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Atlanto Sąjungos Salys Sutarė 
Vartoti A-Ginklus

Paryžiuje Posėdžiavo NATO Užsienių Reikalų Ministe
riai; Sutarta Tęsti Ginklavimąsi; Gynimasis Bus 

Remiamas Atominiais Ginklais; Rusų “Sugyve
nimo” Propaganda Mažai Ką {tikina; Kas 

Duos Įsakymą Naudoti A-Bombas?

Pereitą savaitę Paryžiuje 
posėdžiavo Šiaurės Atlanto 
Gynimosi Sąjungos (NATO) 
valstybių užsienių reikalų 
ministeriai. Dalyvavo ir 
Amerikos valstybės sekreto
rius John Foster Dulles.

Sutarta tęsti ginklavimą
si, o Amerika pažadėjo su
pažindinti savo sąjunginin
kus su atominių ginklų vei
kimu ir kaip nuo jų saugo
tis^ Vakarų gynimosi pa
grindas bus atominiai gink
lai. Principe sutana, kad 
atominių ginklų naudoji
mas būsimame kare pri
klausys nuo visų NATO 
valstybių susitarimo, bet 
praktikoje viskas priklausys 
nuo to, kiek laiko bus tartis 
ir kokiose aplinkybėse gali 
iškilti karas.

NATO valstybės
pageidavimą, kad vokiečių 
kariuomenės daliniai Įsi
jungtų i Europos gynimą 
Rusų propaganda apie “tai
kų sugyvenimą” Europos 
valstybių vadų neįtikino, 
kad Rusijos komunizmas 
pakeitė savo kaili. Pasiruo
šimas gintis skaitoma ir to
liau būtinai reikalingas.

Amerikos valstybės sek
retorius John Foster Dulles 
Paryžiuje sakė, kad Vakarų 
valstybės neturi leisti save 
apgauti nei rusų taikiais žo
džiais, nei jų grasinimais, 
ir neturi leisti save išprovo
kuoti kinų bolševikų išsišo
kimais. Toje dvasioje ir 
padaryti NATO valstybių 
tarimai. ,

Kongresas Tyrinėjo 
Fašistų Veikimą

Atstovų rūmų neameriki- 
nės veiklos komisija pa
skelbė raportą apie fašisti
nes organizacijas, kūnas ji 
tyrinėjo. Komisija tyrinė
jo fašistinę “nacionalio at
gimimo” partiją, kuri bez-J 
džionauja fašizmą,” ir, 
“Common Sense” žurnalą,! 
kuris skleidžia fašistines 
idėjas.

Kongreso 
justicijos

komisija siūlo l 
departamentui

išreiškė

traukti 
mybėn 
mimo” 
aktą. 
Sense” 
niu
įsneumu.--- J---J-----y

PRIEŠLĖKTIVINĖS BATEREJOS ŠI PA AMERIKOS MIESTUS

Nedarnu bombų “Nike" bal ere jos dabar paskubomis Įtaisomos aplink didžiuosius Ame
rikos miestus ir pramonės centrus. Paveiksle matyti viena tokiu “Nike” bazė netoli 
sostinės Washingtono, Lortone. Va. Nike šaunamos l>omhos yra apie 20 pėdų ilgumo ir 
pasižymi tuo. kad jos labai tiksliai pataiko i greičiausiai skrendanti lėktuvą.

Prancūzija Pradeda Svarstyti 
Europos Sutartis

Prancūzų Parlamentas Šį Pirmadienį Pradėjo Svarstyti
Sutartis dėl Vokietijos Ginklavimo; Mendės-France 

Vyriausybė Tikisi Gauti Parlamente Sutarčių 
Patvirtinimą; Laukiama, kad Šią Savaitę

Prancūzai Pasisakys

Planas Karo Į Prancūzijos parlamentas
Rezervui Ruošti^

tvirtinimą. Sutartys dėl Vo
kietijos nepriklausomybės 
atstatymo ir jos ginklavimo,

Tariamasi Parduoti JT Sekretorius \ Maskvos Valdžia
Rusijai Sviesto Vyksta į Kiniją Grasina Prancūzams

Krašto gynimo sekreto
rius C. E. Wilson paskelbė 
naują planą kariškam jau- 

į nimo apmokinimui skatin- 
ĮtL Pagal naują planą 100,- b.
i 000 jaunų vyrų kasmet įse.- , (,a|. .j savait bus a 

kanską ta|tos h. nuhalsuotos. Opo-
....... , zicija prieš sutartis Prancū-kiami Į karių atsargą devy-^y,.a gana stipra. p,.an.

to’ eūzijos vyriausybės vadas
. Mandės-France griežtai re- 

jaunų vyrų į karo tarnybą mia sutalčių patvirtinimą ir>

dėl Vokietijos įtraukimo į 
Atlanto Sąjungos narių

tų sesių menesių 
kursą ir paskui būtų Įtrau
kiami į karių atsargą 
niems metams. Šalia 
paliktų dabartinis ėmimas 

karo
dviem metam, paskui palie- *?. . , , , n x a. - - - x ' Jei sutartys būtų atmestos,

teismo atsako-j Vyriausybė tarėsi parduo-i Jungtinių Tautų organi- Rusijos vyriausybė pa_ į kant atsargoje sesius metus. ve(jama vyriausybė
nacionalinio utgi- ti sviesto iš Amerikos per- zacijos sekretorius Dag siuntė Prancūzijai šiurkščią * aujas planas bus Patie - trauksis iš savo vietos, 

fasistus pagal Smith teklių Sovietų Rusijai ir ki-. Hammarksjold, po kelių notą su įspėjimu, kad jeigu tas ongies’Ui. Jo vy dy-j Nemažai abejonių dėl su- 
Common tjems bolševikiškiems kraš-j dienų laukimo, gavo piane- prancūzai patvirtins Pary-į™a? Paiel a . aP’e tar^jų patvirtinimo kelia
jo leidi- tams Klausimas galutinai;Šimą iš Kinijos vyriausy-žiuje pasirašytas sutartis, 1 lona . ei 1S a!^V’ • Saaro krašto sprendimas.

nėra nutartas, nes kabi- bės, kad jis gali atvykti į dėl Vokietijos ginklavimo, “a na^a p aną i i 1. o. Sutartis dėl Saaro krašto li- 
klau-'Psk-ina karia ii.< nori. kinu tai rusai nutrauks 1944 rne-'met^ Amen a tuietų o,- j.jmo išsprendimo buvo pa-

o dėl
žurnalo ir jo leidi 

komisija pasitenkina jar 
kad tas žurnalas taria jis norį. kinų tai rusai nutrauks 1944 

simą svarstė, negalėjo daly- vyriausybė su juo kalbėsis, tais pasirašytą rusų- 
neaP?-.Vauti sekretoriai John Foš-ĮKartu Kinijos vyriausybė‘piancūzų savitarpinės

ter Dulles, George M. Hum-'Sako, kad amerikiečių be-' galbos sutartį. '» -
phrey ir užsieniams pagal-’laisvių likimas nėra Jwng-j Rusai turi panaįią šutai-; avergtų 1 ūUtų
bos davimo administrato-tinių Tautų organizacijos;tj ir sp Anglija, bet ang-Į Seimas Protestuoja^^ ir net Vokietijos vy-

reikalas, nes tie amerikie-'iams; jie negrasina sutartį' --------- i riausybė pradėjo tą sutartį
čiai yra šnipai ir kaipo to-.nutraukti, nors ir anglai Pa-Į Pavergtųjų Europos Rytų kitaip aiškinti, negu pran- 

Prezidentas D. D. Eisen-'*1!*5’ paiuuou kie buvo nuteisti. vyžiaus sutartis jau patvir- tautų atstovai posėdžiavo cazal. 13 supranta. Dėl to
hower pereitą savaitę sakė sviestą Rusijai, bet tada vj-< Jungtinių Tautų oigani- tino. !New Aorke 3 dienas. Da- klausimo jau kilo nemažai
spaudos atstovams, kad riausybė nutarė sviesto ru-’zacija pasmerkė Kiniją už --------------------------- ilyvavo 120 atstovų nuo de- ne?usiP,atim^ ir prancūzų
Amerika gal turės ginkluo-sams neparduoti. Įkalinimą Amerikos karių, niurn ’vynių rusų pavergtų tautų. Į parlamento debatuose tas
tis ir būti pasiruošus per 50* - į paimtų į nelais\ę. Tie ka-| ___ »___ ___ _______I Paverstu tautu seimas iš- klausimas plačiai aptaria
metu. Prezidentas linkėjo,^uomiųVyriausybė Nugriuvo į riai kamavo Korėjoj Jung- ____ __________ ... ,... . r. ... -------—— -- - - - - - Rusijos bauginimai, kad

nutrauks su prancūzais

ir leidžiamos brošiūros 
skleidžia fašistinės 
kantos idėjas.

Reikės Ginkluotis 
Gal Per 50 Metų

iieiv pvsėdyje, kuris tą

rius Harold Stassen.
Prieš metus laiko buvo 

Eisen- klausimas parduoti

_ — ma , A vnincj, Kariškai
__ Ą’ynj atsargoje.1~",• ...

I

apmokytų sjra:yta tai*p vokiečių ir 
{prancūzų, bet tuoj po pasi- 
j rašymo Vokietijoj kilo 
’ stipra opozicija prieš tą su-

ŽUKOV? 2 VADINA 
CHURCHILLĮ IŠDAVIKU

kad to nereikėtų, 
dabar padėtis yra,

bet kaip’ 
Amen-’

Į tinių Tautų organizacijos

vymų rusų 
’ Pavergtų tautų seimas iš- Klau 
pešė protestą prieš Indoki- mas 
• nijos bolševikus, kurie pa-Į..

prancūzų J1ItalųSuomijos vyriausybė vardu, o todėl ta organiza- 
ka visada turi būti pasinio- grtiodžio lt d. pasitiaukė. cija negali dėl jų likimo ty-

- ■ • ----- pįnigų:Parlamentas atmetė jos pa- lėti. JT sekretorius vyksta
' nuo siūlymą pratęsti ūkio kon-j Į Kiniją po Kalėdų, 

įtrolės įstatymus. Nuvirtusi',
i vyriausybė buvo vadovauja- 

Ginklavimuisi ir kitiems'ma Urho Kekkonen, joje 
svarbiems reikalams reika- buvo atstovaujamos žemdir- 
lingi pinigai, todėl prezi-'bių ir socialdemokratų par-* 
dentas prašys naujo kon-Įtijos.

jgreso, kad jiš nemažintų 
taksų korporacijoms, kaip 

Žuko-Į taį yra įstatyme.

sus ir turi nemažai 
leisti krašto gynimui 
galimo priešo puolimo.

ANGLU A SIŪLO 
KIPRUI KONSTITUCIJĄ

Rusijos maršalas 
vas viename straipsnyje 
bolševikų spaudoje vadina 
Anglijos ministerių pirmi- 
VVinston Churchillį ir anglų 
kariuomenės vadą karo me
tu maršalą Mongomery “iš
davikais.”

Žukovas tokį kaltinimą 
meta anglų vadams todėl, 
kad CJiurchill nesenai sa
kėsi 1945 metais davęs įsa
kymą anglų armijai Vokie
tijoj rankioti vokiškus gink
lus ir juos laikyti saugiai, 
kad galima būtų juos vėl iš
dalinti vokiečiams, jei rei
kėtų muštis su rusais.

KONGRESO KOMISIJA 
KALTINA FONDACIJAS

JUGOSLAVIJOS
LANKOSI

TITO
INDIJOJ

Viena kongreso komisija 
skelbia, kad jos tyrinėjimai
parodę, įog didžiosios fon-. . . ... ji-

kartais remia sub- va,tes' ,ndl|0? spauda karenacijos

Popiežiaus Pijaus
Sveikata Neina Geryn

Popiežius Pijus XII vis 
dar sunkiai serga. Pereitą 
savaitę gydytojai paskelbė, 
kad jo sveikata pagerėjusi, 
1 et šios savaitės pradžioje 
pranešimai sako. kad jis vis 
dar sunkiai serga. Popie- 
žius. »a 78 metu amžiaus.

Anglijos vyriausybė ruo
šia Kipro salai naują kon
stituciją. kuri užtikrins sa-, 
los gyventojams plačią au- mas. 
tonomiją. bet pati sala liks 
Angliji kolonija. Anglija

Jugoslavijos diktatorius jau ir geniau siūlė Kipro sa- 
Broz-Tito lankosi Indijoj, lai vidaus autonomiją, bet 
kur jis jau turėjo ir dar tu-t Kipro salos gyventojai ją 
rėš ilgus pasikalbėjimus su j atmetė ir reikalavo teisės 
Indijos vadu Nehru. Tito prisijui gti prie Graikijos.
svečiuosis Indijoj kelias sa-

veršyvų darbą. Tokį rapor
tą paskelbė atstovų rūmų 
specialinė komisija, kuri ty
rinėjo didžiųjų fondacijų 
veikimą.

Bet komisijos raportas 
nebuvo priimtas vienbal
siai. Du demokratai nariai 
toje komisijoje paskelbė ki
tokią nuomonę, o vienas re- 
publikonas (iš trijų) prie 
raporto pridėjo savo abejo
nes dėl to raporto teisingu
mo.

Rockefellerio ir Fordo 
fondacijų prezidentai jau 
atsiliepė į kongreso komisi
jos kaltinimus ir vadina 
tuos kaltinimus be jokio pa
grindo.

'tai sveikina Tito ir pabrė
žia Jugoslavijos ir Indijos 
pažiūrų panašumą užsienių 
politikos klausimais.

—Keturi 
viai

PIETŲ AFRIKA
Nekeis politikos

Pietį i 
riausybė 

_ .bent
kairei- trauks

vv-

japonų
Naujosios Gvinėjos nės ii 

džiunglėse nutarė “baigti ka-'lika. 
ia,” jie pasidavė olandams.
Jie nežinojo, kad karas jau 
senai pasibaigė. tin

. . . . lėktuvas su 31 ke- įmtus j neiaįSVę r_____
leutu n įgula pereitą sesta- svetimtaučių legionierius— pasirašytą 1944 metais sa- 
dieni nukrito prie Idlewild,lietuvius> iatvius> čechoslo-viUl'Pinės pagalbos sutartį, 
aerodromo netoli New T or-|vaku?i vengrus, lenkus ir Jei Prancūzija drįstų patvir- 
ko. 13 keleivių žuvo nelai-’.umu^u^negra’žino .tinti Europos sutartis, di-
meje, o 12.dingo vandeny- ,cūzams> bet pasiuntė tuos’d.elė? -ltakf)S > prancūzų ta- 
je. Tikjseri žmonės išsigel-Į kareivius j kilmės kraš- neturės.

tus, kur jie visi buvo žiau-' 
riai nuteisti.

Seimas priėmė ir daugiau 
rezoliucijų protestuojančių 
prieš pavergtoms tautoms

bėjo. Nelaimė įvyko dėl 
lietaus ir rūko, kada lėktu
vas bandė nusileisti aero-. 
drome instrumentu veda-

ziau-I
'ATSISAKĖ APLEISTI

SKĘSTANTĮ LAIVĄ

Švedų prekybos laivo
užkartus režimus,

Sako, Pabėgės Diplomatas j sekiojimą laisvų
Guy Burgess Skelbiasi)1™ organizacijų ir prieš gy- 

______ jventojų trėmimus.
Pabėgęs anglų diploma

tas Guy Burgess, kuris 1951 
metais su kitu diplomatu Mc- 
Lean pabėgo į anapus gele
žinės uždangos, dabar, pa
gal anglų spaudos praneši-1 
mus, pasiskelbė ir per savo

Is-
57prieš per- Panla ’ kapitonas Dehp, 

darbinin-ime^ amžiaus, gruodžio 19 
•d. atsisakė apleisti savo

KRUVINOS RIAUŠĖS
KIPRO SALOJE

skęstantį laivą Škotijos pa
kraščiuose. I>aivas užvažia
vo ant uolų ir pradėjo skęs
ti. Visa Įgula. 21 vyras, sė
do j laivukus ir gelbėjosi, 
bet kapitonas atsisakė ap
leisti laiva ir nuskendo su

Pereitą šeštadienį minios 
žmonių demonstravo Kipro 
salos sostinėje Nikosijoje Juo 
prieš anglus. Policija šū-' 

išsklaidė. Vie- 
riaušėse buvo

užmuštas ir 37 sužeisti.
JT organizacijos seimas 

baigdamas posėdžius

Afrikos naujoji
skelbia, kad jijdraugus prašo jį gelbėti,
1958 metų, nesi- nes jam gresia didelis pavo- v,ais minią 
Britų Bendruome-1 jus. nas žmo->u>

nepasiskelbs respub-J Apie pabėgusius diplom-
Naujasis Pietų Afri-,tus Burgess ir McLean buvo 

pirmininkas labai daug spėliojimų, bet
Strijdom yra

nacionalistas žino

iš

kos nąnisteriu 
J. G.
tinis Būrų

LENKIJA IŠKRAUSTO
100,000 VOKIEČIŲ

Lenkijos vyriausybė nu-
nuta- ture iškraustyti iš Lenkijos

kraštu- kur jie tikrai vra niekas ne- n^varstvti Kipro salos ! Vokietiją apie 100.000 yo- 
klausimo. Sąryšyje su tuo kiečių, kurie dar buvo uzsi- 
Kipro salos gyventojai ir, likę Lenkijos teritorijose.

Visiems “Keleivio” Skaitytojams, Platintojams, Rėmė
jams ir Beidradarbia ms Linkime 

Linksmą Kalėdų Švenčių!
“Keleivio” Leidėjai ir Redakcija.

demonstravo prieš anglus.

DAKTARO SHEPPARD 
TEISĖJAI NESUTARIA!

vokiečių., 
pribuvo į

Pirmoji partija 
35 asmenys, jau 
Berlyną.

Pagal lenkų valdžios su-
-------- Isitarimą su vakarinės Vo-

Clevelandiškio daktaro, kieti jos Raudonuoju Kry-
Sheppard prisiekusieji tei-jžiumi 1955 metais iš Len-
sėjai negali susitarti, arįkijos bus išgabenta 62,900
daktarą paskelbti kaltu dėl)vokiečių, o likusieji bus iš-
žmonos nužudymo ar ne. dan^enti 1956 metais., * i s
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Brangi Tetule...
r*

Mūsų skaitytojas J. V. Kiansas atsiuntė mums gautą 
iš Lietuvos laiškuti. Laiške skaitome:

Brangi tetule! Gražus ketvirtadienio vakaras. 
Mėnuo jau aukštai pakilęs, o apie ji tūkstančiai 
žvaigždučių susirinkę, tartum kūdikiai prie motinos.

Pažiūrėjus pro langą i kaimą supančią tolumą, 
prisiminiau Jus. tetuliūte. pasiėmiau popieriaus lapą 
ir pradėjau rašyti Jums nors trumpą laiške!’

Pirmiausiais šio laiško žodžiais sveikinu Jus. tetu
te, ir linkiu daug. daug laimės ir pasisekimo Jūsų 
gyvenime. Gavome nuo Jūsų laiškelį, bet labai se
nai, po to jau Jums atsakymą davėme, bet nuo Jūsų 
jokios žinios negavom, ir nežinom ar Jūs dar gyva, 
ar ne.

Mes dar kol kas sveiki ir gyvi, ir gyvenam ge
rai, tiktai vienos moterys. Dabai- gyvenam neblo
giau kaip ir seniau.

Mūs dėdės Petras ir Pelius taip pat sveiki ir gyvi, 
ir gyvena gerai.

Linkėjimai nuo mamytės ir nuo visos šeimos.
Tuo ir baigiu rašyti. Lauksiu greito atsakymo. 

Gerų dienų tetulei. ,
Tai visas laiškas. Mūsų skaitytojas priduria, kad jis 

to laiško nesupranta ir nors laišką gavo. bet visvien neži
no. kaip jo giminės gyvena, kodėl “tiktai vienos mote
rys,“ kodėl Petras ir Pelius negali patys parašyti ir kur 
jie yra. kodėl rašėjai nepasako, kaip jie gyvena, bet daro 
kokius tai palyginimus su gyvenimu seniau, žodžiu, 
laiškas nieko nepasako, negut tik tiek, kad praneša, jog 
šeimoje vyrų nėra. jie kur tai dingo.

Tiesa, iš laiško sužinome, kad ir Lietuvoje mėnulis 
pakyla vakarais ir kad apie ji tūkstančiai žvaigždelių 
spiečiasi danguje. Reiškia, lietuviško mėnulio bolševi
kai nepavogė ir neišvežė į Maskvą, jis vis dar Lietuvoje.

Laiškai iš Lietuvos dabar reti svečiai, o jei ateina, 
tai iš jų sužinome ši tą iš astronomijos, bet beveik nieko 
apie kasdieninį žmonių gyvenimą. Tik retas, labai re 
tas laiškas užsimena apie žmonių uždarbius, apie gyve
nimą kolchozuose, apie tarnybą, apie giminių likimą ir 
panašius visiems rūpimus dalykus.

Po Stalino galo daug girdime apie “sugyvenimą” 
tarp Rusijos ir Amerikos. Rusijos valdovai “sugyveni

FARMERYS
I"' ' •..T"

APžIfRI SAVO GAI.VIJV

Prezidentas D. D. Eisenhouer savo farntoje prie Gettys- 
hurg. Pa., apžiūrinėja savo gvvufiiM laike trumpu atos
togų.

suspėja išleisti, dirbtuvė už-’----
sidaro ir darbininkai palie
kami Dievo valiai ir bedar
bių pašalpai. Priversti įmo-' 
nes geriau planuoti savo 
darba, būtu naudinga visam* 
krašto ūkiui, o ne vien tik Link*««i Švenčiu 
darbininkams. I švenčių sezonas.

Kas Savaite
tija, Gudija ir Ukraina “da- 

Maskvos konferen-
Darbininkai, gaudami pa-’me vieni kitiems linksmųtaį tas tik .

stovų uždarbį per apvalius švenčių. Bet lietuviams kamsos, kad butų dides- 
metus, užtikrintų rinką įvai- daug linksmybės šventės1118, s^aiclus- ^ei laisvos 
riems išdirbiniams ir todėl'neatneš. Mūsų artimieji.’valsl- ?fes’, net 11 ir
prisidėtų prie ūkio stabili-1 gimines, jaunystės dienų nuo Maskvos priklausoma 
zacijos ar pastovumo. (kaimynai ir tautiečiai anoj';’uo7nja nedalyvavo, tai

Unijos priveda ir daug geležinės uždangos pusėj ir Maskvos diktatoriai suvarė 
kitokių argumentų už “ga-'toliau pavergti. Jie ne tik 
rantuotą metinį uždarbį,“ pavergti, bet aklinai atskir- 
bet tie argumentai darbda-Įti nuo mūsų. Šios savaitės 
vių neįtikina. I “Keleivyje” dedamas laiš-

Svarbiausias darbdavių'kelis iš Lietuvos rodyte ro-lDraugas Bandlta* 
argumentas prieš metinį užjdo, kokia stora ir neper- Sovietų Rusija bando vėl 
darbi yra tas, kad atskiri j žengiama siena skiria mus prisivilioti Jugoslavijos dik-

Linki-^vavo’

savo pavergtas tautas ir pa
darė kermošių, kuris nieko 
nenustebino.

vnzln 
I vn iu ii

L- o z-1 /■! » įzvi o 11 onau uaumau dinuiinicviu HilciuZiS

pramonininkai negali
įžengiama
nuo mūsų tautos kamieno.

,Pr
jtatorių J. Broz-Tito. Da
lbai- fašistinis šuo ir bandi- 

Tito vėl vadinamas
įtroliuoti rinkos, o todėl nie- Dabar kai “sugyvenimas’ i

..,aUl^- •’ kada nėra tikri’ ar jie galės -vla visų lūPose> kada 1 Ru-'tas
liaudies \ah zia irP_ pagamintas prekes sįją įleidžiama daug dau-; “draugu,” propaganda prieš 

Jei prekių susi-igjau visokių keleivių, Lietu-; jį sulaikyta ir prie kiekvie- 
daug ir jų negalima j va lieka aklai uždaryta. Į1 nos progos Maskvos dikta- 

- - i 9 i fleitų laiku išleisti, tenka j ją niekas (išskyrus išdaviko (toriai pabrėžia savo “brolis-pasauliu, .r mokytino kelsime musų kalbą? mažinti gamybą, o tai . eis-'Bimbos) visus pokarinius'kus” jausmus buvusiam
žmones, kaip gyventi, patys. _ kad pranciškonai musų kia, kad tenka atleisti darJmetus negaiėjo ’ nuvykti, i “banditui.^
’-.len nažb-n^i' ml"tyse i‘ manlt!">e t‘*'|bininkus. Jei darbininkams:Lietuva buvo uždarvta, jil Jugoslavijos Tito betgi
vienuolynus neturi nieko'ševizmui mes nesistvbime.;kė dabar akla. uadary-, yra atsargus ir nebemano
bendra su neapykanta. iDabar tokia mada. kad kas'£V±£ dbbmriu bMu’ "^“Vt t SUgyV<T g'!Z!! •' ?tLell,t0

dl““-ita".n*PMl,^ka-1'g,nk Jw“inuvarytos i bankrotą. i Kodėl? Kas vriksta se-'ltais” jausmais jkš nevengs

nuomonės neturime
manome.

ne- ja, 
būriai vyrų mas. savo

vais

Dėl "bolševikinio
go,” kuiį mes vartojame. siū-Į bolševizmo!
lys' * -------- ’ ’ • ’ ” ~
jie
mar
dienrašti su "nuvaiKiotu , pranciškonai negaietų pa- j„ 
vardu "Draugas.” Kai vie- našų kaltinimą mesti mums 
nuoliai tą padarys, tada ir į Bostoną? Gaila tik, kad J' 
mes pagalvosime, gal tikrai pranciškonai nėra dar gir- 
laikas mesti iš mūsų kai-'dėję, jog Dievas davė žmo-

Antai, sena- biznio reika-

svyruoja, o Mas
tai peršasi, mums

Jį spręs uni- klausimai kyla, kada vienas įdomu, ką apie "banditą Ti- 
unijos galės;kitam linkime laimingų'to” gali pasakyti lietuvių 

stambiąsias
jėga. Jei unijos galės'kitam

l priversti stambiąsias įmo-.švenčių, bet saviškių, liku- bolševikų vadas Rojus Mi- 
tnes priimti jų siūlomą pla-,s(ų Lietuvoje, negalime pa-'žara. Jis nesenai, kaip ant 
na dėl metinio garantuoto siekti, lyg tarsi jie gyventų delno, buvo išaiškinęs, kad 

(Tito yra paprasčiausias 
>< (banditas, o dabar, kada tas

bolševikų nuvalkiotas, tas.'Bent taip aiškina šv. ftan-'"7nri?orniV'*ir sif danpebni ^ugrren‘mas Waskingtone ^andita:? Maskvoje pakriks-
mūsų akyse, nėra joks airiškus (Salezietis,. Sven- £itų jniju reikalavimų^Bett Prezidentas D. D. Eisen-' to^/'iSir'n^'^S 
gumentas, nes bolševikai ne cių proga Imkime pranciš- ir kongreso abieiu i -i ♦ • j!
tik tą žodį. bet ir tokius žo- konams, kad jie sužinotų, o tas uždarbis atsiliepty i vi-partijų vadai sutarė “sugy-;kiu bų^u bTndkasZH’vh-s- 
dzius kaip -laisve, nepn-salia to, Imkime linksmų są ūki? klausimas nėra kengJventi” ir nevesti “sako ka-!.j ,<> ta' -ah u^
klausomybė,” “demokrati-švenčių. jvai atsakomas ir gal tikro” tarp kongreso daugu-j ' K

—- --------------------------------------------------------------- piaktika galėtų parodyti, ar’mos ir vyriausybės. .Belaisviu
Įgarantuotas metinis ūždar-į Svarbiaasia sutarta> kad| 
bis padidintų ar sumažintų'po,itikos ir krašto'kUtln‘JOJ
dairius pramonėje. Igvnimo klausimuose . ' '

Kaip visose unijų kovose,' (|įntas jrma tal.si? jr ?u deJ
geriau taip ir kovoie uz metini afa- , i • - Pa- tangas‘ 1 J eumga mnkriltll nartliną vadais ir R j n g a į nusiteikus>

žiuoti į Rusiją. Bet maskvinis sugyvenimas Lietuvos vi
sai nepalietė. Iš ten laiškai taip pat nepraleidžiami, kaip 
seniau, o į Lietuvą niekam neleidžiama įvažiuoti. Ten 
negali nuvykti žurnalistai, kurie dabar laisviau iš Mask
vos gali pasidairyti po Rusiją, neleidžiama ten užsukti 
nė Amerikos kongresmenams ir senatoriams, kurie dabar 
gana dažnai patraukia į bolševizmo šalį pasižiūrėti, kaip 
atrodo gyvenimas anoj uždangos pusėj. Į Lietuvą neįlei
džiami nė Amerikos ar kitų šalių diplomatai. Ir žino
ma, į Lietuvą visai neįleidžiami Amerikos lietuviai. Jiems 
Lietuva visai aklai uždara.

Kad Lietuva bus uždara Amerikos lietuviams, apie 
tai jau senai žinojome. Vienintelis lietuvis, bolševikas 
Bimba, kuris po karo buvo įleistas į Lietuvą, grįžęs atvi
rai sakė. kad "metus kitus” į Lietuvą niekas nebus Įlei
džiamas. girdi, kol Lietuva “apsitvarkys.”

Tas “apsitvarkymas“ ir dabar dar tęsiasi, o todėl 
į Lietuvą niekas neįleidžiamas, kad savo akimis nepa
matytų, kaip rusai, okupantai užimtą svetimą kraštą te- 
rioja, jo gyventojus siunčia į Rusijos tolybes, o į kraštą 
siunčia bolševikiškus poselencus.

Metinis Uždarbi
Klausimas

laikomų Ameri- 
karo belaisvių klausi- 

l)ie^1_imas, per .Jungtinių Tautų 
ir Amerikai tai- 

bus
Darbininkų unijos Arneri-, Darbininkams dau

koje vi? dažniau kalba, kad būtų, jei jie turėtu sau už-'rantuotą uždarbį geriau or- tf ; „.„(tarimo darv? 
artimiausias ju siekimas vra tikrinta metini už bi. Ta-:ganizuoti darbininkai susi-' * :5
iškovoti darbininkams is da jiems nereiktu : aimytis,’spietę į galingas unijas, pu--;to ’ka kad nrezidemaJ? • -*..... ......
darbdavių garantuotą meti- kad šiandien ar rv; iie bustieji išsikovotų sau creres-’.-.. _Lx.. ?____  [kinų studentų, kūnų tarpe

>a7( sprendžiamas derybomis.
a—-i'—-- vva nemažai

pnį uždarbį. .Jau kelis kai-.išmesti į gatvę ir -.;rės gy-’nį uždarbį per apvaliu? me 
tus unijos yra tokius reika- venti iš bedarbiu ašalpų.’tus 
lavimus kėlusios derybose o jei nedarbas ilgia, užsitę-'kų

j-. ■

h me-dęm°k'iat^ ^adai kor^e-jyra tokių, kurie norėtų grįž-
uztiaiui uei ap\aitus me- kr.- Ivir «• ------ -------------- ---------- z n "Bet kada tas darbinin-’T vua<a bet ban- ti j komunistų valdoma Ki-
- ?.et.Kana tas,aa‘ni?in 'dymas bus daromas ir tie niia Tokiu Vra 35 o „a! 

reikalavimas butu I2y- * * 10 * • a ’30’ ° gai.klausimai. Kuliais pasiseKs.:,.

Apžvalga

su darbdaviais, bet kol kas šia. tai palikti ir isai be S endintas ir silpniau organi-^ s'taili 
‘garantuotas metinis uždai- pajamų. jzuotose ar mažiau pastovio-1,

Dis” yra įgyvendintas tik Kad darbininkams gera se ūkio šakose, tai jau kitas'konffrese 
nedideliame skaičiuje, paly- būtų turėti užtikrinąs meti-! klausimas. Greičiausiai bū-’ 
ginus, mažų dirbtuvių. Nė nes pajamas, dėl :■. rodos, * tų. kaip su senatvės pensi-’
viena pramonės šaka tokio abejonių nėra. Bet kaip jomis. * Gerai organizuoti!ni_tnaąilaikn .an tpi
garantuoto metinio uždar- tai įgyvendinti? įkelių ūkio šakų darbininkai 1™^ riMv-mu?
bio dar nežino ,v _ u.— ----- .u-------- ------ v -
ninkai rengiasi
lavimui griežtai

MŪSŲ NUODĖMIŲ 
SĄRAŠAS

Turime prisipažinti, kad 
,ant vieno pranciškono, tėvo

Pranciškonu “I)arbinin-'Ko.rntliiaUS- buV.Ofn? ’?artą 
kas,” kaip taš garsusis Rei- tai, kad jis
nikis Lapinas, Įprato daryti mus nePakvletė i savo ves-

kitų vienuolių 
ir todėl nei

galime būti ramūs. Atėjusi?? e 1 ® s ?ei n^aPŽ^a?^°s 
Velykoms mums „^įkeVJlcms neturime. Apievieną 
daryti sąžinės pei kratinė ji- eta?’« iš gerų pažįstamų

viešą išpažintį iš “Keleivio’ 
nuodėmių. Atrodo, kad me

tuves. Bet 
, nepažįstame

mo, užteks pasiskaityti 
Brooklyno laikraštį ir viską 
žinosime.

Iš paskutinės pranciško
nų išpažinties mes sužinojo
me, kad “Keleivyje” esama 
"neapykantos vienuoliams,” 
paskui eina jau įprasta ma
žoji “d,“ paskui mums pri
metama, kad mes vaitoja 
me “bolševikini drg..“ ku
ris esąs “nuvalkiotas“ ir. be 
to, pranciškonai tariasi mū- Cushing, 
sų “mintyse ir manierose " 
suradę panašumą bolševiz 
mui.

Kaip vienai dienai nuo
dėmių nemažai. Pradės 
nuo neapykantos. lapie

girdėję labai gerų atsiliepi
mų, kaip apie širdingą že 
maitį, kuris nemėgsta raus
tis po svetimą sąžinę ir mo
ka su visais žmoniškai su
gyventi. Todėl “neapykan
tą vienuoliams” grąžiname 
Brooklyno vienuolynui, te
gu jis ją palaiko pas save 
bent šiuo švenčių metu. Ki
taip žmonės dar gali pama 
nyti, kad mes. “Keleivio” 
žmonės, o ne arkivyskupas 

su džiaugsmingu

įr daugiau.
nebesusiduis >u Derybos ir suksis apie 
juos s\ai stani pas=ikeitiiTią. Amerika gali 

leisti kinų studentams išva
žiuoti į Kiniją, o Kinija ga
li paleisti mūsų karius.

Iš viso Amerikoje buvo 
4.500 kinų studentų, kurie 
kinams įsitraukus į Korėjos 
karą čia mokėsi. 450 tų 
studentų norėjo gidžti Į Ki- 

,niją ir visiems buvo leista,

Visai kitas klausimas yra 
vidaus politika. Čia admi-

Apie garantuotą
uždarbį buvo kalbama ne- šalpos liktų ir toliai;, o pra
senai įvykusioje CIO uniju monininkai nedarbo metUĮiv su uiauui.i.u uguje. Y^-,pital0 1956 metams.

............................ Irai organizuoti kelių ūkio,
tą skau-J

ja keta ta klausimą ištiri normalių uždaridų'ir'^’vaki^,??13^ išsprendė, bet Lietuva 
ateinanti pavasari dervbose riijų gaunamos paįaIpos.Idld^Jal.dalblmn^ Bolševikų “Laisvė”
su stambiosiomis‘automobi-’Tokius primokėjimin darb-;tas klausimas nejuda is vie-neša didelę naujieną 
lių dirbtuvėmis. Ji ne tik.žaviai turėtų daryti iš spe- tos’ ° dldzi0?1°s unijos ne-

..pakankamos^^.anaaai yną .bandyti krauti pohtimo ka-į išs'kyvus jįj, kurie, kaipo
konvencijoje, o automobilių turėtų tiktai primokėti dar-!™ organizuoti. kebu ūkio' - -- |ekspertai, buvo sulaikyti
pramonės darbininkų uni-; bininkams skirtumą tarp da;uJT2nS.L!.1enfįė

><
Dalyvavo’

žada tą reikalavimą kelti,’cialių fondų, j kuriuos darb-įabai. .
bet žada už jį ir kovoti vi- daviai mokėtų įnašu? apva- klau?ima JudintL 
somis unijai prieinamomis bus metus nuo visų moka-
priemonėmis. mų uždarbių.

Ką reikštų metinis ga-i Pagal unijų tvirtinimą,
rantuotas uždarbis? Jis' kiekviena įmonė gali maž- 
reikštų, kad darbininkas! daug numatyti, kokiam 
per apvalius metus gautų skaičiui žmonių ji aali pa
kas savaitę už normalų dar- rūpinti darbo metų bėgyje, 
bo laiką tą patį uždarbį ir, o jei pasitaiko laikinų be
gautų jį dargi tuo atveju,;darbių, tai tokiems aprūpin
kada dirbtuvėje nėra darbo, ti reikėtų turėti specialus 
Unijos samprotauja taip, fondas, 
kad darbininkas, ar jis dir-i Įvedus metinį garantuotą 
ba ar ne, turi maitintis ir uždarbį, įmonės stengtųsi 
turi išlaikyti savo šeimą. Jei!darbą taip skirstyti, kad jo 
darbininkas dėl nesavo kai-,užtektų visiems darbinin- 
tės netenka darbo, jis vis- kams per apvalius metus, 
vien turi gyventi. Ir kodėl Dabar dirbtuvės kai kada 

_ jis turėtų tenkintis bedar- galvatrūkčiais gamina pre- 
šimeį pažiūra į vienuolynus. Mes bių pašalpa, iš kurios nega-'kės, o paskui, kai prekių 

lapie tas įstaigas aukštos Įima žmoniškai išsiversti? prigamina daug ir jų nebe-

lietuviškų klebonų pritari 
mu, išvarėme pranciškonus 
iš Bostono į Brooklyną. 

Kitas dalykas yra mūsų

linkusios

K. Esminas.

Retai Pasitaikas Streikas

Calcutta (Indijoje) 5,000 
policininkų buvo paskelbę 
2 dienų streiką reikalauda
mi pakelti algas. Vyriausy
bė pažadėjo jų reikalavi
mus įvykdyti per 4 mėne
sius.

Viena kandis, motina su sa
vo vaikais, per metus gali su
naikinti vilnų tiek. kiek jų už
augina tuzinas avių.

Laikas užsisakyti “Kelei
vio” kalendorių 1955 me
tams. Kaina 50 centu.

pra- 
Esą, Į

Maskvoje vykusiuose bolše- 
tą vikiškų valstybių pasitari

muose dalyvavo ir Lietuva.
“Laisvė” net įsidėjo ilgiau
sią “Eltos” (lietuviškai iš
verstą “Tass”) žinią apie tų 
valstybių pasitarimus ir pa
brėžia, kad Lietuvą atsto
vavo M. Gedvilą, Maskvos 
paskirtas ministerių pirmi
ninkas.

Keista buvo ta konferen
cija. Joje dalyvavo ne tik 
Lietuva, bet ir Gudija, ir 
Ukraina, ir Estija, ir Latvi 
ja ir visi satelitai. Iš viso 
“tarėsi 14 valstybių,” nors

nuo grįžimo. Vėliau iš tų 
124 pusė pakeitė savo nusi
statymą ir pareiškė noro 
čia pasilikti, 27 kiti buvo 
išleisti ir dabar lieka 35 stu
dentai, kurie norėtų važiuo
ti namo.

Kinijos kalėjimuose yra 
laikomi ne tik mūsų karo 
belaisviai, bet ir nemažai 
civiliu amerikiečių, kurių li
kimas derybose irgi bus pa
liestas. , >

D.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

LITERATŪRA, literatū
ros, meno ir mokslo 1954 
metų metraštis, 362 pusi. 
Išleido Lietuvių Literatūros 

būtų užtekę Maskvai paša- Draugija (1739 So. Halsted
kyti, ko ji nori, ir visos tos 
“14 valstybių” būtų pridė- 
jusios savo “amen” be jo
kių derybų.

Kad Lietuva, Latvija, Es-

St., Chicago 8, III.) Kaina 
$3.

Apie ją žiūrėk “Keleivio” 
Nr. 45 straipsni “Skaitytina 
Knyga.”
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Naujo Brooklyne
Naują Metu Sutikimas mą nė viena organizacija 

nekalba. Yra pavienių as- 
kurie i>agal savo iš- 

remia.
New Yorko Lietuvių Ben

druomenės apylinkės susita- 
rė su visomis kultūrinėmis *a,ef . . .. , .
organizacijomis dėl bendro' ‘skelta,s >-e.kala.s mėtos
Nauju Metu sutikimo suruo- ve,ktJal, Į£r. onęamzacijas 

J turėtu skubiai ir nmtai su- 
Juk kiekvienas 

7 'lietuvis turėtų pagalvoti, 
įkas bus, kuomet neturėsime 

, i jaunosios kaitos lietuvybeii/uorni viii»o vi .
Šis sumanymas tebūnie ge- 'Pa ai ’>t!- 
ra pradžia newyorkiečiamsj 
ir visų kitų kolonijų lietu-’ 
viams. Pobūvio adresas:'
260-262 Knickerbocker Av-' 
enue, Brooklyne. Pradžiai Gruodžio 10 d. Atletų 
10 vai. vakaro gruodžio 31 Klubo patalpose įvyko me
dieną. tinis LSS 10 kuopos susirin-

Išklausyta kuopos;

Simo. Pelnas iš to pobūvio ... .
eis: 50'- šeštadieninei mo- snul)intk 
kyklai išlaikyti, 25'. Kraš 
to Tarybai, o likusieji 25 7< 
paskiroms organizacijom.-

J. Klevas.

Susižeidė Akt. Žukauskas

LSS 19 Kuopos Metinis 
Susirk

» «
*

NACIONALISTŲ LĖKT KARSTĄ KARĄ

Vienintelis karštas karas šiuo metu siaučia Kinijoj tarp kinu nacionalistų ir komu
nistę. Paveiksle matosi kinu nacionalistu ! 'kūnai, kurie kasdien skraido virš Kinijos, 
mėtydami atsišaukimus, o kai kada ir bombas.

PennsybvanijosPadangčj
DUQUESNE, PA. nių komisija—E. Kundrotą

--------  ’ir K. Greičius, knygų kon-
Čia lietuviai pradėjo ap- trolės—B. Jonaitis, G. Ado- 

sigyventi nuo 1892 metų ir maitis ir A. Karpinskas, 
nemaža ją čia buvo, bet jau knygininkas—G. Kičkaus- 
daug senųjų išmirė, o jau- kas.

:nieji su lietuvių gyvenimu Į klubą ateina ‘‘Keleivis,” 
nieko bendro nebeturi. (“Naujienos” ir “Darbinin- 

■ Čia buvo kelios draugi- kas.” Klubas veikia nuo 
jos, bet šv. Antano draugi-'1908 metų birželio 24 d. 
jos nai iai išsidalino pinigus, Per tą laiką mirė 46 nariai. 
SLA 172 kuopa taip pat iš- Dabar seniausias narys yra 
nyko. Lietuvių Klubas bu- J. Bičkus, 93 metų. 
vo pati turtingiausia orga- Ir šios apylinkės plieno 
nizacija, ji ir šiandien tebe- Įmonėse darbai sumažėjo, 
gyvuoja. Narių jis turi 98, daug darbininkų tedirba 
turi 3 aukštų namą ,509 3-4 dienas.

kimas. 
valdybos, komisijų

Jau buvo rašyta, kad ak
torius V italis Žukauskas liotųjų pranešimų, 
gruodžio 4 d. pamošęs iipasiinformuota apie

ir
riose Įstaigose kuopos įga-

}vai- nus metus padirbėti kuopos nio karo mašinos patrankų kių šeimų, senųjų 
ir Sąjungos naudai ir klės- maistu, o tie kraštai—prieš- nė vieno, 
tėjimui. Valdybos nariai akinėmis stovyklomis už- Pasikeitė Wesvillė,Ilgiau

ivvku- tam nesipriešino ir buvo pa- puolimo tikslams 
vaidinęs Čiurlionienės gj ALT suvažiavimą ir apie l^ti kitiems metams \ien-,A *. O- _1 _ ? . « m « <■ 1 ——   TA .I--- s--“Aušros Sūnus” veikalą, po ALT vadovų padarytus pla- kalsiu pritarimu. Dabarti- 
vaidinimo veždamas akto-'tesnei visuomenei Brooklv- n€ va^ybą sudaro: adv. S.

WESTVILLE, ILL.

nebeliko

Grand Avė.) ir valstybės 
bonų ir pinigų, viso jo tur
tas siekia per 40,000 dole
rių.

Nariai moka mokesčio 50 
centų mėnesiui. Ligos me- 

mokama $7 savaitei aš-jos
Kas dar gyvas,‘tu ... , ,

krei-ituntaJa diena pradedant.
atveju mokama pa

šalpos $300
nūs į namus, sunkiai susi- ne pranešimus. Ilgiau su- Briedis pirmininkas, J. 
žeidė automobilio katastro-jgtota ties sekančių metų Petniūnas — sekretorius ir 
fojė ir guli ligoninėje. Jam • Vasarius šešioliktosios mi-.A- Žilinskas—iždininkas. į Tai
sulaužyti keturi šonkauliai. ' n ė j i m o suorganizavimu, j Daug brooklvniečių jau niau jis buvo tiki ai lietu-Kelionę baigė 

. (Ypatingai pabrėžta, kad apsirūpino biletais į metinį viskas, nes lietuvių čia daug
Kadangi Vitalis Zukaus-, - ALT tur_tu R. LSS 19 kuopos tradicini gyveno, bet jie sparčiai!

kas vietos visuomenei >a\o kolonių pavyzdžiu organi-'banketą, Įvykstantį vasario nyksta ir vienas po kito ke-t 
vaidyba daugiau davė, negu zuoti rinkimą §^5 d. Piliečių Klube. Pasku- liauja Į kapus. Štai per,

minėjimo, nes tikėtis, kad‘bėkite juos Įsigyti, kas to vieną mėnesi netekome 4

Kapas po Kapo
mažas miestelis.

nebepažinsi, 
tas pasenęs, raišas, 
vas, arti saulėlydžio 
ko nepadarysi, prieš gamtą 
nepasipriešinsi: kas

Nįe? mirties

gim; ta,
ir

vainikas $15 vertės, apmo

Pelėda.

RHINELANDER, WIS.

Mirė Marijona Šimkienė
Lapkričio 28 d. čia mirė 

Marijona Šimkienė, 65 me
tų amžiaus, iš kurių šiame 
krašte praleido 41 metus, 

nuperkamas Velionė buvo kilusi iš Dil-
bikių kaimo, Ylakių para

itąs turi ir mirti. Lenkiame ^amos masinos. Runos veža pįjgg, palaidota 
Se-galvą prie kapų tų, kurie 11 J’° nes^Jus- . 1 d. šv. Juozapo

—E. D.

MIAMI, FLA.
iš visuomenes gavo, todėl
reikia tikėtis, kad vietos lie.............. . . - • i-i minėjimą atėjusieji vienituviu visuomene jo nelai- - J .7 .. J J i- - . . , • sudėtu reikalingu sumą au-I
mes atveju nebus jam svc. - netenka. Kita vertusJ Razgaičio ByU Vėl Atidėta stambus, tvirtas i 

uirnc* i • • • Riirip i minpiims. tz • i <<tz i • nuo Š\čxšnos, mirč'a e nL ’ ^.o> daZ5 HaiX' R^S'21 ” ’ SU,aukęS 81 Jfe
ie, buvo rašyta, Kadaičio iklaugė

flėtvip ....... ~ ......... ------------------ " • uvla su u sumigusiais ko-ita_i_i.i_a.__?J v;” Padėtis nenaudinga „;unistais-Brooklyne J ra,arnotas —

ma. Dėl sios 
talio Žukausko šeima yra 
sunkioje medžiaginėje pa

ini. Vilgalys Sveiksta

Klaipėdietis inž. Jonas

dar nepadarė.

r.imo 
i kia
(tiems, kurie savo dalies ne
gali Įmokėti. Nurodyta dar 
ir i tai, kad New Yorko 
ALT turėtų mažinti minėji
mų suorganizavimo išlai
das.

inž.
Vilgalys, buvęs žymus jau
nųjų socialdemokratų vei
kėjas tremtyje ir, atvykęs 
i Ameriką, du. metu buvęs 19 
socialdemokratų kuopos 
sekretorius, ilgesnį laiką vio
sirgo ir gulėjo ligoninėje, Tuo klausimu kuopa žada 
bet dabar baigia pasveikti, kai ką nutarti, kad “Kelei- 
Yietos socialdemokratai lin- vis” jaustų jos visišką pa
ki jam sustiprėti ir vėl Įsi- varną.
traukti i visuomeninę veix-' Susirinkimas su dideliu 
lų. -dėkingumu priėmė drg. P.

Iškelta 50 metų “Kelei- 
sukakties minėjimas.

Daugiau Dėmesio Jaunimui Motiečiaus iš Waterbury,

iie- tn
• Conn., kuopos naudai sudė

j Ai a sumanymas pakeisti kapinėse.
• nu co 1 ivii riArcii llarv.iv nur K ..

gruodžio
parapijos

Įvykti lapkričio 30 
dieną teismas v 
dėtas, šį karia iki

pašalpų dydį. Dabai pei o Velionė paliko nuliūdusi 
savaitei v j?rank šjmku, 4 sūnus 

mėnesius po $3.o0: _Stonislova, Albertą, Jo-
, - « o r-rv pei ’r Antaną, ir dukteris
savaiues po .‘iO.oO. (Aleną Seravvskienę, Joaną

, Gruoazio 8 d. iv\a£s na- Akaveckienę, broli Lietuvoj 
ir seserį Kazimierą Mašes- 
kis Chicagoje.

Velionė buvo pavyzdinga 
žmona ir motina, gražiai su
gyveno su kaimynais, todėl 
ir ios naivdėti naskutinėn 
kelionėn susirinko didelis 
būiys.

T- , Ilsėkis, Marijona, ramiai
nas, F. Vasiliauskas, Ilgo- šio kražt0 žen,eiėjĮ

'menesius 
($7 ir 3 
‘numatoma

Kas Girdėti Klube į _
Tarvydas,' Gruodžio 2 d. Lietuvių ny susirinkimas išrinko ki- 

žemaitis Piliečių Klube buvo jauki tų. metų valdybą: pirm. E. 
inuo Švėkšnos, mirė spalio vakarienė Moterų Klubo 2 ' isbor. vicepirm. A. San-

‘ ’ Sve- kauskas, ižd. J. Ramanaus-
18 kuopai.'čių buvo apie 150. Vado- ^as’ Pr?t. rašt- J. Yeniškis, 

sumususiais ^°-jp^ia-į(|otas tautinės pai api-' va vo advokatas Dirsė. Klu-rast. A. Roman, iždo 
tu,ėj°|jcs kapinėse. Apeigas at-bo pirmininkė Julija Styles P]‘ižiuretojais J. Gudas ir 

(1. K.,. Trieiovnc? Imvio tiiA K. I\3Wicn, nHITlU komiSl“
Yeniškis, J. Terme-

—S. tautiečių.
Domininkas

metu sausio 25 dienos. Ati-i

su n. TU|ijko bažnyčios vyskupas Vi-'padėkojo visiems, kurie tuo 
rei buvo atl_(partas (ar kitu būdu padėjo šią va- Ja

sekančių, Velionis paliko žmoną. 2 karienę suruošti.

Gausioje Brooklyno
tuvių visuomenėje vis la-įbuvę LSS sumanymo, 
kiau pasigendama susirūpi-’ Motiečius pirmasi 
nimo priaugančiąja karta.’atsilieptų su duosniomis au 
Į veikiančią Maironio var-‘jkoTnis. Kuopa pritarė val
do mokyklą nemaža lietu-; (jybos pasiųstam raštui ir 
vių, net aukštąjį mokslą savo keliu linki drg. P. Mo- 
baigusių, atsisako leisti sa-'tįečįui pasveikti ir grįžti Į 
vo vaikus šeštadieniais mo-l -jyvbą.
Rytis lietuviškų dalykų. Į ‘ Kuopos valdyba, pasibai- 

Vasario 16 d. gimnazijos gus jos kadencijai, atsista- 
mokiniams remti būrelių, jtydir.o ir padėkojo susirin- 
palyginti, didelėje lietuvių kimui už pasitikėjimą. Su- 
kolonijoje taip pat yra ne- sirinkirr.as, savo keliu pa- 
daug. O apie Vasario 16 reiškęs didelę padėką val
tį. gimnazijai namu išpilki-dvbai, paprašė ją dar rie

ta 25 doleriu auka. Nėra
kad

dėjimo priežastys buvo 
| teismo neturėjimas vertėjo, 
be to, teismas turėjo daugy
be bylų ir dėl laiko stokos 
Mečislovo Razgaičio byla ir 
daug kitų bylų buvo atidė
ta. Bylą veda adv. Frank 

jAleksis, vienas lietuvių ju- 
1 ristų Brooklyne

Ta byla jau kelintą kartą 
atidedama. Kaltinamieji, 
matyti, tikisi jiems nepa
lankaus sprendimo, todėl 
jie stengiasi bylą dėl viso-

ne-j kių “kabliukų” nutęsti.

NEW YORK, N. Y.

Balfo Rinkliava

F

j “Keleivio” Kalendorias 1955 Metams !
i

JAU ATSPAUSDINTAS IR SIUNTINĖJAMAS

Kaip kasmet, taip ir šiemet “Keleivis” išleido 
dideli 100 puslapių kalendorių 1955 metams. Kalen
dorius jau atspausdintas ir siuntinėjamas.

“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug 
įvairiausių skaitymų, informacijų, eilių ir plačią ka
lendorinę dali.

Kalendorių dabar pats laikas užsisakyti. Kaip 
tik gausime užsakymą, kalendorių tuoj pat pasiųsime.

Nežiūrint kart viskas pabrango, “Keleivio” ka
lendoriaus kaina lieka ta pati. Jis kainuoja 50 cen
tų. Pinigus ir užsakymus prašome siųsti šiuo ad
resu:

KELEIVIS
636 E. Broadvray -:- So. Boston 27, M

Į Abu klubai rengia Naujų 
(Metų sutikimą. Bus skanių 

Ignacas Stravinskis, <0 valjiu, gros "geras orkes- 
metų, buvo Kilęs is Zemai-įtras įsigykite biletus iš 
čių Kalvarijos. Jis buvo ankžto ‘
našlys, gvveno prie posūnio( Klubo sukaktuvinis poky- 
Jono Složio. kaip buvęs ks bu§ sausio 23 d. Progra- 
angliakasys gavo jų pensi- ma iabai ivairi: bus kalbu, 
ją. Paliko sūnų Pranciškų,
bet ir tas dėl ligos negalėjo 
laidotuvėse dalyvauti. Jo
mis rūpinosi posūnis ir mar
ti

dukteris ir 3 sūnus. Kaimynai.

ma Janai įvairi 
dainų, geras orkestras. ' 

Vasario 18-20 d. abu klu-' 
bai rengia turtingus fėrus. 
Tikimasi, kad prisidės ir ki- 

. Palaidotas tautinėse ka- organizacijos. Visi pa-, 
inėse. j įžymėkite šitas dienas iri
Jono Paukščio laidotuvės nepamirškite atsilankyti į 

(3655 N. W. 34thbuvo gausios. Kadangi jis klubą 
kataliku šv. Petro ir Povilo St.).

Lapkričio 22 d. viešoj 
rinkliavoj (gatvėse) surink
ta $9,764.20. Daugiausia 
surinko Stefanija Rusienė 
iš Rocky Point—$144, Pra
nas Mačiulis—$137. 
Pavergtųjų Tautų Seimas

Ryšium su Molotovo Mas
kvoj sušaukta jos valdomų 
kraštų tariama konferenci
ja, gruodžio 3 d. susirinko 
pavergtųjų jungtinių tautų 
seimas. Pirmininkavo V. 
Sidzikauskas. Kalbėjo vi
sų delegacijų artstovai, jų 
tarpe ir lietuvių dr. M. Bra
kas.

Vienu balsu priimtoje re
zoliucijoje sakoma, kad 
Maskvoj susirinkusieji ne
turi teisės kalbėti jų taria
mai atstovaujamų kraštų 
vardu, nes jie tėra tik Mas
kvos šokdinamos lėlės; pro
testuojama prieš betkokius 
tų lėlių įsijiareigojimus ir 
skelbia juos niekiniais; pro
testuojama ir prieš tai, kad 
pavergtosios tautos yra pa

bažnyčios slenksčio nemin-Į 
dė, tai ir maldų daug ne
gavo.

Aleksas Katauskis ilgai 
sirgo yėžio liga. Jis buvo 
kilęs iš Kapčiamiesčio, pri
klausė SLA 29 kuopai. Kol 
galėjo dirbti, išvežiojo ang
lis. Jo žmona mirė prieš 6 
mėnesius. Iš jo artimųjų 
gyvųjų tarpe yra sūnus, 
marti, duktė ir žentas Saba
liauskai.

Spalio 9 d. netekome Ur
šulės Sabeckienės, žemaitės 
nuo Šilalės. Ji priklausė 
SLA 18 kuopai ir Lietuvos 
Moterų Draugystei. Jos vy
ras dar prieš pirmaįi karą 
išvyko į Lietuvą ir nebegrį
žo. Velionė, likusi viena 
su mažamečiu sūnų. sunkiai 
pelnė duoną. Vėliau jau 
sūnus pagelbėjo, bet jis 
1927 metais mirė. Ji vėl 
paliko viena, kol galų gale 
atsigulė pė ilgos ir sunkios 
ligos greta jo.

Direktorių Pirmininkas.

MANCHESTER, CONN.

Lietuviu Bendrovės

žiEDŲ i IETI S

Aktorė Dixie Ifcmhar susituo
kė Ncw Yorke su Robert 
Herndon.

pateko

Susirinkimas
Manchesterio Lietuviui 

Kooperatinės Bendrovės šė-

SVARBŪS DOKUMENTAI
I POPERIO FABRIKĄ

j Valstybinė biblioteka Al- 
bany, N. Y., pardavė pope
lio fabrikui nereikalingus 
poperius. Fąbriko vežėjai 
per klaidą paėmė ir kelias 
dešimtis svarbiu 18 ir 19 am
žiaus dokumentų ryšulių, 
kurie buvo pogrindy kartu 
su sunaikinimui skiltais po
peliais.

Po kurio laiko viena vals
tybinė įstaiga kreipėsi į bib
lioteką žinių, kurios lietė 
minėtus dokumentus. Tada 
paaiškėjo, kad jie išvežti į 
fabriką. Buvo imtasi veik
lių priemonių ir susekta, 
kad tie poperiai jau atsidū
rė Kanados fabriko sandė

liuose. Ten išvyko biblio-

• 'Ti * i

Itekos pareigūnai, gal jiems 
Po jungtuvią ifArt- j dar pavyks poperių kalnuo- 

rininkų metinis susirinkimas j miu jaunieji pateko i žiedą Įse surasti minėtus doku- 
įvyks sausio 8 d., 6 vai. va- lietę.
karo, Lietuvių Svetainėj, 24 
Golway St.

Visi šėrininkai kviečiami; 
atvykti, nes bus svarstoma 
daug svarbių klausimų. Be 
ko kita bus duodama meti
nė darbų apyskaita, keičia- 

konstitucijos 2 straips
niai. Valdyba.

se
1 mentus.

T

CHICAGO, ILL.

Laidotuvėmis rūpinosi gi 
minaičių Sabeckių dukte
rys. šiandien retai berasi 
tokių rūpestingų įr nuošir
džių žmonių kaip tos Sabec-

verstos sovietų imperialisti- kių dukterys. Iš 3 Sabec

Paminėjo Būgą ir Šliupą

Gruodžio 5 d. Lietuvių 
Kalbos Draugija gražiai pa
minėjo mūsų didžiojo kalbi
ninko K. Būgos 30 metų 
mirties sukakti, o gruodžio 
11 d. įvairių draugijų ko
mitetas surengė dr. Jono 
Šliupo mirties 10 metų su-j 
kakties minėjimą. —K.

LENGVAS BEDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietaviS- 
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvą pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lėetuvifc- 
kai.

Kama 75 Ceatai
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadvvay, So. Boston 27, Mass.
J
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-—Maike, praeitą svki: —Mes

nis. Bet tas vardas nebu-i 
vo užtikrintas. Jeigu vai-’ 
kas turėjo juodas akis, kai
mynai praminė ji Juodakiu.’ 
O jeigu jis buvo sugautas 
obuolius vagiant, ji prami
nė Obuoliniu. Jeigu paau
gęs jis pradėjo siūti batus, 
kaimynai pradėjo vadinti 
šiaučium, o jo sūnus buvo' 
jau Šiaučiūnas. Bet galėjo 
būt ir kitaip. Jeigu šiau- 
čiaus ar Šiaudelio sūnus už
siėmė medžio darbu, jis 
gavo Stalioriaus vardą, o jo 
sūnus buvo Stalioraitis arba 
Stalioriūnas. Yra nemaža 
pavardžių, kilusių ir iš sve

timšalių pavadinimo. Ap
sigyvenusį Leituvoj latvį 
žmonės nevadino jį tikruoju 
vardu, bet stačiai Latviu; jo 
ainis buvo jau Latvėnas. 
Vokiečio sūrus gavo Vokie
taičio vardą, o totoriaus pa- 
likoniai šiandien yra žino
mi kaip Tataroniai, Tato- 
riūnai ir Totoraičiai. Likę 
Lietuvoje nuo švedų karo 
švedai vadinami švedo pa
varde. Štai. tėve, kaip at
sirasdavo visokios pavardės 
ir vardai.

—Na, tai denkiu, Maike, 
kad tu taip šitą biznį man 
išklumočijai.

paslaptis žmogaus pasako
jimas naudingas visiems, 
kurie lanko tą “rojų” ir ku
rie linkę lengvai patikėti tų 
“ekskursantų” liaupsini
mams . apie tuos didelius 
siekimus’ ir tą “rojų,” ku
rį jie savo akimis matė. Jie 
dar nesupranta, kad Mask
vos režisieriai yra šimtus 
kaitų sumanesni net už pa-j 
čius geriausius Hollyuoodo 
režisierius.

—R. M.

Jėzuitų “Jungtuvių 
Stono Bandymas

Kaip Komunistai Klaidino 
Amerikos Politikus

Vienuoliai jėzuitai kadai-j 
se turėjo Kražių miestelyje • 
Lietuvoje garsią akademiją.' 
kurioje mokėsi Lietuvos;

siaip
gesniųjų žmonių vaikai. 

Jėzuitu vedama mokyklai

dvarininku ir turtin-

Nėra buvę tokios politi- Willkie, noris pasikalbėti su 
ne 
taip
ti, kaip sugeba komunistai; tvarką ir valdžią. Bet uja- pasižyTnėdavo 'žmonių mu-’, 
nėia buvę tokios tvaikos mųjų valstiečių 'aidu kai- gįmu, žydų visokiais perse-1 
valstybėj, kuri būtų parem- bėjo NKVD agentai, is ank- svetimų gyvulių’

, vagystėmis ir panašiomis; 
nedorybėmis. Buvo prieita'

.veia ouvę w>xios ponu- vynine, nori> pasmaioeu su gu laiku išsigimė j mušeikųį 
lės partijos, kuri sugebėtų •kolchoziniu Kais, išgirsti j , , n , Jėzuitu kul.. 
:aip meluoti ir apgaudinė-.-teisybės zo.C apie naujų stomi aka(leąmijos stuUdentai
i, kaip sugeba komunistai; tvarką ir valdžią. Bet uja- pasižymėd‘”’z' _ _____

Šimu, žyd
, , . . , , . , . ; klojimais,ta vien apgaule, melu ir sto apmokyti, ką ir kaip

TAIP ATRODO “FORRESTAL“ LAIVAS Iš VIRŠAUS

Didžiausias pasaulio karo laivas, lėktuvu nešiotojas 
ręstai." nuleidžiamas i vandeni Newport Nt'vs, Va. 
vas pavadintas pirmojo jau mirusio krašto gynimo 
retoriaus James V. Forrestal vardu.

tėve, nukrypom 
mudviem atsiskiriant tu ke-’perdaug į žydų istoriją, 
tinai man papasakot dau-' .klausimas prieš mus stovi 
giau apie tai, kaip atsirado* kaip atsirado žmonių 
ant svieto žmonių vardai.’dai ir pavardės.
Taigi ir pradėk, ba aš jau —Jes, jes, vaike, kalbėk
išrūkiau visą tabaką tavęs apie pavardes. Pasakyk, 
belaukdamas. ; kaip atsirado ant svieto

—Į žmonių vardus, tėve, Jurgis?
daug įtakos turi jų gyveni- —-Jurgis
mo sąlygos, gamta ir kiti 
dalykai. Paimkim, pavyz
džiui. žydus. Kol jie gy
veno vergijoj ir buvo labai 
persekiojami, jie daug mel
sdavosi ir laukdavo išgany
mo. Tą troškimą liudija ir
jų vardai iš tų laikų. Pa-'tuvon. Seniau lietuviai to 
vyzdžiui, Hosija reiškia iš- kio vardo nežinojo, 
ganymą: Izraelis reiškia —Okei. Maik, kalbėk to-
Dievo karžvgi: Izekielis—liau.
Dievo galybę ir taip toliau.Į —Seniau, tėve. žmonės 
Bet vėlesniais laikais, kai'skolindavo sau vaidus iš vi- 
žydai pradėjo verstis pre-Uokių šaltinių. Tėvai skir- 
kyba ir krauti turtus, jų’davo
varduose jau skamba auk
so kalnai (Goldberg), ro
žių sodai (Rozengard) 
taip toliau. Tuo tarpu

indėnai, kurie ii-

kumščiu—tais komunistinės' kalbėti.
tvarkos pagrindiniais rams- Rostvorov grupė atvyko į net ie to ka(j jėzaitni sa. 
čiais. Jei komunistai iš pat minėtą sovcnozą geią sa- vo studentus visai nedraus- 
pradžios nebūtų apsitvėrę vaitę prieš \\ įllitie pasiro- davo bičiuliauti
nuo laisvojo pasaulio gele- dant. Jie sutaisė kelią, ap- luVgmįs 
žine siena, jei visi būtų ga- valė sodybas, nugriovė lūš-

\ aidžia a«--.Įagavo pas prostitutę (pa-
, , , ... , ____________ akademijos

ir įsitikinti, koks ten ro- kaviaro ir kitų skanėstų,'stu(Įenta jįe atėmė iš 
jus,” tai senai visi būtų su degtinės, net šampano—ne stU(lent^' sermėgą ir diržą 
pasibiaurėjimu nuo jų at-svečiams, bet “kolchozimn-ir pasiuntė tuos daiktus į 
simetę. Bet komunistai at- kams, kad naivus. amen- jgZUj*u vienuolvną su skun- 
sitvėrė nepraeinama siena kietis “įsitikintų.” jog So-

•jlėję matyti jų tikrąjį veidą, nas. Maskvos valdžia at- 
xa1“'nepridengtą apgaule, melu, siuntė didžiausius kiekius iejstuVe > viena 

skanėstų,' t j t

tėve, buvo pa
skolintas iš graiku kalbos.C c

Jis reiškia žemdirbį.
—O kas ji skolino iš 

graikų?
—Jį pasiskolino krikščio

nys, tėve. Krikščionybės 
platintojai atnešė jį ir Lie-

sodai
Tuo

Amerikos 
gą laiką 
laukuose
su žiauriomis gamtos 
mis, pasižymi tokiais var
dais, kaip “Šiaurės Vėjas,” 
“I latus Vanduo,” “Vilko 
Staugimas” ir tt. Pas juos 
nėra nei aukso, nei rožių. I

su paleis-,

valstiečiai

Gerai Daroma
Redakcija gerai daro, kad ir pasišventimu atsigėrėti, 

prisimena visus tuos skai-'Adomas Yiznis tada drįso 
to tytojus, kurie "Keleivi” pasisakyti, kad dėl karo pa

skaito nuo jo pirmojo nu- sisekimo negalima nuver
tivisą'tinti ir darbininkijos nuo- 

nes pelnų, tada darbo fronte 
1 prisimenami tie "Keleivio” karo reikalams dirbusių, 

nepalaužiami, neįveikiami,1 Kad vienas karys karo fron-

merio, vadinasi, per 
penkiasdešimts metų,

j , j - - - - , prisimenami tie “Keleivio” karo reikalams, , .... c . . . . . du, kad jauni žmonesir pro mažą plyšį kartais lei-vietų Sąjungoj jau sukurtas kogj paleistuves 
ežia žvilgterėti Į savo nešva- rojus žemėj. j Jėzuitai pagauta <tuden- neblaškomi drau- te būtų gerai aprėdytas, pa
raus veido kurią nors rūpės- VVendell VVillkie atplau- t visai ir nemanė bausti *r kartu J° rėmėjai. {valgydylas, naujoviškais 
ringai pagražintą dalelytę, kė ištaigingu Volgos gailai-, o -j suiaik>usiems žmonėms Toks pastovus “Keleivio” karo pabūklais apginkluo- 
Tada viskas gražiai atrodo,’viu, kurio visi patarnauto-'pre^enzii„ kam -skaitytojas buvo ir drg. tas ir motorizuotas, jo nau- 
daug kas tuo vaizdu susiža-'jai ir jūrininzai buvo taip-' GuuRHa b»nn«rn žmo^i Adomas Viznis, gimęs 1879 dai užnugary turėjo dirbti, 
vi ir visiems skelbia, kokių gi NKVD agentai. Kai tikj^riįj ~ “jSįgįuviu "<tono metais gruodžio 23 d. Dzū- plušti devynetas darbinin- 
“dyvų” ten maty. i laivas sustojo ir VVillkie iš-lbanclvma ” 4 .Rijoj, Lietuvoj, miręs 1953 kų. Tiesa, daug karių mū-

komunistai jiems reika-lipo su sa\ palydovais, Apie * jėzuitu frarsiaia meta*S birželio 15 dieną šiuose žuvo, kiti sveikatos 
lingu metu jiems pageidau-’anie enkavedistai pasileido ai<afĮernįja Kražiuose skai- bridgeport e, Conr.. neteko, net tada ir darbo
jamiems asmenims leidžia taip pat į sovehozą prisidė-‘a<5 1955 metu* Adomas Viznis ne vien fronte būta žmonėmis di-
pamatyti, kas jiems nau-Ti prie Rostcorov grupės ir ‘‘Keleivio” kalendoriuie k ^uvo uoIus “Keleivio” dėsnių nustolių, ir čia karo

, . . - • , • -- skaitvtojas, bet ir jo korės- I ramonės įmonėse dėl ne-platu straipsni, kuriame iš- f v , • • ' . •1 ‘ ‘ ' , , , pondentas, bendradarbis, laimingu atsitikimu žuvomokvkios C .... , . . „ . , , • ,. ,Jau Keleivio pirmuose gal daugiau dirbančių negu 
užtikti karo fronte, o kiek liko dėl

dingą
Kadangi, kaip minėjau 

i už komunistus geresnių me-

vaidinti laimi gus kolchozi- 
ninkus.

Pasitikti 1944 metais
keliami jėzuitų 
moralinis susmukimas,

gyveno atviruose 
ir turėjo grumtis

mokėjo. : viceprezidentą.-, gaus pasi-
Tas dalykas jau senai daryti ir prezidentu. O jo 

daug kam žinomas, bet, 10- draugiškas n u-i statymas ko
dus, aiškiausiai apie tai ne-'munizmui
senai papasakojo į Vakarus agentams 
pasitraukęs buvęs aukštas mas.
komunistų saugumo polici-! Henry V.ai.ace pamatė 

11 jos pareigūnas, pulkininkas’tokias slapta- vietas, į ku- 
Juri Rostvorov Irias dar nebuvo įžengęs nė

Jis papasakojo, kaip ko-įvienas užsieni, ris, kaip ver- 
munistai apgaudinėjo 1942igų karalystę Magadane, 
metais Sovietų Sąjungą lan-! šiaurės rytų Sibire. Jį ten 
kiusį republikonų kandida-’pasitiko gen-: as Nikišov,

—Bet jeigu Gaidžiui duo-i:? i prezidentus WendelljNKVD viršininkas. Jo sū- 
4Wilkie ir 1944 metais ten nus. Rostvoiovo draugas, 
atsilankiusį JAV vicepre-,-mulkiau nupasakojo, kokių 
ridentą Henry \Vallace. j rūpesčių susidarė vergų ka-

Tai seni politikos vilkai,!™lJ'stėĄ„valdwam^J ?utin' 
bet komunistai ir jiems ap-įkant JAV 'iccprezidenų. 
dūmė akis, parodė meistriš-l Juri Rost ov rašo: 
kai “sufiksytus” dalykus, ku- “Jaunasis Niki.-ov juokėsi, 
riais tie vyrai negalėjo atsi
džiaugti ir apie kuriuos su
grįžę visiems skelbė.

Rostvorov pasakoja, kai 
Wendel Willkie keliavo per 
Rusiją, jis mokėsi NKVD 
mokykloj Stavropoly prie 
Volgos upės. Vieną dieną, 
sako Rostvorov, mes gavo
me specialų įsakymą: vyk
ti i netoliese esantį valsty-

su laiku. Pavyzdžiui, vra 
Vilkas, Vilkelis, Vilkaitis, 
Vilkutaitis ir tt. Yra taipgi 

jėgo- Meška, Meškus ir Meškiū- 
nas. Nemaža yra paskolin
ta vardų ir iš sparnuočių. 
Pavyzdžiui: Gaidys, Gaide 
lis. Gaidukas ir Gaidžiūnas.

buv<. Kremliaus 
iš -eniau žino-

•krikštynas, vestuves ar peš- bininkai nebuvo taip gerai 
1 - - - - , . ityr.es. Jis rašydamas žvel- aprūpinti, kaip kariai fron-
imperializmą ' ige £lllau -1 lietuvlU visuome- te. Ka» kanų žuvo, tų visų

to. “Keleivio” kalėm- irųi ^'venirn^ ir tas tėvai ar ?iminės gavo

Lietuva susmuko ir neatsi-s

—Maike, tu sakai, 
seniau žydai gyveno 
joj. Ar tai tu kalbi apie tą 
vergiją, ką mes minim savo 
poteriuose: "Aš esu Dievas 
tavo, kursai išvedė tave iš 
Egipto nevalios”?

—Taip, tėve, mes kalbam 
žydiškus poterius, nes mū
sų tauta niekad Egipto ver
gijoj nėra buvusi. Bet žy
dus buvo pavergę ir persai, 
ir romėnai, ir kiti. Ypač 
jie kentėjo sunkią priespau
dą ir panieką romėnų ver
gijoj. Kai Antiochas paė
mė Jeruzalės miestą, jis 
tuoj Įsakė žydams garbint 
romėnų dievą Jehovą, jis 
liepė ant altoriaus užriog- 
linti kiaulę.

—Ar tai dėl to žydai da
bar kiaulienos nevalgo?

—Jie nevalgė jos ir pir
ma, nes jų tikyba draudžia. 
Kiaulė buvo padėta jų die
vo vieton tam, kad išnie
kinti jų tikybą.

—Maike. aš to nežinojau.
—Tėvas daug ko nežinai. 

Užtaigi aš noriu, kad

i -.. Maike. bet tokio pauk-
kad ;čio nėra. kaip Gaidžiūnas. 

Ar tik nepadarei či< 
ko?

vergi- mistei-

-im sūnų, tėve, tai jis bus 
Gaidžiūnas.

Okei, Maik! Tavo tei
sybė.

—Yra, tėve, ir daugiau 
panašių pavyzdžių. Štai,
.. ra Gaigalas ir jo sūnus Gai
galaitis: yra taipgi Varna, 
varnas if jų sūnus Varne 
ris. Yra Kiela, Čyžius, Ger
vė, Garnys, Busilas, Vana
gas. Vanagaitis ir tt. Yra 
ir bevardžių paukščių, vien 
ik Paukštys, Paukštelis, 

Paukštaitis.
—Olrait, Maike, jeigu tu 

taip daug žinai, tai pasa
kyk, kodėl šiandien niekas 
tokiais vardais vaikų ne 
krikštija?

—Todėl, tėve, kad šian
dien vaikai gauna savo pa
vardes iš tėvų; o vardai 
duodami prie krikšto iš nu
sistovėjusio krikščioniškų 
vardų sąrašo. Seniau to
kios tvarkos nebuvo, todėl

pasakodama- 
vo įniršimą, 
vos įsakymą 
ne tik nuo vc_ bet ir nuo 
pygliuotų vie.j. saugančių 

koncentracijos -tovyklas to
se vietose, kur turėjo pasi
rodyti Henry \Vallace.”

Vis dėlto kartais ir enka
vedistai turėję bėdos su 
VVallace. Vieni vietoj, sa-

a ie savo tė 
a ęs iš Mask- 
; ./t apylinkę

binį ūkį (sovehozą). Į tą!ko, jis pradėjęs kopti Į kal

tu. Maike, 
rozvtum.

man viską isvi- vaikas gaudavo tokį vardą,
i koks tėvams išrodė gėrės-

ūkį turėjo atvažiuoti Wen- 
dell Willkie, specialus pre
zidento Roosevelto pasiun
tinys, pasiųstas ištirti Sovie- 
u Sąjungos “atsiekimus.”

Rostvorov ir kiti NKVD 
auklėtiniai buvo aprengti 
kaimiečiu drabužiais ir sto- 
vėjo išstatyti pakelėse, kur 

.turėjo pravažiuoti Wendell

vą, kurios ant: pusėj nie
kas nebuvo “fiksyta.” Ten 
jis būtų išvydęs tikrą sovie-

ati- 
o gyvie-

tuets. įdomus ir vertingas, ji iš karo fronto grįžusieji 
kiek jame reiškėsi bendri- įsigijo kitokių visakeriopų 
nis visuomenės gyvenimas, lengvatų. Apie darbininko

Be
doi’iuje x»zw inviamc ,
daug Įvairių skaitymų, eilių, ,€ " 
informacijų, plati kalendo
rinė dalis. Kalendoriaus 
kaina tik 50 centų. Dabar 
pats laikas kalendorių užsi
sakyti.

Užsakymus ir pinigus rafjo vertės, nes mes Anot A. Viznio
prašome f.ust. s,uo adresu: a ... sužinome> kajp fronte .didvyrių negalima 

ti, o tokiu buvo. Jie

1955 metams yra,jlieturių gyvenimas buvo tinKamas paramas

siekiąs didesnio savo narių karo metu karo pramonės
issųirusmimo, jų susiprati- fionte didvyriškumą, jo pa- 
mo. Tai anuomet jo rašv- sišventimą. niekas nekalba 
tos žinutės ir dabar nepra- i’’ jiems paminklų nestato, 
rado savo vertės, nes mes Anot A. \ iz.nio, ir darbo

KELEIVIS 
636 E. Broadvvay 

So. Boston 27, Mass.

Aukos Balfo Centrui

{lietuvių bu\o veikiama. Be pamiršt
j trumpučių žinučių, Adomas ta’P Pat gerbtini dėl karo 

yra nemaža parašęs sėkmės.
straipsniukų Tokio būta Adomo Viz-

Per spalio ir lapkričio 
mėnesius Balfo Centras ga
vo auku: bendrai alpai ,
533,750.34, iš jų atsiųsta iš bu'°

Viznis 
“Keleiviui”
įvairiais švietimo, kultūros njo 
ir darbininkijos reikalais, sulaukės 

Adomas Viznis į gyveni- lankytojo 
įmą žvelgė įsitikinusio so- 
’cialdemokrato akimis. Jis 

pastabus, akylus ir

Ir dabar jis džiaugtųsi 
savo nuolatinio 
“Keleivio,” už

verčiančio pirmąjį pusšim- 
“KeJeiviu” 
prisiminti.

ri
lis

nes kartu su 
turėtu ka

Illinois S8,’735.61, New Yor-!tu!'e{Ss drąsos atvirai pas:- r;eja. Adomas Viznis mirė. 
ko $8,402.45, Michigan $5,-lsak>'tl'.kalP.Jam Pac!am at' ■>« žmona

386, Ohio §2,477.25, Kana-' 
dos §1,895.02, Massachu
setts §1,632.96 ir tt.

Vasario 16 gimnazijai

__ Barbora,
kurie gyvenimo Bridgeport’e, Conn.. gyve- 

reiskimai. Ana va, kai daug nantį, tain pat vra uoli “Ko
kas gyveno antrojo pasauli- leivio” skaitytoja, socialde- 
mo karo “laimėjimo” svai- mokratu rėmėja. ’ Ir dabar

.rodo kai

§4,063 (Illinois §3,564,lgullu ir ka?0 la,.mė‘ Ji “Keleivį,” kaip ir kitus
§902 Massachu-^irna nuopelnus kele padan- pažangius laikraščius, skai- 

’ Jgėsna negalėdami jo drąsa to> seka? Įdomaujasi lietuvių
visuomenės gyvenimu.

—J. K.

New York 
setts §845, Kanada §633 ir 
tt.).

Avalynės ir drabužių džios kalėdinių maisto pa
tų vaizdeli. Bet enkavedis-1 gauta 38,078 svarai (iš Illi- ketu 112.890 svarų, augali- ----------------------------
tams pavyko Wailace atkal-nois 17,474 svarai, New Jer-'nių riebalų 43,000, aliejaus Amerikos rramon^ iTnonės 
bėti kopti i kalva, ir tuo bū-'sey 6,709, New York 5,181, 43.920, sūrio 3o,000 sv. kasdien suvartoja 77 bilionus 

1^:. 0-01 Balfo vadovybė dėkoja tfaIionu vandens. Tai bus maž-du VVallace susidariusi pui-JOhio 3,724, Pennsylvanijos 
1,847 ir tt.).

Be to gauta saldainių 160
ki nuomonė 
Sibirą paliko

apie baisųjį 
c-udrumsta

J visiems aukotojams. Balfo daujr ežeriukas, kurio gylis 20 
adresas: 105 Grand Street, pėdu. ilgis 9 mylios ir plotis 2

Tas žinančio komunistų,svarų ir iš federalinės Vai- Brooklyn II, N. Y. milios.

ityr.es


Nr. 51, Gruodžio 22, 1954 Puslapis Penktu

Karolis Vairas Gyvas • kos vardo kolūkiuose.
, .. -• _ 1 “Nė viename rajono kol-Daug kam cia žinomas J .

4 . v ukvie nėra tikslios apyskai-zurnalistas, rašytojas Karo- , ,. ,. ZĮ) -į , , . įtos, kiek supilta bulvių sek-Vairas (Račkauskas, tc-j, ’ • Pa *džiui .pil^ūno- 
bėra gyvas. Jis veikliai i)amos įr
reiskes. nesenai Įvykusiame
komunistų rašytojų suvazia- ]ams skirtos buJvįs to

ir apgedusios, neapdžiūvu-
sios bulvės tiesiog pilamos
i bendrą saugyklą. Nedžio-

v..; i-™-,, vinamos bulvės ir Černia-Kai kuiios įmones tun . . . , , ... ,.D , . . ,kovskio vardo kolūkyje. CiaPalangoje ir kitur savo va- . . . . ,/J
• t • • ios netgi švaistoma,sarnamius. į juos siunčia- J s

mi pirmon galvon “aukštie-!

vime Vilniuje.

Kas Siunčiama Vasaroti

koks tas švaistymas? 
pirmojoje brigadoje”ii ponai, ' stachanoviečiai ; . . , . , , .

spartuoliai, partijos žmonės UUse na " s ,-Z1^. . . . . atiduodama tiems kolukie-įr vienas antras paprastas .
darbininkas

Nedirba, nes Nemato 
Naudos

čiams, kurie jas kasa.
Kaip žinoma, kiekvieno 

derliaus didelę dali visų 
pii ma reik atiduoti valdžiai. 
Bet “Tiesa” skundžiasi, 

ne'ikad nevisi kolūkiai skubi-

KELEIVIS. SO. BOSTON
PASIKEITIMAI JAPONUOS VYRIAUSYBĖJE

Japonijos parlamento nariai triukšmingai s tikina naują ministerių pirmininką leiro 
Hatoyama (dešinėj). Kairėj paveikslas p 'įtraukusio ministerių pirmininko šigeru 
Yošida. kuris per šešius metus vadovavo Japonijai. Nauja vyriausybė žada paleisti 
parlamentą ir pravesti naujus rinkimus pa asari.

Lietuviai Užsieniuose
URUGVAJUS so” pranešimu, Buenos Ai

res provincijos sostinės vy
riausias teismas lapkričio 
16 d. nuteisė kalėti 24 me
tus kunigą Domingo Maz- 
zolo. Kunigas prisipažino 
žiauriai nužudęs savo sugu
lovę, su kuria buvo prigy
venęs 3 vaikus.

Puola iš Abiejų Pusių 

“Argentinos Lietuvių Bal-

Rinkimams Praėjus
Kaip ir buvo galima tikė

tis, lapkričio 28 d. parla
mento—senato ir valstybės 
tarybos—rinkimuose dau
giausia balsų laimėjo prieš 
ketverius metus buvęs vals
tybės prezidentas Luis Bat- 
lle Berros su savo pažangią
ja battlistų (liberalų) frak-^,, puola iš kairės komunis- 
cija, n tuo budu nugą- “£>ar5as ” 0 įį dešinės 
Įėjo herronstus (nacionalis- vienuuli -Laikas... 
tus) ir savo tikrąsias dėdės

ki-

Kai žmogaus darbas
ra prideramai apmokamas ,Į nasi sav0 prievoles atlikti, 
tai jis neturi noro ir dirbti/ “Vienybės” kolūkis pir- 
Taip yra kolchozuose. Štai masįs baigęs bulves kasti, 
pati “Tiesa rašo, kad Sal- o valdžiai nepristatęs dar 
dutiškio rajone “Pirmūno” nė dešimtosios dalies.
kolūkyje bulviakasis prasi- _________________
kXma tik 'pirmoji’ ££>-<“«• Sukatį'vystymusi.

dešiniuosius batllistus ir 
tus.

Aišku, kad Berros suda 
rys būsimą valstybės tary-‘gtvbių 
bą, susidedančią iš 9 narių,

Į į kurią Įeis 6 jo šalininkai 
Į ir 3 nacionalistų atstovai. į 
Taigi tos dvi stambiausios 
partijos visur turės daugu
mą.

Socialistai gerokai pažen-

Remia Lietuvių Muzėjų

“A. L. Balsas” rašo, kad 
'•iš Jungtinių Amerikos Val-

| z • a • * 1/ s - 1 • Savotiškos ceremonijos gė priekin. Jie turėjo par-
K31D A tSiraOO lx2.ieQ0S Kaiėdų P™ga daromos Pa-(lamente 2 atstovu, dabar 

* icifiko pakrašty.

Visur aplink

pirmasis prisiuntė 
Lituanistikos Muzėjui visą 
komplektą “Knygų Lenty
nos” jos leidėjas A. Ružan- 
covas.

Muzėjaus adresas: c. 
Jose Leon Suaręs 5684, 
Buenos Aires, Argentina. 
Toks dabar yra ir “Argenti
nos Lietuvių Balso” adre
sas.Čia King’s turės vieną senate ir gal bū- 

jCanyon Parke, Kalifornijos ti 3 parlamente. Katalikai 
^ave mes tijoje, kurioje vyravo puri-(vidury,' 6,500 pėdų aukštu- taip pat/kiek laimėjo, bet

matome nuolatini keitimąsi, tonai, buvo laikas, kada moje, po 3,500 metų milži- komunistai, nors paskuti-
aeities liku- Kalėdos buvo uždrausta nišku raudonmedžiu atlie- niuoju metu darbb žmonių!

ciai pinasi su dabartimi ir švęsti. Kas jas šventė, tas karnos didelės ceremonijos, padėtis dėl nedarbo ir kt.Į
mokėti pabaudos 5 kuriose dalyvauti suvažiuo-,yra pasunkėjusi ir jie moka* 

__ žmonių.
1681 metu. Tik nuo

VENEZUELA

tik pirmoje
doje. Nesparčiau dirbama Lapkričio 13 d. Vilniaus nauju pavidalu įeina j atei-’turėjo ............ ,__________ KurluM! ualvv
n Linkmenų kolūkyje, universitetas paminėjo pio- y Net ir didžiulės revoliu- šilingus. Tai buvo nuo 16-59 ;a damrvbė ž 

inlfk.ee,,. fe,nn»„5 7 bernam,n (ma-.c-jos neviską sugriauna, da-‘iki — ----- -- -------  J S>Per 5 dienas 80 kolūkiečių fesoriaus Z. Žemaičio
nukasė bulves nuo ... 5 °matiko) 70 metų sukaktį.' sugriautojo “namo” pa- 
hektarų. šiuose kolūkiuose Jam buvo Įteiktas Aukš- naudojama naujai statvbai. 
žemas darbo našumas todėl, čiausios Tarybos garbės lmkįme kad ir mūsų di- 
kad darbo diena vėiai pra-ženklas. džiausiąs šventes. Štai tuoj
sideda, ilgai pietaujama,
anksti
Tokia
gyvenimo

baigiamas darbas.) Laikas užsisakyti “Kelei- 
padėtis ir “Naujojo vio” kalendorių 1955 me- 

bei Petro C vir- tams. Kaina 50 centų.

SMf/Aime Vertingas Knygas r

MILŽINO PAŪNKSMĖ. Balio Sruogos trilo
giška istorijos kronika. 173 pusi., didelis 
formatas, gera popiera .................................. 2.50

NEMUNO PAKKAN'l >SE. Įdomūs, lengvai 
skaitomi dr. A. Garmaus-F. Lavinsko at
siminimai, 136 pusi..................................$1.00

APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto J. Aisčio- 
Aleksandravičiaus atsiminimai iš netoli

mos praeities apie Binkį, Miškinį, Tumą,
Savickį, Giras ir kt. 249 pusi. Gyvai pa
rašyta........................................................................... 2.50

MIRUSIOS SIELOS, N. Gogolio, žymiojo rusų 
rašytojo svarbiausias veikalas, išvertė M. 
Miškinis, 290 puslapių, kaina ...............$3.25

RYTŲ PASAKOS, Vinco Krėvės puikia kalba 
parašytos indu ir kitų tolimųjų tautų le
gendos, 220 puslapių ..............................$2.50

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo M. Valad- 
kos parašyta, aiškina, kaip popiežių įta
ka pakenkė lietuvių tautai, 250 puslapių 2.50

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS?P. Abelkio parašytas 
421 puslapio platus istorinis romanas iš 
Žemaitijos krikšto laikų. Su kietais ap

darais, kaina ........................................................... 3.50
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI.

Jono K. Kario puikiai išleista knyga su 
160 paveikslų, 255 puslapiai, gerame po
pietyje. Aprašo ir paveikslais parodo 
Lietuvoje buvusius pinigus ir duoda jų 
istoriją. Kaina ...................................... 5.00

A KISS IN THE DARK. J. Jazmino anglų 
kalia Sodrūs ir nuotykingi vaizdeliai,
150 puslapių. Kaina kietais viršeliais 
$3, minkštais viršeliais ........................... 2.00

BARABAS. Paer Lagerkvist’o istorinė apysa
ka iš pirmųjų krikščionybės dešimtmečių 
Romoje, Palestinoje ir Kipre. Knyga 
1951 metais laimėjusi Nobelio premija. $2.25

LIETUVOS ISTORIJA. ’ Par. V. Daugirdaitė-
Sruogienė ................................................ 3.00

LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA. Dr. P. Jo
niko pirmasis ir vienintelis šiuo klausimu 

veikalas .... ...........................................— 3.00
VILNIUS TARP AUDRŲ. Jeronimo Cicėno 

knyga apie Vilnių ir Vilniaus krašto lie
tuvių kovas už savo prigimtąsias teises
lenkų okupacijos metu, kietuose virš.... 5.50

Užsakymus ir pinigus siųskite adresu: 

KELEIVIS
636 East Broadvvay So. Boston, Mass.

ateis Kalėdos. Tai didelė 
šventė, bet ir ji tokia, kaip 
dabar švenčiama, nėra am
žina. Dar ilgai po Kristaus 

į mirties Kalėdos nebuvo 
švenčiamos. Tai pradėta 
daryti tik keliems šimtme
čiams praėjus. Ji pradžio
je nebuvo švenčiama, kaip 
šiandien, gruodžio 25 d 
Vieni ją šventė gruodžio, 
kiti sausio mėnesį, tik bene 
nuo 350 metų ta šventė pra
dėta gruodžio 25 d.

Ne be gilesnio pagrindo 
parinktas ir tas šventės lai
kas. Žmonės ir senų se
niausiais laikais turėjo įvai 
rių švenčių. Tada jie vi
siškai priklausė nuo gam
tos. Jie nepažinojo jos 
įstatymų, todėl visi gamtos 
reiškiniai jiems buvo pa
slaptingi. Viską, jiems at 
rodė, tvarko blogi ir geri 
dievai, kurie nuolat tarp sa
vęs kovoja. Ii- kaip nesi
džiaugsi, kai matai saulę

1856 metų Kalėdos čia tėra' 
įstatymais pripažinta šven
tė.

Iš kur atsirado Kalėdų 
eglutė? Jau minėtų satur
nalijų metu stabmeldžiai 
romėnai mėgo papuošti me 
džius įvairiais blizgučiais, 
prikabinėti juose žvakelių. 
Šiauriečiai savajam visaga
liui Odinui kabindavo ant 
medžio šakų paauksuotus 
obuolius ir kilus vaisius tuo 
parodydami jam savo vai
singumą, o jo sūnaus Bai
dei- garbei medžio šakas, pa
gražindavo degančiomis 
žvakėmis. Iš šito papročio 
krikščionybės laikais išsi
vystė “Kalėdų eglutės” var
tojimas. Europoj ji jau ži
noma prieš daug šimtme
čių.

Amerikoje Kalėdų eglutė 
vėliau tepasirodė. Sakoma, 
kad Charles Follen, vokie
čių kilmės Harvardo 
versiteto profesorius, pradė
jęs čia mokinti 1824 metais, 
savo namuose per Kalėdas 
turėdavęs eglutę. 1851 me
tais Cleveląnde pirmą kar-

Sukūrė Šalpos Centrą
Kadangi pagal įstatymus 

tą padėtį išnaudoti, vos at- užsieniečiai negali priklau- 
laikė savo pozicijas—pra- syti jokioms už Venezuelos 
vedė 2 atstovu. ,ribų esančioms organizaci-

Ir mes visi ateiviai gali-,joms, tai Venezuelos lietu- 
iai sukūrė ir įregistravo 

laimėjo pažangieji li-Į“ Venezuelos Lietuvių Savi-

Tas medis yra ne tik se
nas fcjis jau augo daug šim-‘
tų metų, kai Kristus gimė), ,_x. . , . .. , , . , - C*. - \. t , me būti patenkinti, kad nn-pnbet ir didelis. Jo aukštis , . , ! .. . ’ .....-i - i i kimus laimėjo pažangieji 1i-į *

, P.e i amiTen°‘beralai, kurie yra demokra- šalpos Bendruomenę,skerspiuvis 40 pėdų. Jam \ . . ’ . . . . .
Nation’s Christ-;tai ir ateivius laiko ^uspritinka ir- 1 rr „ , i • u i cia senai gyvenantiems,mas Tree vardas, kuris bu-

vo duotas 1923 metais. I Elgetos ir Bomai Laimėjo

Lietuvos sodžiuje Kalėdųl Urugvajaus sostinėj prie 
eglutė iki pirmojo karo be- parlamento rūmų plevėsuo- 
veik nebuvo žinoma, ja net 72 valstybių vėliavos.

I-įfĮcprl 't i u 111 u VCJ v* Tnnor- e>mokyklose lietuviai moky
tojai buvo pradėję ją staty-Tautų auklėjimo, mok 
ti Tik npi>riklansnmoi Lie- s^° b- kultūros oiganizaciji 

(Unesco).
ti. Tik nepriklausomoj Lie 
tuvoj jau ir sodžiuje, ypač 

i mažus vaikus turinčiuose 
namuose, ją dažniau maty
davome. Ž-is.

UŽSAKĖ “KELEIVĮ” 
DOVANŲ

ganizacija 
Kiek iš jos po

sėdžių bus naudos tarptau
tiniam bendradarbiavimui 
kultūros, mokslo ir auklėji
mo srityse, nežinia, bet 
Montevideo bomai (biciko- 
nai) jau pajuto jos naudą

AUSTRALIJA

Žydai Giria Lietuvaitę
Sydney žydų laikraštis 

spalio 19 d. išspausdino il
gą straipsnį apie lietuvę po
etę, vadinamą “geto ange
lu.” Tai O. Šimaitė, anks
čiau dirbusi ilgai Kauno 
universitete ir karo metu 
globojusi daug studenčių 
žydžių. Vėliau vokiečiai ją 
pasodino į garsiąją Dachau 
stovyklą. Iš ten, po karo 
paleista, ji negrįžo į rusų

Kaip ir kiekviename did- užimtą Lietuvą, ir po kurio

ilgiau šviečiančią, nes tai tą eglutė pasirodžiusi baž- 
buvo ženklas, kad geras nyčioje. 1891 metais pre-
dievas nueali blogąjį.

Apie dabartinių Kalėdų 
laiką kaip tiktai saulė “ap
siverčia ant antro šono.” 
Tai -pastebėję senovės žmo
nės džiaugėsi, linksminosi. 
Todėl apie tą laiką stab
meldžiai romėnai turėjo sa-

zidentas Benjamin Harri
son turėjo eglutę Baltajame 
Name ir pareiškė pageida
vimą, kad kiekviena šeima 
sektų jo pavyzdį.

Taip pamažu Kalėdų
lutė plito ir Amerikoj ir 
šiandien vargu čia rasi

miestyje, Montevideo uosto 
pakrantėse ir kitur buvo el
getų, išmaldos prašančių 
žmonių ir kitokių driskių 
(bomų). Minėtai konferen
cijai prasidėjus, jie staiga 
išnyko. Stebėjomės, kur 
jie dingo. Vėliau paaiškė- 

kad valdžia elgetas su- 
i prieglaudas, o bo-

laiko persikėlė gyventi į 
raelio valstybę.

Dabar ji ten rašo eilė- 
į aščius, mokosi hebrajų 
kalbos ir, kaip tas laikraš
tis pažymi, su ilgesiu laukia 
išsilaisvinimo iš komunistų 
pavergtos ir priespaudą 
kenčiančios jos mažos, gra
žios tėvynės Lietuvos. Jai 

mams pasiūlė po 10 pezųĮ^eij šimtai Lietuvos žydų, 
dienai ir liepė išsinešdinti j atsidėkodami už jos tawu- 

boljmą ir ^erą širdį, pasiūlė Iz-

Iz-
Švenčių proga sekantieji 

asmenys užsakė “Keleivį”
Uni- dovanų savo draugams ir 

pažįstamiems:
Mrs. Joe Steppen iš La- 

fayette, Colo., užsakė me
tams “Keleivį” Mrs. Alice 
Kinder, Denver, Colo. :jO? >

Mrs. John P. Pierce, Bai-Jvežė 
timore, Md., užsakė laikraš
tį metams Charles Barantui, 
ten pat.

Mrs. B. Kruszinis, Keno
sha, Wis., užsakė laikraštį 
ir kalendorių Mrs. Nelei 

ĮStraukas, Beverly Shores,
Ind.

A. Martin iš So. Bostono 
užsakė “Keleivį” Mrs. O. 
Adomaitienei, ten pst.

A. Paulaitis iš Nevvark,
N. J., užsakė laikraštį Mrs.
A. Demskis, ten pat.

J. Milickis iš Akron, 
Ohio, užsakė metams Mrs.
S. Sasnovskienei, ten pat, 
ir ta proga oaaukojo Mai- 

ikiui $1. ’ j
so" Mrs. E. Sereika iš Gene- 

va, III., užsakė Mr. Stanley 
Petniūnui, ten pat.

Mr. ir Mrs. Narvishiai, 
Ocala, Fla., atnaujino pre
numeratą metams J. Strum- 
skiui, Sparr, Fla., ir užsakė 
jam kalendorių.

eg-

vo šventę (saturnalijas), 
{turėjo ją ir šiauriečiai savo 

langaus ir žemės valdovui 
Odinui pagerbti.

! Norėdama greičiau išnai- 
j kinti stabmeldiškus papro
čius, krikščionių bažnyčia 
gavo ir savo šventes pritai- 
Kinti senųjų švenčiu metui, 
ik davė joms kitokį turinį 

ir išviršinį pavidalą. Tai 
gi, jei kas mano, kad Ka
lėdų šventės diena yra Kris
taus gimimo diena, tas klys
ta, nes dar ginčijamasi net 
dėl Kristaus gimimo metų, 
o jau. apie dieną nėra ko ir 
kalbėti.

Šiandien Kalėdos 
čioniškame pasauly yra ne 
tik bažnyčios, bet ir valsty
bių įstatymais nustatyta 
šventė. Bet tas padaryta

I jau vėlesniais laikais, 
kyši m, Massachusetts

sei-
ne-mą, kurioj per Kalėdas 

būtų eglutės.
Šiandien Amerikoj Kalė

dų eglutės statomos ne tik 
namuose, bet ir viešose vie
tose. Pirmoji tokia eglutė 
buvo pastatyta viešoje aikš
tėje 1909 metais Pasade- 
noj (Calif.), o 1912 Nevv' 
Yorke Madison Square 
d e. Nuo 1923 metų Wash- 
ingtone pats prezidentas iš
kilmingai uždegė tokią eg
lutę. Pirmąjį kartą ji bu
vo atvežta iš Vermonto miš
ko, o kitais metais metais 
Sherman aikštėje buvo pa 
sodinta eglė ir pavadinta vi
sos tautos gyva Kalėdų eg
lute.

šiandien kasmet visame 
krašte išperkama apie 21 
milioną Kalėdų eglučių, iš 

Sa-ikurių apie 9 milionus įve- 
v.ds- žanri iš Kanados.

įs miesto ko toliausia 
tęsis konferencija.

M. Krasinskas
raelv savo namus ir visokią 
paramą.

ARGENTINA

Kunigas Nuteistas 24 Metus
“Argentinos Lietuvių Bai- 1935 metų.

KAS TURI, ATSILIEPKIT

Kas turi “Keleivio” 1938 
ir 1939 metų komplektus, 
prašome pranešti “Kelei
vio” redakcijai.

Dabartinis Iranas 2.500 metų 
vadinosi Persija. Naujas var
das. Iranas, vartojamas nuo

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS

VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

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

KELEIVIS
636 E. Broadway ’ So. Boston 27, Mass.

inlfk.ee
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I Moterų Skyrius

LINKSMU
Šio skyriaus veneja u 

sveikina visas Moterų Skyriaus 
skaitytojas bei į-ėmėjas ir linki 
Kalėdų švenčiu.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ!
vedėja ir M. Michelsonienė 

bendradarbes, 
joms linksmu

Liksmų švenčių
Štai ir vėl atėjo žiemosi dalykus. Jie pajunta ramy-] 

šventės su sniegu, su eglai-jbę ir jaukumą sieloje. Vi- 
tėm, su skambaliukais, su sai kitoks vaizdas, kai bi- 
džiaugsminga, šventiška ] čiuliai, atėję viens pas kitą, 
nuotaika. Ta nuotaika ap- susėda prie valgiais nukrau-' 
sikrečia ne tik vaikai, kurie to stalo ir pradeda ‘‘šveis- 
jau prieš savaitę ruošiasi ti." Iš šventės pasidaro pa-( 
kabinti prie lango ilgas ii-'prastos kramsnojimo lenk-, 
gas kojines Kalėdų Senelio tynės.
dovanom, bet ir suaugę. Jie Per metus turime taip ne- 
būriais lankosi krautuvėse,’daug švenčių’. Kiekviena 
rinkdami dovanas savo šei- šventė, tautinė ar religinė,1 
mai, artimiesiems ir pažis- primindama koki nors ivy-Į 
tumiems. iki, turi ir kitą tikslą: šventė]

Kalėdų ūpas yra kaip Ii- duoda progos žmogui ati- 
ga—jis limpa ir apkrečia trūkti nuo Įprasto kasdie- 
kiekviena. Kai išeini i sat- niško darbo, nuo 
vę ir matai kur tai bėgan- kos aplinkos ir kasdieniško

KELEIVIS. to. C07T0K
JAUNUOLIS GAUNA DOVANĄ Vi MtĄSVMA

11 ir.etu Gerald Bergman. iš Lorenso, Idaho (dešinėj), sa 
šeima laukia Baltajame Name. kur prezidentas D. D. Ei- 
stnboaer Įteikė jam dovaną už nepaprastą drąsumą ir su
manumą. Kai Geraklo broliukas. 9 metu. buvo elektros 
srovės pagautas prie pompos, tėvas stengėsi vaiką gel
bsti. Bet ir tėvą elektros srovė pritrenkė. Tada Geraldas.

rizikuodamas, gyvybę. išjungė elektros srovę ir dirbtinu 
kvėpavimu gaivino tėvą ir broli, koi pribuvo pagaba. Ber
niukas sakosi, kad jis daugiau baimės turėjęs Baltajame
Name, laukdamas prezidento dovanos, kaip gelbėdamas sa
viškiu-. iš nelaimės.

kėlus prieš metrikaciją mir- _
’riną kovą, ji liko palaidota' «
'popieriuose. Kunigai gąs-' ' 
dino moteris, kad be bažny-Į 
čios “šliūbas yra ne šliū- .
bas," o paprasčiausia pa- KURGI VISa TAI NYKSTA? 

, leiStUVystė, kad civiliai SU-, Kur nykata visi tie lobiai, karino
• tuoktas vyras jokios atsako- M"o"ė« kuria per amžius? ši tari 
i . • guo janti nobtukat-elcnnonueks klavįmybės pnes Dievą neturįs simą aiški* gar*a»»» Vokieti*©* so 
ir pan. Žinoma, kaimiečiai

Keleivio’ Knygos

žmonės, ypač moterys, ne- TAVO KELIAS j
galėję pritarti civilinei mą-.sįcuua^, 
nkacijai, kai kunigai taip, parašė L. iUumas. Trumpa** ir a:»

kus socializmo aiškinimas...........25c

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
I.abai ,domi knygutė šituo svarbiu 

klausiniu. Jį turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Ra 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu 
nas. Kaina .................. . .............. iv

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VASTIJŲ PILIEČIU?

!šai>: ’riir a< pilietybės statymą sa 
-e.kalu.vu • ■ • ,:r.j. ir at-aky-
a- lietuv ių ir anglų kulbe "e. 

Kaina ............................................... 25c

JUOZAS STALINAS
Arba, ka p Kaukazo RūZbaiuiukaa 

pu.-ičaic Kusites rikiai-,nu<ri Kai; 
ji įgijo valdžią ir pataline savo bu
vusius draugus. Laukai piomi knyga.
Kaina........... .............................. Žb-

SOCIALIZMO TEORIJA
Sis veikalas trumpais ir aiškiau 

faktais parode, kaip iki šiol aeit*a< 
draugijos formos, ir koj.-l turės bu 
ti naka.stas kxna ž*--

pnesmos ir gąsdino paleis
tuvyste.

Taigi, Lietuvoje ir toliau 
vedybos vyko tik bažnyčio-] 
se. Ir toliau kunigai, skel-j 
bė, kad kaip popiežius yra' 
bažnyčios galva, taip vyras'
yra moters galva. Ir toliau vė palieka savo vyrą, tailT,KRA TEISYBE APIE 
vyravo nuomonė, kad vyras tik dėl didelio moralinio su- SOVIETŲ RUSIJĄ 

jyra vyras, o moteris turi ži-1 krėtimo arba dėl priežasčių,
noti savo vietą 
perdaug nekelti, 
mos
vyras girtaudav

kasdienis-] Seimu Nesugyvenimo Prie bastys
cius, skubančius žmones su'ūpo. Per šventę žmogus tu-

pats ri

ir galvos^ kurios ją visą gyvenimą ėdė
Arba komunistą diktatam fa*’; 

Šviesoje. Vis: r.<«ri žinot: m pie Ru
ją. Visiems kyla klausimas kodėl 

1 Rusija nesu--gina -i. km,-iii.- vaisty
tai 

.am ji 
ar 

įninką

aug nekelti. Jeigu šei- ir kurių ji nebenori daugiau j .'/t^vi nu.-ijG7, įslk 
nesugyvendavo, jeigu]kęsti. Vyrai visad ipratę;£J££, -7

s girtaudavo ir šeima kaltinti moteris, bet tas ne-'y5^ demokratija, kokie darbini
visai nesirūpindavo, 
ris visvien negalėdavo nuo mybė yra bendra—ir vyro• _ A _ • 1 _• A • iii T'V • - ... . .

mote-, teisinga, nes šeimos atsako-
yra
uždarbiai ir ar guli darbininkai iš jų 
pragyventi? Dabar rasai .-ako kad
Lietuva buk t;.i yra Kurijos rijUi- 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 

moterį y*a tiesa apie R siją tai yra tiesa 
‘‘apie dabartinę Lietuvos nadėtj. K«>-

jo atsiskirti, nes “ką Dievas ir moters. Norint
sujungė, to žmogus tene- teisti, reikia žinoti visus ve- 'kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa- 
perskiria.” Jeigu moteris dvbinio gyvenimo užkuli-1^"*“ i ?uvs ki> gB“'1 ....................... ® j vt* kuTiiiivr ę. v vciuHiv m va ii nusipirkęs naujai i<iei>ta
per išpažinti pasiskųsdavo sius, kūne labai dažnai kai- 98 puslapių didumo. Ka a so centų, 
savo blogu vyru 1
tai tas jai užduodavo

kunigui,1 ha ne vyro naudai.
avo dau-' ---------- ---------

giau poterių sukalbėti ir
melstis, kad Dievas vyrą 
pagerintų. Gavus tokį pa-, 
tarimą, moteriai likdavo 
viena išeitis: patylomis1
verkti ir kantriai kentėti.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

SNIEGAS
Sniegas—žiedas prieblandos. 
Sniegas—vakaro sparnai. 
Sniegas—daina be gaidos. 
Sniegas—tirpstantys sapnai.

Parašė kun. M. Valadka. Ki»v«ra 
drąsiai kritikuoja Romo*- 

i bažnyčios auto ritėta ir faktais o*> 
rodo. kad jis nėrsr joks Kristaus vto 
tininkas. 224 pusi. Kama ____ 11.2Č

KAIP SENOVfiS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAYO ŽEMĘ?

I.abai įdomus senovės filosofu da- 
leidimai apie žemes išvaizdą. Papai 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: "Išvirkščias Mo
kslas. arba Kaip Atsirado K alkos. ’ 
Parašė Z. Aleksa. Kama ........... lOr

Rašo PETRĖ MARGIENĖ
I Yra faktas, kad nemaža. darydavo “gaspaiinė,”ryšuliukais rankose, 

užsikreti ta skubančia nuo-.ciau 
taika

šuliuku rankose, kam tai leisti taip. kad kuo mažiau Kai kur'e kaltina Amerikos 
pasakyti meilų žodi, pasiųs-’jaustą kasdienybę, kuo dau- gy^nimą, girdi, čia mote- 
ti kam tai gražią dov
ką tai pasveikinti
ten?; . , . . i Ypatingai šventes turėtų

.Moterims Kalėdos,
ir kiekviena šventė, duoda

Ltco ii^ivti ki u i Vita x i v* w | '
taika. Norisi ir pačiam kurjnybės. 1 
Lai bėgti su kokiu nors ry-; žmogus šv

pakilti valandėlei aukč 
ir pailsėti nuo kasdie-' . Ira laRta 

Todėl kiekvienas lietuvių šeimų, 
turėtu pra- -Ameriką, išiioente?

}>et
pasiekusios'savo vynu turėjo ataikauti

Lyg skraistė žiedais išpinta. 
Pasitaikydavo tačiau, kad Sniegas krinta, krinta, krin-

ir išsiskyrė. ir stengtis visaip Įtikti. Juk 
jis ne bet kas, o uaspado- 
rius ir dargi turtingas.

dovanėlę,)giau pasiduotų šventiškai,turi i)erdaus laisves, bet' KaimuO9e vedvb
su šven-ipakiliai nuotaikai. .dauguma vyru kaltina to-,

I ikiais atvejais moteris. As| , . ”•
: fvzntnc . .... . Icriil tpyn snrpndima

daugiau darbo ir bėginėji
mo. Reikia ir dovanų pri
pirkti, ir kepsnių prikepti, 
ir namus išpuošti ’ Bėda 
yra, kad per šventes žmo
nės Įpratę skirti valgiui dė
mesio daugiau negu reikia. 
Reikia valgyti namuose, rei
kia valgyti svečiuose, kur 
nueini, ten stalai nuo valgių 
lūžta, ir per dieną pasisve
čiavęs žmogus vakare jau
čiasi nesveikas. Priežastis 
—persi valgy mas. Neviena 
šeimininkė skundžiasi, kad 
prieš šventes ji mato tik 
krosnį, o per šventes—krū-

dėl visiško nesugyvenimo 
vyras su moterim persiskir- 
davo. Į tokius visa parapi
ja kreivai žiūrėjo. Lega-' 
liškai jie persiskirti negalė
davo, ir jei vėliau vyras ar 
moteris susirasdavo kitą gy

ta .. .
Iš tyliųjų debesų.
Iš tolių erdvės dausų.

čia. į žemę.
Kur aptemę

Nuo tamsių laikų 
Stūkso apdarai laukų.—

SO( IALDE.MOKRATIJA IK 
BOLŠEVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujesniorr.ta 
žiniomis tuo klausiniu papildyta
knygutė. Kaina...............................2>t«

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstoto nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas, ll 
viso reikalaujamos 2R ypatus 25«

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. L’a vų garfnr.i- 
mas keitėsi. Kode’? Kokius dievu* 
garbino musų bočiai? Kokias /.Kur
čias j»e buvo įsteigę? KoųeJ žm-rėa 
priėjo krikščionybės gadynę? V-'sus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią Knygą, ‘ ai d .teiio for
mato, 271 puslapio knygs. .. SU."G

DEUKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kaa 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogų.*. 
Bet dėl ko gi norisi? F>el ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau speKų, kitan 
mažiau? l)e:ko žmogui i ei Kia cuk
raus. druskos ir kitų panašių daly
kų? Kode! jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš stos 
knygutės. Paraše Dr. G-mus. Jos 
kaina tik ........................................ 15c

ŽEMAITĖS RASTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo ne. 

na žymiausiu lietuviu raš"toių’ Ar 
žinote, kad j> buvo paprasta kai
mo moteris, mažai moks'o išėinsi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų motėm. 
O paskui ji ėmė a p v aka® rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių g’/vena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug da’ -ku. ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų na
rsčiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos rrštus na rašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankės* 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu Ir ingi paveik
slai vaiku prieglaudų, kurias že
maitė prižiūrėjo. Yra taingd paveiks
las žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. B ilotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga. I2X puslapių, 
su gar-įais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina .................................... 50c

bos ivvk- 
bet pa- 

Gi tė-.atvejais . *.^. . ,.
- manau, kad kaltinti vienai ‘TĮ s.P'endima.,

šeimi- moteris dėi skyrvbu vra ne-!vai !5,weJ® ne T1
jausmų, o turte ir žemes, 

atsivežę pasenusią Kiekvienas ūkininkas nore- 
moteris via

lių darbų.
mas, indų ijiu*mieto, ptvtu
virimas, baltinių skalbimas, A- čia trumpai
praeina sa\aitė, kita, o olai- pavaizduoti, koks buvo gv, Į"’1' - 'u Jeigu vyras žmoną su vai-
bai vis tie patys, viens kitą venima.' Lietuvoje ir kodėl-r?u. °. en;^a ? / !^1 11 kais palikdavo, tai reikėjo 
seka. Tokia darbu mtma pne jo priprasti: bet dauge-

i Ypatingai 
Kaip? i«nau(iotj moterys, 

ninkės
tai visa Lyg skraistė žiedais išpinta.

_ yra ne
pareigos yra varP- teisinga. Daugelis lietuvių 

nančios savo vienodumu, , vvru vra
o mazxi ii dide ' nuomonę, kad

N'amų svarini-žemesnis tvarinys ir dėl vi-l^asPa 0 
plovimas, pietų so ko ipratę kaltiRti mote- no- , La

venimo partneri.
apylinkė juos ‘ paleistu- Sniegas krinta, krinta, krinta. Į 

Sniego apsuptais krislais 
Tyli. stovi ir klausais.
Kaip tolių varpų balsai?
Kalba žemė su dausais.

• • *vviais
jo, kad jo duktė ištekėtu už 

rtoriaus, o ne už bei 
aiminga buvo

nonų na- kuri Saud?.v' vY?’’nebZo 
nors ir nemylimu, su tokiu 

su-i rasti

ar “susidėjėliais” va
dindavo ir jų vaikus “ben- 
kartais” ir kitaip pravar- 

. jdžiuodavo.
mergl-| Įstatymais moters teisės] Lydi mintys tolu aidą.

labai apsaugotos..,) snieguolės skraido, skraido.

a. Tokia rlarbų rutina liet.Jviai Amerikoje (iažniau!pnc J°
kia į moters būdą. Į josĮskiliasi negu Lietuvoje. į'1?, medinų iste. e rsios
rati ir nuotaikas. Tad! Reto labai liūdną uyvem

veikia
akiratį ii Iiuvvairkae. j. oti j *
kiekviena moteris per šven-1 T.
tęs turėtu pasistengti pakil-! le^Auje(buvo nedaug didelių

vas
čių ateina daug ir visus rei
kia vaišinti. Vaišinti ne bet 
kuo, bet parinktais valgiais, 
kuriems pagaminti reikėjo 
Įdėti daug darbo!

Tokios šventės, kurių 
centre yra valgiais nukrau
ta:- stalas, yra ne šventės, o 
paprastas apsiryjimas. Per 
šventes žmonės mėgsta vie
ni kitus lankyti, per šventes 
susitinka šeimos, kurios per 
metus retai vienas kitą ma
to. Kaip gražu, kai bičiu
liai -nėję jaukiai šnekučiuo
jasi. dalinasi mintimis, Įspū
džiais, pasakojasi viens ki-^

ti virš kasdieninių darbų, 
pajusti sieloje ramybę ii 
šventišką nuotaiką* ir per
duoti ją kitiems. 0 šven
tišką nuotaiką namuose ne

nešvarių indų, nes sve- ta(ia paju?i> kai stalas val.

tu- tąsytis po teismus, kad ga-( 
vus mažą “alimoniją,” ku
rios neužtekdavo vaikams

Tolimų sapnų šešėliai 
Prieblandoj tūloja vėlei. 

Pasibaido,
Išsisklaido.

Tai aplinkui vėl sustoja. 
Tai laukimų sutemoje 
Vėl tolyn, tolyn vilioja. 

Slepia rūke tylų veidą.
O snieguolės skraido, skraido. 

Monų apsuptas tinklais 
Tyli. lauki—gal ateis? 
Sniegu papuoštais keliais 
Iš dausų gal nusileis?

enimą.
Apie ji tačiau niekas nekal- •- m i • . •metu - i - • j išmaitinti. Tokia moteris.iitLu fedavo ir juo ne "jusdavo. . -, ..., . , ' . . 7. turėdavo pati eiti uždai-Ifūnrno- • SSVO i * *" .. .biauti kad save ir vaikus iš-,.'?\kus’1 maitintų.

arbu^ir* ^ikui bėgant Lietuvos
lietuviška visuomene - • i v ’ - " kaime tėvai nebeturėjo vai-neiuvi>Kd visuomenę ,ei keiis Kartus -r metus , , , . , . .

J , v 4. • *11 vedybose tokio visaga, pamatvdavo miesteli — tai *
paliesta^.buvo didelė pra

50
mies- Moteris kantriai 

’ tų, o irtuose gyveno Įvairūs na§tą; gimdyda 
svetimtaučiai arba svetimai ?uoę prižiūrėdav 

unkiausius lauk 
ei

pasidavę lietuviai.

giais nukrautas bus, bet kai 
Įžengus Į namus tave jiasi- 
tiks malonus ir besišypsan
tis moters veidas. Teatneša 
šios šventės mūsų visom 
skaitytojom ramaus poilsio 
kūnui ir sielai ir šventiška 
nuotaika telydi jas visus 
metus ’

Amerikos lietuviai, jūs su- 
elpėte 8C.090 lietuvių trem

tinių. 30,000 jų atsikvietė- 
te i šį kraštą. Argi tuos li
kusius 10,000 paliksite iš
nykimui

itakai 
Tikra
buvo kaime, kuris buvo lie 
tuviškas ir mažai
miestų Įtakos. J paįvairindavo

.e.;_‘sunkų gyvenimą. Toks buTų laikų lietuviškose 
mose vyravo papročių tvar
ka. Iš seno buvo Įprasta,}'°Je 
kad tėvas būtų šeimos gal-R. 
va. Jo žodis turėjo lemian-}Je

linčio balso kaip anksčiau.

vo moters gyveni” s Lietu-’
senais 

tuva buvo
laika T

J - ailka jr,Jvykdav? .ved-vb^ iš meil«s Pamatysi, kaip per miegą 
prieš tėvų norą. Tė-j Veidą šypsanti iš sniego. . 
nebebuvo visagalintis

šeimoje asmuo, kurio žo
džio reikėjo aklai klausyti, 
bet visvien kaimo vedybo
se daugiaus sverdavo “pa-

Lie- 
valdžio-
kai

čios reikšmės visuose šeimy
ninio gyvenimo reikaluose.
•Nors kartais tėvas klaidin- nio karo Lietuva atgavo ne

Kai po pirmo pasauli- i

:? Pradžiuginkite
tam idomius ir neįdomius juos savo auka

KATINAS Z KR’ Į LAIKRODĮ

KaOmikas. papuošas moteriška skrybėle, žiūri į veidrodį 
ir stebisi, i ką jis dabar panašus.

gai galvodavo ir savo reika-Į priklausomybę. asikeitė 
ių tvarkymu visokių negero-;žmonių gyvenirr. <ąlygosr

sega
mai.

Kai

ir žemė, negu jaus-

1
*

Ameriką

Bet aplinkui vien tyla,
Vien tik pusbaltė migla 

Ir liūliuoja.
Ir banguoja. . . .

Tik varpai už miško alda 
Ilgą. dulsią žemės maldą.. 

Tiktai juda baltas rūkas . . . 
Tik snieguolės sukas, sukas..

K. BINKIS.
vių pridarydavo, bet jo nie
kas nedrįso kaltinti. Seni 
žmonės sakydavo: ‘‘Ką tė
vas padarė, to Dievas nesū- 
dija.” Todėl vyrai jautėsi 
kaip kokie išminčiai. Nors 
šeimose vyras dažnai drum- 
sdavo ramybę ir keldavo1 
skandalus dėl menkniekių, 
bet jo niekas nedrįsdavo 
kaltinti. Daug moterų ken
tėjo nuo žiauraus vyro bū
do, bet jos niekur nesulauk
davo užtarimo ar paguodos. 
Moteris buvo moraliai pri
slėgta ir pažeminta.

Kaimo žmonės labai bran
gino žemę, nes ji buvo vie
nintelis pragyvenimo šalti
nis. Kuris vyras turėjo di
delį žemės plotą, tas visoje 
apylinkėje buvo pagarboj 
laikomas. Toks vyras ir 
prieš kaimo merginas rietė

o kartu keitėsi ii gyveni
mo būdas bei įpročiai. 
Pradėjo augti tai, bu
vęs svetimas elementas ka
ro metu arba pritraukė 
svetur, arba persiorientavo 
ir greitai sulietuvėjo. Mies
tuose, kaip paprastai, grei
čiau gimsta ir išsiplečia 
naujos idėjos ir mintys. Ir 
Lietuvoje pirmiausia mies
tuose atsirado laisviau gal- 
vojantieji žmonės, nes kai
mo žmonės visuomet dau
giau prisirišę prie senos

atvyk<.
daug lietuvių, jų šeimose iš-] 
kilo visokių neigiamybių.
Tos neigiamybės iškilo ne1 
Amerikoje. Jos jau buvoĮmi:,oni.’ 
senai šeimoje, jos buvo at
sivežtos iš Lietuvos, bet jos 
išryškėjo tik čia atvykus.
Kai moteris pajuto po savo
koiomis vėl tvirtą žemę, Kalėdos netoli. Visi gal-
kai sąlygos ją privertė pa-'vejame apie dovanas savo VISUOTINAS tvanas 
likti namus ir eiti Į fabriką1 artimiems, giminėms ir pa- 
uždarbiauti, tada ji pajuto,j žjstamiems. Ką galima pa- 
kad neturi aklai klausyti dovanoti, kad kišenei būtų

.Amerikoje yra 7 su puse 
našlių (moterų).

PIGI IR GERA 
ŠVENČIŲ DOVANA

vyro,, jam pataikauti ir 
jaustis kokiu tai antraeiliu 
ŽTrrocruni. • Ji pasijuto ly-

tvarkos ir tradicijų. Todėl|giateisč su vyru ir išsivada
vo iš senoviškos pažiūros, 
kad, girdi, jei moteris’ ski
riasi,nuę vyro,: tai. ji turi bū-

žmonių rado Jauriausial$i.niekam, tikusi.

ir civilinės metrikacijos 
mintis pirmiausia gimė 
miestuose ir tarn miesto

pritarėjų. Vienu tarpu dėl 
civilinės metrikacijos buvo 
daug diskusijų lietuviškuose 
laikraščiuose. Ypač kars-

nosi. Už tokio vyro ištekė-jtai stojo už metrikaciją Dr. 
jusi mergina, nors ir pasi- J. šliupas, bet Kunigijai pa-

Naujoji ateivė moterie nė
ra kokia lengvabūdė ir dėl 
menkniekių nesiskiria. Ga
li . pasitaikyti išimčių, bet, 
šaknų, tai yra tik išimtys. 
Bendrai imant, jeigu atei-

pigu ir apdovanota* žmogus 
ilgai atsimintų?

Geriausia dovana yra iš
rašyti savo giminėms ar 
draugams laikrašti “Kelei
vį.” Metam* tik $4, o 
draugai ir bičiuliai, gauda 
mi laikraštį, visada atsi
mins, kas jį jiem* išrašė. 
Dovanų “Keleivis” lankys 
jūsų gimines ir bičiulius per 
apvalius metus kas savaitę

Nedelskime. Išrašykime 
“Keleivi” Kalėdų dovanų.

Ar galėjo būti toks Tvanas, Kad 
apsemtų visą žemės rutulį? Iš lror 
ėmėsi tiek vandene ? Kur tas van
duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga
lėjo surankioti viso pasaulio gyvu
lius, vabzdžius ir paukščius ? Kam 
šitie klausimai runi. teperskaito 
knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva
nas?” Kaina ................................ 25c

DĖL LAISVOS LIETUVOS
LSDP Užsieniu Organizaciio« rai

tai ir dok’’pi<-r‘ai. sudaryti dėl bol- 
ševikn teroro Lietuvoje. Kaina..25c

LIETI VIŲ K ALBOS
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviam* 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalba, 
o senimas irgi dažnai nori pa rili n t 
savo raštiška lietuvių kalbos žinoji
mą. Šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
ba išmokti. Didelė knyga, 144 puat. 
Kair.a tik ....................................!’*-••
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Primena Gimtąjį 
Kraštą

Dabar Bostone gyvenan- skoningą, turiningą knygą 
tis prof. Ignas Končius yra spintą. Tai tikrai gražus 
Įvairių gabumų žmogus. Jis daiktas gimtajam kraštui 
fizikos (negyvosios gamtos atsiminti. Knygos kaina 
reiškinių mokslo) profeso- $5. Norintieji ją Įsigyti pi
nus, jis didelis tautotvrinin- nigus siunčia leidėjui šiuo 
kas, išvaikščiojęs ir išvaži- adresu: Liudas Končius, 76 
nėjęs savo gimtojo Žemai- Westglow St., Boston 22, 
čių krašto visus kampus ir Mass.
kas matyta, pastebėta, pa
tirta gražiai surašęs. Jis 
senas savotiško rašymo bū
do spaudos darbininkas ir 
šiandien dažnai tuo ar kitu 
reikalu pasisakąs. Bet tas 
žemaitis, pasirodo, turi ne 
tik gerą galvą, jautrią Širdį, 
bet ir miklius pirštus.

Pirmojo karo metu Rusi
joje buvo ir Končiui ries
tai. Jis pradėjo drožinėti 
kandiklius (cigarnyčias) ir 
jas keisti i maistą. Taip iš 
sisuko nuo bado.

Patekęs šio karo sukū
riuose i Vokietiją, jis, ne
galėdamas Įveikti tėviškės 
ilgesio, vėl pradėjo droži
nėti įvairius drožinius, juo
se Įkūnydamas žemaičių 
laudies motyvus. Jis droži
nėja ne Į nuotraukas ar brė
žinius žiūrėdamas, bet tai, 
ką turi “akių atmintyje,” 
savo gimtąjį kraštą prisi
mindamas.

Tokių drožinių Končius 
turi daug šimtų, daug jų iš
dalino, bet dar kelis šimtus 
turi pas save. Dalį jų (100) 
jis fotografo K. Grūzdo pa 
galba perkėlė ant popierio 
ir išleido atskira knyga: 
Medžio drožiniai gimtajam 
kraštui atsiminti.

Šis leidinys papuoš u

Žemaitis.

MES DĖKOJAME

Mums buvo suruoštos gra
žios mūsų vedybinio gyve
nimo 25 metų sukaktuvės 
Už tai mes daug kam esame 
dėkingi.

Visų pirma dėkojame jų 
rengėjams su p. Liku prie
ky. Didelis ačiū šeiminin
kėms Likienei ir Zubukie- 
nei už gardžias vaišes, ačiū 
Džiaugui už skanų kumpį ir 
dainas, Likui jr. už mūsųj 
atvežimą. Ačiū visiems už 
arangią dovaną, gražius lin
kėjimus.

Visų Tamstų toks didelis 
nuoširdumas mus giliai jau
dina ir žavi. Mes dar kar
tą dėkojame ir linkime 
Tamstoms malonių Kalėdų 
švenčių ir laimingų Naujųjų 
Metų.

Marijona ir Jonas 
Valašimai

Verdun-M ontreal,
Canada.

ANGLIJA

Ralučiu? 75 Metai
T • ._______ au

GLADIATORIAI IR DABAR MIRŠTA

Boksininkas Ed Sanders iš San Diego. Calif., kumščiavusi 
Bostone su sunkaus svorio boksininku Willie James, Itug- 
tynėse jis buvo taip smarkiai užgautas į galvą, kad nu
griuvo ir nebeatsikėlė, o nuvežtas į ligoninę mirė po sun
kios, 1 valandų smegenų operacijos. Ed Sander- buvo 
jūrininkas, 24 metų amžiaus, žuvo jis. kaip gladiatorius, 
teikdamas žiūrovams smagumą.

ibežių nešė lietuvišką spau-žinokite,
'da. Gruodžio 16 d. Kanai- reiškia man 100 doleriu.”

“Tai nieko,” atsakė žumalisį tis minėjo savo amžiaus 73
įmetu sukaktį. 

Linkime drg.
greitai pasveikti.

Kairaičiui

Pakeitė Butą

kad kiekviena minutė lerius nuomos? 
rungtynių ?

Gal buliu
•II<•

K
ll
H
II

tas. “tą kainą aš moku.’ PAIEŠKOJIMAI

Inž. V. Siuita vičius išsi
kėlė i kitą butą. Dabar jis! gausiu 
gyvena 911

ĮSo. Bostone.
E. Broadvvay,

Skaitytojų Baisai
Jau ir Jam Peronas 

Diktatorius

Kitą dieną Morganas priėmė • _______
žurnalistą. Į Paieškau mano brolį Ignaca

“Ką tamsta norėjai klausti?” Norvaišą kilusį 
pra .jo Morganas. į miesto, Šiaulių apskr. Ameri-

“Štai 200 dolerių. Aš ėjau'kon atvyko prieš pirmąjį karą. 
lažybų iš 1,000 dolerių, kad Gyveno U’iseonsin valstijoj.

pasikalbėjimą su tams-1 paskui apie 20 metų gyveno
ta. Tuo būdu aš pelnau už mi-i Detroite ir vėl grižo į Wiscon- 
nutę 400 dolerių, taigi keturis 'sin. Jis pats ar kas jį žino raa- 

negu tamsta,” jlonėkite parašyti šiuo adresu:kartus
a tsake

daugiau 
žurnalistas.

Tegu žmona ir Ta Sutvarko

▼

V ietines Žinios
PILIEČIŲ DRAUGIJOS (prieš valdybos rinkimus ky- 

NAUJA VALDYBA Ja ir po rinkimų krenta, ar 
--------  į ne.

South Bostono Lietuvių Iš kitų klausimų buvo
Piliečių Draugija praeitą nuspręsta duoti 450 dolerių 
savaitę rinko naują valdybą auką parapijos benui nu- 
1955 metams. Išrinkti šie pirkti triūbas.
viršininkai:

Pirmininku adv. A. J. 
Young; vicepirm. Albin P. 
Neviera; protokolų sekreto
rių Juozas Lekvs; finansų 
sekr. Joseph Kersanske; iž
dininku John Baitrasunas; 
maršalka Felix Grendel.

Direktoriais išrinkti: Dr. 
A. L. Kapochy 331 balsu,

Narvs.

KALĖDŲ EGLUTĖ

Gruodžio 26 d., sekma- 
J dieni, Kalėdų antrąją die

ną, 3 vai. p. p., So. Bostono 
lietuvių parapijos salėj ren
giama Kalėdų eglutė, ku-

(Mrs. Anna Norvaisyte-BaLa- 
Įnauskas, 15755 Tullc-r Street, 
i Detroit 21, Mich.

Sehastian Bachas, visame pa 
^auly žinomas bažnytinės mu 
zikos kompozitorius, gyvenęs --^^7 

Drau- Vokietijoje 1685

i
■ J Aš Sbfija Daškevičienė <Da-z- 

kiewiez) paieškau Urugvajuje savo 
J«iu»iki>niūlčs. kilu

sios iš Lietuvos iš Suvalkų rėdybos, 
1 Iazdijų apskričio. Meišimų kaimo,
Rudaminos parapijos. 1924 metais 

ras vaikas—visus kasdieninius rugpjūčio mėnesi ji išvažiavo į Uru-
reik- lns tvarkė in žmona RčO ’ * va->u ir kur> lai’'a Un dirbo Lietu*V A f reiKalUS IxarKe J° Zm00a- ^ vos konsulate. Ji pati ar kas ja

kO Argentl-J jo geroji mvlimoji Žmonu'.žino malonėkite parašvti man Šiuo
- mirė. Bachas sielvartaudamas

sor, Conn., USA. (51 >

Katalikų dienraštis 
gas” pradėjo vadinti 
tikraisiais jų vardais.

Štai gruodžio 7 dienos 
majame tarp kita 
nos Peronas Įsakmiai pavadi
namas diktatorium (mat, Pe
ronas pradėjo užkabinėti poli
tikuojančius kunigus).

Ir diktatorių Franką, jei tik 
jis susikirstų su kunigais, 
“Draugas,” reik manyti, irgi 
pavadintų tikruoju vardu. (Kol 
Frankas su kunigais bičiuliau
jasi, “Draugas” jo niekada nė
ra diktatorium pavadinęs.)

Dalykus reikia visada vadin
ti tikraisiais vardais, nežiūrint 
ar mums jie naudingi ar ne.

Maskvos davatkos irgi neva
dina savo garbinamųjų valdovų 
diktatoriais, nors šie lygiai kaip 
ir Peronas bei Frankas tokia 
pat tvarka (vienu sąrašu) yra 
“išrinkti.” Visos davatkos lai
kosi tos pačios logikos: “Teisin
ga. kas mums naudinga.”

Todėl “Keleivis” man geriau
sia patinka: jis diktatorius va
dina diktatoriais, o davatkas 
davatkomis. Jis visada rašo 
teisybę.

Geriausios sėkmės tau, “Ke
leivi”; lankyk mane ir per at
einančius metus.

TEISYBES MYLĖTOJAS.
Chicago, III.

daiktus

veda-

-1750 metai.- 
paprastame gyvenime buvo tik-'

sėdėjo kambary, kai jam atne
šė sąskaitą už žmonos karstą. 
Bachas, ivg nieko nesuprasda- 
mas, pakėlė galvą ir senu Įpro
čiu tarė: ,

“Atiduokite sąskaitą mano 
žmonai.”

Ko Nori už $1
Nepatenkintas kamlrurio nuo

mininkas skundžiasi savinin
kui :

—Baisu. Aš negalėjau mie
goti šią naktį, nes dvi žiurki 
šokinėjo mano kambary.

—O ko tamsta nori už 4 do-

PARDUODU FOTO STUDIJĄ
Didelėj lietuvių naujakurių 

(DP) kolonijoj, išdirbtas biz
nis, norima pervesti tik vien
gungiui naujakūriui. Savinin
kas išvažiuoja dėl sveikatos j 
Floridą. Rašykite namų adre
su: Mr. John Milkr, 3106 “T” 
St., Omaha, Nebr. (51)

Dr. B. Matulionis
Vidau“, specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurių die
ną, iš anksto susitarus telefonu ar 
laišku.
Telef. 22, Paseoag. Rhode Island 

Adresas: State Saratorium. 
WaUuni Lake. Rhode Island.

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—26 m., i.uo 
Boston ar Brockton— 5# m., u>jo 
Thompson, Cor.n.. 10 mylių.

NERVINĖ
A!exander’s Nervine, 
kuri turėtų veikti nuo 
nervų ligų, yra miši
nys stiprių ir bran
giausių šaknų, žiedu, 
žievių ir žoEų. ir tas 
mišinys padeda nuo 
visokių nervų sujriirų, 
galvos skaudėjimų, 
kvaišimų, isterijos, 
rūpesčio, susikrimti

mo, bemiegės, karščiavimų, išgąsčio, 
persidirbimo ir kitų nervinių nega
lavimo. Gerdamas ta mišinį gauni 
maistų nervams, šios gyduolės kai
nuoja $5.00 svaras. Už $2.00 pri- 
siunčiame 5 uncijas. J Kanada Ž2.25

ALEXANDER’S CO.
414 Broad»ay 

Sooth Boston 27, Mass.. rios programą atlieka šeš-
adv. J. J. Grigams 320 bal-^a((jenįngS mokyklos moki- 

K= J, Kalinauskas^:,,:. ;;a askve oilsJ.n
LJ.Lieiuvus 

Balučiui gruodžio 29 d 
eina 75 metai.

VW UI

SU-

SVEIKIAfSIA KALĖDŲ DOVANA SAI IR DRAUGAMS

VADOVAS Į SVEIKATĄ
Geresniam sveikatos išlaikymui nauja knyga

BUKITE SVEIKI
kurią parašė ir išleido Dr. Steponas Biežis. šioje knygoje 
aprašoma svarbieji sveikatos išlaikymo dėsniai: kaip būti 
sveiku ir ilgai gyventi.

Ši svarbi knyga privalo rastis kiekvienoje lietuvių šei
moje. Kaina tik 2 doleriai su prisiuntimu. Antra laida, 
dabar iliustruota daugeliu atvaizdų.

Užsakvmus siųskite knvgos autoriui:
DR. S. BIEŽIS

3241 W. 661h Place Chicago 29, III.
Telefonas: REpublic 7-7868

ANTANO LALIO

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas 

Nauja laida. Kaina $14. Lietuvių Kalbos Gramtika. 
Sutaisė Dr. D. Pilka. Kaina SI.50. Pinigus siųsti 
kartu su užsakymu:
Dr. D. Pilka, 546 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
♦PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay, South Boston 27, Mass.

uziv
Namaksv274 balsais, A. J 

259 balsais. M. A. Pluta 233 
balsais, Stasys Griganavi- 
čius 230 balsų ir Juozas Ar
lauskas 226 balsais.

Į kontrolės komisiją iš
rinkti: adv. M. M. Kovai, 
J. J. Roman, S. Jakutis. 

Balsavime dalyvavo

: mai. jiv urtinuvz?. v Č? viiv-

jrascius, šoks, vaidins “Eglu-Į 
|tę miške,” gros Įvairiais 
instrumentais. Ko Jie Pyksta

99vos
‘‘Kalėdų Senelis is UietU- j Gerbiama redakcijai

apdovanos vaikus do-j Skaičiau “Keleivyje.” kad vie-j 
nuolių pranciškonų laikraštis’ 
“Darbininkas” protestuoja, ko
dėl kai kurie kiti laikraščiai. 1

vedė- 
kvie-

Įčia atsilankyti r.e tik tėvus, 
^^^ibet ir visus, kurie sielojasi

KnyyOS, KiiriūS Myli ir PfviuS

vanėlėmis. Mokyklos 
jas ir tėvu komitetas

narių, bet daugiausiai balsų lietuvybės išlaikymu ir lie- 
gavęs pareigūnas, vicepir- į Aviškos mokyklos veikla 
mininkas A. P. Neviera, su- emigracijoje. Pamatysite 
rinko tik 504 balsus. Iš to gražią programą ir paremsi- 
galima matyti, kad apie te savą lietuvišką mokyklą.
šimtas balsuotojų tarėsi ne-i ______________ 1
įadę kandidatų sąrašuose
sau tinkamo kandidato?
Daugelis Įrašinėjo Įvairioms 
pareigoms tą ar kitą asme-

Įvesdino Teisėją Kupką

Praeitą šeštadieni Brock-

rašvdami apie jį. pažymi, kad 
tai “pranciškonų laikraštis.” 
Pagal tą laikraštį dėti leidėją 
prie laikraščio pavadinimo esą 
negera. Bet kodėl? Ameriko
je labai dažnai leidėjo vardas 
dedamas prie laikraščio ir nie
kas dėl to nepyksta. Kas 
nekalba apie “Hearsto
apie “Sripps-Houard laikraš-j 
čius.” arba apie “McCormack’o

nį- Pi!™į?ir!k?’ vicePirmi' sėjas Antanas Kupka buvo 
ninko ir iždininko vietoms iškilmingai Įvesdintas i ap- 
iš viso tebuvo tik po vieną skrities teisėjo pareigas. Iš-, 
kandidatą. {kilmėse dalyvavo apie 200!

tone naujai paskirtasis tei- Tribūne” ir panašiai. ir niekas

Baigus balsuoti, iki buvo įvairių 
suskaityti balsai, ėjo eilinis miesto 
nariu susirinkimas. Jame svečių.

, Teisėjas Kupka savo kaibuvo duota metinė apyskai-

dėl to nesipiktina.
Jei leidėjai kokiais nors su

metimais nori. kad žmonės ių 
nepastebėtų, tada toks nepasi
tenkinimas gal ir būtų supran-

aukbtll valstybės, tarnas. Pavyzdžiui, bolševikai 
pareigūnų ir kitų lietuviai leidžia “Vilnį” ir “Lai

svę,” bet
kad tai

ta. Finansų sekretorius pra- boję pareiškė didžiuojąsis laikraščiai, 
nešė apie 2 tūkstančiu bru-'gjmęS neturtinę ‘ ‘ "
to pelno per lapkritį mene- ateivių šeimoje.
sį. Diskusijose dėl to pra-'

jie atvirai 
bolševiku

nesisako, 1 
leidžiami

ir oir uk>

TINKAMIAUSIOS ILGIEMS 
ŽIEMOS 

KALĖDŲ

knyga, kurioje tiek 
pasakyta apie 
lietuvių gyvenimo 
mas, vargas ir kovai dčl 
lietuvybės. 652 p—I, Jo- į 
ao Šliupo, “dėdės“ šerno » 

k n n. Dembskio atraia- [ 
kaina tik 3 doleriai. L

ŠIRDIES ROMAI. Am 
lieta vių gyvenimo ro
manas: pirmu apie 
širdį; iliustrnotu ;

450

-\
.. 1 \ \ į lieto’
: \ \ \ «• « \ \ Uy

Seniau jie tuo gir-
nešė apie 2 tūkstančiu bru-'gj^ęs *neturtingoje lietuvių <&vosi, bet dabar tą faktą nu- 

’ 1- *—: ... . ' tyli. bet viešai ir jie neprotes
tuoja. jei juos k pavadina 
“bolševikų laikraščiais.” Nėra 
pagrindo nė pranciškonams 

... pykti, jei kas jų laikraštį pava-
Jonas Kairaitis, gy\enan-;(tjna jy laikraščiu.

nešimo buvo iškeltas toks 
klausimas: Kodėl mėnfesį 
anksčiau raportas rod« 51
tūkstančius dolerių pelno, o
dabar tik du tūkstančiu, ar
ba kodėl prieš valdybos rin
kimus pelnai buvo dideli, o 
dabar, kai balsavimas jau 
praėjo, pelnai susmuko?

Į tą klausimą sekretorius 
pakartojo skaičius, kaip jie 
surašyti knygoje, o viena 
leidė paklausė, kur dingo 
“penki keisai” (tur būt 
snapso), kada paklausėjas 
buvo finansų sekretorių? 
Paklausėjas aiškinosi, kad 
jis iš viso nebuvęs finansų 
sekretorių. Tokios diskusi-( 
jos greit buvo nutrauktos ir 
raportas buvo priimtas. Me
tinėj apyskaitoj nariai ma
tys skaičius už visus mėne
sius ir tada patys galės pa
daryti išvadas, ar pelnai

Serga Jonas Kairaitis

tis Sweetwater Ave., Bed-Į
forde, buvo sunkiai susir
gęs, gulėjo ligoninėj, o da
bar gydosi namuose. Kai
raitis vra vienas seniausių 
LSS 71 kuopos narys, se
niau buvo labai veiklus

BOSTONIšKIS.

JUOKAI
Apgavo .Morganą

Vienas mižurnalistas prašė 
Įvairiose organizacijose, mė-Jionierių Morganą duoti jam 
go vaidinti. Dar tebegyven-J pasikalbėjimą.
damas Lietuvoje jis per ru- “Gerai,” sako Morganas, “bet

DIDELĖ KNYGA SU PAVEIKSLAIS

ANGLIAKASIU ISTORIJA
500 puslapių. Duoda daug žinių iš Amerikos lietu
vių praeities. Įdėk i laišką 2 dolerius, parašyk aiš
kiai savo adresą ir pasiųsk šiuo adresu:

FRANK LAVINSKAS
4141—46th Street Long Island City 4, N. Y.

Vmm 3 knypon tik ui A-a — ■ e n m — a •OMTtUtl SITI
protiškai avmvita kal
iu •aflor tik iki Naujų 
Motų. Todėl nodahkita, 
kat kHkHe I voką $A0O 
ir aiųskita: DR. ALG. 
MARGERK, 3325 $•- 
Halafod St. Chlcapo R
m.

U t

F

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ LIETUVYBĖS DARIU 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Uetuvlų Amerikoje, tai 

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

vos ateiti.'
LIETUVYBfiS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

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

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

307
DR. M. J. VINIKAS 

We«t 30th Street, New York 1, N. Y.



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 51, Gruodžio 22, 1954

SVEIKINA

SKAUTŲ ŠOKIAI Sveikinimai iš Florido* Šitaip Sveikina Lembertas

HARIJS PLUCIS

Baletmeisteris atvyksta Į Bos
toną tartis su p. J. Vasiliaus
ku dėl baleto grupės kūrimo.

H. PLUCIS BOSTONE

Visus SLA 308 kuopos 
narius Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga sveikina

SLA 308 Kp. Vaidyba.

Akt. Kačinskas Jau Atvyko

Kalėdų antrą dieną, gruo
džio 26 vakare, skautai ren
gia Tautininką Namuose, 

j 484 E. Fourth St., So. Bos
tone. šokius su Įvairia pro
grama. Gros 4 studentų or
kestrėlis.

Prašome visus atsilanky
ti. Rengėjai.

Mūsų bendradarbis K. C. 
Braze ir jo žmona iš Miami 
atsiuntė sveikinimų.

NORWOODE “Keleivio” 
kalendorių galite gauti Dun
dulis Lunch, 1118 Wa*h- 
ington St.

KALĖDINIAI SVEIKINIMAI

Pranas Lembertas (31 
Wellesley Park, Dorchester,

Mass.) vietoje kalėdinių 
sveikinimų pasiuntė Vasa
rio 16 gimnazijai $10 ir li- 

$5.gontams
j-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4.4.XJ.J

3 

io

i
i
ii

Aktorius H. Kačinskas 
jau atvyko i Bostoną daly
vauti pasiruošimuose sausio 
2 d. vaidinimui. Jis su A.
Gustaičiu ir J. Vasiliausku

i

praeitą šeštadieni lankėsi vo šeima.

Šiomis dienomis Alfonsui' VVilliam Paulauskas (Pau-'+
Taurinskui, visuomenininko lūs), 63 Gardner St., Ar-’į
Juozo Taurinsko sūnui, su- lington, Mass., sveikina su J
ėjo 36 metai amžiaus. Ta šventėmis ir linki linksmų +
proga Alfonso tėvai suren-'Kalėdų ir laimingų Naujųjų *
gė gražų pažmoni savo bute Metų visiems savo drau-!Į
15 Trimount PI.. So. Bosto- gams, prieteliams ir pažjs- '■
ne. kuriame dalyvavo Al- tamiems.
fonsas su žmona ir visa sa-j ——------  . ' ~

Pobūvi^ lsriuomuojamas Butas

Draugiškas

Merchants Co-operative Bank
Namų Savininkams ir Taupiems linki

Linksmų Kalėdų 
ir

Laimingų Naujųjų Metų

HENRY H. PIERCE, Prezidentai
MERCHANTS CO-OPERATIVE BANK 

24 School Street Boston, Mass.

REIKIA KAMBARIO
Ieškau vieno ar dviejų kam

barių prie geros šeimos. Pa
geidauju Brightone, Allstone 
arba So. Bostone geroj vietoj. 
Dėl mokesčio susitarsim. Pra
šom telefonuoti AL 4-6150, ar
ba rašyti: W. Paulauskas, 83 
Gardner St., Allston, Mass.

(52)

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

Savininkas Gerald Vareika 
135 Emerson St., k. Broadway 
Didelis pasirinkimas viso
kiausių popierių ir “oilcloth” 

sienoms lipdyti 
su didele nuolaida

Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniais 
iki 8 vai. vakaro

praėjo E
‘Keleivio” redakcijoje. jaukioje nuotaikoje.

mUU£U4XUSUUttUU£UUU4.UXUXU-U£IUXUU£

Sadler’s VVells of Lon 
don baletmeisteris Harijs 
Plucis visą sausio mėnesi 
praleis Bostone ir duos ba
leto pamokas T. Babuški- 
naitės-Vasiliauskienės bale
to studijoje. Harijs Plucis 
yra buvęs National Operos 
Rygoje premjeras ir Rygos 
baleto mokyklos steigėjas.

Baleto studija yra: 368 
Broadvvay (E St. corner), 
Lithuanian Citizens’ Club,

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis ir Sūnūs 

Sveikina savo kostumerius ir draugus ir linki

So. Bostone. City Point. iš-' • T*VT’ ******t+tttttttttvt . v ..v^TrrtTTTT«TW 
nuomuojamas -ciame aukšte' La-^-<i-i.i-x.:4-x-i-x-.x.x li-x>x.;^ x 
4-rių kambarį j tas su vonia,
baltas pečius ir -inka. gražios 
grindys. Teira tis: 597 E. 7th 
St., 2-ras auk- .So. Bostone, 
tel. SO 8-2811.

A. J. NAMAKSY
Real Estate and Insurance Aopraiser

So. Boston 27, Mass.

SAUSIO 2 DIENA
BŪKIME BLAIVŪS!

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

Kas nebuvo mūsų Įstaigoje, prašome širdingai atsilankyti
256-258 W. Broadvvay So. Boston, Mass.

Fornišiuoti Kambariai
šiiti. patogkambariai su 

baldais pigia adedant $4 i 
savaitę. Kreiptis po 5 vai. va
karo 11 Thon.;> Park., tel. SO 
8-7271. Jei ; .geidaujama, ga
lima naudotu ir virtuve. No
rintieji gali muoti ir dvi- 

igubus (greti: ...-) kambarius.
(51)

Širdingiausi Sveikinimai Švenčiu Proga
Visiems Lietuviams ir Ypač SLA Nariams

SLA Prezidentas
Advokatas K. J. KALINAUSKAS ir ŠEIMA

Z-Z-i-l-Z ;

Išnuomuojair.as Kambarys
Dorchestery.J rituojamas vier 

riai rimtam vjrr Kreiptis telefonui
GE 6-7595 ari

3 Evai Terrace
Dorch' r 25, Mass. 1

. roj vietoj.
arba uu

įsnuo-
kaml.a-

THIRD STREET CAFE
savininkai K. Sidauskas ir S. Griganavičius 

Linki Visiems

Kodėl? Per šventes per-, 
daug nusilinksminę, galime 
praleisti vienintelę progą 
pamatyti didžiausią naujais 
metais Bostono Lietuvių 
Dramos Sambūrio vaidini
mą “Kalėdų Giesmę.” pri-’
taikytą scenai garsaus ang- LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAI JŲJŲ METŲ j 
lų rašytojo Charles Dickens Smagi vieta užeiti: valgių, gėrimų, muzika. Maloniai kviečiame.j 
veikalą. į 56-58 Dorchester Street So. Boston. Mass.

Šiam vaidinimui Dramos t < t t t -t t y -t t 7 r r .r;
Sambūris, vadovaujamas' 
aktorės Aleksandros Gus-' 
taitienės, ruošėsi jau ištisus
mėnesius. Paskutinėm die-'LINKSMŲ kalėdų ŠVENČIŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ Į 
nom Į tą darbą Įsijungė ir.iG7« Dorchester Avenue Dorchester, Mass.'
žymusis mūsų dramos akto-1 Tel. TA 5-1013 1
rius
kuris

ATLANTIC AUTO SALES & SERVICE
Savininkai: John Komar ir Alfrcd Neret 

Linki

Henrikas Kačinskas,} 
šiame veikale vaidins;

pagrindini šykštuolio Skru-| 
džio asmenį. Kas ji matė j 
“Kalėdų Giesmėj” vaidi
nanti Lietuvoj, dai- ir šian
dien su dideliu malonumu 
prisimena jo sukurtąjį j 
; krudžo charakteri.

“Kalėdų Giesmė” 
vių kalba Jungtinėse 
tybėse vaidinama pirmą! 
kartą, kai tas kūrinys viso; 
angliškai kalbančio pasau
lio kasmet vra kartojamas. 
“Kalėdų Giesmėj” vaidina 
1 e vei k visi Dramos Sambū-! 
rio dalyviai, apie 30 asme- 
r.ų.

Dekoracijas tvarko daili
ninkas Viktoras Vizgirda, 
didelę dali brangių pereito 
šimtmečio kostiumu tenka: 
gabentis net iš Ne\v Yorko,; 
o vaidinimui atitinkamo lai
kotarpio šokius parengė bu
vusi Lietuvos baleto artis
tė T. Babuškinaitė. Taip 
’isų Bostono kultūrininkų 
bendrom jėgom gimsta dar 
vienas spektaklis. To ga- 
'ėtų pavydėti ir didesnės 
lietuvių kolonijos.

APSIDRAUEK. NUO 
LIGOS ĮP. NELAIMĖS

Už $12 per irrius gausi ligoje 
$25 pašaipos savaitei 

visais ins.r-.nce reikalai?
kreiptis j:

KRONU KONTRIM 
598 Ead Broadway 
Sooth B'ston, Mass.

Tel <50 8-1781 ir SO 8-2483

Linki
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

409 W. Broadvvay -:- So. Boston, Mass.
Office Tel.: AN 8-0948 Res. FA 3-5515

ANTHONY J. KUPSTIS
Real Estate—Insurance—Mortgages—Auctioneer

Linki
Linksmų Kalėdų švenčių ir Laimingų Naujųjų Metų

559 E. Broadvvay So. Boston, Mass.
Tel.: SO 8-5078

“ 'XXXXXX Xx xfc-įčgSSę,

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

ir nuo 7 iki 8

546 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SO 8-1320

-įgxxxxx XXXXXx xxxx XXX

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Upham’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

LITHUANIAN FURNITURE COMPANY
Savininkas Aleksandras Ivaška 

| Linki
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

I Didelis pasirinkimas Įvairiausių baldų
W. Brcadway So. Boston, Mass.1 328

Tel.: SO 8-1618
i

j i

lietu-j
BORIS BEVERAGE COMPANY

Sav. J. Arlauskas 
Sveikina Visus su

KA! ĖDU ŠVENTĖMIS ir NAUJAISIAIS METAIS 
Pristato vyno. toniko. alaus į namus ir parengimams

E" Street So. Boston. Mass.
Tek: SO 8-3111

Vals

1

I

Kai ilgų mėnesiu darbas 
ir gražus vaidintojų ir or
ganizatorių pastangos ne
nueitų niekais, reikia, kad 
visa sąmoningoji lietuviška 
publika sava teatrą tą dieną 
aplankytų. Ypač, kad šiuo 
parengimu norima paremti 
Balfas ir lietuviška mokyk
la. i

220

CAROLINE CASPER’S BEAUTY SALON
Sav. Mr. & Mrs. Januškevičiai 

Linki
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Atdara vakarais ketvirtadieniais ir penktadieniais, 
uždara pirmadieniais.

738 E. Broadway So. Boston, Mass.
Tek: SO 8-4615

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo Robins Pond Kranto 

Main St.. East Bridgewater, Mass.. on Route 106
Skanūs Valgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza 

šokiams groja 5 asmenų Eddie Martin orkestras trečiadie
niais. penktadieniais ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj 
šokių svetainė. Tinkama vieta vestuvėms ir kitokiems pa
rengimams. Dėl informacijų telefonuokit: BRidgeuater 
855.

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vak groja ir dainuoja 
“Singing S\veet hearls" Bill & Tex

Atsilankykit susipažinti. Maloniai kviečia savininkai:
Povilas Lapenas Jr., Petras I’eldžius. Alfonsas Steckis

JOHN’S HARDWARE
Savininkas Jonas Stonys 

Linki
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲj 

Paints. Varnishes. YVallpaper. Plumbing Supplies
412 W. Broadvvay So. Boston. Mass.

Tek: SO 8-3835

KETVIRTIS and CO.
379 W. BROADYVAY SO. BOSTON, MASS.

Tel.: SO 8-4649

GI » V •
FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

628 East Broadvvay 
South Boston 27, Masa.

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

sjs. s S s' s s s XXX X XxT

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE 4 INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tek SO 8-0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roxbury. Mass.
Tek PA 7-0402-M

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurraa 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatu 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

*s00000is00s<009e00009&s<006ee

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
C?°TOMETRISTAS

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro 

Sercdomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena

447 Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

aoeoasoeeeoooeeeeeooeoeoeo
VAISTAS “AZIVA”

1— Vaistas nuo nudegimo Ir 
įuo nušutimo vandeniu.

2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 
-mostis.
3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji- 

no, pirštams, tarpupirštėms ir 
uapirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
simo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
►agelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui 
kiekvieną numerį $2. Pini
gai. čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokite (4-5)

Joseph Machinskas 
/ 295 Silver Street

South Boston 27, Mi




