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Užsienio Rėmimo Klausimas
Perkeliamas į Kongresą

KANDIDATAS

KAI! INE KEPURE

Per Šventes Visame Krašte
š: pirmadieni ?Ta-kvoje
Žuvo 7S0 Žmonių
pradėjo posėdžiauti AukšKaro Biu žetą

'buirioj" Sovietu S:» iungos
Taryba, kuriai vyriausybė Daugiausiai Žuvo Nelaiminguose Atsitikimuose Keliuo
Įteikė patvirt'nt’ vertybės se, Net 577 Žmonės ir Tūkstančiai Sužeistų; 62
Žmonės Žuvo Gaisruose ir Virš 100 Visokiose
me’ '-rH/et 1 a b
't’e**'
Nelaimėse;
Švenčių Skerdynės Kelia
tams.
Susirūpinimo.
Yyriausybė siūlo.
kadį
ateinantiems metams Į karo i ~ ~
~~ ~
metais Amerikoje
Vyriausybė jau yra nusi- Dideli Potvyniai
biudžetą būtų Įrašyta 102 Krašto L kyj€
stačiusi ateinatiems metams
su puse bilionų rubliu, arba
Didėja Monopoliai
siūlyti kongresui skirti dauKalifornijoj
8 su puse procentai
ma-Į
skaičius žmonių keliuose ir
giau lėšų užsieniams teikti,
žiau. kaip šiais metais. Bet
Atstovų
rūmų
v
i
en
^
ko-j
vairiose nelaimėse. Ikišiopadidinta
pagalba
eitų Prieš Kalėdas centralinę
Pusijos karo biudžetas i?? misija P° ilgų
ir
šiaurinę
Kalifornijos
Įį
aj rej.01.jįnjaj nejajm^gme_
Amerikos sąjungininkų
tik
dalis
Rusijos
kariškų
is-i
skelbia
valštvw ištiko didelė nejog visame krašte tai buvo 1925, kada per Ka
i j pajėgoms supnnti n \pac . . f * . ..
laidų, nes visa eilė ginkla-i: • •
Aviir»c iv
DldeleS llUtyS ten h'
imenių jungimasis Iėdų ŠVentes žuvo 566 žmoir Vidnnninln
Viduriniųjų RvtU
Azijos
vimosi ir •atominių
ginklų _____
šiekia rekordinio skaičiaus.
...
.
,
ūkiui
j°
tQ
kiu
smarkumu,
kad
kraštų atsilikusiam
bet šie metai sumuse
gaminimo išlaidų \ ra pa- Įmonįu skaičius mažėja ir
upės
išsiliejo
ir
visa
eilė
kelti.
slėptos kitose biudžeto da-‘-—„„a,
Kr, rekordą ir daug daugiau
Senatorius Estes Ketam er (demokratas iš Tennessee)
smarkiai nukentėjo
Ivse ir tikros ginklavimosi
flkfu^es^ mo’ŽUV° keliuOse irkl’
Vyriausybės tarpe dėl
paskelbė statysiąs savo kandidatūra prezidento vietai
- - nuo pakilusių upių. Kai kas
urnos ten niekas nežino U \’.astiO.
"iebia ™°" tokiose nelaimėse, o daug
pagalbos užsieniams
užimti.
.
..
,
.
.
..
nopouu
įsigaiejimo
Jsl£dauguma
a ėJini° pavojus, tūkstančių žmonių buvo sukaršti ginčai. -Jaunieji” ka- ;^ina <iakar Kalif°™?» iš'
il pac to nežino stebėtojaii iš
is Komisijos
_
tikusią
nelaimę
su
1906
me,
.
. . Patare keistų ir nugabentų Į ligonibineto nariai, su viceprezi
užsienių, kurie ..neturi
--- vyriausybei atsidėjus
Kalifornijos
žemės
dre-f
Arabų
Valstybės
Italijoj
Didelė
,
.
,.
sekti nes.
dento Nixono stipria para- ..
biudžeto ,tą pavojų
-ju ir
h. imtis
kuris
sugriovė
San
imtis priemonių §i
metų Kalėdos ejo
Jungia Savo Jėgąs
Streikų Vilnis patikli"*
^tikrini!1
U>1J<>>
ma, laimėjo ir vyi iausvbė r e.*,,\mVr
Francisco
miestą.
prieš monopolių Įsigalėjimą }enktynių su Liepos 4 d. minusistatė skirti užsienių pa
Potvynių
nelaimėse
Kalikrasto ūkyje.
nėjimu. šiais metais, kada
ramai daugiau lėšų. Bet
.. .
Jau trys arbų valstybės, Italijos vyriausybė šią sa-į
Republikonų mažuma to-žuvo 805 žmonės.
kongrese prieš pagalbą už- ,ol.niJ<JĮ žuvo ne
Egiptas, Sirija ir Saudi Ara-Į vaitę gali nuvirsti dėl plin- Indija Teiraujasi
slėniams yra didele opozici kaip 43 žmonės, o kelio; biją nutarė sujungti savo tančių visame krašte strei
Amerikos Dėl
ja abejose partijose.
Vy dešimtys tūkstančių žmo- karo jėgas vienoje vadovy- kų. Ypač vyriausybei gieriausybės šalininkai gal tik. nių turėjo apleisti savo gy- bėję.
Tos trys valstybės šia Valstybės tarnautojų Indijos vyriausybė nota- mais
«al pasitarnaus, kaifi įspėvenamus
namus
ir
ieškoti
ka’in
1>eisūdo ir ”°l? įsipiršti
jimas žmonėms per Naujuosu demokratu “intemaciobandė Į savo ankštą karo streikai, kurie iškyla ivai- „alinio" sparno pagalba gaaukš- sąjungą ĮĮtraukti ir Jordani-; riose krašto vietose ir ivj.;. e P^tenaut1. kaip Amen-SUotojams, kaip geri varto-uptl„ nors nanrastai
;a- laiki-_nos Prieglaudos
• X
Al-ginčą
ų pieteliai ir monopolijų visokie įėjimai mažai ką
tesnese
vietose.
Apskaiciuokul
2Ų000 vyru
vvru riose
ministerijose. K
- ,į, —
- su toj...
1^?
kuri- Wl
turi- 20,000
riose ministerijose.
Iš . ka ziun i Indijos
—
r
. rr_r..i.
PaamiKIikonai .
i i___ •
i.
ta. kad apie ■>0,000 žmonių
flnansuojam, į,. angį Italija turi 1,200,000 valstv-’L"^
i/
priešininkai,
se pravesti.
—-— tepaveiRia nčiannnj alaš^B
be pastoges per Kale- , ul-ininku vedama arabu hės tarnautom kuriu ali™ k
J
G ’ IndlJ0S Pa‘neginčija, k
Republikonai seniau sa buvo
du šventes ir tik dabar dalis
±
k'-We, Po te. kai vals- „iLsi/ ’ kkad įmonių jun- Nelaimingas švenčių sa\k>ta labai smai‘ vaitgalis skaitomas
kė, kad jau ateinančiais me
legioną, bet Jordanija į tą yra žemos Vyriausybė de-;^ sck,.eto,.ius j. F. Dultais pagalba užsieniams ga- Pra(lecla grįžti į savo
karo sąjungą atsisakė dėtis, ry bose siūle tarnautojų ai- je*. bendrai su
te
Įima bus žymiai sumažinti, dens užterštus namus.
Viena arabų valstybė, Ira-'gas pakelti, bet tarnautojai užsieniu reikalu ministerių 1.
® monoPoh pirmadienio 12 vai. nakties.
Prieš
Kalėdas
potvynius
jų
pavojus.
prie!nesutiko
su
vyriausybės
siū|
pavadjno
G
oa
“
Portugali_________________
bet praktikoje pasirodo,
Per 53 valandas švenčių 750
liūtys,
kad pagalba teks net didin- šukele audra ;*ir “
“'’J'3’ uo '.da-'
‘“'Turkijos ir Pakistano karo lymu. Tarnautojai streikais
žmonių žuvo ir tūkstančiai
ti. Dėl to republikonų ei- bar tiems
t,ems potvynių
Potvynių lankyRaj
są- nori priversti vyriausybę ■m,
neatsarYra buvo sužeisti dėl ,..
na. jog Amerika palaikanti
lėse jaučiama daug ne,‘iasi-'tlem?’nlestams «t'esla Pav°- jungos norėjo dėtis Jorda- priimti jų reikalavimus,
Portugalijos pusę tame ginLabai Riebus 8^. važiavimo ir kitų netenkinimo, o, demokratai ir- Jus del nau« Potvynių nes nija, visame krašte kilo Italijos vyriausybę sudaro če.
--------laimių, kūnų lengvai .^a?’
gi nurodinėja, kad pagalbaitlk sPėJu?. uPėms atslū^’ riaušės ir .Jordanijos kara- krikščionys demokratai reV /V v.. 1 * a a v mm m v mma m-^ •■m . m m /*v
Fordo kompanija pereitą ™a būtų išvengti, jei kiekr
užsieniams buvo žadėta ma- ''niekus netus vėl vandenį
Amerika jau yra pasisa
..j liūs nuo to sumanymo atsi- miami "ridurio partijų,’
nC?
savaitę
pirmą kartą paskelz"10^ P’^naiKytų
žinti ir todėl reikėtų
tą uP.^se._ suKele n upės v 1 sakė.
, , . ,
. .. kiusi. kad ji yra neutraL
bet jau kelis kartus kaineji,
„
h. indu pnče Kpt
bet bė viešą atskaitą apie savo;būtiniausių saugumo taisykgali išsilieti.
daryti.
nnvi
lrad
ta«
odnčas
hfltn
finansinę padėti.
Iki šiolr Jei keliuose būtų ma
socialistai ir komunistai tą,
duo*Pagalba
----- užsieniams---not
i,
rvdd
ta>
gincao
butų
knmnaniia
huvn
vie
žiau
girtų žmonių mašinose,
Prancūzų Rinkimuos vyriausybę išgelbėjo nuo sprendžiamas taikiai, be Hai ?. komPaniJa buvo v e*
dama dvejopa — kariška ir JT Sl'UrstO Arabų
šalininku.
krauio
nralieiimo
Tai
ir
nos
ra
nkose
ir
todėl
Izraelio Ginėa
Alž«ras Pirmauja jos dešiniųjų
ekonominė. Ir viena ir kita
-i
finansiniu apyskaitų
ne-NNEHRU
VADINA KOMUpagalba duodama tam, kad
visa Amerikos
pozicija *ta- #k(l|bdavo
pų
,STUS REAKCININKAIS
me klausime.
..lyciMna-yv.
.
užkirtus progą Sovietų Ru- Jungtinių Tautų saugumo Prancūzų rinkimai Įvyks- ‘VędumOS Bombos’
_________________
i
Is
apyskaitos
pasirodo,
sijai plėsti savo Įtaką ivai-taryba pereitą savaitę pra-įta sausio 2 d. Paskutinę sa
kad šiais metais per pirmus Indijos vadas Nehru vaGinklų Lentynėse
liuose kraštuose ir ypač tas, dėjo svarstyti Sirijos skun- vaitę prieš rinkimus visi
TELEVIZIJA GALĖS
9 mėnesius Fordo kompani- dina komunistus reakcininsvarbu dabar, kada Rusija dą prieš Izraeli dėl žydų1 kandidatai daug kalba apie
RODYTI FILMUS ja pardavė savo išdirbinių, kais, kurie laikosi pasenusių
pradeda naują veržimąsi Į užpuolimo ant Sirijos sar-į Alžyro likimą ir siūlo ivai- Amerika iteinančiais me--------už $4,026,600,000 ir padarė teorijų.
Esą K. Marksas
Į. airius Azijos įr Afrikos gybų prie Galilėjaus ežero, riausius planus tam kraštui tais išleis veną bilioną dokraštus.
i Sirija
a reikalauja,
. , kad sau- pertvarkyti, kad -jis _pasilik- lerių daugiau krašto gyni- R. K. O. filmų gaminimo gryno pelno 312,200,000 do-bašė apie Europos padėtį
mo reikalaus ir pirmenybę bendrovė pardavė vienai Jerių. Tik General Motors; devynio liktame amžiuje ir
gumo taiyba nutartų išmes-!tų Prancūzijos dalis.
Alžyro neramumai pri- ginklavimosi, srityje turės biznierių bendrovei teisę ro- korporacija per tą pat laiką jo teorijos šiai dienai nėra
ARGENTINOS VALDŽIA ti Izraeli iš Jungtinių Tautų
dyti televizijoj visus savo pardavė daugiau savo išdir- pritaikomos. Pagal Nehru,
_
NORI ĮRODYMŲ organizacijos ir kad JT or- vertė vyriausybę atšaukti ‘'vedamų bombų. ’’ (guided
_____ _
ganizacija imtųsi Įvairių rinkimus tame krašte, o po misiies) tobulinimas ir ga-, filmus pagamintus nuo 19- binių, ji pardavė Įvairių įs- komunizmo mokslas yra
25
Argentinos valdžia parei-: ekonominiu sankcijų prieš! rinkimų nauja Prancūzijos minimas.
. metų.
.. Iš viso <40 ilgų, dirbinių net už 9,543,778,- svetimas Indijai ir tik akli
Kalavo iš 171 kompanijos ir Izraeli už nepagrįstą už-vyriausybė turės pravesti ta- Visa eik aviacijos dirb- filmų
” mų ir apie 1000 ti-umpų
trumpų 894
894 ir padarė gryno pelno svetimos valstybės pasekėis 239 privačių biznierių iro- ouolima prieš Sirija.
me krašte būtinas reformas, tuvių jau Qv)» užsakymus filmų parduota biznieriams,_ 912,887,o37 dolerius.
jai persą jį Indijai,
dvmų, kad jų nuo 1943 me-* Saugumo tarvba klausima kad Alžyro provincija nusi-tobulinti tas,bombas, o ivai- kūne žada tas filmasrody- Fordo kompanija nuo ateiTaip kalbėjo Indijoj va
tu padaryti nebus pelnai dar svarsto, bet stebėtojai ramintų.
nos kariškos laboratorijos ti televizijoj. b z teisę ro- nančio mėnesio18 d. pra-das viename masiniame nu
yra teisingai uždirbti, o neabejoja, ar Izraelis bus pa- Iš Įvairių siūlymų
prieš atsidėjusios dirba, kad Ame-dyti filmas televizijoj K.K.-deda pardavinėti savo šė- tinge. Kitame mitinge jis
suktybėmis šauti, pataikau-smerktas. Gal būt saugumo rinkimus sunku susidaryti merika vedimųjų bombų O. filmų gamintojai
gavotus ir publikai,todėl ji ii^sakė, kad Indija non būti
jant diktatūros valdžiai, ar- taryba žodžiais pasmerks; vaizdą, kokios
politikos srityje pralenktų Rusiją. 15,200,000 dolenų.
turėjo paskelbti savo finan- draugiška visoms valstyba pasinaudojant tos vai-Izraelį, bet toliau to vargu Prancūzijos vyriausybė lai- Ginklavimč-i lenktynės, Iki šiolai, kaip šinoma. te- sinę apyskaitą.
bėms.
džios suteiktomis lengvato- ji nueis.
kysis tame neramumų iš-po Ženevos nepavykusių levizija negalėjo r>lyti Ho1-į,
KINŲ IR KORĖJOS
__
mis. Tyrinėjimas paliečia-------------------------- 'tiktame krašte. Pereitą sa-šypsenų, daby vėl darosi lvvvoodo gamintų filmų ir
KAUTYNĖS JŪROJE PABRANGINS PAŠTĄ
labai turtingus žmones, ku- VIETA ŠNIPAMS JAU
jvaitę Alžyro Įvairiose vieto- svarbiausias uždavinys ir rodė arba pasenusias Iii--------------rie prie diktatūros garbino
YRA PARUOŠTA se žuvo apie 100 žmonių ypač raketinių l>ombų geri-mas, ar filmas
specialiai Gruodžio 25 d. kiniečių Ateinančiais metais vydiktatorių ir kartu riebiai Amerika galėtų per vieną susirėmimuose tarp arabų nimas ir gamin mas issimu-gamintas televizijai, arba jr pietinės Korėjos
maži riausybė vėl siūlys kongrepelnėsi.
: valandą sukišti Į stovyklas^r prancūzų.
šė Į pirmą vietą
filmas atvežtas iš užsienių, karo laivai Geltonojoj jū- sui pakelti mokesti už įvai-------------------------po budria priežiūra 5000, „■■■
•
.................... 1 ............ ..
roję pasikeitė šūviais. Korė-rius pašto patarnavimus ir
visokių šnipų ir sabotažnin-1'
Paragvajaus Maištas
jos karo laivai užtiko ki- ypač už laiškų ir laikraščių
Visai Numalšintas kų. jei iškiltų toks reikalas
Įniečių žuvininkus žvejojant siuntinėjimą.
Vyriausybė
Visiems “Keleivio” Skaitytojams, Platintojams, Rėmė
Pereitą savaitę Paragva Iš viso yra paruoštos pen
prie Korėjos pakraščių ir nori pakeltu mokesčiu gaujaus respublikoj, Pietų Ame- kios stovyklos, kur galima
vieną žuvininkų laiveli arės- ti $312,000,000 papildomų
jams ir Bendradarbio nu Linkime
rikoj, buvo kilęs kariškas būtų laikyti Įtariamus astavo, bet vėliau kiniečių ka- pajamų, bet kongresas nesumaištas prieš prezidento menis karui iškilus ir nebūLaimingų Naujų Jtetvl
ro laivukai korėjiečius ap-tiko mokesnius įkelti ir
Stoessnerio diktatūrą. Da- tū jokio sunkumo visus žišaudė ir areštuotąjį žvejų Amerikos paštas’ kasmet
bar Paragvajaus vyriausybė nomus bolševikus ir sahok
“Keleivio" Stabo*
laivą su 4 korėjiečiais pajų- duoda . vyriausybei apie
praneša, kad krizė jau pra-, tažninkus išgaudyti ir pa
rio sargybiniais nusigabeno 500 milionų dolerių nustoėjai ir tvarka atstatyta.
Įdėti Į saugią vietą
1
Į Kiniją
lių.-'

Vyriausybė Siūlo Padidinti Išlaidas Pagalbai Užsie
niams; Kongrese Prieš Tai Kyla Protestai; Repub
likonų Eilėse Klausimas Sukėlė Ginčų; Gal
Su Demokratų Pagalba Siūlymas Kongrese
Praeis

/■
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Sudanas laisvas
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ku, jinai yra kataliku tiky
bos.

' Paskui protestonų tikybos
--------------------dvasiškis L. J. Gerhart laiGruodžio 19 d. eime dar viena nepriklausoma
Su Mūsų Skaitytojais
ėjo jūrų dugnan su šarvuo- kė pamaldas. Jam baigus
valstybė—Sudanas. Seniau lai buvo Anglijos ir Egipto
laiškuti į; C‘1U-ju lavonai neišimti; 398 atsistojo karininko unifor- Laimingu Nauju Metų!
! vadavimo centrą “brendo
kolonija, o dabar nepriklausoma tauta. Sudanas laisvę
Mes garome
nuo degančio laivo
arba moj žydų tikybos rabinas,
.
. i labai palengva”.
Tuoj po
atgavo ie ypatingų kovų. je kiaujo praliejimo. Nepri- Philadelphijosnuo vleno sprogjmų lap0 išmesti i de-leitenantas
Šamuel Sobel.
Nar vieni metai atsisi ei-; ^ai.o
irgi sakėsi esą deklausomi bė jam teko. kaip prinokęs vaisius.
mūs skaity tojų. 'Uii> 0ia^° gančią jūrą ii ten 109 žuvo; Jis taipgi laikė savo tikybos kiną ir ateina ...
nauji
1 e" mokratai ir dėjosi i bendra
Sudanas yra milžiniškas kraštas, turintis apie vieną pav ai dės neskel ti. et Jis
j1,500 Įgulos
jou|(l!. išsitrelbėio
aneipas
ir
nasakė
iaudinankime,
kad
naujieji
išsigelbėjo apeigas ir pasakė jaudinan- kime, kad naujieji bus
bus ge_1(jarbaj o vėliau labai padaugiau
žinoti, apie
milioną ketvirtainių mylių žemės plotą (967.500 ket. m.) norėtų
H
’in<
ir nacreidauia
I>la-tik 289‘
. U Pamoksls*- Po *> kalbėjo resni. _ Geresni ir laisvesni. ,lengvį jų demokratiškos
J 1
Įgula mūsų kalboje įeis-kiti žymūs vyrai ir moterys.
lOoo metais buvome &u_.plunksnos išbvrėio ir iie dair apie 9 milionus gyventojų. Jo gyventojų sudėtis yra HavvaĮUs- n pa^
Peari
H
Tnim
kitko
kia
ir
kaieivil
1
garnizoną
Visų
kalbėtojų
mintys
suti-laukę
atlydžio šaltajame ka- bar vaduos Lietuvą “vadui.”
gana marga. Vyraujanti tauta ten yra
arabą),
bet
< i
(pavyzdžiui.
tvirtovėje) ko, kad Amerika privalo bu-re,
bet Ženevos šypsenų
pietinėje krašto dal\*e vyrauja negrai. Todėl sunku PeailHaiooi.
jis
laso.
Tamstos
apiasi(
an
ojj
pk
ai
“
garrison
”
)
ir
dėti
ir
nuolatos
būti
pasi-dienos
greit praėjo ir pa- ižteisins siansky ir Ko.?
net Kalbėti apie kokia tai vieninga Sudano tauta.
_ . •
• 1
jūrininkų ar lakūnų dalinys ruošusi apsiginti. Visoj žmo- saulis vėl pasuko į šaltąjį
.
Bet ir toks kraštas atgavo nepriklausomybę, kas peafl Harbor tragedija, idoviename laive ar lėktuve, nijos istorijoj, mūsų tauta sugyvenimą,
kuriame eina
Nai atsimename,
kaip
gal geriausiai rodo. jog kolonializmo gadynė yra pra- miai skaitosi, tik vienas da- .
angliškai
vadinama ir visi Amerikos žmonės ne-varžytinės, barniai, ginklą- satelitų kiautuose,
vengnėjusi. Didysis kolonijų likvidavimas po antrojo pašau- jykas man neaišku, tai kur crevv.
”
turėjo tokio pikto ir žiau- 'imasi ir dedamos pastan- JOJ> Čechoslovakijoj, kumulino karo ėjo šuoliais ir dabar
paskutinės
Europos pasakyta,
‘nuskandino 8
I’rieš 14 metų. gruodžio raus priešo, kaip turi šian-gos pakisti koją priešingai oųoj 11 kitui buvo peisekiovalstybių
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Tikėkime, kad nau- ^yli. Kaip keikti jų atminti,
Dabar po mūsų akimis Tunisas ir Moroko atgaunu
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Jungtiniu Tautu kartf^’ tam ^au ,ne .
T8?’
klausomybę toms kolonijoms.
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maži žmones , Kūne iš se
kolonizavo didžiausius žemiu plotus Azijoj. Europos
šiaurėje. Kaukaze. Jie buvo pavergę daug spalvuotų kur žmonės neturi pagrin-vait§
čia tokios ceremt^ “keleivį”, tai
plaučiau-^a'
aV’'a‘ĮŲ Įal\ki.a PaJanJ^»
ir baltu tautu. Bolševizmas toms caru kolonijoms lais- diniu žmogišku teisių. Rusi-n^os Į'.'ko. Virs paskendu-sjaį ieškome ar yra Jenkino ‘ .
kitus metus sau 7af^no-]a . ^a>"vau 1 sen“
i savo jo la’*v<> yra pritaisyta tam prašyta, kai randame, tai
ninkU /susirinkimuose, pavės negrąžino, nors pradžioje ir buvo pasimojęs su- jos darbininkai neturi
ir pri-*ikra platforma, kur gali su- tą pirmučiausiai ir skaitome.
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likdami tą reikalą tiems,
teikti visoms Rusijos valdomoms tautoms autonomiją, laisvų organizacijų
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atstovas.
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daugiau šėrų turi, o
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bines unijas, kurios via ko- eitą trečiadienį čia buvo Pidame įdomių dalykų. Antapasidarė šlykščiausią totalitarinė
despotija, buvusios
rankose liecarą kolonijos susilaukė naujo rusiško jungo, kuris toli munistų vadovaujamos
tarnauja komunistų
šėrininkų su
pralenkė nacių žiauriausių carą viešpatavimą. Tą liu
turai, o ne darbininKams.
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skaičiuje ir Lietuvą.
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kolonializmą bolševikai pravardžioja “išlaisvinimu”, bet Tarptautinė
tyj kur syki j savaitę susi- ka<| d
iu
būlTS
Ipadaryti. Kalendoriaus kaiKonfederaci-'^akaj rūsti.
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KELEIVIS, 50. BOSTON

Poslapis irečiaa

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

KAS NIEKO NEVEIKIA
JTO NIEKAS NEPEIKIA

KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAM.

goninėj mirė ilgai sirgęs
Stasys Liaudanskis, 63 me
tų amžiaus. .Tis buvo pirmo
jo pasaulinio karo veteraPriešmeiinis 19 LSS
vių organizacijos, kurios su Gruodžio 20 dieną 10 valandą vakaro mirė ANTANAS nas. Gardnery išgyveno 40 Worcestery “Keleivio” pre-sočiai pavaišinti Bab Zinkuopcs susirinkimas
darė iki šiol tebeveikiantį ŽVINGILAS, “Keleivio” steigėjas.
metų,
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Į
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Sekr. Juozas Šalaviejus
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laiką jis vertėsi xnygu, laikraš S. Kasima ičius, V. Skrus- ninko Dvarecko duktė Bai
organizavęs
Vlikas
ras
čia
sekretorius Petniūnas.
plačios lietuvių visuomenės
čių ir kt. pardavinėjimu, Lavv dys, K. šlegeris ir V. liau- borą ištekėjo už inž. R. CaEASTON, PA.
Be Įprastinių darbotvar paramą. Baigdamas prane
iiill (jo tėvas airis, motina
rence įsteigė spaustuvę, kurią žinskas.
kės darbų (protokolo skai šimą, drg. Bielinis iškėlė dvi
lietuvė Vaitkutė). Šaunios Paminėjo sukaktį
Vytis
vėliau perkėlė į Bostoną. Čia
tymo ir jo priėmimo, iždi pabrėžtinai svarbias Lietu
vestuvės buvo Piliečių Klu
jam kilo mintis Įeiti savo laik
ninko pranešimo ir kt.) bu vai problemas: Lietuvos ry rašti. Jis tą mintį įvykdė 1905 m. vasario 9 d., kada
bo salėj, svečių buvo apie Gruodžio 3 d. draugai bu
RUMFORD, ME.
vo išklausytas kuopos atsto tų sienų ir vakarų — Ryt-,
150.
vo suruošę suprize parę Po
I
vo (drg. Pakalkos) vietinės rusių (Mažosios Lietuvos),’ pasirodė “Keleivio” pirmasis numeris. Po 3 metų ve
vilui ir Petronėlei Klevams
Baikime tą reikalą
SLA 57 ko. vakarienė
A. L. Tarybos pranešimas kur dabai- sovietai apgyven lionis “Keleivį” perleido Michelsonui ir Gegužiui.
jų 25 metų vedybinio gyve
Jau ilgus metus velionis gyveno savo ūkyje Jewett,
1918 metais kilo mintis
apie ruošiamąjį Vasario 16 dina kalmukus ir kirgyzus,
jj buvo lapkričio 26 d.nimo
___ __________
sukakčiair________
paminėti.
Įsteigti
minėjimą. Drg. Žilinskas, pakrikštiję Tilžę SovietskuJ Connecticut valstijoje.
Rumfoide Lietuvių Piliečiu Klube, svečių buvo Vaišės Įvyko lietuvių klube,
Velionis paliko žmoną Ievą, tris sūnus ir dukterį. skaityklą, {steigėme komite-jr
buvęs Įgaliotas su drg. snj. o Karaliaučių Kaliningradu.
Bostono: inž. A. Čap-631 Walnut St. Puotoje datą pinigams ir knygoms jįkas, j Tamavičienė, A. lyvavo apie 200 svečių, dauMichelsonu dalyvauti Vil
Korespondentas Jiems šiuo reiškiame gilią užuojautą.
rinkti. Suradome 116 skai Martins, J. Ziminskas ir kt. gumoje giminės ir artimi
niaus Seimo minėjimo pa
tyklos
rėmėjų, surinkome Pagerbi Ciunius
riai, susiskirstę tautybėmis,
ruošiamajam keturių sroviu LOS ANGELES, CAL.
GARDNER, MASS.
pažįstami Buvo svečių iš
žiemos melu rengdavo “tau 8170.05 ir ivairaus turinio
pasitarime, paaiškino, kad
Bostono Mrs. E.
tybių nakti.” Lietuviai su 113 knygų; nupirkom spin \ incentai ir Juozui Ciu- su savo sūnų, R. Vitkaussocialdemokratams teko at Pagerbė B. Tuinilienę
Mūsų senelis ir seniai
sisakyti
projektuojamam
Turime daug žilagalvių lenkais rengdavo kartu. Ir tą ir laikėme ją šv. Roko niams jų sūnūs ir draugai kienė, P. Preidis ir kiti, kuGruodžio
4
d.
p.
p.
Jucių
minėjime dalyvauti, o lai
garbingų senelių. Pati se- spauda ta;p tą parengimą draugijos patalpoje.
surengė puotą jų vedybinio rjų vardų neužsirašiau. Skainamuose
Barborai
TuiniliePo
kurio
laiko
kilo
kinai ir reikalas nutrūko,
niausią bene bus Simanavi- vadindavo. O šiemet, nors
gais- gyvenimo 30 metų sukak- tau bostoniškiais ir tuos svenes Vilniaus Seimo minėji- nei pagerbti jos geri drau čienė, sulaukusi 84 metų. lietuviai komitete dalyvavo, ras, apgadino skaityklos pa- čiai atžymėti. C iuniai yra pins, kurie buvo atvvke iš
ųią ėmėsi ruošti vietos Ben- gai Petrauskai surengė gra Ji jau visus metus guli lovoj bet buvo skelbiama, kad talpą ir knygas, /ėliau eaug žymūs verslininkai.
Norwoodo, Dorchesterio ir
drtiomenės Apygarda. Ar žų pokyli. Juo buvo atžymė ir yra dukters Glebavičienės tai lenkų vakaras,
knygų “išvaikščiojo”
iš
..
kitu Bostono apylinkių. Iš
ta
Tuinilienės
75
metų
am

socialdemokratams teks da
P" ec,a
Philadelphijos buvo Bumgeroj priežiūroj.
Tikrai gėda tiems lietu- spintos, nors jos kojų ir nelyvauti Bendruomenės ko žiaus sukaktis.
Krakauskienė, rodos, jau viams, kurie davė progos turi.
Gruodžio 7 d. pilietybę šai, įr Allentown — Žiogai
šiamajam Vilniaus Seimo Pokyly dalyvavo apie 45 sulaukė 82 metų. Ji išauklė- lenkams visai be pagrindo 1931 m. sausio 25 d. su- gavo 136 asmenys, jų tarpe
dukteria, iš Bethehem
Sukaktuvininkė jo gražią šeimą: 3 sūnus ir pasigarsinti.
minėjime, kuopa nutars, kai asmenys.
šaukėme susirinkimą, apta- 2-3 lietuviai.
Kovac šeima, iš Philipsburg
bus atėjęs laika? ir paaiš buvo apdovanota gėlėmis ir dukterį Gurklienę. Sūnus Klubas rinko valdyba
prisiminti
Kaulių še»ma » dauS kit'4Kitokiomis dovanomis.
kės reikalas.
Antanas yra gerai žinomas
Sukaktuvininkė
dabar
yra
Seimininkės
Lušieverslininkas
ir žymus veikė- .
(k buvo Lietu- bą: pirm. S. Puidokas, sekr. Lapkričio mėnesi iš gyvųSusirinkimas nutarė apie
P'
1956 m. vasario mėn. ruoš našlaitė. Jos vyras Vincen jas. Jonas yra vietinis Stu- V?V. ^biečių Klubo narių me- J. Kaulaičia, ižd. A,. Kala- jų tarpo pasitraukė didelis
tas
mirė
1952
m.
rugpiūčio
dzinskas,
knvgyninkas
A.
vietos
lietuvių
veikėjas
Mat-^
as
7^
en®_ “
Klovienė
debaker ir Packard parda- iin*s susirinkimas. Jame bu
ti metinę tradicinę socialde
Maliauskas.
jošius
Bruožis, daugelio pasistengė svečius payaišin4 d., o 1936 m. ji neteko
mokratų vakarienę Atletų vienintelio sūnaus Vinco. vęjas, Petras turi gazolino v° renkama nauja valdyba, Senasis iždininkas dar draugijų kūrėjas, jų valdykat^
gildami
Klubo patalpose. Vakarie Jis tarnavo policininku Sea stoti ir automobiliu taisymo Urmininku išrinktas naujas perdavė naujajam 854.97. bų narys. Jis daug rūpinosi minės J1) gardžius valgius.
dirbtuvę.
asmuo — Albertas Adomainei ruošti Komisijon išrink
ttle mieste ir žuvo begelbė Gjjna senes vra Plikau?- tis, o kiti paliko senieji, bū- Pinigai padėti Į banką.
ir Lietuvos laisvės paskolos
Povilas ir Petronėlė Kloti Šie asmenys: Žvingilas. damas giliame vandeny
lakštų paskleidimu. Matjo- vai vra užauginę du sūnus,
kienė ir Remidienė.
v\ceP“'mRasimaGlaveskas, Kalvelis, Petniū
skęstantį vaiką.
Pats
seniausias
lietuvis
yjčius,
fin.
sekr.
J.
Bernadidaugiau
knygų
apdegino.
rius, kilęs nuo Liudvinavo,Robertą ir Edwardą. Abu
nas.
Bet ir daug sunkių valan vra Jurgis Kazinskas, jau šius, prot. rast. B. Dopkan- Dabar niekas nebesirūpi- buvo malonus žmogus, tai
dvynukai,
nesenai
Kadangi susirinkimas bu dų išgyvenusi, Barbora tebė
na
nei
tomis
knygomis,
nei
tikras
kolonijos
šulas,
kuris
baigė
’
karo
tarnybą
karo
lai84
metų.
Juozas
Lukoševi^
as
?
ižd.
G.
Frtinskis,
oirekvo priešmetinis, buvo ren ra pilna energijos, linksma
kama ir sekantiems metams ir niekad nesėdi kampe ap čius jau kopia 80 metus, bet toriai: K. Diroa, A. Puida, pries 24 metus padėtais ban- turėtų būti ilgai visų prisi- vyne ir jx> 4 metu tarnybos
Kuleckas, M. Narbutas, ke pinigais.
minamas.
grįžo namo. Tai yra labai
valdyba. Nauion Valdybon snūdus. Ji vis eina, važiuo dar sveikas, stiprus, judrus
ir
linksmas.
Ji
matome
beJKartonas,
K.
Zabela,
J.
Iš
esamų
narių
Rumforde
.,
draugiški ir malonūs vaikiišrinkti: pirm. advokatas ja, lanko susirinkimus ir ki
veik
visuose
lietuviu
parenAukštikalnis^
Knygų
tikrinbėra 16 asmenų, is jų 11 prinai. p. Klovas turi Eastone
Mieheisonas, vicepirm. J. tokius subuvimus.
gimuose.
Juose
jis
šoka
poltojai:
V.
Višniauskas
ir
A.
klauso
ir
šv.
Roko
draugištai
ir
Naujieji
Metai,
gražų
namą, kuris yra bene
•Glaveskas, sekr. V. Kar
Linkime
Barborai
sulauk

kūtę ne blogiau už daug Adomaitis.
jai.
Linkiu, kad jie būtų “Ke-pats gražiausias, koki lietučiauskas, ižd. A. Žilinskas,
ti
100
metų.
J.
S.
Aš
siūlau
visiems
skaityleiviui
” našūs, sėkmingi, jo viai čia turi.
jaunesnius.
N. Metu sutikimas
naiys -J. Valaitis. Finansams
klos nariams susirinkti sau- štabui sveikatos, geros nuo
(iždui) patikrinti rev. ko Lukšio įstaiga naujoj vietoj Išvyko į Floridą
yra daug
Lietuvių Klubas daro Nau- šio 8 d. 1 vai. p. p. šv. Roko taikos.
.
.. .
misijon išrinkti: F. Bielinis, Charles Lukšio Įstaiga
bui, bet
xt
• •
dnbęs lietuviu
P. Vaitekūnienė ir šiemet
Metų sutikim3 . 2™°“ svetainėj. Malonėkite ateiti, T • •
J. Pakalka, F. Lavinskas.
lojančių
“Lithuanian Realty Co.” igvyko i Florida žiemos pra- džio 31 d. Deja. jauniesiems pirmininke ir iždininke, ir
'
jis nebus Įdomus, nes klubo atsineškite banko knygelę, visiems jo skaitytojams
Paskutiniam kuopos susi perkelta Į naujas patalpas ]ejsti "
patalpose nėra vietos šokti. Jeigu patvs negalėsite atei- bendradarbiams, tame skai- kių užpuldinėjimų ir šmeiž
2648
Griffith
Park
Blvd.,
rinkime turėjęs būti drg.
Atvežė
lietuvišku
knygų
Senai laikas klubui susirū- ti, tai atsiųskite per kita as- į!uJe.lr, ma"° brol,ul M
Bielinio referatas buvo nu tei. NO 4-1733.
s
k
keltas i šio susirinkimo dar Spartesniam interesantų Viesto viešoji biblioteka pinti tinkama patalpa. Ga meni. Pasibaigus šv. R„k(, Kiasinsku. Urugvajuje, jo
draugijos
susirinkimui,
mes
Z
™
Onele
1
1
Te
^
‘
lr
s
“
nul
<
Sl-ogeraite
.steke,o
botvarkę. Susirinkimo daly patarnavimui yra pakviesti iš Bostono atvežė srerą lie- r,a didelis jaunųjų skaičius
genau- Frances J. Šliogeraitė iš
viai dideliu dėmesiu išklau bendradarbiai Br. Budriū- tuvišku knygų rinkinį. Pasi- priklauso klubui, bet senieji turėsime
sios
sėkmės!
Philipsburg, Algirdo Šlioge
sė drg. Bielinio pranešimą- nas ir dr. P. V. Raulinaitis. naudokime ta prosra.
matyti, neįvertina, nes skaityklos likvidacini susiJ.
Krasinskas
rio duktė, lapkričio gale su
nenori
jiems
vietų
užleisti.
referatą tema:
Lietuvos Pastarasis norintiems užpil
rinkimą.
Kodėl
taip
padaryta?
Mir5
g
Lia
,
j
danskis
laisvinimo
organizacijos. do taip pat pajamų ir už
Skaityklos narių tarpe bu- Tradicinis N. Metų balius situokė su Walter Novvroc..
.
kiu iš Bridgeville. PhilipsČia pranešėjo buvo vaiz darbio mokestinius pareiš Kasmet Eikš klubo na- Giuodžio 9 d. veteranų li- vo visokių pažiūrų žmonių,
Jau
iš
seno
įprasta
Nauburgas tiek yra arti Eastodžiai. būdingais faktais pa kimus (Income Tax Re- :
todėl aš siūlau iš likusių pi
vjsj eastoniečiai ge
MOTERYS. PRINCAS ATVYKO!
grindžiant, prisiminti Stali
nigų išrašyti visų pakraipų;Juosius Metus sutikti triukš- no,
ni ingai. Worcestery didžiau- rai pažjsta Šliogeriu šeima,
no. Hitlerio okupacijos me
laikraščius šv. Roko klubui.
ir šauniausias sutikimas jauniesiems linkiu daug
tai Lietuvoje (1940 - 1944) Jungtinės Amerikos Valsty
Šita proga noriu pastebėti, sias
būna
Lietuvių Piliečių Klu- laimės ir ilgo sutai tįno gy.
ir anuomet veikusios rezis bėse kas trečias žmogus turi
kad mes labai nestropus vi be. Šiemet jis žada būti dar venjmo
MES
tencinės (pogrindžio) lietu telefoną.
suomeninį turtą tvarkydami.
Farmcrys
1921 metais streikavusių
fonde (pas kasininką) likoį Gruodžio 31 d. be jokio
PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
Pakalbinkime draugus ir
87, liko kiek ir Lietuvių Lileto lauksime, o sausio 1
NA1.1A VALGIU KNYGA
Klubo. Devynios draugijos d. 6 vai vak. bus didelis ba- pažįstamus užsisakyti “Ke
rengėme gegužinę, pelno li lius, nariai ir jų draugai bus leivį.” Metams kaina $4.
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir
ko 869, bet mirė kasininkas,
Kitomis Informacijomis
“mirė” ir tie pinigai.
WORCESTERIO LIETUVIAI!

Kas girdėt Brooklyne

Mirė ‘Keleivio“ steigėjas

Worcesterio naujienos

i

Mažeikienė

lėmė

kas

daryti

ir

išrinko-

Kulaitienė,

Kilęs

antrasis

N.

gaisras dar

.

LalminS1

Naujųjų

Metų

,š

vietinių

ir žmonių

bolse

yra

susilaukęs

viso-

‘M-

progos

padaryti

Albertukui.

Visiems

tums).

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus
vedėja M. Micbelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti Įvairiausius
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso

.). Kaulaičia

1 Holyoke, Me.

A
MANCHESTER, CONN.

kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus.
Knygoj’e yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių.
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina
$1.25. Užsakymus jau dabar>priimam. Užsakymus
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadw»y

So. Ęoston 27, Mm.

Rcmkite Modernišką Lietuviška Vaistine

i

Monaco kunigaikštis atvyko į Ameriką. Jis yra vien
gungis ir jei jis neves ir neturės vaikę, tai po jo mir
ties Monaco nustos nepriklausomybės ir teks Pran- ’
cūzijai.

Lietuių Bendrovės
susirinkimas

Lietuvių
Kooperatinės
Bendrovės šėrininkų metinis
susirinkimas bus sausio 8 d.
Lietuvių svetainėj (24 Gol-(*
way Str.). Pradžia 1 vai.I*
p. p. Po susirinkimo bus t
vakarienė. Visi nariai kvie- t
čiami atvykti ir nesivėluoti.
Valdyba

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistinin
ką. savininką Vytautą Skrinską.
Jis išpildo medikališkus
daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.
Taipjri. vaistai yra pasiunčiami per paštą
ir j kitus miestus. Be to. užlaiko geriau
sios rūšie? kosmetikos, skutimosi reikme
U nų, knygų, laikraščių, filmų, saldainiu,
šaltkošės. riešutų, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.
VYTAUTAS SKRINSKA

Ideal

▼aiath»«R savininkas

fttalapis Ketvirtai

KELEIVIS, SO. BOSTON

Išlaikyta paslaptis

No. 52, Gruodžio 28, 1955
VOKIETIJOS KARYS

Kada bus taika

Kas nenori taikos? Visi, savo turto saugumu,
tiek
Pereitas antrasis pasauli- R. Archer vedamas iš mabeveik
visi,
jos
ilgisi,
ypač
savo
gyvybe.
Aekitaip
yra
nis karas dengė ir dengia žučio Anglijos uosto pajudaug apie ją galvoja kiek- ir
tarptautiniuose
santyvisakeriopų paslapčių. Tik dėjo. Vos laivynas pajudėvienų
ivaieuų
proga:
taika
Kiuose.
dabar kaip kurios jos pra- jo, “Emerod' laivo kapitogeros vanos žmonėms, lik
Aišku, kad tiek vokiečių
deda ryškėti, aiškėti, štai nas F. h Ima radijo
ouvo
žmonių
supratime
apie
taitautos
didžiuma niekad ne
viena jų didžiųjų, kuri jau įspėtas, kan \andenyse pasiką yra kaip kurių skirtumų, norėjo karo, tiek ir Rusijos
išplaukė viešumon.
rouė keturi vokiečių povanŠtai, Hitleris galvojo
pii- žmonių didžiuma karo neAntrojo pasaulinio karo (leniniai laivai. Laimė, Atmiau sukurti, per kraujo ir nori, išskyrus norą nusikrapradžioje, kai Prancūzijos lante pradėjo siautėti
dižudynių
marias, tūkstan- tyti komunistine
mažuma,
sostinė Paryžius vokiečių džiulė audra. Audra siautėtiems metų Treciąjį Reichą, Bet yra dvi Vokietijos—viekariuomenės buvo užimtas jo keturias menas iš eilės,
didelę ir galingą grynų vo- na darbšti ir taiki, kita, aišir tuo pačiu metu kai Sovie- Laivas
‘Emerod
audros
kiečių valstybę, kuri diktuo- ki mažuma, plėšri ir kerštintų Sąjungos traukiniai, ku- nebodamas
nėši
pirmyn,
tų
visam pasauliui. Komu- ga, norinti atsikeršinti. Yra
pini
visakeriopų gėrybių, nors būta abejonių, ar ne
nistai galvoja, suktybių ir ir dvi Rusijos—geraširdžiai
buvo vežami savo sąjungi-verta grįžti atgal. Pagalinus
bet
kūnų nusikaitimų keliu, lusai, ištroškę taikaus tarpninkui Vokietijon. Britų im- buvo laimingai pasiekti Kaužvaidyti visą pasauli ir tuo- tautinio bendradarbiavimo,
penjos ministių pirminin-nados kiautai.
Čia ir vėl
met įgyvendinti amžiną tai- ir šlykšti komunistinė makas Churchillis sušaukė vi- reikėjo laivą taip iškrauti ir
ką — kapų taiką laisvo pa- žuma, raudonieji Kremliaus
sai slaptą ministrų tarybos po .\lontiealio miesto banšaulio sąskaiton.
ponai bajorai, išdidūs
ko.k...ii ua naujosios Vaka
posėdi. Tame posėdyje jis kų seifus tas brangenybes
Bet ir Hitleris ir boiševi- munistiniai aristokratai, ku
ru Vokietijos kariuomenės
pareiškė, kad esama gali- įšoėstyti, kad. anot tos pakai nėra pirmutiniai tokiepie nori ponavoti visame pauniforma.
mybės vokiečių kariuome- sakos, nė
šuo neamteltų.
~
svajotojai. Prieš juos buvo šaulyje. Nuo tų sutvėrimų ir
nei keltis i Anglijos salas, Nakties
pirmą
vaiandą.
m.
dai‘g
panašių geradarių.'ypač nuo tokių ponų galimo
1904
todėl yra reikalas tokioms Montrealio miesto policijai bininkų Balsas,
Toks Napoleonas, nukaria-Susibičiuliavimo, nuo galigalimybėms iš anksto pasi- padedant, laivo tarnyba ty- komplektai,
vęs beveik visą Europą, ta- mos vokiečių imperialistų ir
įuosti.
Jis pasiūlė, kad vi-lomis visą išvežiojo,
kur
Kova, 1907 m kompl.
naujos
rėsi esąs pasaulio viešpačiu Rusijos komunistų
Žarija. 1907 m. kopi.
sos Anglijos turimos bran- buvo numatyta.
bičiulystės,
reikia
apsisau

Jaunoji Kaita, 1935-1937 ir valdovu. Romos imperagenybės (auksas, vertingi
Penktą valandą ryto dardokumentai, kitos vertybės) bas jau buvo baigtas. Dirbo metų kompl.
toliai galvojo esą gyvi die- goti pasauliui, norint turėti
turi būti iš Anglijos iškel- visi išsijuosę, dirbo tyliai ir
Kitas
visuomenininkas, vų įsikūnijimai. \ iduramžių ikrą taiką.
Kaip jau minėjau, tarp
tos ir nugabentos Kanadon. niekas nežinojo ką jie tose Pranas Lavinskas, taipgi pa-laikais
tokią talką bandė
tautinis
nusiginklavimas yra
Churchillis buvo tos nuom o-medinėse dėžėse nešioja. O dovanojo savo parašytą ii užtiki inti bažny čia, bet pia,
nės. jei vokiečiams pavyktų kas krovė tas vertybes i sei- išleistą ' Angliakasių Atsi-ėjo kiek laiko ii kas beliko Begalimas, apgaulingas ir
—Alou.
Maiki! Iš klu* kad pcmetis vra ne; e.-\ta> u2imti Anglijos salas, tai fus ir tie nepajuto ka deda, minimai ir
kelias kitas is jų pastangų. Nieko, ai ba netikras be stiprios ir griežtaip drąsiai bėgi?
daiktas: ale jeigu
jogu ..žmogus
„vnvbą pradėti nes visa buv0 atitinkamai knygas, tarp kūnų paminė-beveik nieko,
ir istorijos os tarptautinės kontrolės,
v*
’
bei inspekcijos.
—Iš mokyklos, tėve.
• įską žinosi, tai ji, nebus .. Kanados ' Kadangi dar įvvniota. surišta. Kiekvienas finos
Vydūno -Gimdymo oulkės apnešė jų pėdsakus priežiūros
—Aaa. tai vadinasi, šku-taip jau labai reikalinga.
metu Jungtinės Ameri-seifą
ar tris
tris Mė; iniai,”
S.
Tijūnaičio
Taika negalima be visuo- Rusai kratosi nuo tokios ins
tUiėjO po du ar
lėj buvai. Matau, kad tun
resUP.iant1’ kad kos valstybės nebuvo karo užraktus. Užraktai
___ .
.....
’Tarptautinė
kalba Espe- tinio nusiginklavimo,
be sti pekcijos. kaip velnias kry
turėjo
jau naują knygą.
adnin-.-s n >ia ■
zmo- pradėjusios tai Churchillis savo šifrus. Nebuvo
tokio anto"
ir A. M. Martaus pr ios tarptautinės
karinės žiaus, ir kol to nebus, tai
—Taip. tėve.
Pradėjau saus žinojimas. Jeigu tavo t
.
_
“Lietuvoje Europos
Karės policijos bei inspekcijos ii apgaudinėti save nauju tai
..
.
J
6
....
., buvo
.....
...
,
ouvo tos nuomones,
nuomonės, kad tu žmogaus,
žmogau kuiis vi&us uis
rs.cholo-13? studijuoti.
smegenyse kas no,-s atsitik- vem.biu (,a|j buf
,ima
; flu<
be geros žmonių valios, ka kos amžių būtų nusikalti
žinotų. Kiekvienas, Metu.”
—O kas tai do nėr moks- tu. teve. ir jei tu neteKtum
• . ‘ is Jung. Amerikos kam buvo pavesta, seifą užPriimant dėmesin,
kad da visų tautų žmonių di- mas.
.
- . .
: .
vartoti
Dar svarbiau žinoti, jog
las.
atminties, tai ir pats savęs-.- , ,
• ... _
T, . . .
..
.
..
..
‘. \ alstvbiu ginklams pirkti. lakino ir manė, kad jo už- okupantai yra sunaikinę su džiuma demokratiniu keliu
tikra taika galima tik esant
—Psichologija, teve. ais- nepažintum. Nežinotum nei j jo * buvo visi Įspėti, kad raktas galutinis. Bet pirma-Lietuvos
nei
.....................................
kiną kas yra protas ir kaip kas esi. nei kur esi. Negalė tas nutarimas būtų
laiko- jam nežinant, rakino
dar suristas knygas, Gen. Kon- kun pasiruošusi nesiskaityti pilnai demokratinei tvarkai
visuose pasaulio kraštuose.
mis veikia.
tum nei savo namu surasti. mas griežtoj paslaptyj.
antrasis ir raktą atidavė ulato biblioteka, kuri
ne- su kitų žmonių gerove
—\u tai a? tau oasaky_Xa jau tu manes ne„ąs.
1940 m., kada Churchillis Kam buvo išakyta. Bet tas, niikiausomybę atgavus bus
Napoleonas,
pavyzdžiui, Kol Rusiją valdys mažuma,
!U. kad tu be reikalo laika (,ink x-;jeičiau pas
savo iškėlė tą sumanymą. Atlan-kuris gavo rakta, atrakini................. ' :
...... .. bus iš- nukariavo =ir--------:--------- Vo- kol ten nebus pilnų demo
1 Lietuvą,
nuginklavo
’
n
_
Verstini ant tokiu vtizNL
kratiniu laisvių,
kokienrs
uiunu.*
T Vi
frentą
Zacirką ir jis mane to vandenvne vokiečiai jau mo šifre taip pat nežinok) saugojusi dabar jau retas kietiją, bet vieną dieną, ta, dZiaUgiaSI ViSOS kllitui'llrtOS
tariamai galutinai nuginkkovon pasaulio tautos, tol visi ju
gink- pažadai tebus beverčiai popirme pierio gabalėliai, neverti jo
kio pasitikėjimo. Tu būtinų
Karo, \\
oodrovv
ui.
o nia^ pasaulinio
pagulimo naio,
noou
m
k'aioziodamas gatv ėmis perkelti per Atlanta Angli-nožemiuose atsidūrė 10,090“
—Nagi prašau paaiškinti.
ipas jos turimas vertybei, kurių aukso plytų, kurių kiekvie-'>aPlldz,uslems phhoteką. VVilson pastangomis, \ok.e- tikran ir pilnai taikai sąlygų
atsitiktinai ir užklystam
’aisvo pasaulio vadai neprin jo vertė siekė per 7 bilionus na svėrė 27 svarus. Čia bu*
K.
tija bu\o nuginkluota, įkui—Nu. tai klausyk. Tu ži- ji, tai vistiek negalėtum
ta Tautų Sąjunga ir tikėta, alo ir negali užmiršti.
nai. kad žmogų sutvėrė Die-nažintū Nežinotum, kad tai dolerių.
vo padėta taip pat aukso
Andrius Valeckas
kad dabar taika užtikrinta
LAIŠKAI REDAKCIJAI
vas. Taigi Dievas ir razumą tavo draugas Zacirka.
Tų vertybių gabenimas pinigais atskiri maišeliai,
šimtmečiams. Bet kas atsiti
jam davė. kad žinotų, kas
— Ar tai tu nori man pa-buvo pavestas laivui "Erne-Tokių piniginių vienetų būGerbiamieji, siunčiu sveikiniko? Praėjo vos dvidešimts
^alima daryt ir ko negalima, sakyti, kad netekęs pome-rod”. Visos tos vertybės bu-ta per 50 tūkstančių.
Tas mu besiartinančiu
Kalėdų ir
meta ir prasidėjo antras pa
Tr razumas pasako: nekišk ties aš pasidalyčiau kreizi? vo sudėtos į 2,229 sukaltas ertvbes sudėti į seifus dir- Naujųjų Metu pro?a.
linkiu
saulinis karas. Prasidėjo,
Siunčiu $10, iš kurių bus $4
piršto į ugni. ba nusidegin—Taip, tėve, netekęs at-medines dėžes. Darbas bu-bo 120 Montrealio
bankų “Keleiviui” sėkmingai žygiuoti
“
Keleivio
”’ prenumeratai, 50
nes
Rusija
leido
pas
save
si ir neimk skunkės už uo- minties, netektum ir proto, vo nelengvas. Nelengvas, tarnautoju ir nė vienas jų per vi.-us 1956 metus pas savo
centų
kalendoriui.
$2 žemiau
vokiečių militaristams kalti
degos. ba pakvips. Ar tas
—Nu. tai pasakyk, kaip kai reikėjo išsaugoti visišką tikrai nežinojo, kieno
tos mielus skaitytojus, kur jie bepaminėtoms
knygoms
ir $3.50
slaptai ginklus, statyti lėk
ne aišku?
nuo to apsisaugoti?
paslaptybę. O tų vertybių vertybės čia atgabentos ir būtu. Nepavark ilgoje kelionėje
tuvus. Jiems padėjo, biznio dovanų Maikio seniui. -Jam jau
—Bet iš kur tėvas žinai,
—šituo reikalu, tėve. rū- būta išmėtyta po įvairius kam jos priklauso. Bet visi p<, platųjį pasauli, nugalėk vireikalingi nauji batai.
sumetimais, kitu kraštu gin1 ->d ikišrts niršta i ugni nu- pinasi psichologija, todėl aš Anglijos bankų seifus. Ki- žinojo, kas prie to darbo c-as kliūtis:
Maikis su tėvu mane lanko
kių pirkliai.
s’dee insi?
nuo
1915 metų ir visur mane
ją da' ar ir studijuoju.
tos jų buvo saugojamos ke- pirštus prikišo, kad tai yra
Pranas Bagdonavičius
Taigi,
neužtenka
tik
gra

t^bn,
raz
’
—Vot
Kasgi ši—Bet pirma tu man šne- lėtas šimtmečių.
O dabar didžioji paslaptis. Ji buvo
L'lm Donau. Vokietija žiai pakalbėti apie taiką ir suranda, net ir Prancūzijoje,
kai ten buvau.
to nežino ? Juk aš pats ne- k?jai. kad tas mokslas aiš- visa reikia tyloje ir slaptai tesėta iki šių dienų.
cab'oti.
kad
visų
žmonių
Dar atsimenu, kaip aš pirmą
sv-k’ nagus nusideginau kur K na kaip
dirba žmogaus surinkti.
Laivo komanda
J- K.
Gerbiamoji Administracija:
kartą
i rankas paėmiau "Kelei
prigimtis
tuoj
pat
pasikeis.
damas savo pypke.
azumas. o dabar jau sakai, taip pat neprivalėjo nieko--------------------------------Baigiantis metams mes. Gauvi.” Tai buvo sekmadienis prie
Neužtenka
pasisakyti
prieš
—Vadinasi, tėvas
žinai k a
jis įūpinasi apie at- žinoti, kas tose dėžėse bus
tip.go džiovininkų sanatorijos li
nusiginklavimus ir galvoti. bažnyčios man Antanas Kureta iš r>atyrimn. ar ne?
nunti. Ar tik nebus šia mis- gabenama,
goniai. labai nejaukiai pasijau
, ,
.
mg tuoi pat visi nusikalte- laitis ištraukė iš kišenės “Ke
—šiur. Maiki!
teikas. ...
Artėjo išvykimo^ diena.o
Lietuva okupa vus.
Gen ciam. kad negalim atsiteisti už
•
i i* •
- ... - leivi" ir paduodamas pasakė:
........................
.
kai virs nekaltais avinėliais.
—Bet iei būtum ta paty
“Pasiskaityk.”
tsve’
gIau' vokiečiu povandeniniai lai-Konsulato New Yorke bib laisrasčio siuntimą, nes esame
■
....
—
•
vertais visiško pasitikėjimo,
lima užmiršęs, ar tuomet ži •ziai r sasi su protu. Pro- vai ir aviacija Atlanto van- lioteka
kuriame Nuo to laiko aš ir tebeskai
via veik vienintelė -cnkiose sąlygose. Likti be Iaik- JeJw kag nQrs
tau ji.
^otum. kad ugnis yra pavo tas vaduojasi tik tuo, ką denyne skandino vieną lai-,
laisvajame pasaulyje, kuria ase,o laoai liūdna. Todėl pra- mjeste Woj
Cory. Pa.
G. Yodpolis
jinga?
žmogus yra pergyvenęs, ką'va po kito. Pavoius augo.
ir panaikintu
nuolat naudojasi mūsų kūl -tome ,r toliau Keleivi" siun- pn!icininkus
—Nesuprantu, ka tu čia, ’šmok es ir ką atsimena.
•'Tiurchillio
užsispyrimas tūrninkai
tinėti mums. Priimkite giliau- tejsmus, ui kiekvicnas žmol, Bananai kiniečių raštuose jau
Maiki. nori man ikalbėt.
Pet man. vaike, dažnai, Kanadon išgabenti brangej ie uviškos knvgos mvlė- šia mūsų padėka. Taipgi labai gus rimtai sugirūpintu tiek minimi prieš 3.000 metų.
—Aš noriu parodyt, tėte. sapnuojasi merginos ir mo- nybes taip pat didėjo.
tojui Andriui Žiugždai mi_ prašytume ir “Keleivio” priedą
kad nuo kiekvieno pavojaus
rys. kurių aš niekad nebu“Fmerod” su brangenvbė- rus
10 našlė padovanojo
kalendorių mums paaukoti,
žmo'ui ispėia jo pergvven- vau matės. Nu. tai pasakyk, mis nalvdėti buvo paskirti en. Konsulato bibliotekai
Nuoširdžiausi mūsų sveikinitas ir atsimenamas natvri- kaip ios
atsiranda mano oenki laivai. Pagaliau.5 vie- visa velionies rinkini, tuo
ir linkėjimai šv. Kalėdų ir
m,js. Jeigu ne atmintis, mes sapnuose?
na
rūkuose paskendusią, napildvdama biblioteką jau Naujųjų Metų proga,
nežinotume kas vra gera ir
—Psichologija sako. tėve. niūria dieną
Visų vardu
laivynas su etai kur besutinkamais leikas bloga. Nežinotume, kad kad sapnai gimsta iš pergy- “Emerod” admirolo Eraest dinin’N štai kel; verti(riau«i
J. Vaivada
degina ir kad skunke ventu Įspūdžių ir iš neišsi------------------------------------ -------- rinkiniaiVokietija
Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
turi nemalonu kvana.
K i- pildžiusiu svajonių bei troš- įus vvi-us. ir matvtus i’- neP.
S.
Laikraštis
bus
siunčia

pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
Apsvilta, literatūros ir
taip tariant, mes žinotume k:mu. Jaunas būdamas, ma- ^atvtus. nes pasąmonė ve1'- ^ck5’ > žurnalas, 1893
lių,
paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
mas.
gausite
ir
kalendorių
m.
t’ktai ta. ka mums sako at- tyt. tėvas dažnai svajodavai k;a laisvai, sąmoningų oro- komolek‘as.
“K.” adm.
dinimais. Re to. čia telpa visokie praktiški pasikal
mintis. Geriausia ir ilgiausia apie gražiąja, b ti. Gali būt ta nekontroliuojama ir neVta^vbė Lietuvninku. 18bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie
atmenami yra tokie dalykai, kad tu svajonių jau nebe-j kritikuojama.
Todėl sap-°:’-K»o6
m.
komplektai
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
Prieš 335 metus, gruodžio 21
tarą. lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.
kurie padaro gilesnį ispūdį. rts:men:: bet jos neišnyko Ūkuojami vaizdai dažniausia riinl-sta !9P?-1903 m.).
d., apie 100 vyrų ir moterų, at
ir kurie dažniau pasikarto5 nuskendo : pasąmonę, būna fantastiški, iškraipyti.
Trimitas. 1923- 1939 m. plaukusių Mayflower laivu, išParodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
ja. Bet ne visi žmonės turi b kai P’ as dabar miegi, i tikrovę nepanašūs.
kaip k< m Jekta; ftrūksta 1925- ’ipo i krantą
dabartiniame
kai ir angliškai, ir kaip iis anglų tariamas. Yra
p-Hai oerą atmint1'. Kas ge- ios kvla i« pasąmonės, nely-Jmoderniųjų “artistų’ teplio-28 m.: 1932-34 ir 1938 m.j. Čepe Cod. Mass.. ir Įkūrė ko
lengvu pasiskaitvmų ir viskas paaiškinta lietuviš
rai atsimena, tam labai ge- ginant kaip rūkas iš drėg- jami paveikslai, Ar dabar
kai
Lietuvos Aidas. 193"-1b_ loniją. pavadinę ją Plymouth.
Kaina 75 Centai
rai sekasi mokslas ir visas ros žemes, ir is ju pinasi bus aišku':
m. komplektai (nenilni).
----------1
jo gyvenimas gali būt lai- motenškį vaizdai, l ai via
—Ne, Maiki, nelabai aišT ietp.voc žinios. 1924-25
Tik ketvirtadalis cukraus te
Užsisakant adresuoti:
pu prasti dalykai, teve. Pa- Ku: ale aš nenoriu su tavim m. komplektai.
ra gaminamas iš cukriniu runKeleivis, 636 Broaduay, So. Boston 27. M ass.
— Maiki. nekalbėk
man našiu sapnų turi ir moterys, ginčytis, todėl
pasakysiu
Katalikas, dieni'.. 1914- kelių, o visas kitas iš cukriniu
tokių balah uku. Aš žinau. Jos. žinoma, sapnuoja įvai-gudbai, ir dac ol!
1915 m. komplektai; Dar- nedrio.
1 r
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VIENMETĖS SESUTĖS
minėta, buvo socialdemo
kratas ir ne bet koks. Jis
'*$įį.'■<'
v;.;<
buvo giliai pažinęs social
demokratijos pagrindus ir
(Tęsinys)
jais rėmė visą savo veiklą.
Apie Hollywoodo žvaigždes
Tai buvo tvirtų principų,
Dar viena__ auka
Konkurencija Hollyvvoode nežmoniška. Matydamos
jautrios, skaisčios sielos
spaudoj, kad “žvaigždės” tenai gauna po S5,000 savai
Nesenai gauta iš Lietuvos Čia jis įstojo į karo mo- žmogus, kurio nei saldumytei, visos merginos svajoja apie Hollyvvoodą. Ir kasmet
žinia, kad mirė jaunas, di- kyklą, kurią baigęs, kelerius nals’ nei gązainimais nepajų tenai suvažiuoja šimtai. Nutukę filmų gamintojai,
delės ateities mokslininkas, metus tarnavo artilerijos ^eiRsl* i ai buvo tyriausias
sociademokratas
Antanas karininku. Drg. Žv. buvo demokratas ne tiK teorijoje,
vadinami “produceriai,” naudojasi iš to. Jei kandidatės
Žvironas, kuris komunistų linkęs kitokiu ginklu ka- ^et 11 gyvumo praktikoje,
veidas gražus, jai liepiama nusirengti, kad “produce
1945 metais buvo išvežtas į liauti ir todėl jis laisvu lai- nepakentęs šiokių ir tokių
ris” matytų visą figūrą. Jei figūra giaži, “produceris”
Sibirą. Tai dar viena komu- .u labai uoliai lankė Kauno derzimoraų.
lodei sunusiveža merginą vakarienei, jaukioj atmosferoj išge
mstimo režimo auka. Drg. universiteto fizikos - mate-Plantama’ K°dčl jis bu^o
ria šampano, išveda pašokti, ir vėl prie šampano; ant
saviškių
A. Žvirono min.;.- va oide-matikos fakultetą, kurį bai- pensek.Ojao.us ir saviškiu
galo iškelia storą pluoštą pinigų, apmoka sąskaitą ir
lis smūgis I „ietuvos mokslui gė 1927 metais. Profesoriai,13^^ 11 atėjūnų komunisvežasi merginą į hotelį. Well, jeigu būsi “gera,” ga
>ą- nustebėję Žv. gabumus, pa- ta:.
ir sočia 1 de m < ki a t
lėsi būt filmų žvaigždė ...”
liko jį prie universiteto.
Netiukus po i92o m. giuojūdžiui.
, Šitą man pasakojo viena lietuvaitė (B—aite), kuri
19:15 metais universitetas^210 17 <1- Perversmo d.-g.
B?
mėgino įsigauti į Hollyvvoodo filmų “žvaigždyną.” Ji
ji pasiuntė i Šveicariją fi- Zv',onaf’ i.. Cereska (U.p
.
pat
gabus
n
uolus
socualaenesutiko būt “gara” ir karjeros nepadarė.
zikos mokslo žinioms nagi-1
&
.
yra
dvynės.
Freda
Lefkowitz
(kairėj)
gyvena
i- .. Jis
T- .
,
ir
Keikia tačiau pasakyti, kad Hollywoodas nėra kaž
Imti.
ten studijavo
gvv- mokintas,
,
’ anksti miręs)
,
Brooklyne, o Leah Goldstein Anglijoje. Leah atvyko
-ii,.
iciar
ken
asmenvs
buvo
sukoks fantastinis “Šan-Gri-La,” kaip žmonės iš tolo jį
sidabrio ganu spektro sude- . .
i Brcoklyną minėti kartu su seserimi ju amžiaus .5
..
.. • ‘
,
imti ir pasodinu i kalėjimą,
vaizduojasi. Važiuodami i tą garsaus vardo miestą pat’, paraše rimtą mokslo dar- T
\
J
metu sukaktį.
»
kų
valdžia
mėgino
= gal Los Angeles žemėlapį, įvažiavom i prastą, apskub?, kuris buvo išspausdin- . ahLininkaitinti
sudarius
są

lirmyn.
Kaimuose
—
mų),
pussunkaus
svorio
P.
rūsį kvartalą. Manėm, kad paklydom. Aš užėjau krautas Anglijos fizikos mokslo
gę
mokslą
nrieš
esama
vyriaužurnale.
Gavęs daktaro ,
.
,
smuika. akordeonas ir bub- Jamantas ir sunkaus J. Vit- tuvėn paklausti, kaip nuvažiuoti į Hollyvvoodą. Žmogus
,laipsni,
•
- drg.
j
*Žv. grįžo
-• sybę, bet .......
karo teismo jie
į .
nas, o miestuose — dideli kevičius. Bokso čempionas nusijuokė. Sako, jūs dabar esate Hollyvvoode. Kitobuvo .išteisinti.
Kauną ir čia dirbo univer:
orkestrai.
R. Juškėnas, kuris Maskvo- kio Hollyvvoodo pas mus nėra.
sitete, o 1939 m. rudeni buet n.
e-ucmuvv
>intas drg Z v. Matote, kaip ten linksma, je nokautu nugalėjo ligšioliIš tolesnio su juo pasikalbėjimo paaiškėjo, kad
tik neilgai te ouvo laisvas.
vo pei keltas Į Vilniaus unibuvo suimtas ir ikis-^et kas <"ia Sauna laišką, nį Sovietų ir Europos čem- Hollyvvoodas jau susmukęs. Dėl nuolatiniu skandalų,
versitetą. Čia jis dirbo, kol
tai nėra tokio, kuriame ne- pioną Šociką.
filmų pramonė jau traukiasi iš Hollyvvoodo. Esą dar
1945 m. komunistų buvo iš-Jab ** ka^jimą, vėl buvo kaiprašoma vaistų,drabu‘
tinamas rengės perversmą,
keletas studijų, bet iš lauko nieko tenai nepamatysi.
vežtas i Sibirą. Ten jo liki- 7 “'.L, Š**5’? 1
'i ~ ■'J' žiu
avalynės
ar kita.
.............
" — ko
ABIEM PO ŽVAKĘ
Jų trobesiai visai paprasti. Ir filmų aktoriai, “žvaigžmas nebuvo žinomas ir tik bet
kai"t^’.t? me.to. kraftto Nieko nėra
bet linksma’
_____
dabar sužinota kad iis mi- 2PsauS°s ministenui 8en-amanTA1-ut
11 i dės,” Hollyvvoode negyvena. Perdaug čia jiems prasta
tv
* •
• - tt3 mi Daukantui užtarus, pavyko *azin’ ai.“ Amerikoj butų Musų Jogaila, valdyda’
'
J
J
1
joj. ištik™ „ražu
Drg. Žvironas pine Lz-ie 19»4 metais.
žy nuo kar()
linksma, jei čia neturėtume mas Lenkiją, taip elgėsi.
" : gevėrlv Hilu Tenai'
pakuose, Lteuos apskrityje Kaip minėta, drg. Žv. pa- ,
•
kuo apsivilkti, apsiauti, ne-Melsdamasis jis didelę žvaNuvažiavom į Beveilv Hills. ienai ištikro
ištiki o giazu.
Kur
tik pažiūri,
maždaug
•fc> apie 1900 metus, sižymėjo dideliu darbštumu p kpliii mėnpsin ii' buvo ^ūtų reikalingų vaistų irki-kę statė Dievui, bet pagal-^os s^ęsta tarp palmių ir gėlynų.
mažens pasižymėjo ir gabumu, taigi turėjo tų paleistas* -į. ištremtas į Grisbūtin^ dab'kU?
vojęs, kad atsarga gėdos visui' prabanga, visur kalba pinigai.
, nedaro,
liepdavo
tarnui ir
San Francisco Chinatownas
plėšikų?
, • f . ąširdies dėdė ™n,u; p?3431?1; ’nazą z';aDabar grįžkim į San Francisco, dirstelėkim giliau
. .. ■
kėlę. Ir čia nieko nėra ste- . .
pasiuntė siun-tik
ii jos
jos garsųjį
__ _ dukterėj ,.x _= bmancio, nes Jogaila buvo * /
,,garsųjį Chinatovvr.a. Kaip
, . . ..sakiau, .tame “kinmokslinį
darbą.
tinį
į
Lietuvą
savo
omanc
Į°>
miestv gyvena apie 20,009 kiniečiu.
Kaip ju tenai
pat pirmąjį pasauli;': karą žinomas mokslininkų tarpe
Žvalgybos agentai ir da-čiai,
bet
muito
nesumokėjo
ne
"
enai
11
45
>
a>
TTT Jogailos dvasiai šiandien tiek daug susirinko?
įstojo Vilniuje į gimnaziją, toli ir už Lietuvos
bar nedavė jam ramybės • ča,±
•
Siunt.ny
buvo
suknele,
pal-yra labai aftimas Londone
Kiniečių tenai privežė Amerikos kapitalistai, kūne
Vokiečiams artinantis jis
JIS nesuspėjęs savo jėgų įsvys- po kurfo ]aiRo jis buv0 su.
pasitraukė i Rusiją, čia ' a;- tyti. jis tapo žiaurių atėjūnų imtas trečią kartą, bet, ne- j,,e R
.’ °J
ines, P°laIr žinote',
a įnių jgj^^įamas
Euronos Lietukitu
mažmožių.
‘^iamas “-Europos
Lietu- tiesė
tiesė Central
Central Pacific
Pacific geležinkeli.
geležinkeli Kaip
Kaip Rytuose
Lytuose juojuogė gimnazija ir i i ietuvą auka.
sant tikru įrodymų, turėjo kiek 'reikėjo ten atmokėti V1S' šls’ Plaelt-V buvęs la‘ dleJ1 vel'«al buv0 gab«nam> 18 Afmtos, taip Vakaruose
grįžo tik 1921 metais.
Drg. A. Žvironas, ka'P,būti paleistas.
muito" lik kiek daugiaubal a‘za«al'e|j7>s savaitras-geltonieji vergai buvo importuojami iš Kinijos. Jie
----------------- , Taip tatai
Žvironui per pusantro tūkstančio ru- l.is’ l’elsikrikštijęs nauju var-dirbo prie geležinkelių, kasyklose ir kitur.
ciI ► /■’ *1rrvviTv
I 1 IM 1 fe
teko grumtis su savaisiais bliu.
bu’ Pas'sk^b®
bešalisVergijai išnykus, tūkstančiai jų susispietė San
-ry
demokratijos priešais. Aiš- ben batelius ir suknelę, kaf’ Ylsų .hetu.vl.ų ,alkr.ast;?’Francisco mieste. Tas jų kvartalas dabar yra įdomus
^U'
b komunistams jis kurie Amerikoj kainavo gal net demokiatiniu pasivadi-tuo^ j^acĮ mjes^e jįs sudaro kaip ir atskirą miestą. Ji?
r* r
t ii
<A
y
nenusilenkė, jie negalėjo jo dešimtį dolerių, įvertino 600 no'
. ,
.. . .. . turi atskirą ligoninę ir atskirą telegrafo stoti, kurt varc
naktys k(.<•:. i. .“atlaidų pavėsy, p. Abelkio ro. Paviboti. jis, didelio veiks- rublių,
gi muitas ^niems
e ’ Pa^n?
asl® l" toja kiniškus ženklus jų telegramoms; turi atskirą pasDo\\ .<
a
t.. 4
manas i-r žemaičių Kalvarijos pra- iro žrnoęus,
jiciTis ati ode drabužiams ir avalvnci yi’H J
,
. [a nuosavas vaistines ir valuoniUįU daiktu parduotuįapiai. kait;. ........................ l.:, Lama ................................. $4 )ax O1--i-a-n
..JI tuoj so/C daiktų vertes. Todėl
.
intrai ves» tun du teatru, penkis dienraščius ir nuosava teCEZARIS. Mirko
;
vilnius TARP audrų. Jeronime;įgrūdo į Sibirą ir čia nuka- lokia suma ir susidarė.
"
ll5>
elL,a;
’
1
1Oi?a1' lefono stotį.
verti A. K. Fuida,
‘
S
o
Cicėno
fcnysra
apie
Vilniaus
krašto
maVO
Tč
o-iilimd
c-inrJKsti
kad
“
Skai.
13S puslapiai, kaina
lietuviu kovas už savo teises. Kai, - , , xk tO Sa!ime SUpiaStl, kad
46 yra išspausdinChinatowną valdo kiniečių taryba, kuri susideda
lengvas bodas i • ,1........ '
aila
kiekvienos
anksti
žmonės
ten isišuždarbio
uždarbio nepanepakietuose
viršeliuose
.......
S5.59
Gaila
Kiek\
ienos
anKsti
žmonės
ten
; '
.
...
.......... u ,
. . „
,
-r k
i
1.1ŠKA1. <;<■! a-;..- va
iš
šešių
“
”
rer
f”ia- iAvo kelias i sočia LiZMA. užgesusios
____
,
.
......................................
.
>a«
V
Liko
komisijos
atsi-is
sesių
gubernatorių
arba
tėvų.
Taryba
renka
mo
dedantiems anjrlišz
mokytis;
gyvybės, bet sim- jėgia drabužiu ir avalynės^,.
ištarimą, an^.išk..
....... V
~
"
ir duorte^mo^aiškrni^'Ka^^-^ri^31 ^la’ Rai ŽŪPa ne nusipirkti. Ką tu
tU žmo°us 'sauMmas i visuomenę, ku- kesčius visuomeniniems Cbinatovno reikalams
Kaina ....................................... . ... IOC
rub- r’ame nurodomi lietuvišku da kiniečiams patarimų.
M. MiNAUJA VALGIŲ KN1
•g.ioKRATiNio socializmo edinis. zmo?UP-P tok\buy.° gaudamas kelis šimtus
šii
jvairin DE
chelsonienė- parašyta:
PRADAI. Populiari ir naudinga
nga drg.
Bet tai yra, turbūt, prasčiausia San Francisco dalis,
dl'g. Žvironas. Jo
T mirtis
* di’ ]ju per mėnesį, pajėgsi nusi- fašistinių grupių ardomieji
receptu. 132 pusi. Kaina . . .SI.2.5
<nyga šių dienų klausimams suprasKAS BUS. KAS NEBUS n r, i zr.- ' i.
delis
nuostolis
socialdemopirkti,
jei
už
suknelę
ir
badarbak
.
Komisija
neįvardina
Nors
krautuvių daug, bet parduodami jose daiktai menKaina
MAITIS NEPP.Až; S. B.n
Sr!i:>CO.- įdomus ani::\;
Jonis -ScGIALIZMAS IR RELIGIJA, Pa_ kratų ir bendrai tikrų Hemo- telius reik mokėti šimtus andytoj^’ bel -b perskaičius kos vertės. Daugiausia kiniečių rankdarbiai, visokie
Mažrimas 1*12 iriais
i/aM\-i
in?tndervel
nderve,dv’ vertė Var-t kratlI eilėms. Joms juk šiais rubliu.
vra aI?ku.’ ka^ tunma ĘaĮvo; drožiniai, žalvariniai papuošalai moterims, blizguKauną nusikraus ir t apoleorą re - na.
Kaina
je: tai tie. kurte
,
tėjo— ir kns iš io
jo. Kaina $2£0
laikais taip reikalingi gerai
NEMUNO TAKVANIl >E. Jdomūs.
su “Kvbartu aktais,” kaip
'
.
..
.
lietuviu kalbos ISTORIJA apsiginklavę, nepaperkami. Sporto čempionai
lengvai skaito?.i Dr.
e!ė
su
oū-de
Pardavėjai krautuvėse daugiausia jaunos kartos
Lietuvos
teniso
čempioKaina
$1.00
j
Dr.
P
Joniko
pirmasis
ir
vienintenenuilstami
kariai,
vadovai.
atsiminimai. I-’S pt; 1.
’^ŠSDdtJdipęš ta atsišauki- moterys ir mergaitės. Jos gerai kali a angliškai ir la
MILŽINO I’AUNKS. r. Balio Sruo-1 na
................................. >3.00 kurie visur ir visuomet erab nas esąs A. Artinoms, tut
tos trilogiškų is’.oi jos kronika.!
172 pusi.,
dideks f<> .ratas, gera! iuozas Stalinas, arba kaip būti gražiausiu pavyzdžiu, bolo
čempionas “Limos mą, “Europos Lietuvis” čia bai mandagios.
popiera. Kaina .......... ............. $150
Kaukazo razbaininkas buvo pasida

^Šįikaip reik kovoti ir aukotis fabriko komanda, šių metų pat greta liaupsina “diplo............................. Japonai
KON-TIKI.
!'h-ir 1! y< :il,; aprašy ręs Rusijos diktatorių. Kaina
mas nepaprastos šešių vyri: kelio
— už savo idealą. Toks buvo šachmatų čempionas (vy- matinį šefą.”
Šalia kiniečių Kalifornijoj yra daug ir japonų.
nės plausiu i- rie .;A u ribos i !»o- =nrl ,. r7,TrTaigi, visai jogailiškai. Jie susideda iš dviejų kategorijų: “iseju”, arba svetur
teorija. Trumpai^ amžinos atminties drg. Žvi- ių» R. C'nalmonas (rusas),
linezųą.
-113 pusi.
K-.ma... .$3.7;».—y *A“. .
ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi
ATSIMINIMAI. Stefa
Pattano
iš
moterų
Lichtenfeldienė.
bet
nesistebėkite, juk ir Eu- gimusių, ir “nisejų”, kur e gimė Amerikoje. Pirmųjų
suomenėsRajna
santvarka ir kodėl ji dai 1'OP.aS.
viėienės prisiminimai
jos jau-,
Kaina ............................... 25c
Mes nežinome. Antanai. Sunkumų kilnojimų čempio- ropos Lietuvio” redaktorius,p,-iškaitoma 45,000, antrųjų apie 80,000.
rystės Lietuvoje ir Ru
. ūt? pusi.‘ keisis.
> ^Li \
’p!’<>0 rlč,%\iTEISLBĖv APIE sovietu kame ilsėsis Tavo
kūnas,
nai: vidutinio
svorio A. Žu-yra naujas perkrikštas.
Kilus karui su Japonija, Amerikai jie išrodė pa
AIIL LAiKĄ IR zAiONES. Poeto i RLSiJĄ, arba komunistų diktatu.
-i
• i
x- 14- A *7
i_
J. A; < o atsirr.irvmai apie Binkį, ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz- l)Gt
13VO GVHS13 OUS llCai K3S (lSStUITlC 140.0 KllOgl 3A. camzickas
vojingi, nes gyvendami Pacifiko pakrašty galėjo pa
Miškini. luini). Savick;. (Eras ir kt no istorija ir valdymo praktika, fe- T
vtenmmMii čirdvczL i.219 pusi. Kaina........................-..$2.5i), iai daup medžiagos. 96 puslapiai’ t a'O N lenmiUClU SirOVSe 11
tarnauti japonų invazijai. Todėl visi jie buvo išrauti
mirusios sielos, m. Gogolio kaina .................................................. 5o< skatins juos nepaliauti eiti
iš nuosavų namų, iš darbų, iš biznių ir išvežti į kon
svari,.ausin
-.e:ka!«,. išvrtė M. AR
romos
POPIEŽIUS
YRA Tavo nasirinktnnin keliu O
DABAR PATS LAIKAS UŽSISAKYTI
Aiiskmis. 2.)0 pusk kaina...KRISTAUS VIETI\T\KAS^ Pa
Į/cloil liiKLiIUjU ivvliu.
centracijos stovyklas, toliau nuo pakraščio.
RYTŲ PASAKOS. V co Krėvės .raš? kun- M A’a’ladka. ‘ Svarbu kai prisikels laisva Lietuva,
Bet tai buvo grynai Vakarų pakraščio reiškinys.
“
Keleivio
”
Kalendorių
ib56
belams
parašytos indų ir 4
tolimąją -'ekvienam perskaityti. Kaina $1.20 yu ten
pagerbtaS, kaip
tautų .egendos. 220 pus*.
Kai-: SOCIAUDEMOKRATUA IR BOLL-unUniu
Kitose Amertkos vietose japonai nebuvo šitaip vartomi.
“Keleivis” jau išleido didelį, 100 puslapių ka
na ................................. t—>0 sevizmas. Pagal k. Kautsk ,nenab aiaziųju KanKimų UZ
Kalifornijos japonai visada vertėsi žemės ūkiu ir
POPIEŽIAI IR LIETUY\
Kunigo naujausiomis žiniomis papildyta tuo jOg laisvę.
lendorių 1956 metams. Kalendorius jau yra at
laušimu
knygutė.
Kaina
...........
25c
M. Valadkos parašyta knyga,
iklTO5TOU
Ra,na ........... **
‘
j Vanagas
savo nepaprastu darbštumu jie dalydavo didelę kon
spausdintas ir siunčiamas visiems užsisakiusiems.
pusi.
Kaina
?2.5O KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GAR
kurenciją nemėgstantiems sunkiai dirbti baltveidžiams.
ŽEMAITĖS
RAŠTAI
Garsiosios
SENOVĖ-IE. Dievų yra v*i- Kaip ten linksma?!
Kaina 50 centų.
.
. . B’
'•
vrarsiu-iu. <ojęlu įvairiuose kraštuose ir įvairino
.
Ypač japonai užaugina gerų daržovių.
Tos didelės,
mų-ų rašytojos p.rmojn karo metu ,e |aikuose dievai buvo kitokie. Ko“LaiSVe
spausdina
Kaip kasmet, taip ir 1956 metų kalendoriuje
Amerikoje parastu vaizdeliai su ra- . •
buv
senniu lietuviu flievai ’ t•
• t • kietos
ir
trapios
salotų
galvos,
parduodamos
pe visą
šytojos paveiksiu.
128 puslapiai, ^ina
...T.yų... €_...L.VLMiFrugYajaus į Lietuvą grižuskaitytojai ras daug įvairiausių skaitymų. įdomių
kaina ...... ..... . .................... 50c
_•
/1 *1 *
Ameriką, tai vis japonų darbštumo vaisius. Todėl, kai
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. AoelkieiSlO J. KlOlVKSClO
< KllUSlO
straipsnių, eilių, naudingų patarimų, juokų, infor
NpVvbKIitAUV'V(v
I-TE?'(LVOP. P»r«^ras istorinis romanas iš že- nuo Merkinės)
laiško iŠ- macijų ir plačią kalendorinę dali su bažnytiniais
karo metu tie darbštūs žemdirbiai buvo suvalyti į kon
PIMGAI. .Jono K. Kario, 1G0 pa- maitijos krikšto laikų. Su kietais,
veikslų, 225 pusi., perame popietyje, apdarais.
Kaina ....................... $3.50-trauką. JlS l'aŠO'
centracijos stovyklas, didmiesčių vartotojai pasigedo
ir tautiškais vardais.
Ka,na .................................. 8500 visuotinas tvanas. Ar galėjo
“Kaio
klausiant
apie
Dabar pats laikas kalendorių užsisakyti. Ka geni daržovių. Bet baltveidžiai ūkininkai Kalifornijoj
A KISS IN THE DARK. J. Jazmitoks tvanas būti ir ką apie tai ,Ir!i11(r;čVllrn!, Huinoe
1-n
no anfclų kalba sodrus vaizdeliai, sako mokslas. Kaina ................... 25c
Gailia.
1«audžiaugėsi pasilikę be konkurencijos.
i5o pusi. Kaina kietais..............
viršeliais $2. . _ . .
kuose ir lankose, tai dabar lendorius bus pasiųstas tuoj pat, kaip tik gausime
"
D£
L
LAISVOS
LIETUVOS.
7
ietuKami pasibaigus, apie 40,000 “nisejų” japonų grį
minkštais viršeliais
užsakymą.
•
,
.....................
...................
vos socialdemokratų raštai dėl cM- J.4.ioiau ir daugiau dainUOžo į senas savo vietas ir pradėjo kurtis iš naujo. Balt
I.IETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA, ševikų okupacijom :r teroro Lietuvo,
, .
“Keleivio” kalendoriaus kaina nesikeičia, ji kaip
Parašė Dr. I). Pilka. Pritaikinta je.
Kaina ........................................25c J«- HvgA.. HIlKSČiaU. 1 IK Skll'Amerikos lietuviams. 114 puslapių. PARADAS. Paer LagcrkvIsVu isto- tUnia.- Via
buvo taip ir lieka 50 centų. Užsakymus ir pinigus veidžiai pradėjo prieš juos terorą. Susidarė net sąjun
me, kad ne “O
Kaina
. .$1.00 rinė apysaka iš pirmųjų kr ik čio- v„r(Tp
ga prieš grįžtančius japonus (Jananese Exclusion
prašome siųsti šiuo adresu:
Ve' g vš..,‘ li mano,
'digt
KODĖI. AS NETIKIU r DIEVĄ, nybės laikų Romoje. Palestinoje
League). Grįžtantiems japonams buvo siuntinėjami
Knyga laimėjusi Nobelio
jjg ta\ t j.milus i." gPilna argumentų, kurie visiems Kipre.
“Keleivis”
jdomūs. Kaina .............................20c premiją. Kuiną ........................... $2.Z<
grasinimai, deginamos jų sodybos, daromi užpuolimai
SIU,
bet laimes . <1žiaug>03b t B.TK»dway
Užsakymus ir pinigu? prašome siųsti ciuo adresu:
ir mušami. Tai buvo daugiausia vis tos sąjungos
mo Kuį 'nas . ..
So.
Boston
27,
“O kasi..L
KELEIVIS
kui-stvmų vaisiai. Įdomu, tačiau, kad Amerikon spaiv
orkestru n
orkest
So. Boston 27;
vnkuinškn. tai '•ib:ii d i/i n
636 F.asi Tror-tl-.'/ay
----------------- ------- ___ ___________ .i da nieko apie tai nerašė
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Važiuojant pažiūrėt Amerikos

Faflapfc *č’ta*

UlLlTYTž
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Ar galima gerti ir rūky• ti? Į šitą klausimą seniai at
isako nevienodai. Vieni su
laukė 100 metų, visai nevar
todami svaigalu ir rūkalų,
kiti vidutiniškai rūkė ir gė
lė, bet faktas lieka, kad ju
tarpe nėra nė vieno, kurs
būtų nepataisomas gėrikas
aiba rūkorius. .Jeigu jie geria ir rūko, tai su saiku.
Nuo neatmenamų
laikų rūmą. Girdi, vaikai yra nasžmonės paprastai mano.
žmonės troško gyventi ii- ta. o kuo gyvenimas leng- ka(Į kuo £mogus senesnis,’
gai. Mirtis ir senatvė yra vesms.
tuo žmogus ilgiau luo su jUO sunkiau sugVvenkažkas, apie ką žmogus bi-gyvena.
Ilgamečių žmonių tj nes
Via prįekabus
josi ir pagalvoti. Legendose stebėjimas kaip tik rodo neningas ir piktas. Tiesa,
ir kiekvienos tautos įeligi- priešingai. \ isi ilgaamžiai
daug seniu ir nerjoje užtinkame naivų tikėji- žmonės visą gyvenimą dir- vingu žmonių, bet ‘jie šimto
mą, kad ne visuomet žmo- bo. be to, visi jie turi maž- metu’ tjkraj nesulauks. 100gus buvo toks silpnas, kaip daug po 4-5 vaikus, lig*; čiai ' senini paprastai pasidabar yra.
Kadaise buvo amžius viengungis via labai žvmi nuolatos geru ūpu. giei

. Jo. o2, GruoAzio — L 1 >■■•>

ŠALTA

BADAS
(Grenlandijos tyrinėtojo švedo Peter Freuchen apysaka)
(Pabaiga)

Kaip ilgai gyventi?

žmogų nubaudė ir atsiuntė kus žiuri kaip į laimę, ne
jam ligas, senatvę ir mirti.,kaip i naštą, ir turi jų neSu mokslo pažanga ilgė-^'aržvdarni.
Pav.
I omą
Mvra
Muse
is
biemen
Geja ir žmogaus amžius. Da
bar Amerikoje vidutiniškas crgia. kuri daoar sulaukė
kad gražmogaus amžius yra tarp 105 metų. sako,
gvvenime įvvkiui
ivvkiai
kur Zla”‘"1 Jos gyvenime
65-68 metų. Azijoje
vra
buvo
j°
s
•
’
vaikų
gimimai.
gyvenimo standartas

jcs sodo beždžionėms, kurios mėgsta šiluma,
n-.etu jos stiprinasi žuvies taukais.

šalčiu

su
žmonėm,
nesugyvena
-------- -m.,.,
_
—
varau gajį sulaukti 100
ne-kas, Toronto. Canada; Charles
metu, ne;- jų nervai per nametis. prašė teismą
(jaug atima iš ju energijos, kreipti dėmesio i tėvo žo- Zamon. Bridgevvater, Mass. ;\.
-•
,
džius. “Juk aš ia vedu. ne bukaitis, Providence. R. I.; J.
šimtmečiu seniu stebeji-,
, .
. a 7 ’
D
,
i
f i i
kas kitas, ir iei Bertha ne- Polozie, So. vvindsor, Conn.; A.
mas rodo. kad kuo žmogus
.
’
■
.....
?Veikiau gyvena. (o sveikai; moka vil ti, tai tik aš ture- Vizgaitis, Sunderland. Mass.
siu kentėti, ne kas kitas, ir Mrs. J. Gudjonis, Manchester.
gyventi veikiai nenukryp- w
.
. •, t
aš pilnai pasirengęs tą da-Conn.; John Mockus. X. Era.
stant i kraštutinumus ir pakalbėjo jaunikaitis, Mich.; Mrs. S. Rubis. Lir.den.
gal gamtos dėsnius) tuo tyti,”
daugiau oa]j. tačiau teismas nuomonės ne-N. J.; Paul Kazlauskas. Detroit,
žmogus turi -----------.....
.
,
A
,
, ,
,r
, . ,
pakeitė.
turi
Mich.; John
Johr Kantauskis. Levvissulaukti
ilgo
amP
aKeite
Mergina
dar
tun;Mich.;
mybių
paaugti ir pasimokyti viri-Jton, Me.; M. Yalikonis, Sioux
žiaus.
mo meno. Ar išmokusi vir-įCity. Iowa; A. Petravičius. Balti ji norės tekėti už to pa-Jimore. Md.; F. Dobrovolskas,
UŽSAKĖ “KELEIVI”
ties jaunikaičio, to niekas Cambridge. Mass.; K. Grizaitis,

Aš iššoviau tik du kartu. Mes valgėm? kaUu
ro
gėms ir liežuvius.
ir dabar aš turėjau pakankamai
sausgyslių, kad pabaigčiau lanką.
Amuniciją reikėjo
taupyti.
Niekada negali žinoti, kada ji iau bus
i cikalinga.
Dabar mes buvome išgelbėti. Mes temąst me iktai apie briedžius. Kokie jie buvo gardūs! Buvo pa
našu i anuos paveikslus, kuriuos jūs mums rodote iš
savo žemės, kur ganosi didelės bandos. Mes slinkome
pirmyn su briedžiais. Dienos metu ir vakarais susto
davome. Kartais jie mus trupučiuką pralenkdavo, bet
mes tuoj ir vėl juos pasivydavome.
Ir tarp mūsų ir
briedžių visą laiką buvo palaikomas maždaug vienodas
atstumas. Mes nušaudavome tiktai tiek, kiek galėjome
sunaudoti ir pasirinkdavome pačius geriausius žvėris.
Ir, be to, mes Įsigijome naujus kailius.
naujus
nakVynės maišus ir visa. kas mums buvo reikalinga.
žinoma,
Manikai tai buvo sunkus laikas, — pasakė
Ututiakas ii- kreipėsi į ją sakydamas:

—Atsimeni, kaip mes anuomet skundėmės,
kad
susiūti atskirus kailio gabalus labai sunku? Ir kaiu tu
rūpinaisi siuvimu, o aš, kaip vyras, išdirbinėjau kailiūs, kad jie būtų minkštesnį. Žinoma, tau tatai buvo
sunku, net ir man nelengviau klojosi. Dabar mes abu
galįme įg to pasijuokti, bet anuomet mums tai atrodė
sunkiausias darbas.
Laikas nuo laiko mes taip pat
-;autėme savo vienatve ir net baime, nes visuomet būti
kartu negaIėjora€. Be to, mes bijojome, kad išsibaigs

žemas ir gyvenimo sąlygos
Ar aktingas lytinis gyvešiurkščios,
žmonių amžius nimas trumpina amžių?
yra žymiai trumpesnis,
o Daugelis žmonių mano, kad
ypač didelis kūdikių mirtin- prasidėjus “change of life,”
gumas. Amerikoje per pa- lytinis gvenimas turi nutruKstaruosius dešimtmečius la-t‘i. kad po to prisieina gybai sumažėjo kūdikių mir-venti ••šventai’ . Ilgaamžiai
mūsų adatos. Jos labai dažnai lūždavo, ir kada aš
tingumas, ir taip pat pail- žmonės tokios ribos nepriŠVENČIU DOVANU
jas ant akmęns užsmailindavau, jos kas kartą trum
Dorchester. Mass.; P. Vizbar.
nežino.
gėjo vidutinis žmogaus am- pažįsta. Daugelis jų yra lypėjo. Pagaliau jos taip sutrumpėjo, kad jomis vos
Montreal. Canada; F. Bagdonas,
žius. Gal kada žmogaus vi- tiniai pajėgūs net irlOO me
Mrs. H. Dickinson iš AuMethuen. Mass.; J. Baranauske. vos buvo galima siūti.
dutinis amžius bus 100 me-tų sulaukę, kai kurie iš jų burn, Maine, atnaujino pie
Maikio ir Tėvo Kraitis
Galop mes sutikome žmones. Jie buvo visai kitoPlainfield. X. .J.; J. Symanaitis,
tų, bet kol kas mes žiūrime tui ėjo vaiku persiritę per 70 numeratą metams Mr. YinTorrington. Conn.; Mr. Davis. kie. negu anie. kuriuos mums teko pažinti anksčiau.
su nusistebėjimu i žmones, -r so metų.
cent Stelmokui.
Auburn,
Mūsų skaitytojai, atsinaujin
kurie persirita per 100, nes
b anklansinėtu ^nin na- Me.
________ __ ir užsisakydami prenumeratas
tokie žmonės vis dar vra
“'•f
‘
kai-ndnrm r.;<;nnts via; !Santa Barbara« Cal.: X. Dum_ kur jie bvo pasidarę stovykla, kad sulauktų briedžiu.
ioKie žmones ,i> ua. čia aiškėjo. kad beveik visi jie
dam* kalendorių, pasiuntė Mai..
J
didelė retenybė. Amerikoje buV()J benl viena kalta ve_
L. Bažėnas, vos trvs mė-kini su Tėvu dovanu.
i^’ Los AngelesMrs-Ir mes papasakojome jiems savo nuotikius ir pasilikome
šiuo metu yra 1,500 žmonių, de (kai kuric (h‘, karra, ir nėšiai kaip atvykęs Į JAV,
m,-. Geo. šeškauskas iš E.'S* Ml^uLs^v’
Lynn' Mass ’su jais ilgesni laiką. Dabar mes jau nebebuvome vaipersiritusių per 10O metų. dziaugėsi šeimyniniu gyve- dabar gyvenąs Naugatuck. ^fillin.^ket. Me.. prisiuntė $4.0v
M Ik
kai, bet du suaugę žmonės, kūne turėjo išgyventi kartu
užisakė “Keleivi”
Mr. Geo> Yotpolis iš Corry, ^’ * '
”
j , J™'*' visą gyvenimą, ir gali man patikėti, kad aš niekada
Tai jau skaičius, kuri gaii- nimu? Tarpe tų ilgaamžių Conn.,
ma tyrinėti, stebėti ir dary- skvrvbos ir neištikimvbė bu- sau ir savo švogeriui Adam p?... prisiuntė
p&L<u 3' r-i f°nn n
eyp’nesigailėjau išgelbėjęs savo mažąja netikra seserį, nes
P. žygelis.
....
ti išvadas, kodėl tie žmonės vo* ;etas daiykas. Atrodo, Pudimaieiui Vokietijoje.
j. Matonis iš Ci-vejami. Ohie,
‘
~
.
tokiu badu as įgijau gera žmona.
L. Petrasnu~ *
pasiekė tokio amžiaus. Dak- kad norjnt į|oai g\ venti, reiprisiuntė $3,oo.
_ ..' ’ *
'
J • St LuDabar senis išsitraukė žiupsni tabokos, sutrupino ją,
tarai, žurnalistai, sociologai kia ne tik vesti, ‘bet ir tuJoseph ir Mary YecumsP. Mankus iš Blackstone.
~ ’
.
■ cnageion.i a. r,
A. K; - iškrapštė iš trumpos pypkės pelenus ir vėl ją prikimšo,
bonis.
Coraop »'is. Pa
ir psichologai mėgsta stebė- rėtj laimingą šeimynini gy- kiai atnaujino prenumeratą Mas.- pnsiuntė *2.10.
Canada;0 senelė,-kad užmigtų, apsivertė ant kito šono.
raliunas.
Hamilton.
ti tokius ilgamečius žmones venima. Niekas taip neardo metams Mrs. Teklei GruMelrose
—Ryt, — pasakė Ututiakas, — mes greit surasime
Po $2.00 prisiuntė Mrs. Mary Mrs. Martha YuriC
ir patyrinėti, kuo jų gyve- sveikatos, kaip nuolatiniai dinskienei. Haverhill. Mass.
Barauskas iš Detroit. Mich., ir Park. III.; Felix
Dvareckas,
briedi
ar ką nors kitą ir tada tu vėl galėsi sočiai prinimas skyrėsi nuo kitų žmo- šeimvniniai barniai. Bet lienių, kad jie taip ilgai gy- kant viengungiu vargu paMrs. Maiv Waitkus is S. Cibulską.' is S amford, Conn. \Voonsacket. R. I.; Mrs. Peik. sivalgyti. nes jūs, baltieji žmonės, nemokate kentėti
Po SI.50 prisiuntė:
Ratine, Wis.; J. Zabarauskas. ii visdėlto būti linksmi.
venasieksi ilgo amžiaus, nes "ce- Brooklyn,
N.
., uzs
Anton Kiaulaks. La Porte. Brooklyn. X. Y.; J. Staugus,
—Bet pasakyk, man. Ututiake, — paklausiau aš,
Du psichologai.
Francis libatas” yra sveikas gal būt “Keleivi ir kalendorių saInd.. Mrs. T. Crbon. Brooklyn, Baltimore. Md.; Mrs. S. Kir- _ V o - atsitiko su tomis trimis moteįimis,
kurias tu
Dunbar ir Flanders Dun- bažnyčios akyse, bet ne v° draugei Juzei KaziulaiX. Y. ir J. Ma<ys, Montreal. mins. Pittsburgh.Pa.;J. Gužaus- buvaj palikes savo tėvo namuose?
bar, apklausinėjo apie 300 gamtos akyse, kuri sukūlė tis. Coxsackie. X. Y.
Canada.
kas. McNaughton. Wis.; A. Ci—Apie tai kalbėti aš nemėgstu, — pasakė jis.—
senių, sulaukusių 100 metu. dvi lytis.
Po $1.25 prisiuntė:
bas. Toronto. Canada; Y. Marir gavo iš jų atsakymus,
Keista, bet 100 metu amJ- Kovalesky is Johnson
bet vėliau man teko nugirsti, kad jos buvo surastos
A. Šukys. Cleveland, Ohio. ir tinaitis. Manistee. Md.
kurie yra priešingi nusisto- žiaus seniu tarpe nėra sil- City, N. Y., atnaujino prenegyvos. Abiejų jaunųjų moterų galvų kiaušai buvo
Mrs. V. Suginta. Detroit. Mich.
vėjusiai žmonių nuomonei, pnapročių. Daugelis iš jų numeratą Mrs. Pollie MalP. Gwa!da iš Elizabeth. X. J., j erskelti. o mėsa nuo kaulų nuplėšta. Tiktai trečiosios
Po $1.00 prisiuntė:
Pavyzdžiui, žmonės ma- neturėjo nė vieno nelaimin- daikis, Binghamton, N Y.
prisiuntė $0.25.
moters lavonas buvo sveikas. Tai buvo seniausioji iš
P.

Markevich.
Binghamton.
Visiems, atsiuntusiems laikt'rank Jcnlvalkis, LeechMr. Gudaitis is Ne\v Haraščiui aukų. nuoširdžiai dekoven- Conn., atnaujino pie_ burg. Pa.: Mrs. A. Markūnas.
numeratą ir užsakė kalen Rockford. III.: J. Petro. Worces- -’ameAdminist racija
Walter Kishkis.
dorių Mrs. A. Koczer. Lin-terYerdur.. Canada: W. Trainis,
coln, N. H.
Yerdun. Canada: Ch. Puzacke.
daug ką bendro turi su pa- laukti ilgo amžiaus. SveiConn.;
A. Buaviveldėjimu.
kas
fizinis, lytinis ir nsiJames
Riejimu.
xas iizinis,
psioanie.- Ambrozė iš
i» Bed- Thomaston.
_
..............
..........
—
Žmonės taip pat mano, chinis gyvenimas atrodo bū- ford. Mass.. užsakė “Kelei- Į’u*- Manchester. Conn.; James? A<,<>mui U(Xjai nebando

no, kad ilgas amžius yra go atsitikimo, daugelis iš jų
paveldima ypatybė. Tas yra nesirgo jokiom rimtesnėm
netiesa. Daugelio 100 metų ligom. Žmonės, kurie dažsenių tėvai mirė anksti ar- nai serga, yra nervingi ir
ba sulaukę vidutinio
am-linkę i psichinius sukretižiaus. Ilgas gyvenimas ne- mus. turi mažai šansų su-

JUOKAI

moterų.
—Aš jau kartą sakiau, — užbaigė Ututiakas,—
kad moteiys gali būti žiaurios ir nežmoniškos. Aš esu
girdėjęs apie vyrus, kurie bado ištikti
mirė kartu.
Eet jų lavonai visuomet randami sveiki. Taip, taip,
žmonės yra stebėtini, ir juos suprasti yra sunku.
NEPATIKO RAI DONI

PYRAGAI

d daugybės vaiku turėji-tina salvga pasiekti ilgo am-vi dovanų savo
kad
... _____ X___________ ________
x:___
" '
Ambrose
Mis.
Ambrose.
mas trumpina žmonių gyve- žiaus.
LAIMINGAS IŠLIKĘS (.YVAS

motinai h-ietkus. Talcota-ille. Conn.;V.
Rillerino
Mama. ai rojuje kartu su,
Xo. Branford.
Branford,
Billerica. P- Ausukaitis. Xo.
Adomu ir Ieva buvo žvėrių, žu
Mass.
Conn. Martin Getty. Algonac.
vų ir uodų?
*
Mich. Ch. Rupšys. Amsterdam.
.. ..
—žinoma, mano mažyte, bu
Mrs. M. Muleikis. St.
Mrs. Agnės Dumbrauskas 5 ’
vo visokių, kaip ir dabar.
iŠ Worcester, Mass., užsakė Petersburg. Fla.; K. Janionis, —Mamyte, ar teisybė, kad
Kinderiui, Leonminster. Mass.; Mrs. A. Adomas ir Ie7a nenešiojo dra-.
laikraštį Mike
žvirblis.
Binghamton. X. Y.; bužių ?
Auburn, Maine.
----------Mrs. Anna Zalpis, Jamaica. N. —Taip. jie nebuvo reikalingi.
Y.; J. Kūlimas, Brighton. Mass. Oras buvo rojiškas, šiltas.
NEMOKI VIRTI—
John
Walis. Chicago. III. pri—Tai
kieno
kraują tada
NEGALI TEKĖTI
________
siuntė 75 centus.
čiulpė uodai?

Mokėjimas virti yra paglindas šeimyniniam gyvenimui. Kuri nemoka virti.
toji negali tekėti.—taip nuįtarė vienas Londono
teismas, kuris nedavė leidimo
19-kos metų Berthai \Yimihurst tekėti už pasirinkto

Albert Milkr, iš Miami j Bahamas plaukusio ir nu
skendusio laivo inžinierius, susitinka su savo žmona.

50.50 prisiuntė:
——
F. Lioreneas. PhHa., Pa.; Wm. Taiklus apibudinimas
Untulis. Indiana Harbor. Ind.; —Tėve. kas yra finansiniai
K- shereiva. Sudbury. Canada; genijus?
John Shopes. Phila.. Pa.;
V. —Vaikeli, tai toks
žmogus.j

Rėklys. Robertsdale, Pa.; T. La- kaip tavo tėvas, kuris pajėgiai
zickas. Cleveland. Ohio: Wm. P*n*gų greičiau uždirbti, negu
Arnaūskas, Camden, N. J.;Mrs. ’° seiina ’uos išleisti,

{jaunikio. Pagal Anglijos įs- A. Antanavičienė,
Oakville.
.
Itatymus, jei mergina neturi Conn.;
A. Eitvid. Wobum.i ° ° ruPes ,s
21 metų, tai ji negali tekėti Mass.; Z. Lukšys. Providence. škotai yra dideli šykštuoliai.'
be tėvo sutikimo. Gi Berthos R L: Mrs. C. Ablan. Batavia, žtai dviejų škotu pasikalbėji-j
tėvas teisme pareiškė, kad AU J- A. Strong, Thomaston. mai*:
—Aš negaliu nusiraminti dėl;
Bertha nemoka vilti, ne-Conn.; J. Gudas. Kewanne.
gazolino kaino? pake-J
mėgsta namų priežiūros ir M. Navickas, Los Angeles. Cal.
todėl dar netinka vedyboms. St. Yenkevičia.
Bridgeport,] _Ro tau tuQ rūpintis? Juk'
Conn.
;
Frank
G.
Buahman.
So. įu neturj automobiliaus.
Veltui Berthos jaunikis,
|
kuris yra 23 metų, taigi, pil- Ashburnham. Mass.; J. Pesec- —turiu žiebtuvėli.

Tas jaunuolis buvo nutaręs negrįžti iš Kinijos komu
nistu nelaisvės, bet. paragavęs ju piragų, paprašė, jį
grąžinti, čia matome jį susitikus su savo motina.

KlLEP.T, 50. B05T6H

rusrapia Septinto

Kanados nauj
ienos
--------

beveik visos mokyklos buvo, N. Metų papročiai
Pranešimas visuomenei
valstybinės ir jose už eina-’
Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomojo Komiteto
MONTREAL, P. Q.
lis atsakinėjo Į paklausimus. mas pareigas, tiek vyrui Visų amžių žmonės šven
Tuo pasinaudodami tauti- tiek ir moteriai, buvo moka- čia Naujus Alėtus pagal savo pasitarimuose su Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo KoStaigi mirtis
ninkai iškėlė kelis, labai
tas pats atlyginimas, j tradicijas ir jbucinis
piimimnRu Jonu Aintuiioniu, ( h ietimi oje, ^įuocižio
Gruodžio 8 d. staiga mirė būdin?us» klausimus.
Kaip toli Kanada atsili- Sporto mėgstantieji ame-’17
19 d- d-> buvo apsvarstyta visa eilė Lietuvos lais-y
Jų
atstovas
K.
Andriuskusi
šioje
srityje
nuo
mažos,
rikiečiai
Naujųjų
Metų
die-'
vinimą
ir bendradarbiavimą liečiančių klausimų.
Aleksandras PIESINA,
Nuoširdžioje atmosferoje ėjusiuose pasikalbėjimuose
metų amžiaus muzikas Ve Sevičius keldamas klausimą, neturtingos, daug vargų pa- naj išstato savo populiariau-J
lionis ėjovargonininko pa-kad V1,ikas aikv'°ja P^igus tyi-usios ir šiandien nežmo- sias komandas, jas remia ir buvo pasiekta visiško susipratimo ir susitarta bendradarreigas Aušros Vartųpavapi- llel dalingoms kelionėms, o nišką vergiją nešančios Lie-gyejki^ drauge su Naujais biauti, kaip ligi šiol, paliekant kiekvienam siu veiksnių
joje. Tai buvo tylūs, man- Altas du“da Vl!kul

To nepamirkime pri-Metais. Rose Bawl kolegijų tokia pat veiklos sriti ir apimti,

lėėas’

—

II*»
II(I
IIh
««n

Paieškojimai
Aš, Ona t rbaič-iutė šlepetie"^J^^erų Juzės °ir sufddos

is Ant kulnas sodos, Puncmunio
parapijos. Jie patys ar
-- juos
»*~
žinantieji, atsiliepkite adresu:

.• ta

No. 5Ž> OiuodMo 2? !*•>., o

Mrs. Ona šlepetienė
38 N. 6th Str.,
Easton. Pa.

Paieškau Tosės Baltrušiukės,

kokias jie turėjo po vyru J. Augustaitienės. Jie

pirma gyveno Leuiston. Maine.
dagus žmogus, gerbė kitu
.‘saigas su-m,nu kanadiečiams kuo-futboio žaidimas, kuris se-' er visa laiu,
Kilusi iš Repšų sodos, Kauno
‘
niekinti,
bet
jis
gavo
tinka-met
jie
bando
didžiuotis
Pa^denos (Gali-1
>> •
,
.,m
•
- , . - - priim- radybos.
Turiu labai svarbų
S Šeiniu vargoninin
alsak-™« “'<><'« kiti 1» ^ ™s.
- *
Pasaden“ SS“ I
Pasiremdamas ALT suvažiavimo vienbalsiai
,
reikalą.
Atsiliepkit
adresu:
lOinijoj ) rožių festivalį, bu-^u nutarįmu? Vykdomasis Komitetas yra pasiryžęs teikti
George Žilinskas
ko pareigų "velionis vedė pa- klausytojai visai pagrįstai Ju
mokėsiu,
P. O. Box 503
v o pi a etas
m. n u"jVIikui visokeriopa parama, moralinę ir materialinę, ir
rupijos chorą ir buvo suor- klause: kodel AndriuskeviMilinocket, Maine
šioni< ___________
mažoms ir didelėms
iianizaves ‘Melodijos’orkes Clus meko nesako> Jei mus^ Visur mokesčiai keliami, _____
________ , 1lmkl Senausios sėkmės pirmininkui ir kitiems Vliko pa.... oarenei. . valstybės
......... .... __
____
Montrealio Ppriemiestis,kuris
lietuviu
lėšų
likučiais
nau-o
žaidyn
ms
pef
visą
Ameri_«reigūnams, jų atsakingame darbe bei pastangose dėl Paieškau mano sesers Micha”emies^s’žaidynėms per
trą,
linos Banaitienės-Stankienės sū
v ule Jacųues Caitier, turin-1
tunn,
-ji? doiasi visokie
Smetonos Ville
'
{pavergtos Tėvynės išvadavimo iš svetimo jungo.
muose
bendradarbiai.
tis pei
"Mummers
Vyliausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmi- nų Vlado Banaičio ir Igno Stan
per 3o,wu
35,000 gy\entojų,
gyventojų, p^kusis
p
■Mummere” pa-pavius.
19c6 metu mokesčius suma- radas Philadelphijoj yra an1 • ninkas ir Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomasis Ko- kaus ir mirusio brolio Jono I^aMirtis ištiko einant parei- Demonstracijos pasėkos
zausko vaikų, kurie gyveno Mi
zino
trasis
Naujų
Metų
dienos
mitetas
ragina
gyvenančius
Jungtinėse
Amerikos
Vals
liūnuose
prie Puėinėlio mieste.
gas
giojant pamaldose. Montreal garsus ne* tik
amerikoništybėse
ir
visame
laisvajame
pasaulyje
lietuvius
laikytis
ii
o
,
Kauno
rėdvboj. Jie patys,
įvykis
tipiškai
Nors mnti sutiko gatvėje, savo susisiekimo brangumu, ^uomone keičiasi
.
. . .. kas savo išraiška. Mum-vienybės, kad sujungtomis jėgomis galėtume pagreitinti jei yra pasitraukė i užsienį arbet jau pamaldų metu isti- })et jr kova prieš ji. Per sa
tatisti'a
ioco, a 11 cia mers paradas, kuris yra gi-Nepriklausomybės grįžimą ir Demokratijos atstatymą ba aP*e Juos žinantieji, prašomi
ko pirmas pnepuolis, ku- vaitę ivyko net dvi demons- garantuotos metinės
miningas senosioms Angli- mūsų brangioje Lietuvoje.
pranešti man šiuo adresu:
nam praėjus, bu\ o bandyta tracijos, suorganizuotos uni- reikalas tampa opesniu,a
V.
jos
Mummers
žaidynėms,
■
■■
■
—
MrsBesakirskis
iššaukti lietuvi daktarą, gy- versitetų studentijos.
vis didesnis skaičius
f prasidėjo kaip didelis festi- sas kaimas. Taip buvo
da- tais
dabartiniame
St. v.vCro- Reed>s Ferry. N. H.
\enanti veidune, bet pasta- Demonstracija, vėliau vii-pasisako.
— - ««u.K_u«.u«iu.ii«»i.
rc ui.
ti
ix, Maine.
laJam atsisakius suteikti pa- lusį riaušėmis, i vykusi gino-_
, _
.
xt
• w «. ■
galbą, velionis bandė savo- džio g (j vakare padarė Gyvvfces draudimas didėja Per paskutines Naujų Metų Anglijoje vyno stiklas ir Žinoma, kad 1741 m Ka- Paiešk'jma Ona VKNCEOVIKNĖ,
2107
75th St.. Detroit,
šven gyvenusi
mis jėgomis pasiekti namus Montrealio transpoilo ko- Apsidraudusių savo gyvyžiūrovų,i
iš duonos bandukės. riekutė į ledos buvo iškilmingai
» d..ienas a.Pie
_ 24, miL .,
■—
16. Mich. Svarbios žinios iš Lietun netoli jų sutiko miiti.
misijai apie 100,000 dolerių bę ne tik skaičius, bet jr visų rytines Amenkos vals- yra duodama svečiams, ku-jč-iamos vokiečių ateivių da- v©s. jį pati ar jos vaikai (sūnus
j4 žinantieji, prašomi
Likusiems gyviesiems reiš
adresu: On?. Pakalkiame užuojautą, o mii-uv Par!: Avė., Hartsiam A Piesinai tebūna len
(52
gva Kanados žemelė.
uuojanciLLs
rimaueipmjus
cncinius
simbolius
Šilumos
ir,
(las
pradėjo
languose
statyti
reiškę žiaurumu , prieš de- no.
IFšKO DARBO
geroves anglies, duonos ir, degančias žvakeles ir gatvėmonstruojančius, minios bu- 1954 metais spalio mėn. Broad Streetu.
Mūsų parengimai
vo sumušti.
buvo apdrausta 220,000,000 Nors ir kaikurie Ameri- druskos ir yra priimamas se giedoti kalėdines gies- Moteris (tremtinėj apie 50 m.
Lietuvių Tarybos paren Prieš miesto susisiekimo dol. sumai, o 1955 metais, kos papročiai yra nepapraskadangi Įleidžia Nau- mes.
amžiaus, ieško mažoje šeimoje <largimai visuomet sutraukia di kainų pakėlimą kelia balsą tuo pačiu laiku, jau
Pietinėse valstijose per t>°. Norėčiau važiuoti Chicagon
__ ______
r ti, bet _____
e____ ______
_______
.
į
281,.dauguma
Naujų
Me- Jus Metus. Atstovaudamas
džiausią žmonių skaičių. ne tik moksleivija ir darbi- 400,000 sumai. Padidėjo tų papročių yra paveldėti iš senus metus, svečias išeina Kalėdas deginamos ugnys ba Bostonan. Rašyti:
P. O. Box 5X15
“Nepriklausomos Lietuvos” ninkija, bet ir kiti gyvento- 28' >.
I (firevvorks). Tą paprotį iveEuropos. Prancūzijoj ir Ško- Pro užpakalines duris
Cleveland 1 (>hio
Cotnmon Council jdė prancūzai
15 metų sukaktis gražiu su jai.
Louisianoj,
(52)
...
...
tijoj Naujų Metų diena paDžiaugiasi
be
reikalo
sidalė
jr
pasiljko
svarbiau
.
buvimu paminėta DLK “Vy
italai ir ispanai Floridoj,
Vargšams nė cento
tauto” klube.
i Kalėdų eglutės atėjo iš
TIKINTIEM DOVANAI
WASHINGTON, PA.
Saskačiavano provincijos šia metų šventė, dovanų,
Naujųjų Metų sutikimui Šalpos komitetas prašė vyriausybė,
Vokietijos, o Santa Ciaus iš
vadovaujama pasveikinimų ir apsilankyKam pinigus mokate knr nėra
gauta graži Verdune salė ir aukų seneliams, ligoniams ir sociademokratų,
Olandijos. Kalėdų atvirukus naudo?
Mirė Paulėkas
Imkime sau be pinigų. Jez.
panorėjo mų metas.
.. šiame krašte įvede Londono -t: 1-2. Nesu nku bus Jum lengva,
leidimas iki 2 valandai '^"vaikučiams, iikusiems tiem-Įvesti visiems privalomą Ii- 12 vynuogių yra - dalis
Gruodžio 20 d. mirė ll- firma .cren
X •
-Mat- H:
27-®
to, o spaudos baliui, vasario lv- j- vį o,
1870 metais.
Alik Armin
3444 Mass. St.,
4 dieną, paimta St. Louis
ni v -.\r.
Gary, Ind.
(3)
Vytauto
salė, esanti Sherbrooke Str. įliipjnhai
sav
UŽ ARKLĮ $1,251,200
n/.ei
'inu
nutarė
aukos
neduoti.
naujimcni - JIIV VVAJIIV.
1S savo žmona jis buvo persi-
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Resnatiški Skausmai

apvylė iki šiol.
Dr.

Karvelio pranešimas

kas NORVAIŠA. Jis liepė
visiems grįžti tėvynėn.
Pakele algas

GERA MOSTIS
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta
iš daug skirtingų elementų, turi »ayyje galinga šilimų. SlldyOanm ga
lingai, ištarpins Ręurnatiškus skaus»>». ranku, ke jų skaudėjimą įr tirnumerius tuo reikalu rašė, gema kiekvienam mėnesiui. lenenė, nei kita jo duktė keta. , Iki Šiol buvo Žinoma,
•
pima. di"g!.us, šaltį. Daugumui žmovis įrodinėdama, kad sočia- Paliesti kiaule Nauiu Me- Hellmanienė nedalyvavo. kad 19b3 m. UZ lenktynių niu pagelbėjo ir tamstai pagelbės.
la,|k ilgiaus. ale tuojau* įsigyk
linis aprūpinimas yrą nerei- (ų
atnešaTimTs,1
------------------- ------arkli bnvn
niiVO unmnkptu
SUmOKeta $700 - N«
nEKENS OINTMENT. arta rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00;
000.
kalingas ir smerkdama So tiki vengrai. Svarbiausiuose PHILADELPHIA, PA,
16-oz. $5.00.
Garantuojame pasekTiek brangiai mokama mes ar grąžiname pinigus.
ciademokratus
(47)
Budapešto restoranuose ir
-------DEKEN’S OINIMENT CO.
dėl
to,
kad
tie
arkliai
lenkO rnes ...
tikime, kad netoliP. O. Bov 666. Xewark 1. N. J.
, , «™ inėse gvva kiaulė yra vi- Gražus pavyzdys

Gmodžio 8 d. dr. Karve- *
lis darė pranešimą apie Montrealio Romos katalitarptautinę padėtį ir mūsų kų, mokyklų
,
, mokytojams.
.
pakelta
300
dolerių
metams moję ateityje tie patys bal- dm-nukti naleidžiama ir di-'
.
. tynėse atneša jų savimntėvvnės likimą.
RAMUNĖS
(vvrams), -ir --150 dolerių
suotojai pasisakys -----kitaip,
dviansiamp
samišvip
ir kalėdų švenčių progži Pbi- ^yms dideli pelną.
Jeigu tarptautinės pade-----c«v*vj«.
r
.
dziausiame
sannšyje
švieži
Ramunės
-... i
K J. Valeika -linksmi
dziausiame
________
ties vertinimas ir nesusilau-metams
(moterims).
svečiaisąnusyje
laksto _ n oladelphijos Pilnos Evangežiedai
pusė
svaro
Pas” lijos Susirinkimas, 4121 Gi- V1EN1 LAIMI, KITI NE
kė tokio dėmesio, tai lietu- Sis pakėlimas miestui kai^uj •
.$
1.25.
Ramunių
ar
rard Avė., varge esantiems
viškuju veiksniu veikla su-nuos 700,000 dolerių me- P. S. Valeika ilgesnį laibata visada gerai
kėlė ypatingą klausytojų su-tams.
ką buvo iš Montrealio išvyLietuvoje Naujųjų Me-evangelikams
Vokietijoje 750.000
gert. Liepos žiedai
geležinkeliečių
sidomėjimą.
’ Čia galima pastebėti, kad kęs. todėl ir žinių negalėjo tų išvakarėse po vakarienės, paaukojo $101 ir už tuos prieš Kalėdas gavo linksmą
pusė sv. $1.25. Lie
Po pranešimo dr. Karve- Nepriklausomoj
Lietuvoj duoti.
du ar trys maskuoti vy- pinigus nupirko 101 ‘‘Care” žinią: jiems pakeliamas at
pos žiedai yra var
------------------------------------- i ai ir moteiys. nešdami de- maisto paketus. Gražus ar
tojami dėl iššauki
lyginimas 14 su puse centų
dančius
žiburius,
kaimuose
timo
meilės
pavyzdys,
mo prakaito, pūslės ligų. šalčio
valandai ir be to veltui gau- fir inkstų ligų.
Junkis—būk linksmas! Juokas sveikatai, kaip maši
BRAZILIJA
eina į namus, kur valgo, ge
nai tepalas! įsigyk sau ir draugams kišeninį, iliustuotą
"“gydymo pagalbą.
' Puplaiškių
rupla,SKlų lalpal
pu5e „
įtapai
KALĖDOS AMERIKOJE
ria,
šoka
ir
dainuoja.
Kai
VAIVOS Jl’OKŲ PATARĖJĄ:
Mirė P. Petrikas
O ao/)00 W estingl ouse , j 25 Kartusis puplaiškis jteišeina, šeimininkas ar šeimiJuoktis Sveika
Lapkričio 10 d. mirė Pra- ninkė taip pat su maskomis Spėjama, kad Amerikoj bendrovės darbininkų jau raj nuo kepenų ligų, škorbuto,
dėlt geltliges,
geltligės reumatizmo ir kimuTai 3(K» juokų rinkinys. 100 iš jų “juokai iki ašarų nas Petrikas, tipografas, ir palydi juos iki sekančių na- pirmą kaitą Kalėdos iškilnų. Trejanka 45 centai. TrePaskubėk! Pirmieji 300 ekzempliorių ypatingai gero paįadd.to,
jdotas n„o,l
Quarta Parados mų. Prieš pasibaigiant į ži-mingai buvo švenčiamos atl-vSinimo pakėlimo n be janka
nuo visokių vidurių pik
vaisiu.
popieriaus. Siųsk du dolerius (vėliau bus brangiau).
kapuose. Velionis buvo kilęs burių procesiją įsijungia vi-prancūzų ateivių 1604 me
tybių.
VAIVOS pavedimu:
lš šakių apskrities, Kidulių
Prisiųsk $4.00 tai gausi risNapoleonas JONI ŠKA
Šiandien
taip
garsius
valsčiaus,
Karališkių
kaimo.
P
e_
ka
kas čia yra pasakyta.
15 Cotton Street
SVIESKI
MES
nicilino
vaistus
1929
metais
Į
Braziliją
atvyko
1929
me

Roslindale, Mass,
ALEXANDER’S CO.
tais. Jis paliko liūdinčius ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ išrado anglas Alexander
414 Broa.luay
So. Boston 27, Mass.
žmoną Rozaliją, sūnų Pia ypač tų. kurios parduodamos už visai žmonišką kainą ir Fleming.
ną ir svainį A. Butkų. Jung kurias pradėjęs skaityti, skaitysi neatsikvėpdamas, kol
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
tinėse Amerikos Valstybėse pabaigst $13.00 VERTĖS KNYGŲ DABAR TIK Už
AMERIKOJE
buvo jo sesuo ir, rodos, An $5.00! Tuoj kišk penkinukę į voką ir siųsk, nes tokia
MES ATLIEKAM . ..
proga atsitinka rečiau, nei aukso klodų suradimas.
glijoje brolis.
KVIEČIA VISUS | BENDRĄ LISTI VYBĖS DARBĄ
Jeigu kas iš giminių no SAUIĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane. nes
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
rėtų gauti daugiau žinių, myli, o nemylėt negali, kada mane skaitai. 311 psl.,
susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
prašau rašyti šiuo adresu: Kaina $3.00
tuvybės išlaikymo dr<bui ir kovai už gražią Lietu
Jei tamstoms reikia—
vos ateitį.
A. Butkus, 111a Joli, 134, ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės) sako: skaitai mane, nes
Sao. Paulo, Brazil.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą,
aš parodau tau gyvenimą bai?«esnį, negu pats gyvenimas
suteikia įstojimo į 1SLA lengvatas visiems naujai
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

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

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

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

parodytų.
DETROIT, MICH. .
j Prasminga paskaita

Rašydamas apie' dr. Kar
velio paskaitą, ją pavadi
nau “prasminga paskaita,”
bet laikrašty ji buvo pava
dinta “priešinga.” Supran
tu. kad tas atsitiko dėl ko
rektoriaus kaltės. Tikiu, kad
ir skaitytojai taip suprato.
P. P.

316 psl.. kaina $3.00.

Iliustruota.

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

ŠLIUPTARNIAI
(Amerikos lietuvių gyvenimo knyga)
sako: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos tre
čiosios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą
ir tautinį išlikimą. 652 psl., kieti viršeliai, kaina tik $3.00!
VISOS 4 KNYGOS SYKIU tik už $5.00! Persiuntimo
kaštus apmokame. Rašykite: Dr. Alg. Margeris, 3325 S.
Halsted St., Chicago 8, DI.
P. S. Puikiausia Kalėdų dovanu ėltog knygos.

-e-BIZNIO KORČIUKIŲ
SPAUSDINTŲ VOKŲ
LAIŠKUI SU ANTGALVIAIS
-e'BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
o PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
“KELEIVIS”
636 Eaat Broadvvay, South Boaton 27, Maaa.

• 1 ti
1 “»

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Aštuntas

GERIAUSIA PROGA

Jis dar ne socialistas

No. 52, Gruodžio 28, 1955

Milioninis gaisras

BROCKTON, MASS.

Dr. B. Matulionis

Vidaus specialiai plaučių ir iirGeriausia proga pasvei- “Darbininke ’ Dalyvis, ra- Kalėdų antrąją
dieną Visi į Sandaros klubą
dies ligos. Priima bet kuria die
kinti žinomą visuomenės šydamas apie Vilniaus Sei-:Lowell Mongeau namuose Montello Sandaros klubas ną, iš anksto susitarus telefonu ar
laišku.
veikėją ir didelį organiza- mo minėjimą, sako, kadj (Monument aikštėj) kilęs
Telef. 22, Pascoag, Rhode
.
,
.
...
,
sausio
1
d.
7
vai
vak.
SanAdresas: State Sanatorii
torių p. p. Leoniją ir Juo- prof. V. Biržiška gyvai pa-į«a.sras padare mihoną do- dalw salėj (30 lnlelvale
VValluM Lake, Rhode
za , Gedmintus
jų. 20 metų
pasakojo
įspūdžių:;lerių nuostolių.
nuostolių. Jame bu- gt|.,
.. .
....
. .,Seimo Įspudaių.jlenų
ia
k ų (bali > Astumas: nuo Providence—24 my
nuo Worcester—26 m., nuo
PROF. KAMINSKO
*
kitll v.;'a lios,
LIETUVIŲ LAIMĖJIMAI vedybinio gyvenimo sukak-kaip J. Basanavičiaus nu-įvo 25 gydytojų kabinetai,
Boston ar Brockton—60 nu no®
Thompson. C
,—10 mylių.
ties iškilmėse. Juozas Ged- matytoji seimo darbotvarkė/klinika ir 7 krautuvės.
tlu.
PADĖKA
So. Bostono
.... Prof. J. Kaminskas at- jaunieji šachmatininkai
EMPIRE WALLPAPER
siuntė p. V. Kulbokienei šiši- teikė mums gražiausią
4 y
COMPANY
tokį laišką:
ledų dovaną — savo laimė- Mylėtojų D-jos, Piliečių klu- Tą perskaitęs gali patikęBus skani vakarienė, aiš
“Brangi Ponia, Prašau jimus.
Lietuvių 2-ji(R. ko, Kęstučio D-jos, Laisvės ti, kad Basanavičius sąmo- Ne Gailius, betKersanske ku, ir gėrimų. Muzikantai Savininkas Gerald Vareika
neatsisakyti priimti ir, jei Karosas. Gediminas ir
Leo-^arP° ir kt.ningai pasiūlė Seimui tokią
visus palinksmins,
kurie Didelis pasirinkimas viso
būtų progos, pertiekti Bos- poldas Šveikauskai, Aibei- Ta pačia proga kviečiame pelėsiais kvepiančią darbo- Lietuvių Piliečių Draugi- norės, galės šokti iki 1 vai. kiausių popierių ir “oilcloth”
sienoms lipdyti
tono ir apylinkės lietuviams tas Gedraitis ir Stasys Kaz- sutikti Naujus Metus ir tvarkę norėdamas rusų ad- jos fin.sekretorių išrinktas ryto. Visas tas malonumas
su
didele nuolaida
ne Gailius, bet Keraanske. Jk
mano nuoširdžią padėką už lauskas)
po Metlygos drauge išgerti šampano.ministraciją apgauti, ir kad
Kvieslys
tai, kad, minėdami Didžio-sprendimo dėl nutrauktos Metas rezervuotis prašo-taip mano ir prof. Biržiška,
135 Emerson St-, k. Broadway
jo Vilniaus Seimo sukaktį,1 partijos, laimėjo prieš Har- me _Pas- Antaną Andrulionį yaį
tikrovės žaloji- Dėkoju ir sveikinu
Laimėjo $14,000
Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniais
prisiminėt ir mane.
Man vardo klubą 3:2. Lietuvių (245 W 5th St. So. Boston, mas. Basanavičius ir kiti
iki 8 vai. vakaro
Ačiū
visiems
už
sveikiniR-nia
Matilda
Statkienė
J
ypatingai buvo malonu, kad 3-ji (D. Dikinis, T. Nagi- tel. AN 8-5503); Povilą -Jan- Komiteto nariai pasiūlė to
Tamsta. atstovaudama Vii-nionis,
-nionis, Saulius Vaičaitis, čauską (1. Mt. Ida Rd. kfus*ldaus*iraus srara^ri, ku->* Kalėdų proga. Jų tiek -Baltušytė. seniau gyvenusi
niečių Sąjungai, sveikinimą'Alg. Ivaška ir Gediminas Dorchester! ir Lithuanian rie jiems atrodė reikalin-' dau£ 8auta’ kad tik šiuo Dorchestery, danar Ran
DR. D. PILKA
pade-d°lph, Mass., 19o m MTA
pasirašei pirmoji. Ir aš esu Kuodis) laimėjo 3:2 prieš Furniture krautuvėje (366 giausi, o policija nesikišo iibūdu teSaliu
buse buvo sužeista. Gydėsi a ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
pusė vilniečio, gy venęs Vii- Cambridge YMCA. . 15-me- M Broadvvay So. Boston, Seimą, nes ji dėl revoliuci-,KOUir nuo 7 iki 8
jos ivvkių buvo galvos ne-j Linksmų ir laimingų Nau- ligoninėje ir pas dr Pilką.
niuje nuo 1901 iki 1918 me- tis Vaičaitis pirmasis pelnėsi
8-4618).
bylą vede adv. J. Caul, •.* nežinojo
. vką daryti.'Metų
,
iiiin Metu
Jos bvla
546 BROADWAY
tų, Vilnių kanalizavęs ir tašką, įveikdamas Dr. CoIki malonaus pasimaty .tekusi,
SO. BOSTON, MASS.
kartu su mano partijos hen. Antrąjį tašką laimėjo ne
Tik dėl to ir Biržiška, tada’ F- Ramanauskas su šeima field. Dabar, prieš Kalėdas,
Telefonas: SO 8-1329
įvyko teismas ir jai priteisė
draugais dirbęs Vilniaus 11-metis Kuodis ir lemia----------------studentas, galėjo prie Sei- .
' “ ; ;
14,000 dolerių.
darbininkų tarpe.
mą-trečią — Alg. Ivaška. Uždegė 18 metų šviesą
mo salės durų atvirai prieš Spirauskai kuriasi
valdžią nukreiptą literatūrą'
Tuo darbu mes buvome “B. Sunday Globė“ apie
TeL AV 2-4929
Juozas ir Olga Spiraus- Batsiuviai nutarė streikuoti
savo laiku laimėję darbinin- *3 iv\vkį gruodžio 18 d. pa- Praeitą trečiadieni Amen- pardavinėti,
kai, išgyvenę penkerius me- Massachusetts
valstijos Dr. John Repshis
kų daugumą mūsų politi- žymėjo, kad ‘Kazys Mer-kos Electronic bendrovė sa- Tame pači<
niams siekimams-nepriklau- kis youngsters
LIETUVIS GYDYTOJAS
somos Lietuvos su Steigia- thuanian Club .
Valandos: 2-4 ir 6-8
muoju Seimu Vilniuje. N’e- verX
tn tkis
Nedėliornis ir Šventadieniais:
nuo 10 iki 12 ryto
jie nesenai ga\o pine-lyginimas. Šią sakaitę uni
palaužiami mūsų pasiryžime .vear °f competition. The gti-umentų pagalba buvo pa- kad dainininkas Liepas kol
jos ir darbdavių atstovai
they did against gauta į§ Altair žvaigždės, kas dar į LSS 60 kuopą ne- t>bę.
495 Columbia Road
n įvykiams padedant, tikė- fine
Arti L'phj^n’s Corner
----------dar mėgins susitarti.
kime sulauksią Lietuvos iš- Harvard ( lub. the defend- ya žvaigždė yra nuo žemės įsirašė,
DORCHESTER.
MASS.
laisvinimo ir jau su Vilnium., cbamPions, may \\ell
maždaug 100 trilionu
Kor.
Išskrido j Floridą
Išnuomojamas
butas
Isend t^e cup race into a mvliu. Šviesos greitis vra
Dar kartą dėkoju už at- scramble.“
Draugai Aleknos pabūgo Išnuomojamas 4 kamba168,000 mylių per sekundę. pa{jėka
minti.
FLOOD SQUARE
todėl šviesa, apleidusi tą
šalčių ir išvažiavo šį pirma- rių butas, šiltas vanduo, balJ. Kaminskas
HARDWARE
CO.
Ir sirgdama skaito
žvaigždę, žemę gali pasiek Mane buvo prislėgusi dieni į Floridą. Ten jie tos sinkos trečiame aukšte.
Teirautis ten pat 298 E 8th
ti per 18 metų. Kadangi ir sunki liga. dėl kurios ture- pabus iki pavasario,
Savininkas A. J. Alekna
Marta Sungaiiienė
vis ta bendiovė įsikūiė prieš 18 įau ej£į ligoninėn ir būti
Dr. Pilkos mašina surado
St. 2-me aukšte. So. Bos
628 East Broadway
South Boston 27. Maaa.
dar sirguliuoja, šiuo metu metų. tai ji ir pasirinko tą operuojama.
ton, Mass.
Kun- Mažutis fabrike
Telefonas SO 8-4148
Į Dr. D. Pilkos pavogtąjį gyvena pas dukteri Xewto- žvaigždę, nuo kurios šviesa Ryšium su tuo noriu paw
Benjamin
Moore Malevos
IšNl'OMl OJAMAS BI TAS
automobili policija surado ne. Mass. ir be "Keleivio eina 18 metu.
Popieros Sienoms
dėkoti sūnui Povilui, mar- Prieš kelerius metus
Koslindale. 260 Cummins Hy.. išStiklas Langams
apdaužytą vienoj So. Bos- negali išsiversti.
Linkime
to nuomuojama> trečiame aukšte 4-iu
ciai Alenai, M. Strazdienei, torijų” pridaręs ir dėl Ję
Visokie
Reikmenys
Namams
kambariu butas, šildoma. garu. su
tono gatvėj.
ligonei greičiau pasveikti. r rt sa i wvi i no
Reikmenys Plumberiams
Sabulienei Janulienei, Rup- Bostoną apleidęs kun.
ircr.ztas.
----- šeimininkus
lienei ir Steckiams už man Mažutis (E. Petrelevičius) Nuoma $15.00. Kreiptis į J. Gudelį
telefonu FA 3-6863, arba
--------pareikštą užuojautą, gėles dabar dirbąs labrike.
200 Cummins Hitrhway
Sausio 2 d. simfonijos sa- jr šiaip visokį patarnavimą.
Roslindalc, Mass.
(52
lėi bus iškilmingai pribaik- Esu jums labai dėkinga ii Į)r> d. Jasaitis jau operuotas
A. J. NAMAKSY
namai pardavimui
dinti lapkričio mėnesi iš- man parodyto širdingumo
_____
REAL ESTATE & INSURANCE
(1 > 2 seimų prie jūros (L St.i
rinktieji miesto seimininkai: niekada neužmiršiu.
Piaeitą savaitę dl. D. Ja- jr -, kambariai, prašoma $x,500.
409 W. Broadway
majoras Hynes. tarybos na
Jums dėkinga
saičiui Carney ligoninėj iŠ- (2) 3 šeimų prie Ashmont St.,
SOUTH BOSTON. MASS.
riai: Foley. McCormack.
Office Tel. AN 8-0948
imti tulžies akmenys. Ligo- ?o 5 kambar,us- vienas butas šiidoMary Lapenas
McDonough. Collins. AlcRes. 37 ORIOLE STREET
ms sparčiai stiprėja. Linki- vanduo ba,.os sinkos
614 E. 7th Street,
West Roiburv,
Laughlin. Piemonte. Kerrime daktarui greičiau pa- Skambinkit V. Stelmokui, Realtor
So. Boston. Mass.
Tel. FA 3-5515
Naujos Anglijos Didžiausia Krautuve gan. Ahearn ir J. C. White
sveikti ir grįžti kitų gydyti. an 8-0695 ar co 5-5463.
ir mokyklų valdybos nariai:
RADIO PROGRAMA
Can-, Hurley. Mclnerney, Įsteigė Santarą
Reikalingas
bartenderis
Lee ir McMorrovv.
Lietuvių Radio programa Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013
MUSŲ GERIAUSI LINKĖJIMAI
Lapkričio 22 d. įsteigtas , _
.iš stoties WBMS, 1090 ki-.
Lietuvių Studentų Santaros Tarp 40-60 metų, vedęs, lociklu> veikia sekmadie- Dr. J. C. Seymour
N. Metu sutikimas
(LANDŽIUS)
skyrius. Jo valdybon iš-patyręs pne baro, gero cha- niaig
J2 iRi 12;30 val
Gydytojas ir Chirarąaa
Pi- rinkti: Birutė Daneiytė. rakteno, tun tuiėti....
gerą iePerduodamos lietu- Lietavie
Dorch esterioLietuviu
___ _____
Vartoja vėliausios konstrokcijoa
LINKSMŲ ŠVENČIŲ SEZONO
liečiu Klubas 11810 Dor- Vladas Eikinas, Alfredas komendaciją. _ Nuolatinis viškos dainos, .muzika ir
X-RAY Aparate
Pritaiko Akinius
chester Avė.), rengia Nauju Jakniūnas, Zenonas Merec-darbas, geras užmokestis, 8
Pasaka
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
nuo 2-4, nuo 7-«
'ysvai. darbo diena. Kreiptis Riznin
Metų sutikimą, kuris įvyks ................................
kis ir Raimundas Šukys
Biznio rpikalais
reikalais kreiptis į VALANDOS:
534
BROADWAY
šeštadieni, gruodžio (De- J revizijos komisiją iš-tarp 11-1 vai. ir vakarais Bakic Florists gėlių ir do_
SOUTH BOSTON, MASS.
cember) 31 d.,, 7:30
__ vai. va- rinkti: Regina Leveckytė, nuo 6-8 vai. įj^avininką Stii- vanų krautuvę, 502 East
Per sausio mėnesį mes švenčiame mūsų 105 metų karo klubo patalpose. Bus Vytautas Kavolis ir Romu- gūną L Str. Tavem, 195 L Broadvvay, So. Bostone.
gardžiu valgiu, gena gėri- Mdas Leveckas.
Str., So. Bostone.
Tel. SO 8-0489. Ten gau Tel. SO 8-2805
gimtadienio sukaktuves . . . Siūlydami u didelėmis
mų, geros muzikos ir links- --asosocoooeooooooosoeoooosoooooeoeoec^oooeeeooioooooor, namas ir “Keleivis.”
Dr. J. L. Pasakomis
nuolaidomis Jordan Marsh geros rūšies prekes . . . minsimės iki vėlyvos nak- s
Steponas Minkus.
P. p. Leonuos ir Juozo Gedmmtų
ties.
Visu:
:
prašo
atsilankyti.
Dr. Amelia E. Rodd
jums, jūsų šeimai, jūsų namams. Tai yra Naujosios
Klubo Valdyba
20 metų vedybinio gyvenimo sukakties proga
NAMŲ SAVININKAMS
OPTOMETRISTAI
Anglijos didelis metinis sausio mėnesio Įvykis!
sveikinu juos ir linkiu jiems laimingai sulaukti
VALANDOS:
Pentinam? namus iš lauko
Kalėdų*■ aukos
' Į4 deimantinės vedybų sukakties.
Pirk pas Jordan ir jūs matysite, kodėl šiais metais
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro.
_____
ir vidaus; apkalame žioge
Seredomis—ofisas uždarytas.
liais: sutaisome pijazus ir
Ta pačia proga p.p. Gedmintų šeimai linkiu
daugiau negu kitais metais
Naujojoje Anglijoje Ka- S
417 BROADWAY
dengiam bei taisom stogus.
ledų švenčių metu eismo Į laimingiausių Naujų Metų.
SOUTH BOSTON, MASS.
Prašome kreiptis laišku į:
ftrafic) nelaimėse žuvo 29 f
Mykolas Manomaitis
John Petrus
iš jų Massachu- 5
Sausis tai Jordan Marsh Mėnuo Bostone asmenys,
VAISTAS “AZIVA"
206
Goid Street
setts valstijoje 15. Connec- 'šeeeęosoaooaeooooeoooeooeoeoueaoBeeaeooeeeoeeeeeęseeeę1
Randolph. Mass.
tieut 10, Maine ir Vermont
1—Vaistas nuo nudegimo lr
Arba po pietų užeikite: 409 nuo nušutimo vandeniu.
po 2. Nevv Hampshire ir
W. Broadwav, Room 4,
LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA
2— Vaistas nuo atdarų žaizdg
Rhode Island valstijose auSo.
Boston.
Mass.
—mostis.
NAUJAS ATIDARYMAS
ku nebuvo.
cnul

JORDAN MARCH COMPANY
BOSTON

Raynham Country Club
Ant Rožėno Kalnelio

ĮVAIRUS GĖRIMAI IR VALGIAI
Šokiai kiek- Uiią jH-nktadieni ir šeštadieni vakarais

101 kelias Rridgcwater-Raynham Line
Kviečia visus pasilinksminti savininka

Krank Rožėnas

CASA LOMA

Švenčiu dovanos

Pranas Lembertas. nekil
nojamo turto tarpininkavi
mo įstaigos savininkas (409
W. Broadvvay. So. Bostone),
vietoje švenčių sveikinimų
paaukojo ligoniams Vokie
tijoje 815 ir Vasario 16 gim
nazijai $15.

Prof. V. Biržiška Kalėdų
šventes praleido pas I)evenius (VVatertoun, Conn.).

Ant Melsvo “Robins Pond” Ežero
Route 106, East Bridgewater, Mass.

ĮVAIRŪS GĖRIMAI—UŽKANDŽIAI—PIZZA

šokiai kas trečiadienį, penktadienį ir šeštadienį.
Groja penkių asmenų Eddie Martin orkestrą.
Sekmadienį visus linksmina muzika ir dainomis Kili & Tex,
the “SinRing Sweethearts.”
(as,.

Loma populiari vieta šokiams žiemą ir vasarą. Dėl
informacijų kreipkitės telefonu: Bridgeuater 855.

3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji
APSIDRAUSK NUO
mo, pirštams, tarpupirštėms ir
LIGŲ IR NELAIMIŲ papirštėms.
&—Vaistas nuo galvos niežiDraudžiame nuo polio, viso jimo.
kių kitokių ligų ir nuo ne
6—Vaistas nuo kosulio. Greit
laimių (ugnis, audra ir kt.). pagelbsti.
Visais insurance reikalais
Reikalaukite šitų vaistų pa
kreiptis :
žymėtais numeriais. Kaina ui
kiekvieną numerį $1.
Pini
BRONIS KONTRIM
gai. čekis ar money orderis iš
598 E. Broadwav
kalno. Adresuokit:
So. Boston 27. Mass.
Joseph Machinskas
iTel. AN 8-1761 ir AN 8-2483J
295 Silver Street
South
Boston 27,
Gfioeeoccooooo:

