodė Burbulys. Po 12.00 aukojo, vaitis, Juozas Kapočius, tautu studentu tarpe.
Arti l'ph^n’s Corner
AN 8-4618.
dvigubą malonumą: sekti pirmą kaitą. Ir neapvylė. Richardas Urbšas ir Adol- Jackus Sonda. Petras Višči_ _________________
DORCHESTER. MASS.
Išnuomojamas butas
režisūros sukurtas
geras \ ietomis. tiesa, buvo junta- tas Klema?. I o $10. M. Ii- nis ir dail. Viktoras \ izgii- Baigiasi nuomu kontrole
mizanscenas ir kartu skanė- mas varžymasis, nedrąsa, jinienė, K. Žilinskas, Jokūb. da. Paroda bus atkelta į
4 kambatis aktorių nepaprastai vy- tačiau tai*) būna visiems Ensinas, Dr. Alfr. Krisiukė- Bostoną sausio mėnesio 14- Gmodžio 31 d. baigiasi Išnuomojamas
FLOOD SQUARE
butas, šiltas vanduo, balkusiais pokalbiais, išsireišy pirmuosius platesnius žings-'nas, W. Lendraitis, Kava-15 d.d.
butu nuomos kontrolė Bos tos sinkos trečiame aukšte,
HARDWARE CO.
kimais ir giliomis
diliomis mintimi
mintimis. nin<
mus crpnos
sceno mene žengian- iiauskai, Šležai. L. Banys.
tone ir dar 33 Massachu- Teirautis ten pat 298 E 8th
Savininkas A. J. Alekna
Nors veikale judinama la tiems.
Po» $5: P. Blakytis. inž.Eug. Sia,o panaikinti
setts valstijos miestuose. St 2-me aukšte, So. Bos628 East Broadvvay
bai slidi meilės sritis, bet Ir po šio spektaklio mūsų Manonai
anonaiiis. B. Micpovilius, pasa|vinį mokesti
South Boston 27. Mass.
Kiek pakils nuomos kon ton, Mass.
(51)
Telefonas SO 8-4148
tas atliekama taip vykusiai' Henrikas Kačinskas , tikime, X iš So. Bostono. J. Jasins_____
trolei apsibaigus Įvaii
Benjamin Moore Malevos
ir. pasakysime, padoriai. nepasitrauks
išni omi ujamas bitas
iš Bostono kas. P. Jasinskas, prof. A. Atstovas John F. Cre- spėliojama.
Popieros Sienoms
1Skad nė vienoje vietoje ne- Dramos Sambūrio nes ir ši Biržiška. Pr. Lembertas. Po mens Įnešė pasiūlymą pa- ' Bostono majoras sukūrė K‘~li:;daieStiklas Langams
. .
nuomuojamas trečiame aukšte 4-ių
piasiKisa papiKtinimą uke- tartą jo partneriai savo $3Chr. Petrauskas ir J. naikinti >2 pagalvini mO- teisingos
Visokie Reikmenys Namams
nuomos Vald\ oą , kambarių butą.-, šildomas <zaru. su
Reikmenys Plumberiapas
y-*
»-v
•
k
4
•
Tani:
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“
y«xxwv
jam
geuOS
vaiayoa
M jiS- kUl'į neturės teisės nuomų visais {.atomima;-. trraziai įrengtas,
---p—
Visokie Geležies Daiktai
vi, nui; ua1 Tc*i
veikalas priimtinas u mo- rė.
tensky. Emd. L. Ketvirtis, sachusetts valstijos vyrai nustatai, bet tik patars ir
'
'■ pt,J « J- Gu(k;'
raliausios sielos žiūrovui.
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savo orumu veiks, kad nuo2e0 Cummins Highway
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J iek gėlvna Įpviė dar viena gra- džius. X is So. Bostono, E. Per Kalėdas susituokia-------------------------REAL ESTATE & INSURANCE
(1» 2 šeimų prie jūros < L St. > 4
toms vaišėms autoriaus nu-j^ų žiedą. Dabar laukiame. Perevičius, J.. Audick, A. Vytautas Eikinas iš Brock- Lankėsi P. Miliauskas
ir 5 kambariai, prašoma $>0500.
409 W. Broadway
prie Ashmont St.,
(2)
3
šeimų
matyta seimininkų. Būtent: <ada ii paruoš vieną stip- Smith. Juozas Mačinskas, tono su bostoniete Danute
SOUTH
BOSTON. MASS.
--------po 5 kambarius vienas butas šildoOffice Tel. AN 8-0948
pagyvenęs rašytojas, jo jau riaušių lietuviškų dramos A. \ akauza. \\. Marcinkus Paplauskaite.
Vestuvinis Praeitą savaitę mūsų re- mas su a’vva. automatiškas karštas
Res. 37 ORIOLE STREET
na ir labai graži žmona, jų veikalų: “Prieš Srovę.”
ir 50c. Peter Sank.
pokylis bus Brocktono San- dakcijoje lankėsi Worceste- vanduo, baltos kinkos, ?e.8oo.
West Roxbury. Ma
tarnaitė ir tarnas, ir rašyto Dailininko Vizgirdos pieš- Visiems aukojusiems nu0" daros salėje, (30 Intervale rio veikėjas Petras Miliaus- Skambinkit V. Stelmokui, Realtor
Tel. FA 3-5515
AN 8-0605 ar CO 5-5463.
jo žmonos garbintojas bei :cs “Raudonajam Vynui” širdžiai dėkojame.
gatvė i gruodžio 25 d. 3 kas.
viliotojas — jūrininkas. Ke- dekoracijos geros ir labai So. Bostono Evangeliško- vai. p.p.
RADIO PROGRAMA
turi vaidintojai: tarnas, tar gražiai tinka veikalo pobū- jo Susirinkimo vardu
Mirė A. Lukienė
Lietuvių Radio programa Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013
naitė, jauna ponia ir jūri ožiui ir veikalo eigai.
Komitetas
Pamiršta Kiliulienė
ninkas buvo Bostono LietuJurgis
Gruodžio 17 d. mirė Agnė iš stoties WBMS, 1090 ki- Dr. J. C. Seymour
iociklų. veikia sekmadievių Diamos Sambūrio na(LANDŽIUS)
Praeitame numery pa- Antanavičiūtė - Lukienė. gyTa pati “valdžia’
12
iki
12:30
vai.
į iai. o penktasis — rašyto
N. Metu sutikimas
nuf)
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
skelbtoj Bostono vyrų cho- venusi So. Bostone. Velionė
jas — mūsų scenos pažiba
Vartoja vėliausios konstrukcijos
(lukteri
1
Perduodamos
lietuLietuviu Piliečių Dr-jos ro padėkoj praleista šeimi- paliko vyrą Joną.
viskos
dainos,
muzika
ir
X-RAY A para ta
Henrikas Kačinskas.
Dorchesterio Lietuvių Pi nariai gruodžio 15 d. rinko ninkės Kiliulienės pavardė. Mary Flister ir sūnų Joną.
Pritaiko Akinius
Magdutės Pasaka.
Ach, tas Henrikas! Jeigu liečiu Klubas (1810 Dor savo “valdžia”. Pirmininku
vsooeooooooooeooaosoosogoesoegooooesgooooaosoooB^
Bizrj0 reikalais kreiptis J VALANDOS: nuo 2-4, nuo 'MI
jis scenoje vaidintų ir di chester Avę.), i engia Naujų pen-inktas adv. Young, vice- |
534 BROADWAY
0
Baltic
Florists
gėlių
ir
do

džiausio nedorėlio vaidme Metų sutikimą. Kuris Įvyks pj1TO Neviera, sekretorių |
SOUTH BOSTON, MASS.
P. & B. PAKERY
vanų krautuvę, 502 East
nį, vis tiek žiūrovų simpati šeštadienį, gruodžio (De- Lekvs> fin -ekr Gailius. I
BALTIC RYE BREAD KEPĖJAI
! Broadway, So. Bostone.
jos būtų jo puseje. Ka- ga-;cember) 31 d.. 7:30 val.va-ižd/Baltrašūnas, m a r:
Tel. SO 8-0489. Ten gau Tel. SO 8-2805
n prilygti jo vaidybai. \ ie-jkaro klubo patalpose. Bus Grendel. I kontrolė komisi- i
Sveikina visus savo kostumierius su
namas ir “Keleivis.”
nas didelis, didelis pasigė- gardžių \algių, geių gėri- ja; (jr Antanėlis. Romanas |
Dr. J. L. Pasakomis
Steponas Minku*.
lejima-ri Nieko nuostabaus, mų, geros muzikos ir links- 'ir Gedmintas. Direktoriais |
Kalėdų Šventėmis
kad ir ši karta*- visu<- žiūrovu.«. minsimės iki v vėlyvos na^_ išrinkti: Arlauskas, Casper, |
Dr. Amelia E. Rodd
ypač moteriškosios giminės, ties. \ isu> piašo at>ilank\ti. Jakutis, adv. Grigalius, Gri- ?
NAMŲ SAVININKAMS
Ir linki visiems sulaukti linksmai
OPTOMETRISTAI
simpatijos ir atodūsiai ėjo
Klubo Valdyba
ganavičius, dr. Kapočius, |
VALANDOS:
I’en‘įname namus iš lauko
to pagyvenusio ir, atrodo,
8
Nuo ;» ryto iki 6 vakaro.
Namaksy.
ir
vidaus;
apkalame
šingeLaimingų Naujų Metų
4
Seredomis—ofisas uždarytas.
nesimpatiško rašytojo pu Taip jie sveikina
Balsavime dalyvavo apie K
liais; sutaisome pijazus ir
sėn, bet ne jo konkurento,
447 BROADMAY
Pranas Plekavicus
dengiam bei "taisom stogus.
580 narių.
SOUTH
BOSTON, MASS.
prašmatnia jūrininko uni- M. ir J. Gimbutai iš West
3
Prašome kreiptis laišku
9
815
Cambridge
St.
—
:
—
Cambridge,
Mass.
forma pasipuosusio jaunik- Roxburio Kalėdų proga pa
John Pei rus
lio meilužio adresu.
‘aukojo BALFui $20.00 ir Pusė biliono dovanų
r
VAISTAS “AZ1VA”
206 Gold Street
Rašytojo žmonos vilioto-'sveikina draugus ir pažistaRandolph.
Mass.
Fordo fondas ligoninėms
1— Vaistas nuo nudegimo Ir
;as jūrininkas Kazvs Baru- mus.
409
Arba
po
pietų
užeikite:
nuo
nušutimo vandeniu.
ir šviesimo Įstaigoms pasky
V.
Broadway,
Room
4,
LINKSMA
LIETUVIŠKA
UŽEIGA
2—
Vaistas nuo atdarų žaizdg
rė pusę biliono dolerių. Iš
So. Boston. Mass.
NAUJAS ATIDARYMAS
' j—mostis.
tos sumos 36 Massashusetts
3— Akių vaistas.
valstijos mokyklos gavo S2,4— Vaistas nuo kojų niežėji
589,600 ir 128 ligoninės $7,Ant Melsvo “Robins Pond” Ežero
mo,
pirštams, tarpupirštėms ir
APSIDRAUSK NUO
919,200.
papirštėms.
J
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CASA LOMA

Raynham Coimiry Club

Route 106, East Bridgevvater, Mass.

Ant Rn/ėno Kalnelio

ĮVAIRUS GĖRIMAI IR VALGIAI
šokiai kiek vieną penktadieni ir šeštadienį vakaraiHM kelia

lirid-ev/ater-Kavnhair. Line

vviecia visus Įaslink-miiiii savininkai

I rauk

ir Povilas Lapena-

Streikas atidėtas

. 1
Praeitą penktadieni ture
' jo prasidėti Boston - Albanv
geležinkeliečių streikas, bet
Vyriausios Tarpininkavimo
Valdybos pastangomis strei
kas atidėtas 60 dienų, o
per tą laiką gal abi šąli
susitaikys.

ĮVAIRŪS GĖRIMAI—UŽKANDŽIAI—PIZZA

šokiai kas trečiadienį, penktadienį ir šeštadienį.
Groja penkių asmenų Eddie Martin orkestrą.
Svkn adienį visus linksmina muzika ir dainomis Bill & Tex,
tlie ‘‘Singing Stveethearts.”

Cas.. Loma populiari vieta šokiams žiemą ir vasarą. Dėl
informacijų kreipkitės telefonu: Bridgeuater 8-*»5.

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. Broadway
So. lioston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

o—Vaistas nuo galvos niežė
jimo.
6—Vaistas nuo kosuldo. Greit
pagelbsti.
Reikalaukite šitų vai&tų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui
kiekviena numerį $1.
Pini
gai, čekis ar money orderis ii
kalno. Adresuokit:
(5-6).
Joseph Machinskaa
295 Silver Street
South Rostoa 27, Maus.

