
BOSTON PUBLIC LIBRA2T 
COPLET SOUARE 
BOSTON IT♦MASS.

KELEIVIS
Prenumerata:

Amerikoje ir užsieniuose
metams ..........  .................... 14.00
pusei metų .................... .. 92.00

KELEIVIS
*36 Broadwajr, Se. Bastoa 27,

KELEIVIS KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

Published in So. Boston. 
Since February 9, 1905

Address:
KELEIVIS

<36 Bro*dwaj, Sa. Boston 27,

THE TRAVELER: LITHUANIAN VVEEKLY

NO. 51
‘Keleivio** Telefonas: AN 8-3071

SOUTH BOSTON, MASS., GRUODŽIO (DECEMBER) 23,1959
Entered as Second Class Matter February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 8, 1879

Atskiro numerio 
Kaina 10 Centų

S4-TIEJI METAI

Balandžio Gale Šaukiamas 
Viršumi Pasimatymas

Vakarų Valstybių Vadai Sutarė Pakviesti Chruščiovą į 
Viršūnių Pasimatymų Paryžiuje Balandžio Mėnesio 

Gale; Siūlys Rusams Aptarti Nusiginklavimo, 
Vokietijos (ir Berlyno) Klausimų ir Rytų

- Vakarų Santykius.

Prezidentiniai Kandidatai 
Pradeda Atvirai Skelbtis

Senatorius Kennedy Pasiuntinėjo Laiškus Partijoa Vei
kėjams, Bet Laišką Greit Atšaukė; New Yorko Gu

bernatorius Irgi Pasiskelbia Šiomis Dienomis;
Kiti j Kandidatus Greitai Apsispręs Ar Būti 

Kandidatai*.

Prezidentas Eisenhoweris 
gruodžio 18 d. vakare atvy
ko j Paryžių iš Tuniso ir se
kančią dieną pradėjo pasi
tarimus su Prancūzijos pre
zidentu de Gaulle, su Angli
jos premjeru H. Macmillan 
ir su Vokietijos vyriausybės 
vadu Dr. K. Adenaueriu. 
Pasitarimuose buvo sutarta 
pakviesti Sovietų Rusijos 
diktatorių Chruščiovą j “vir
šūnių” derybas balandžio 
mėnesio gale Paryžiuje. Nu
matoma, kad vieno viršūnių 
susitikimo neužteks ir seka
mi susitikimai vyks sostinė
se — Londone, Maskvoje, 
Washingtone.

Vakaių valstybės siūlo 
Maskvai viršūnių konferen
cijoj aptarti tokius klausi
mus: Nusiginklavimo, Vo
kietijos klausimą bendrai su 
Berlyno klausimu ir visus 
Rytų-Vakarų valstybių san
tykius.

Savo pareiškime baigiant 
posėdžius Vakarų valstybių 
vadai pasisako, kad jiems 
joks Berlyno klausimo ir 
vokiečių klausimo sprendi
mas bus nepriimtinas, jei jie 
negalės pasilikti Berlyno 
mieste, kaip jie ten buvo iki 
šioliai. Tuo žvilgsniu Vaka
rų valstybės pritarė Vokieti
jos vado Adenauerio reika
lavimui, kad Berlyno miesto 
padėtyje niekas nebūtų kei
čiama, kol nėra išspręstas 
visas Vokietijos suvieniniji- 
mo klausimas.

Vakarų valstybės savo 
tarpe nepajėgė pašalinti vi
sų skirtumų ir nesusiprati
mu ir iki balandžio mėne
sio bandys visus savitarpi
nius skirtumus išspręsti de
rybų keliu. Tuo būdu eis pa
sitarimai ir aiškinimasis, iki 
Vakarų valstybės galės de
rybose su rusais atstovauti 
vieningą nuomonę. Tas 
ypač liečia nusiginklavimo 
klausimą ir Vokietijos su
vienijimo reikalą. Tais klau
simais ir bus aiškinamasi.

Prezidentas Eisenhower iš 
Paryžiaus vyksta aplankyti 
Ispanijos diktatorių genero
lą Franko ir paskui Maroko 
karalių Mahometą. Iš Maro
ko jis grįžta namo.

šeštadienį mirė Walter 
Williams, sulaukęs 117 me
tų amžiaus. Jis buvo pasku
tinis Amerikos pilietinio 
karo (1861-1865) kareivis- 
Kariavo jis pietinių valstijų 
pusėje.

W. Williams įstojo į Kon
federacijos kariuomenę bū
damas 19 metų ir tarnavo 
maisto parūpinimo dalinyje. 
Jis sakėsi kare šaudęs tik 
gyvulius, nes fronte jam ne
teko būti.

Prezidento Kelionės 
Pirmosios Pasėkos

Indijos vyriausybės va
das viešai paskelbė, kad In
dija laukia daugiau ūkiškos 
pagalbos iš Amerikos ir ypa
tingai tikisi gauti maisto 
produktų, kad apsaugotų 
savo krašto gyventojus nuo 
bado. Čia tą klausimą turės 
spręsti kongresas.

Pakistano santykiai su In
dija pablogėjo prez. Eisen- 
howerio kelionės pasėkoje* 
Pakistano diktatorius Ayub 
prašė, kad prezidentas Ei-
RpnhnuzAris tamininlmiifn
tarp Pakistano ir Indijos 
ginčijamo Kašmiro klausi
me. Prezidentas negalėjo 
tarpininkauti ir Indija nero
do jokio noro su Pakistanu 
tuo reikalu kalbėtis. Todėl 
Pakistano diktatorius sako, 
kad santykiai su Indija tu
rės pablogėti.

Leonų Vaikai
Atvyks Amerikon

Amerikos ambasada Mas
kvoje praneša, kad Pauliaus 
ir Elenos Leonų vaikai gau
na leidimą atvažiuoti iš Lie
tuvos j Ameriką pas tėvus.

Leonai 1944 m. pasitrau
kė iš Lietuvos ir vėliau per 
Kanadą atvyko į Ameriką. 
Jų vaikai liko Lietuvoje. 

'Jų duktė dabar yra 20 metų 
: ir sūnus 17 metų. Kai Chruš
čiovas lankėsi Amerikoje 
Leonai prašė jo išleisti jų 
vaikus iš Lietuvos- Chruš
čiovas žadėjo tą padaryti.

LICTAS PAILSO

Amerikos angliakasių 
unijos prezidentas per 40 
metų John L. Lewis 
pranešė, kad* jis kitų me
tų pradžioje išeina i pen
siją. Vasario 12 d. Lewis 
baigia 80 metų. bet tebėra 
dar stiprus. Jį pakeis da
bartinis padėjėjas Thomas 
Kensedy. Levis ir toliau 
gaus tą patį atlyginimą 
kaip dabar — $50.000. Su 
Lewis pasitraukimu iš uni
jų vadovybės į istoriją nu
eina vienas įžymiųjų Ame
rikos unijų vadų.

EISEIHOVERIS GAVO DOVANŲ SAVO PORTRETĄ

lankydamasis Irane prezidentas Eisenhoweris iš Irano karaliaus Mohamed Rėza 
dovanų gavo savo portretą. Karalius pa-siienkęs mėgina perskaityti paveikslą pie- 
šusio dailininko pavardę, dovana susidomėjęs atrodo ir Eisenhoweris. Irano sostinėj 
prezidentas išbuvo 6 valandas, gatvės buv o sniego užverstos, bet prezidentui nerei
kėjo per jį bristi, nes kur jis ėjo buvo persiški kilimai paklotu

Komunistai Skolina 
Vakarų Idėjas

Sovietų Rusijoj įmonių 
vedėjai ir kartais net darbi
ninkai gaudavo premijas 
(dovanas) už išpildymą pla
no su kaupu. Dėl tų dovanų 
dirbtuvės skubėjo “planą 
išpildyti”, bet dažnai ga
mino netikusias prekes.

Dabar Maskvos valdovai 
{nusprendė, kad premijos 
bus mokamos tiktai iš įmo
nių pelnų. Jei kuri dirbtuvė 
padarys daugiau pelno, tos 
dirbtuvės vedėjai ir kiti 
bendradarbiai gaus “bonu- 
sus”. Nebus pelno — nebus 
nė dovanų.

Kapitalistiniuose kraštuo
se daug įmonių moka dar
bininkams ir tarnautojams 
premijas, jei įmonės padaro 
gero pelno. Dabar ir komu
nistai darys kaip daro kai 
kurie kapitalistai.

Dar 2 Afrikos Salys 
Bus Nepriklausomos

Dar dvi buvusios prancū- pasirašė naujas darbo sutar- 
zų kolonijos, neseniai nu- tis su penkiomis aliumini- 
balsavusios tvarkytis auto- jaus bendrovėmis. Unija lai- 
nomiškai Prancūzų Ben- mėjo uždarbių pakėlimą 
druomenės rėmuose, pasisa- apie 30 centų valandai, 
kė už savo kraštų nepriklau- Maždaug 35,000 darbininkų 
somybę. Taip padarė Mada- dirba pasirašiusių bendro-
gaskaras ar Malga- viu įmonėse. m , • . • r
šų respublika ir Dahomey Plieno unija tikisi, kad 
negrų valstybė. Jes susitarė jai pasiseks panašias sąly-t”lne K*i,ar%4. 
su Prancūzija dėl neprikišu- šgauti iš plieno liejvk- S
somybės, bet kaip ir Mali |į, kada bus galutinai taria-,Parenthood °ntamzae.joj. 
Federacija lieka susirišusios masi dėl naujos darbo su- ; Daktaras sakosi labai nus- 
su Prancūzų Valstybių Ben- tarties plieno pramonėje. į tebęs, kad ligoninė jam ne- 
druomene. i Didžiausia aliuminijaus leidžia naudotis savo patal-

Iš buvusių Prancūzijos bendrovė. Alcoa irgi pasira- P°mis. Daktaro specialybė 
kolonijų tokiu būdu jau at- šė naują darbo sutartį su ki- Yra kaulų ir sąnarių gydy-

............... ‘ “ mas.
Ligoninė aiškina, kad jos

sirado keturios nepriklauso- ta darbininkų unija maž
iuos valstybės ir jų skaičius daug tomis sąlygomis, kaip 
eis dar didyn. ir plieno darbininkų unija, patalpose gali dirbti tik to

kie gydytojai, kurie pripa-

Linkime Musų Skaitytojams, Bendradar- l^ymOontroiėTTS 

biams, Platintojams ir Visiems Rėmėjams iTraugija’Z’^pn'S
I kontrolę, todėl tos draugi
jos narys daktaras negaliLinfc.mil Kalėdų Švenčių! daktaras ne?alikurie

KELEIVIO” REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA gydyti ligonių katalikų ligo- emigrantų veiklą yra piktai 
.TTTTninėj. Inusistatę.

Kinai Siūlo Indijai 
Tartis Dėl Sienų

Kinijos ministerių pir
mininkas Chou En-lai siūlo 
Indijos vyriausybės vadui

Ispanijos diktatūra prieš 
atvykstant prezidentui Ei 

Nehru susitikti gruodžio 26 sėnhoweriui darė didelę 
d. Burmoje ir tartis dėl šie- opozicijos žmonių medžiok- 
nų. Bet kartu kinų minis- lę ir ypač gaudė socialistus 
teris pirmininkas reikalauja ir liberalus. Opozicijos žmo- 
laiške, kad Indija sutiktų nės buvo areštuojami ir de- 
pripažinti Kinijai dalį La- darni į kalėjimus. .
dakh provincijos, kur nese-, Opozicinės Ispanijos par- •.. RadJ° Fre,e EuV°Peuslun_ 
niai vyko susišaudymas tarp tijos, kurios veikia nelega- |?a ls Miuncheno ir kitų ra
kinu karių ir Indijos pasie- iįai, protestavo prieš Ameri- dlJ° ?toclų ?*mas 1 a”ap.Vs 
nio policijos. Ros prezidento lankymąsi gele2™es uždangos. Stotis

Dar nežinia ar Indijos vy- Ispanijoj, kur diktatūra lai- lslaikoma amenkiecių 
riausybė sutiks su kinų pa- ko užsmaugusi visas pilie- 
siūlymu. Indijoj didelio ne- čių laisves. Tik Ispanijos ko- 
pasitenkinimo sukėlė fak- munistai neprotestavo. Mat, 
tas, kad kinai paimtus į ne- į§ Maskvos įsakyta prieš Ei- 
laisvę Indijos policininkus senhowerio lankymąsi ne
kankino ir išgavo prievarta protestuoti ...
iš jų raštiškus “prisipažini- K kartą Amerikos
mus;’, kad jie buvę kalu dėl prezidentas lankosi Ispani-,s,ems RlasUm!> ren,u> Haul 
susišaudymo ir kad jiezbu- joj jr gen Eisenboweris yra 

pirmas Vakarų valstybių 
vadas, kuris aplankė Ispani
jos diktatorių Franką.

vo įsiveržę į Kinijos terito
riją.

Plieno Unija Sutarė 
Naujas Sutartis

Plieno darbininkų unija

Franko “Ruošėsi” 
Pasitikti Svečią

Katalikų Ligoninė 
Pašalino Daktarą

Šv. Petro ligoninė Alba- 
ny, N. Y., mieste pranešė 
daktarui C. J. Campbell, 
kad jis nebegalės naudotis 
tos ligoninės patalpomis ir 
patogumais savo ligoniams

Bolševikai Bandė 
Nunuodyti 1,200

Komunistų diplomatas če
kas Jaroslav Nemec, Čekos
lovakijos vicekonsulas Salz- 
burge, bandė nunuodyti 
Miunchene “Radio Free 
Europe” 1,200 tarnautojų. 
Tas komunistas su pagelba 
kitų agentų įpylė į druski- 
nyčias radijo valgykloje 
nuodų, atropino. Kadangi 
druską daug kas naudoja, 
tai visi ragavusieji bolševi
kiškos druskos būtų buvę 
nunuodyti, jei pasikėsini
mas nebūtų susektas.

Pasikėsinimas buvo iš
aiškintas su pagelba vieno 
tarnautojo, kuris neva tai 
sutiko būti komunistų agen
tu, bet tikrenybėje tarnavo 
amerikiečiams.

Dabar vokiečių policija 
aiškina tą nepaprastą bolše
vikų pasikėsinimą prieš Ra
dio Free Europe tarnauto
jus.

aukomis.

GIMDYMO KONTROLĖ 
NĖRA SPRENDIMAS

Jungtinių Tautų fondo 
vedėjas ūkiškai atsiliku-

Hoffman, sako, kad gimdy 
mų kontrolė nėra atsakymas 
į ūkiškai atsilikusių krašti 
bėdas. Gal šimtas kraštų, 
kurių ūkis yra atsilikęs, tu
ri gyventojų prieauglį nedi
desni kaip Amerika. Kai 
kurie tų kraštų greitoj atei
tyj jau ir pakels savo ūk 
tiek, kad jų gyvenimo lygis 
žymiai pakils.

KONTROLĖS BAIMĖ
SOVIETŲ LIGA

Jau daug mėnesių Žene
voje eina deiybos dėl atomi
nių ginklų bandymų už 
draudimo. Bet reikalas už
kliuvo už rusų nenoro leisti 
kontroliuoti ar atominiai 
bandymai daromi ar ne. 
Rusai ieško visokių prieka
bių ir visaip išsisukinėja, 
kad tik kontrolės būtų ma
žiau. Dėl tos priežasties de
rybos vilkinasi. Kodėl rusai 
bijo kontrolės?

Miunchene, Vokietijoj, 
bomba išsprogo rusų emi
grantų politinės organizaci
jos centre. Laimei niekas 
nebuvo užmuštas. Įtarimas 
krinta ant bolševikų “veikė-

1960 metų rinkimai jau 
skelbiasi krašto politikoj. 
Kiekvienas klausimas, kuris 
vienaip ar kitaip rišamas su 
būsimais prrezidento rinki
mais. Republikonai iš prezi
dento kelionės į tris konti
nentus jau padarė rinkiminę 
meškerę ateinantiems me
tams, nors dar patys nežino, 
kas bus jų kandidatas- Bet 
ir nežinodami kandidato jie 
jau nukalė medalį su “taika 
ir gerove” įrašu ir su prezi
dento Eisenhowerio pa
veikslu. Medalis bus duoda
mas tiems, kurie partijos 
rinkimų reikalui sutinka pa
aukoti bent šimtinę dolerių. 
100.000 tokių medalių gali 
duoti partijai apie 10 milio
nų dolerių rinkiminei kovai 
vesti.

Senatoriaus F.' J. Kenne
dy raštinė pereitą savaitę 
buvo pasiuntinėjusi laiškus 
demokratų partijos darbuo
tojams. Laiške senatorius 
sakosi esąs kandidatas į 
prezidento vietą, sakosi ti
kįs laimėti ir prašo paramos 
iš partijos darbuotojų. Bet 
greit paaiškėjo, kad laiškas 
tik per klaidą pasiųstas, ar 
per anksti pasiųstas ir todėl 
buvo atšauktas. Bet intenci
ja aiški.

New Yorko gubernatorius 
Nelson Rockefeller sako, 
kad jis sausio pirmomis die
nomis pasisakys, ar bus kan
didatu ar ne. Bet visas jo 
elgesys rodo, kad jis jau 
yra kandidatas, tik dar ofi
cialiai nepasiskelbęs. New 
Yorko gubernatoriui tektų 
varžytis su vicepprezidentu 
Nixonu dėl pirmos vietos 
republikonų partijoj.

Kiti demokratų kandida
tai į kandidatus irgi greitu 
laiku apsispręs.

SIUVĖJŲ UNUA UŽ 
UŽDARBIŲ PAKĖLIMĄ

Z

Siuvėjų unija (amalga- 
meitų) nutarė reikalauti 
ateinančių metų derybose su 
darbdaviais uždarbių pakė
limo apie 25 centus į valan
dą. Paskutinis uždarbių pa
kėlimas vyrų rūbų siuvė
jams buvo duotas 1956 me
tais, tada darbininkų uždar
biai buvo pakelti 12 su puse 
centų į valandą. Unija turi 
125,000 narių

PREZIDENTAS KALBA 
3| TREČIADIENĮ

Šį trečiadienį prezidentas 
). Eisenhoweris kalbės per 

radiją ir televiziją apie sa
vo kelionę į trijų kontinentų 
(raštus. Jo pranešimas bus 

trumpas.

Linfc.mil
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• stangų, kad susiprastų ir įsi- aerratyvai nera visai pana* bus “ramiau" gyventi. Dėl 
. «• •• • • pirštų Maskvai. Laikinai jai rus į ldtų kraity “deiiniuo- to darbiečiai nesugebėjo

illfllAll tas u* žada sius". Anglijos konservaty- savo pusėn patraukti to Mvi*
A/iUlvjl VCU Midi pagerinti Anglijos prekybą vai kietai gina savo reikalų dutinio” anglo ir prarado

-------------------  su Sovietais, o tas reiškia, kol mato, kad galės jj ap- dalį savojo jaunimo.
Prezidentas Eisenho\ver tolimu aplinkiniu keliu, net kad gerovė Anglijoj gali bū- ginti. Tačiau jie moka lai- į Trečia rimta pralaimėji-

per Aziją ir Afriką, pasiekė Paryžių, kur vyko Vakarų ti dar ilgam patikrinta. Kai ku nusileisti ir keisti savo mo priežastU buvo Darbo
keturių didžiųjų valstybių vadu pasitarimai. Tikslas bu- Anglijos pilietis visoje pil- nusistatymą, kai mato vis artajos apsilei imas. Nuo
vo sutarti bendra vakani politika kad susitikus «u Chru- num°Je tebesinaudoja dar- tiek pralaimėsią. Angluos 1955 metų ir per visą pėdavo sutarti bendią 'akaių politiką, kad susitikus su Lftru- ,veikatos drau- konservatoriai moka eiti mento sesiją Darbo Partija

>ūtu kalbėtis ir nereikėtų dervbu metu įes- r .. ; ,

Kas savaite
Bimba ir popiežius

Antanas Bimba skaitė, 
kad popiežius Jonas 23-čias 
pasisakė prieš spaudos lais
vę. Bimbai tas labai patiko. 
Todėl jis bolševikų “Lais
vėj” apsidžiaugė, kad “ne

sciovu galima butų kalbėtis ir nereikėtų derybų meiu ie- tebeVažinėja gana pi- kartu su besikeičiančiu gy- ne ką labai darė savo pa
kopi bendros politikos. Pats laktas, kad tokios bendros geležinkeliais, darbi- venimu. Kai jie laimėjo grindinių siekimų aiikini-
politikos \ akarų valstybės neturi ir nesugeba jos sutarti „;wlr»; turi senatvės kad ir 1951 metais parlamente rin- mui visuomenei ir buvo he
be pačių aukščiausių vadų asmeninio susitikimo, rodo nedidelę pensiją, ramus, at- kimus, jie nesikėsino panai-j veik užmiriusi šviesti visada *jis (popiežius) nie-
kiek Vakarų valstybių tikslai jau spėjo išsiskirstyti. sargus ir konservatyvus ang- kinti darbiečių pravestas re-jaunimą. Darbininkų unijos kug nUgneka”.

la< ukn* “Neieškok eeres- formas ir paliko nacionali-:ir iose vnatincai iaunesnioii * xSuderinimas politikos buvo vienas pagrindinis klau- las sako: “Neieškok geres- 
simas Vakarti valstybių dervbose. Bet šalia to buvo ir liko nio gyvenimo, kai ir dabar 
daugiau skirtumų, kurie reikalauja išaiškinimo ir susi- J»» yv« tau geras 
tarimo. Vienas tokių klausimų yra NATO likimas. Prieš Į Taip galvoja 
10 metų NATO kariška sąjunga buvo Įkurta, kad bend- an&^aj'-
romis
puolimo. Tai buvo laikai po Berlyno blokados ir po

vidutinis
Bet technikos pa-

pastaneomis pasiruosus gintis nuo galimo Sovietų .p.. . J J? • v.
io. Tai buvo laikai no Berlyno blokados ir po ce- jk- .. j partija »u

koslovakijos demokratijos pasmaugimo. Vėliau kilęs Ko- rjn|cdavo riwlr«m»i« be- 
rejos karas bendro gynimosi reikalą dar labiau suaktua- vedc vį$ut unijų darbininkų 
lino ii- NATO buvo pasidaręs Vakarų apsauga nuo rusų balsus. Per šiuos rinkimus 
imperializmo pavojaus. Taip buvo, bet ar taip ir dabar buvo jau kitaip. Iš ty darbi- 
dar yra daug kas abejoja. ninku, kurie ir Anglijoje tu-

NATO susilpnino pirmiausiai prancūzai ištraukdami ri geriau apmokamą darbą, 
savo geriausias divizijas iš Vokietijos i Alžyrą, o dabar kurie dirba prie automatų ir 
de Gaulle ir dar labiau sumažino prancūzų indėli i bend- patobulintų Įnaiinų, pradėjo 
rąjj gynimąsi. Nuo prancūzų neatsiliko nė kiti ir net va- į ^5>rmu0^“,
karinė Vokietija, kuri didžiuojasi savo “ūkišku stebuklu,” * . pra _
savo pasižadėjimų NATO partneriams neišpildė ir savo pradeda politiš-
kąriškų jėgų tiek dar nesustiprino, kiek buvo bendrai su- kaJ atitrGlrti nuo darbiečių. 
sitarta. Dabartiniu laiku NATO kariškos pajėgos vos tu- pačių darbiečių apskaičiavi- 
ri du trečdaliu tiek vyrų ir ginklų, kiek pagal susitariihą mu per dabartinius rinkimus 
turėtų turėti. Reiškia ir čia vieningos gynimosi politikos iš 10 milijonų unijų narių 
nebesimato ir kiekvienas linksta daryli, kas jam pigiau ir apie 3 mil. balsavę už kon- 
patogiau. Net jau ir Amerikoje pradedama kalbėti, kad servatorius. Ir lengviausia 
gera būtų kokias dvi divizijas pradžiai ištraukti iš Eu- krypsta į “poniškąją” parti- 
ropos ir grąžinti jas namo. juo labiau, kad laikymas ka- ty darbininkų žmonos, 
riuomenės užjūriuose kainuoja daug doleriu ir net reikia Tai Jay yra labai dįdelis 
jau ir krašto aukso atsargas mažinti... ’ "uos^'*s „Da,bo. £artl>ah

Ir nustatant bendrą užsienių politiką santykiuose su, 12 mi] 2(w tūkstanži
Maskva, kaip ir dėl bendros gynimosi politikos, teko su- rqi„, mnhk „o™ 19

formas ir paliko nacionali 
zuotus sveikatos rūpinimą, 
anglies pramonę, geležinke
lius, elektros jėgaines ir ga- 
zą, oro susisiekimą ir Angli
jos banką. Panaikino ir tai 
tik iš dalies plieno bei gele
žies pramones ir tolimo 
sunkvežimiais susisiekimo 
nacionalizaciją. Vadinasi, 
konservatoriai, kad ir iš bū
tinumo, pasirodė tokie pat 
geri, kaip ir darbiečiai.

Į šiuos rinkimus Darbo 
partija ėjo gerai pasiruošu-

nori sutikti. Tiesa, šventasis 
raštas tą sako, bet jėzuitai 
jau žino, kad su šventuoju 
raštu toli nebenuvažiuosi. 
Todėl ir jie kalba apie žmo
gaus kilmę “moksliškai”. 
Jėzuitas Venskus marijonų 
“Drauge” plačiai aiškina, 
kad žmogus yra kilęs iš ko
kios tai žemesnės būtybės,, ir jose ypatingai jaunesnioji Tnk_ fnki ponie- V<M ^**«^*^

'karta perdaug rūpinosi die- ____ kuri kokiu tai būdu išmoko
nos reikalais, didesniais už
darbiais, geresnėmis gyve
nimo sąlygomis, linksmes
niu ir įvairesniu gyvenimu 
ir mažiau galvojo apie so
cialisto sau statomus užda
vinius. Galėjo būti kitaip.

žius siūlo suvaržyti spaudos 
laisvę, o A. Bimba jau se
niai garbina visišką spaudos
laisvės panaikinimą. Bolše-. .
vilnį valdomuos kraštuose uuiyuei, jpuie u\asiąviKų valdomuose metuose,. . d žmogus
spauda p-a bolševikų vai-, 1 6
džios agentūra, leidžiama ??.°\\°_ ^^alas kntiKos 
komunistų diktatūrai palai- Reis^aikė. Ar išlaikys bet

vaikščioti dviem kojom, o 
paskui jai Dievas, jai vaikš
čiojančiai dviem kojom ir

jei partijos vadovybė būtų kytj jr 1 kokią mokslo kritiką jėzu-
per visą laiką vedusi ener-i žinoma, popiežius norėtų, jtiška teori> aP*e dvikojų 
gingą savo idealų programą. >kad ,a būtų pažabota būtybę su “suteikti! dvasia”, 
Trys rinkimų kampanijos kataliku bažnyčios intere- ^ahma taiP Pat abejoti.
savaitės, kad ir labai gerai 
buvo agituota, negalėjo ati- sams, o Bimba stovi už vi

sišką spaudos laisvės panai-
Bet kokia bebūtų jėzuitų 

teorija apie “dvasios sutei-
si. Turėjo rūpestingai ir at-į taisyti to, kas buvo apleisto kinjmą bolševikų diktatūros k’mą”, nuo molio gabalo ji 

naudai, bet pats spaudos Jau nuklydo. Nuklys ir nuo 
laisvės suvaržymo principas dvasios suteikimo , bet

Icii___________ _____izi^vcazo g,c* v w

sitikti ir kalbėtis, aiškintis. Kiek išsiaiškinta ir susitarta, m;j 400 tūkstančių) ir pra- 
sužinosime gal vėliau, nors prancūzų prezidentas gen. de rado parlamente 23 vietas. 
Gaulle visai neseniai užsiminė, kad dėl bendros politikos Konservatoriai dabar gavo 
nustatymo dar teks susitikti vėliau, prieš derybas su ru- 13 mil. 700 tūkstančių. Tad 
sais. O tos derybos su msais bus tiktai po kelių mėnesių jei Darbo Partija nebūtų 
ii* iki to laiko padėtis gali tiek pasikeisti, kad didiesiems praradusi tų3mil., ji būtu 
iš tikrųjų gali vėl tekti susitikti ir vėl aptarti ta sunkiai 1 ūkimus laimėjusi. Darbo 
sugaudomą bendrąją politiką. ‘ ?artlja “Pra^n.ė+

Koalicijų politika visada yra svyruojanti, netikra. Jaunimo a 1» 10 3aunim°, 
Mat daug galvų, daug ir išmanymų, o be to kiekviena val
stybė savo interesus ar ambicijas, savo pažiūras ir užgai
das stengiasi prastumti Į pirmą vietą, todėl ir gaunasi 
nesusigiedojimas. ypač, kad ir dirigento lyg ir nesimato.

Maskva nesklandumus Vakarų valstybių eilėse didi
na, kiek tik pajėgia. Nikitos lankymasis Amerikoje kai 
kur sukėlė spėliojimų dėl galimo dviejų milžinų susitari
mo. Tas pats Nikita vilioja ir kitus “susitarimais dviese,” 
o visus jis migdo savo taikos propaganda, sustiprinta tarp- 
kontinentalinių raketų pabarškinimais.

kulis esant geriems metams, 
nori pats gerai gyventi, ir 
tai buvo viena svarbiausių 
pralaimėjimo priežasčių.

Antra pralaimėjimo prie-

Dėl ko darbiečiai pralaimėjo
V. KYMANTAS

Jau praėjo du mėnesiai,; Dėl ko darbiečiai pralai
kai vyko rinkimai Į Anglijos mėjo? Buvo tam daug prie- 
parlamentą, o apie Darbo žasčių ir jas dabar visai at- 
Partijos pralaimėjimą vis virai aiškinasi Darbo Parti- 
dar kalbama. Daugiausia ja. Čia norėčiau paminėti 
apie tai kalba ir rašo darbie- tik svarbesnes priežastis, 
čiai, bet kad tas reikalas Reikia žinoti, kad Angli- 
daug kam parūpo, rodo, ja, konservatoriams kraštą 
kiek reikšmės rinkimams i valdant, gyvena dabar so-
buro dėta ne tik Anglijoje. 
Už vis daugiau rinkimais 
domėjosi visų šalių socialis
tai. Anglijoje laimėję dar* 
kiečiai būtų dar daugiau 
pertvarkę Anglijos gyveni
mą pagal jų siekiamą idea
lą ir būtų buvę pavyzdžiu 
kitų kraštų socialistams. Ta
čiau Anglijos rinkimais bu
vo susirūpinę ir kapitalisti
nio pasaulio atstovai, nes 
čia vyko kova tarp “senojo” 
ir “naujojo svieto”, tarp ka
pitalistinės santvarkos ir so
cialistų pastangų pakeisti tą 
santvarką kaip jie nori. Ir 
dėl to, kai paaiškėjo, kad 
rinkimus laimėjo konserva
toriai, pasipylė jų sveikini
mai iš užsienio. Sveikino 
Vašingtonas ir labai šiitą, 
sveikino vokiečių d r. Ade
naueris.

čiuosius metus. Jos pramonė 
dirba pilnu garu, ir Angli
joje dabar beveik nėra be
darbių. Po karo daugelis 
Anglijos fabrikų patobulino 
savo techniškąjį Įrengimą, 
dalis automatizuojasi. Ang
lija gerai “turgavoja”, pa
gaminamas prekes išvežda- 
ma ir parduodama užsie
niams. Iš tos prekybos gerai 
pelnosi ir dėl to Anglijos pi
nigas yra dabar “kietas”, 
Anglijos banke susidarė žy
mios Amerikos dolerių at
sargos ir gerokai aukso. Kai 
pramonė gerai dirba, gerai 
uždirba ir darbininkai, ypač 
tie, kurie dirba “kvalifikuo
tą”, geresnj darbą. Kai na
mie viskas gerai einasi, An- 
lijos žodis užsieniuose pasi
darė svaresnis. Konservato
rių vyriausybė darė daug pa

daryti per šešerius metus.
Pridekime prie to, kad

... . , D“?*? ; yra malonus ir bolševikams
pampa ir per rinkimus tiek hr.nkimųr e.kalu! daug k.ataĮiklJ bažnyčios va(Io.
partijos vadovybė, tiek ir rngo, laek kouervatyvai, Tik todė, ir ,ima su.. t . 
partijos liana! netose gerai kad konservatyvų spauda prasti kad paparastaj prieš
padirbėjo. Savo rinkiminėje yra daug stipresne kaip dar- į bažnyčią paleidęs liežuvi: Prieš 2 metus policija už- 
prograąąoje darbiečia. Ma. brecnj ur ,1 visą ladcą prato- ; Antanas' Bimba gil ia popie: >iko Apalachin miestely, N. 
dėjo vėl nacionalizuoto pilę- no rinkėją, kad jis brangm- a • jis „ne visada nie_ į yG3 vvrus> visus su polici. 
no pramonę ir tolimąj, su..- tų Anglijos dabar pasiekt, kus <enušneka". Jos iIgajs ‘.rekoldais.. suva.
siekimą sunkvežimiais. Za- gerovę ir šalmtųsi nuo ne- yiavii«i„c nac J a h o t-dėjo, Adrimu. laimėjus, kad ramių” darbiečių, tai v. gal Mizara apsirengė izlav us,us Pas dabal Jau
valstybė darysis dalininkė bus paminėtos bent svarbes-
ty įmonių, kurios dabar yra . nės darbiečių pralaimėjimo
privačios ir duoda augitus priežastys. |šo, ka,| Kaune užėjęs į iterių buvo susirinkę j viena
pelnus, kad tuo budu butų! Dabar Darbo Partijoje s “Dangos" siuvėjų artelę, vietą ir iki šiai dienai suval

sargiai išdirbtą rinkimų 
programą. Buvo gerai su
planuota pati rinkimų kam-

tautos gerovei. Žadėjo padi
dinti senatvės pensijas, sto-

nuo savo biznio neatsisakys.

Gengsterių konvencijos

jrusį Barbara neva i svečius. 
Rokas Mizara vis dar sve- IPer du metus policija aiški- 

čiuojasi Lietuvoje. Jis ra-i no, kokiu tikslu tiek gengs-

. . užsisakęs ten naują eilutę žiavimo tikslas
Gyvai svarstomas klausimas, (kostiumą), paltą ir net bai- aiškintas.

VI aug lieka neis-

kuriuo keliu teks eiti atei- tus marškinius ir kai gris
tyti daugiau gyvenamų na- tyje — aiškiau kalbėti apie Amerikon, žada visiems
mų, patvarkyti švietimo rei- ! socialistinius savo uždavi 
kalą. Tai buvo gera, “prak-'nius, ar tenkintis

Bet 20 to suvažiavimo da
lyvių pereitą savaitę buvo

pasididžiuojančiai pasigir- nubausti už melavimą ir ga- 
mazais ti”, kad dėvi lietuvišku rū- j Ii gauti iki 5 metų kalėjimo.

tiška" programa, bet neto-Į reikalavimais ir siekti naujo bu. 'jje buvo natraukti iki. vėl didelė,k.d ryškiai tautos susitvarkymo, einant Riek jis už gerą eilhtę, 'už davimą aiškiai Jlagim 
dnrtų.. nuo komervatonų i naują santvarką maltis, paltą ir marškinius mokėjo i gų parodymu apie ta nepap- 
puadų. Raiką is darbiečių bet tikrais žingsniais Rei- _ jė kukliai nutyli. Jis sa-i rasta padugnių suvažiavi- 
programos žadėjo įgyven-įkia tikėtis, kad tas klausi- ko, kad jam viską pasiuvo ma
dinti ir konservatoriai: gyr mas, nežiūrint griežtu prie- per tris dienas. 6 vis tiki Suvažiavimo tikslas nors 
venimo paspausti beveik ir šingumų pačioje partijoje, gaila, kad Rokas nepaminė- ir lieka neaiškus bot snvn 
viską, tad eilinio rinkiko bus išspręstas vieninigai ir jo, kiek jis mokėjo už rūbus J_ _____ziavimo dalyviai tikrai nesi

džiaugia tame suvažiavime 
dalyvvę. Keturi iš tos kon
vencijos dalyvių jau slaps-

akyse skirtumas tarp darbie- patirtas per šiuos rinkimus jeigu išviso mokėjo. Būtų
žastis yra ta, kad Anglijos čių ir tori (konservatorių) smūgis sužadins partiją sus- įdomu sužinoti. Bet Rokas
darbiečiai turi reikalo su nebuvo toks jau didelis, gi tiprintam propagandos ir tyli, kaip ir dr. Margeris tyli . w
gudriu priešu. Anglijos kon- prie jų vyriausybės atrodė organizavimosi darbui. apie savo honoraras. Tyla įtoši"kiti bnvn'dln^baT-L’rl
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Ali your friends 
at

First National 
wish you a 

joyous Christmas 
with your family 

and friends
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kai kam gera byla.
Rašytojas Balzakas (bu

vo toks buržuazinis rašyto
jas) savo romanuose nieka
da neužmiršdavo paminėti, 
kiek jo herojai turi kišenėj 
pinigų. Mat, jaunose dieno
se Balzakas pats skaitė cen
tus savo kišenėje ir dažnai 
jų visai neturėdavo. Na, o

tų policijos tąsyti ir kvosti. 
Paties gengsterių suvažiavi
mo tikslas ris dar aiškina
mas ir jo dalyviai turės ir 
daugiau visokių nesmagu
mų. Organizuotas krimina- 
lizmas neturi pagrindo 
džiaugtis Apalachin kon
vencijos rezultatais.

John L. Lewismūsų Rokas, kaip koks gra
fas, įeina į artelę, užsisako . .. . .
eilutę, paltą ir marškinius ir J T Angliakasių vadas John 
apie kainą nė cypt. Ot išpo- • Paskelbė, kad jis
nėjo, kad ji kur perkūne- ^*eitu ’?lku trauksis iš ša
lis . . vo pareigų mainerių unijos

priešakyje.
Veik 40 metų J. L. Lewis 

stovėjo angliakasių unijos 
priešakyje ir buvo vienas iš 
kovingiausių ir ryškiausių 
darbininkų unijų vadų. Jis 
kartu buvo ir “darbininkų 
boso" Įkūnijimas, arba toks 
unijos vadas, kuris savo 
tvarkomoj unijoj perdaug 
demokratijos nepripažino ir 
pats geriau išmanė, ko na
riams reikia. Jo sėkmingai 
vadovaujamos angliakasių 
kovos jo prestižą aukštai iš
kėlė, bet jo pavyzdžiu, rei
kia manyti, angliakasių uni
ja gal nebeseks ir pradės 
tvarkytis demokratiškiau.

L. Lewis gal paskatino 
trauktis iš jo vietos ne tiktai 
senyvas amžius, bet ir nau
jas darbo unijas tvarkantis 
įstatymas, kuris unijų na
riams užtikrina teises, ku-

an£liakasty unijos nariai 
iki šiol kaip ir neturėjo.

Jėzuitas ir beždžionė
Kadaise Dievas nulipdė 

žmogaus pavidalą iš molio 
ir į tą molio gabalą Įpūtė 
dvasią ar sielą. Taip atsira
do šioje žemėje žmogus, ar
ba kitaip vadinamas homo 
sapiens L Šitokia pažiūra 
mums buvo aiškinama ir 
viskas buvo aišku.

Bet dabar ir jėzuitai su ta 
molio gabalo teorija nebe-

GALIMYBĖS BIZNIUI

Reikalingas skyriaus vedėjas 
stambios firmos Vakarinėje 
Amerikos dalyje. Siuntiniu 
siuntimas j SSSR. Būtinas mol 
kėlimas anglu ir nišų kalbu ir 
patyrimas siuntinių srityje.

Vyriausia įstaiga parodys vi
sokeriopą tiendradarbiavimą sė
kmingam išvystymui biznio.

Puikiausia galimybė energin
gam ir versliškai nusiteikusiam 
asmeniui.

Pasiūlymus siųsti raitu, šio 
laikraščio administraejai, kuri 
jūsų laiškus persius firmai.

(SMb.)
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KAS MOKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

B SAULĖTOS FLORIDOS
MIAMI, FLA. 

Balfo priešai ir kultūrinės

Miamio lietuvių kolonijoj 
yra net šešios lietuviškos or
ganizacijos. Prieš kelerius 
metus labai aktyviai veikė 
Balfo 39 skyrius, o šiandien 
jis jau uždarytas.

Ir lietuvių tarpe yra nema
žai tokių, kurie džiaugiasi 
Balfo likvidacija, bet negali 
dar nurimti, matydami, kad 
lietuvių kolonijose, kurios 
yra toliau nuo Miamio, vie
ningai dirba šalpos darbą ir 
prisimena j vargą pateku
sius savo brolius ir sesutes.

Balfo priešo ir veiklos ar
dytojo pavyzdžiu pasirink
siu vieną, kuris gal būti 
daugiausiai Miami lietuvių 
kolonijoj yra savo propa
ganda viešai pasireiškęs. 
Tai F. Rodger, kuris prieš 
kelerius metus atvyko iš 
Pittsburgho, Pa., ir įsijungė 
į Miamio lietuvių veiklą, bet 
per tą laiką besimaišydamas 
tarp lietuvių, lietuviškai 
veiklai padarė daugiau ža
los negu naudos.

Kada Hollywoodo Balfo 
141 skyrius nutarė savo me
tinį susirinkimą daryti Mia
mio lietuvių svetainėje ir 
kreipėsi Į Miamio lietuvių 
visuomenę, kad įsijungtų į 
Balfo veiklą ir prisimintų 
mūsų vargstančius tautie
čius, F. Rodger savo propa
gandą dar daugiau pagyvi
no. Jis kalba ne tik į ausį, 
teršdamas ir žemindamas 
Balfo vadovybę, bet pasi
reiškia įvairių organizacijų 
susirinkimuose.

; Balfo vadovybę ir direkto- 
jrius, gali atsidurti teisme. 
0 įrodyti, kad vienas ar ki
tas Balfo direktorius Ameri
kos lietuvių aukotais pini
gais nusipirko nuosavybes, 
būtų sunku.

Kitą pavyzdėlį norėčiau 
paimti iš Miamio lietuvių 
choro surinkimo, kuris įvy
ko šių metų gruodžio mėn. 
1 d. Nors apie Balfą nebuvo 
iškeltas joks klausimas, bet 
F. Rodger visiems susirin
kusiems pranešė, kad nerei
kia skirti jokių pinigų ir au
koti Vokietijoje gyvenan
tiems lietuviams. Choro na
riams Rodger aiškino, kad 
skaitęs S. L. A. organe “Tė
vynėje” vieno lietuvio 
straipsnį, kuriame dėkojo 
S. L. A. už gautus pinigus ir 
galėjo baigti inžinerijos 
mokslą, ir žadėjo SLA už 
tai atsilyginti; be to, jis pas
tebėjęs, kad Amerikos lietu
viai nemėtytų pinigų ir ne
siųstų Vokietijoje gyvenan
tiems, nes jie pinigus gavę, 
išleidžia juos pramogoms, 
kalbėjo F. Rodger.

Tėvynę skaitau, bet tokio 
straipsnio nepastebėjau.

Tame susirinkime F. Ro
dger prašė nutarti, kad pi
nigai nebus choro “mėto
mi” kaip ankščiau buvo da-

STREIKININKAI ATKAKI IAI PRIEŠINASI

Viršuje WiLson skerdykloj Albert Lea, Mi nn . streikininkai akmenimis mėto streik
laužiu sunkvežimius, važiuojančius į sker dyki?., o apačioje tautinė gvardija, kuri 
ten iššaukta, veda suimtus labiau pasireiš kusius streikininkus.

ALTO SUVAŽIAVIMAS
J. VLKS

Amerikos Lietuvių Tary- veiksmų tolimuose rytuose 
ba — našus, kartu ir pajė- — Korėjoje. \ ėliau tie 
gus lietuvių organizuotos veiksmai pasikartojo Indo- 
ateivijos politinis junginys, kini joje ir neramumais pa- 
Jis sudarytas tik vienam, tvinusi Afrika. 0 čia pačio- 
mūsų tautai kilimam politi- je Amerikoje artėja prozi
niam tikslui — Lietuvos,dentiniai ir parlamentari- 
laisvinimo kovoms remti, .niai rinkimai. Tai vis tos 
Tas junginys ir kultūriniu progos, pro kurias tylomis 
požiūriu savaip įdomus ir negalima praeiti nepriminus 
reikšmingas. Jis savo vei- Lietuvos ir kitų šalių likimo, 
kimu, centre ir vietose, su- . Didesniam darbui reika- 
buria įvairių pažiūrų judrius hngos ir didesnės išlaidos, 
mūsų organizuotos visuome- ws -e- metus riKoia-
nės narius. Kartu dirbdami si tarp 30-40 tūkstan'™ ^o- 
mūsų tautai reikšmingam lenų. Tai išimtinai JAV są- 
tikslui įpranta, išmoksta moningųjų, susipratusių be
gerbti tarpusaviuose santy- tuyių ateivių aukos. Jų žy- 
kiavimuose ir kitų isitikini- rmoji dalis sumetama Vasa- 
mų tuos, kas jų nuoširdžiai rio 16 d. paminėjimo proga, 
remia Lietuvos laisvinimo i Yra gyvas reikalas susirasti 
reikalą. Tuo būdu toje savi- j daugiau lėšų. Gal butų gerai 
veikloje prusinamasi pakan- centre turėti vieną apmoka- 
tos ugdyme ir įprantama tarnautoją, kuris rūpin- 
prie to bendro darbo. !tusi telkimu. Alto cent-

JAV jau nėra tokio lietu- ia> vieną nuolatinį
vių naujokyno, kur nebūtų apmokamą tai nautoją 
Alto padalinių vienaip ar ki- vedeją. Jis via dai-
taip besitvarkančių. Visi )U,^Įtu aF^lautas- 
bendromis pajėgomis kas-i Altas.veik pusęsavo meti
me! suruošia Lietuvos nepri- n.u? PaT^ skn}a .V^.au- 
klausomybės vasario 16 d. *am. Lietuvos Laisvinimo 
paskelbimo paminėjimą. Ta Komitetui. Ritos išlaidos, 
proga daromi įvairūs pra. tai daugiausia rijusios su
nešimai ir spaudai paskelbi- ^formacijos, spaudos reika- 

4-„: lais ir įvairiomis kelionėmis.niai ii viixx v<xi paivan mama , , ...
scenoje įvairiais kultūriniais k. apsetti negalima,
pasirodymais. Ta proga pri- ?onm?. Plikyti tarnp- 
inenama Amerikos pilie- resnlus '^1US su JAV Pe
čiams, kad Lietuva yra jos "io genimo centru - Wa- 
nuožmaus kaimyno paverg- i^2tono ateaklnSais P0'1“- 

i Alto su važia vima atidarė

pasielgti ir šiais metais. Ne- I kad skambino Kriščiūnaitė seniai čia atvykusių lietuvių 
reikia užmiršti, kad pilvas iš Niujorko. O iš tikrųjų so- - evangelikų, kurie iki šiol 

listams akomgonąvo Aldo- jokio ryšio su lietuviais ne- 
na Krauciūnaitė-Scofield, turėjo.
Miami visiems gerai žinomo į . _
K. B. Kraučiūno duktė, kuri Ant^1“ Laucevi*™* 
jau 3 metus gyvena Flori- ;P®«*ele Chicagon 
doj.

roma.
Norėčiau pastebėti, kad

Miamio lietuvių choras vei-, . , , . .. _ _ .
kė labai Davvzdineai Ta vlų choro kasoje S1UO metu 
tvarka kuri^P ^odeer $2S ir Lietuvh» Klubo 6

"e^ bou S-V-'^ Choras 
naikinta. Choras paprakai ,deI įdariusių sąlygų ne- 

gaudamas vedejo, negalėjo 
tinkamai veikti, bet visdėl- 
to jis per tuos 2 metus iš sa
vo kasos Lietuvos laisvini
mo reikalams paskyrė $20. 
A. Kam-Navickaitei sutikus 
būti vadove, choras galės 
savo veiklą išplėsti. Choro 
repeticijos numatytos šešta- 
dieirais 2 vai. popiet Lietu
vių Klubo salėje.

V. Skupeika 
Hollywood, Fla.

nėra viskas? Miamio liku

pasireikšdavo tik sezono 
metu, tarp lapkričio ir vasa
rio mėnesių. Svarbiausias CHICAGO, ILL.

ta. O visuotinos ir pastovios 
taikos įgyvendinimas nėra ir ,. .... _

Amerikiečiams lietuviams i nebus įmanomas iki Lietuva J? p^bčio^kad nore"*!' rai žinomo Broniaus Vare- ir kitos šalys turi vilkti joms !,a.s 5. , JO’. * . no s .• tas iki šiol tvirtai savo vei-
sių metų gegužės mėn. choro uždavinys buvo pa- 

S. L. A. 44-tos kuopos susi-' ruošti meninę dalį Vas. 16 
rinkime, kuriame taip kitko į -tosios minėjimui. Pasibai- 
buvo pasiūlyta Balfui auka, gus sezonui, chorui iš kon 
F. Rodger pirmas atsistojo certų likdavo gražaus pelno,

Gražiai paminėjo 
M. Sleževičių

ir pareiškė, kad pinigų ne
reikia “mėtyti”. “Jeigu mes 
pinigus dalinsime Balfui, 
mes prarasime visus kuopos 
narius”, — kalbėjo F. Ro-

kuris būdavo padalinamas 
ALTui, BALFui, Vasario 16 
-sios gimnazijai, lietuviškai 
literatūrai ir kitiems kultū
riniams tikslams. Bet labai

Lapkričio 11 d. sukako Rockfordo į Chicagą.
20 metų nuo vieno žymiau- s Bar2duk„ Chicagoje 
šio musų valstybes vyro M y-
kolo Šleževičiaus mirties.
Gruodžio 13 d. ta sukakti

gerai žinomo Broniaus Varg-1 ir kitos šalys
io-Lauceviąam, savo laiku j praneštą jungą. atsilaikė, bet jo tiks-
eia veikusio ir parašiusio Ta ir jvainomis kitomis ,as nė,.a atsiektas _ Uetu. 
keliolika scenos veikalų ir progomis Alto centras —
kt., brolis Antanas Laucevi-; Vykdomasis Komitetas žo- 
čius persikėlė gyventi iš džiu ir raštu taip pat pri-

Lietuvių Bendruomenės 
Centro Valdybos Pirminin-

dger. Neužteko to, jis kalbė- gaila, kad F. Rodger tos
jo kuopos nariams toliau, 
paminėdamas dvi pavardes 
iš Balfo vadovybės ir direk
torių tarpo, tvirtindamas 
kuopos nariams, kad tie as
menys pasistatė sau namus 
ir biznius (saliūnus) Ameri
kos lietuvių suaukotais pini
gais ir 11 Aišku, F. Rodger 
tai daro sąmoningai, bet ne
apgalvotai. Jis gerai žino, 
kad jis savo šlykščia propa-

tvarkos negali pakęsti. Rei
kia tikėti, kad dauguma 
choro narių jam nepritars. 
F. Rodger susirinkime pa 
siūlė, kad pelnas būtų nau
dojamas narių vaišinimui, o 
ne kuriems nors kitiems rei
kalams. F. Rodger mintį pa 
rėmė p. Bytautienė. Jokio 
nutarimo tuo reikalu betgi 
nebuvo padaryta. F. Roger 
ir p. Bytautienė turi dar pri

ganda atstums nuo Balfo siminti, kad choras vaišes 
veiklos ne vieną geros valios 'savo nariams padarydavo ir 
lietuvį, bet nepagalvojajanksčiau, bet buvo naudo- 
kad jis, minėdamas viešai! jsma tiktai paskirta suma 
pavardes ir apvagindamas 'pinigų. Kodėl negalima taip

AMERIKOS ĮDOMYBES
Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprėžoma:
Apie kelionę Aliaskon: Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra“; 
įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyne.daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
YeDowstone Parkas su verdančiais šakiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Beras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys be akių.. .
Ir daug, daug kitų įdomybių! Sa (raiiate pavate stela.

Knyga jau išėjo. Užsisakiusiema knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai.

"KELEIVIS” 
So. 27,

Choro koncertas

Miami Lietuvių Choras 
po poros metų pertraukos 
grįžta į darbą. Jau turėjo 
pirmą pamoką ir pasirodo, 
kad bus galima veikti ir to- 
liaus. Lietuvių Klubas jau 
seniai pageidauja choro, nes 
visi parengimai vien su 
prakalbomis ir pasigyrimais 
labai nuobodūs. Turistai at
važiavę nori daugiau pasi
linksminimo, todėl ir klu
bas jau pradėjo dainuoti; 
“Mes be choro nenurimsim”.

Mokytoja Anyta Navic
kaitė (Karas) tikisi, kad 
choras sustiprės ir bus ga
lima gerai pasirodyti. Pir
mas choro parengimas bus 
gruodžio 27 d. Klubo sa
lėje. Bus vakarienė ir kon
certas.

Žiemos sezono klubas nu
samdo ir muziką, todėl ir 
seniai gali pamiklinti savo 
kojas. Gal neapsiriksiu sa
kydamas, kad jaunieji ne
labai lankosi senių parengi
muose, todėl linksminki
mės mes seniai, kol dar gy
vi esame.

labai gražiai paminėjo Lie- kas St. Barzdukas gruodžio 
tuvos Teisininkų Dr-jos sky- .6 d. buvo atvykęs Chicagor. 
rius. į ir čia su vietiniais L. Ben-

Buvęs seimo narys J. Bil-’druomenės veikėjais turėjo 
dušas savo paskaitoje papa-! ilgesnį pasitarimą organiza- 
sakojo velionio M. Sleževi- ei niais klausimais.
čiaus nueitą kelią ir nuveik
tus darbus, jį papildė prel. 
M. Krupavičius ir R. Skipi
tis.

M. Sleževičius daug yra 
didelių darbų nuveikęs, bet 
gal pats didžiausias jo nuo
pelnas, kad jis pačiu sun
kiausiu Lietuvai metu (kai 
kurie didieji “patriotai” ta
da spruko į užsieni) jis drį
so stoti valdžios priešakin ir 
šaukti tautą prie ginklo. J jo 
balsą atsiliepusieji savano
riai 1919 m. pastojo kelią 
rusų bolševikams ir todėl 
Lietuva daugiau ne 20 metų 
galėjo gyventi nepriklauso
mu gyvenimu.

liuteronų kuni
gas Martynas Kavolis Chi
cagoje

Buvo labai nuosaikių pasiūlymų ir kalbų, bet yra gana griežtai nusistačiusių, kad Bendruomenė eitų prie 
visų organizacijų kontrolės perėmimą ir piniginių ištek 
lių telkimo pirmumo.
Radijas paminėjo ark.
J. Skvirecką

Gruodžio 10 d. Chicagos 
Tėvai Jėzuitai lietuviai per 
Margučio radiją suruošė 
Austrijoje gruodžio 3 d. mi- 
įusio Kauno Metropolito 
Archivyskupo Juozo Skvi
recko iškilmingą paminėji mą.Labai patriotinę kalbą apie mirusio nuopelnus Lietuvai pasakė jo auklėtinis kunigas kan. Vaclovas Zakarauskas.

Choro korespondentas
K. B. Kraučiūnas

Klaidingai paraiė
Lietuvė “Keleivio” Nr. 

49, aprašydama vakarienę 
Mockui pagerbti, parašė,

Gruodžio mėn. pradžioje 
iš Collingsville, į Chicagą 
jau persikėlė ir čia apsigy
veno evengelikų liuteronų 
kunigas, anksčiau buvęs 
Vyriausiojo Lietuvos Tri
bunolo prokuroro padėjėjas,
Martynas Kavolis.

Jis priskirtas į vieną vi-,Q . ... . a
durmiescK) evangelikų pa- |vakarvškos: pirmed. 7t>i. v. 
rapiją pagalbiniams dar- į Tel.: HEmlock 4-2413 
bams. Daugiausiai lanko pa- S-MAI*I.EWOOD AVĖ. 
rapijiečius ir užtinka labai ® ( ( AGO ,LU

SOPHIEBARCUSį
RADIJO VALANDA 

Visos programos iš WOPA, 
l kil. AM 102-7 FM 

Kasdien: nao pirmadtarie Uri 
penktadienio 10—11 rai. ryte.

šeštadieni ir

mena JAV atsakingiems 
politikams, kad jie nepa
leistų iš akių Lietuvos ir ki 
tų kraštų skaudaus likimo ir 
kad įvairiose derybose būtų 
iškeltas klausimas apie iš tų 
šalių svetimos kariuomenės 
atitraukimą ir sudaryti gali
mybes Lietuvos ir kitų pa 
vergtų šalių gyventojams 
patiems laisvai apsispręsti ir 
pasirinkti tokią tvarką, ko
kios nori gyventojų daugu
ma.

Todėl JAV organizuota 
lietuvių ateivija įdomaujasi 
Alto veikla, gaudo spaudoje 
žinių ii* seka Alto atstovi 
suvažiavimo darbus.

Gruodžio 12-13 d. įvykt 
ii eiles jau 19 Alto atstovų 
visumos suvažiavimas New 
Yorke ir Altas įžengė į 20 
metus savo veiklos.

Šių metų Alto suvažiavi 
mas buvo darbštus. Kad ir 
kiek pasiginčyta kaip ku 
rias klausimais, bet ginčyta
si daugiausia norint išsiaiš
kinti vieną ar kitą reikalą. 
Gal pagrindinui suvažiavi- 
Gal pagrindiniu suvažiavi- 
labiau pagyvinti Alto veik
lą ir jo veikimu labiau sudo
minti Amerikos gyventojų 
platesnius sluogsnius. Dabar 
gyvenamas labai jautrus, 
politine prasme, laikotarpis. 
Dedamom pastangos tarp
valstybiniams santykiams 
išlyginti ir teisingai taikai 
įgyvendinti.

Buvęs antrasis pasaulinis 
karas nėra iki šiol taika vai
nikuotas. Jis vis dar žioruo
ja, o kaip kur ir kaip kada 
net suliepsnoja. Turėta kaio

vos laisvinimo byla nors plačiai visiems žinoma, bet mūsų senoji tėvynė iki šiol yra pavergta. Yra gy’vas reikalas ir toliau remti Lietuvos laisvinimo pastangas.Alto sekretorius Dr. P. Grigaitis pranešė kas Alto per paskutinuis metus nuveikta. Bet kuria svarbesne proga Alto vadovybė visuomet kam reikia raštu ar žo
džiu priminė Lietuvos bylą ir suteikė apsčiai medžiagos, kuria kryptimi okupantų sukamas Lietuvos gyvenimas.Visi Alto įteikti JAV politikams m e m o r a ndumai spaudoje buvo skelbiami, to- 51 nėra roika’o iuos čia

kartoti: ai priminti.Aito iždininkas Vaidyla pranešė metinę Alto apyskaitą. Per apyskaitinius metus pajamų turėta 29,353.47. ršlaidų būta daugiau. Teko ias padengti iš pereitų metų 
likučių. 1959 m. spalio 31 d. balansas 42,275.21.Visi pranešimai imtinai u pinigine apyskaita Alto uvažiavimo patvirtinti ir Vykdomojo Komiteto nariams pareikšta padėka.

įdomų ir platų pranešimą 
padarė prel. Balkūnas apie 
Amerikos piliečių “Confe- 
rence of Americans of Cen- 
ral-Eastern European Dės- 

cent” veikimą. Ir ši organi
zacija remia visų buvusių 
nepriklausomų valstybių, 
dabar vienaip ar kitaip So
vietų Rusijos pavergtų, tau-
jų pastangas išlaisvinti jų 

šalis iš maskolių jungo. Al
tas tos organizacijos darbus 
remia. Vliko pirmininkas 

(nukelta į 7 psl.)
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Iš Pavergtos Lietuvos
Maskva “valo” Pabaltijo 
komunistų vadovybes

(E) Jau tuo metu, kai 
Chruščiovas lankėsi Rygoje, 
Latvijos komunistams teko 
klausytis jo kritikos apie 
“perdėtą vietinį nusistaty
mą” svarstant ir spren
džiant krašto ūkio klausi
mus. O Maskvos “Pravda” 
š. m. rugpiučio 18 d. Latvi
jos Komunistų Partijos 
centro komitetą tiesiai kal
tino, kad jis

veržiąs kai kuriuos fabri
kus /‘gaminti tik dirbi
nius, Irane palieka respu
blikoje, vietos reikalams”.

Maskvos planuotojams tai 
nepatinka. Jie iš anksto nus
prendžia, kiek kuri respubli
ka turi pagaminti ir išga
benti prekių į “broliškas 
respublikas”, arba, Maskvos 
sąskaiton, į užsienį. Bet 
koks “nacionalinis” nusista
tymas Kremliui nepageidau
jamas, o jei ryškiau prasi
veržia — baudžiamas. Jau 
buvo pranešta, kad Lietuvo
je eilėje atvejų buvo nu
bausti įvairiomis discipli
narinėmis ir kitokiomis 
bausmėmis įvairių įmonių 
pareigūnai, kurie buvo kal
tinami uždelsę Lietuvos ga
minių išvežimą į kitas res
publikas ar į užsienį. Vals
tybinės kontrolės komisija 
prie Lietuvos Ministerių ta
rybos turi daug darbo. Ji 
žiūri, kad Maskvai tenkanti 
krašto gamybos dalis tikrai 
būtų iš Lietuvos išvežta.

Latvijoje tos “vietinės” 
tendencijos pasireiškė, ma
tyti, iki tokio laipsnio, kad 
Maskva nusprendė atlikti 
pagrindinį viršūnių valymą. 
Pirmiausia buvo pašalintas 
iš pareigų Latvijos ministe
rio p-ko pavaduotojas E. 
Barklavs. Jis tiesiai buvo 
kaltinamas “nukrypimu į 
vietinį nacionalizmą”. Lap
kričio pabaigoje pranešta 
apie dar griežtesnes “valy
mo” priemones: Atleistas iš 
pareigų Latvijos kom. par
tijos centro komiteto pirma
sis sekretorius Kalnberzinš, 
kuris (kaip Sniečkus Lietu
voje) tose pareigose išbuvęs 
jau nuo pat pirmosios oku
pacijos, 1940 metų. Be to, 
jis buvo įkėlęs koją ir į vy
riausiąją partijos viršūnę 
Maskvoje (buvo ck prezi
diume). Jo nuėmimas nuo 
pareigų reiškia, kad “nacio
nalistinės” tendencijos yra 
įsiskverbusios net į senųjų 
komunistinių vadų eiles. 
Stalino laikais tokius “su
klupusius” pasiųstų į aną 
pasaulį. Chruščiovas “valo
si” kitokiu būdu. Berklavą 
apgyvendino kur tai Rusijos 
gilumoje, kur dirbąs už 700 
rublių algą mėnesiui. Kaln- 
berziniui suteikė lyg ir 
“pensininko” vietą — 
Aukšč. Tarybos preziduimo 
piimininko, turinčio nedaug 
reikšmės krašto valdymo 
raidoje.

Kalnberzinio vietoje ck 
piimuoju sekretorių paskir
tas Arvinas Pelše, kuris jau 
būdamas 18 metų stojo į 
Raudonąją armiją ir vėliau, 
kaip ir Kalnberzinš, perėjo 
p r o f e s i nio komunistinio 
agento apmokymą Maskvo
je. 1940 metais Pelše vado
vavo agitpropui Latvijoje, 
vėliau pakilo į antruosius 
partijos ck sekretorius. Ga
limas dalykas, Maskva ma
no, kad Pelšė energingiau 
kovos su “nacionalistinė
mis” tendencijomis. Fakti- 
nai jis tą kovą veda jau vi-

jsą laiką. Kaip tik jis griež- 
tai priešinosi Pabaltijo “vie
tiniam nacionalizmui”, o 
taip pat visai atvirai varė 
propagandą už tai. kad jau
nuoliai vyktų “savanoriais” 
į Sibiro kraštus.

' Pakeista ne tik partijos, 
bet ir ministerių tarybos vir
šūnė. Ilgus metus min. p-ku 
buvo Vilis Lacis. Lapkričio 
pabaigoje Rygos radijas 
pranešė, kad Lacis “sveika
tos sumetimais” atsistatydi
nęs. Jo vieton paskirtas Lat
vijos Mokslų akademijos 
pirmininkas prof. Janis Pei- 
,ve. Kilme jis latvis, bet Ru
sijoje gimęs ir išauklėtas, 

i Ir jis pastaruoju metu pasi
žymėjo savo puolimais prieš 

i “vietinį nacionalizmą. Mas
kva duoda pirmenybę rusų 
pakalikams. Juk tik dėl to 
ir Sniečkus Lietuvoje tiek 
ilgai išsilaikė Komunistų 
Partijos centro komiteto 

! piimuoju sekretorių, 
į Permainos Latvijoje yra 
būdingos visiems Pabaltijo 
kraštams. Kremliui reikia 
tokių komunistinių “gaulei
terių”, kurie besąlyginiai ne 
tik vykdo Maskvos įsaky
mus, bet yra uolesni net už 

i Maskvos atsiųstus komisa
rus.

Komunistų suvažiavimas
i Kitų metų kovo 1 d. šau
kiamas Lietuvos komunistų 
Partijos 12-sis suvažiavi
mas.
Plečia kilimų fabriką

Lentvario kilimų fabrikas 
pertvarkomas ir plečiamas. 
Jame būsią per metus gami
nama 170,000 kvadratinių 
metrų. Daugumas pagamin
tų kilimų iš Lietuvos išveža
ma i “broliškas respubli
kas”?

Sibiriški šalčiai
Per visus paskutinius 60 

metų Lietuvoje gruodžio 
mėnesio pradžioje nėra bu
vę tokių didelių šalčių, kaip 
šiemet. Naktį iš gruodžio 6 
į 7 d. buvo 28-31 laipsnis 
(Celzijaus), amerikoniškais 
laipsniais būtų 30-34 že
miau nulio.

ŽMOGŽUDYS PASIKORĖ

Kai Vakarų Vokietijoje 
pradėjo smarkiau gaudyti 
buvusius gestapininkus, di
džiųjų žudymų Lietuvoje ir 
kitur dalyvius, vienas kitas 
iš jų. vengdamas teismo, 
pats sau teismą pasidaro. 
Šiomis dienomis Hechinge- 
no kalėjime pasikorė buvęs 
g e s t a p i n i nkas Willi 
Šchmidt. Jis buvo kaltina
mas dalyvavęs žudynėse 
Aušvico, Dachau ir kituose 
kacetuose, kur buvo ir Lie
tuvos piliečių kalinama. 
Prieš buvusį kaceto komen
dantą Hofmaną byla dar ei
na. Jis, Schmidt ir keli kiti 
kaltinami nužudę tūkstan
čius žmonių.*.

STEPONAS STRAZDAS — 
“DARBO” REDAKTORIUS

Praeitame numery straips
ny “S. Strazdo 75 metų su
kaktis” išleistas skyrelis, 
kuriame kalbama apie tai, 
kad Stejx>nas Strazdas buvo 
pirmasis Lietuvių Darbinin
kų Draugijos leidžiamo žur
nalo “Darbas” redaktorius, 
redagavęs žurnalą nuo 1947 
iki 1953 metų, kada tą dar
bą perėmė prof. J. Kamins
kas.

Žemaitis

KELEIVIS. 80. BOSTON

KĄ TARĖ ALTAS
Amerikos Lietuvių Tarybos metinio suvažiavimo, p 

1959 m. gruodžio 12*13 dd. New Yorke, rezoliucijos

I.
Kultūrinio santykiavimo su 
Lietuva klausimu

Vienu šaltojo karo tarps
niu ir Kremliaus vadovauja
mo tarptautinio komunizmo 
taktiniu manevru reikia lai
kyti jų veržimąsi į vadina
mą taikų sambūvį su lais
vaisiais Vakarais. Tas sam
būvis turįs reikštis įvairio
mis formomis, o ypatingai 
kultūrinėje srityje.

Kremliaus siekiamam tik
slui bandoma panaudoti h 
lietuvius išeivius, kad jie 
imtų vykdyti kultūrinį ben
dradarbiavimą su okupuota 
Lietuva.

Amerikos Lietuvių Tary
ba savo suvažiavime 1959 
m. gruodžio 12-13 dienomis 
Henry Hudson viešbutyje, 
New Yorke, svarstė tą klau
simą ir imdama dėmesin, 
kad:

1) Lietuvis kultūrininkas 
Lietuvoje nėra laisvas kurti 
ir kad jo kūryba yra komu
nistų ne tik kontroliuojama, 
bet ir diriguojama;

2) Lietuva dar tebelaiko
ma kraštu, kur užsieniečiai 
neįleidžiami;

3) Santykiavimas gali
mas tarp partnerių visiškos 
lygybės principu;

4) Šiandieninėse sąlygose 
kultūrinis santykiavimas su 
okupuota Lietuva būtų ne
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5) Toks bendradarbiavi

mas patarnautų Lietuvos 
okupantams, tapdamas jų 
propagandos Įrankiu

ėjo pas gydytojus. Rasta o .. , .....opagannas jranK.u, —— sūdai linktadieiį lovoje mirusi, i komumst.n.o trape-,
Tokiomis sąlygomis esant, i “nKaTyai Pasiyuosta’ suaa Ckant rankose knvra. Bu- rlallzmo pavergtos tautos. . ----------

organizuotas Vo visą gyvenimą ^etuviš- ' Dar kalbėjo prof. Bautis- Mrs. Mary Smith iš Den-
kų knygų mėgėja, tai su ta Eopez Tolelo, Lietuvos ver, Colo., švenčių proga už- 
knyga ir numirė. laidotu- ministeris dr. K. Graužinis, sakė laikraštį ir kalendorių 
vės — gruodžio 12 d. Salvadoro respublikos De- Mykolui Sauliui, ten pat

Velionė buvo gimusi 1889 mokratinio Susivienijimo •
m. rugp. 10 d. Rygoje. Vidu- £en- sekr- Edvardo Alfonso A. Dagys, iš Chicagos, III., 
rinį mokslą baigė Rygoje, Filleag, gudų atstovė Sara atnaujino prenumeratą ir 
gavo mokytojos teises ir ėjo Lydi Harisz, bulgarų atsto-į užsakė kalendorių J. Ra- 
į vai rias pedagog ines ^as di. R. Kolev, estų W. gauskui, Chicago, III. 
pareigas. Vėliau studija- dak> gyuzinų A. Papava,
vo Vytauto Didž. gimnazi- kI irl?" Asensaik, lat- 
joje Vilniuje ir mokytojų Beigrruims, betuvių
seminarijoje. Persikėlusi iš S- Juknevičius, rumunų dr. prenumeratą savo seseriai 
Vilniaus į Kauną, tarnavo Jcftor, slovakų J. Lieka,!Mrs. čižienei, Stoughtone, 
įvairiose ministerijose, dir- slovėnų J. Stefanič, ukrai- Mass.
bo pedagoginį darbą. Visuo- mečių M. Rubmec, vengrų 
meninėje ir kultūrinėje veik- Nemecsek ir žiemių Kau
toje dalyvavo visur, kur gy-ika?2 ,lk; . . _
veno — Rygoje, Vilniuje,' Y1^1 kalbėtojai pareiškė
Kaune, o tremtyje (pirmiau troškimą savo gimtflšiems 
Vokietijoje, paskiau Angli- kyastams laisvės irnepn- 
joje). Dalyvavo įr tarptauti- klausomybes. Visi jie gra- 
niame moterų judėjime. Tai ziai kai nėjo, bet gražiausia

visuomeninis
santykiavimas su okupuota JU°S ispopu-
Lietuva būtų žalingas Lietu-, ‘la™a,;t. ,etuv,,į
vos laisvės reikalui.

H.
A. L. Tarybos ateities 
veiklos klausimu

Amerikos Lietuvių Taryba ...... __ u
nuo pat savo įsikūrimo 1940 b*1 1 eikalingos. Ypatingai 
metų vykdė Lietuvos laisvi- svarbu padaryti žygių, kad 
nimo iš Sovietų Sąjungos &'abmai. didesnis Amenkos 
okupacijos ir nepriklauso-t senatorių ir Kongreso nanų
mos ir demokratinės Lietu
vos atstatymo darbą. Tuos 
uždavinius vykdydama, Ta
ryba nuolatos yra kreipusis 
i Jungtinių Amerikos Vals
tybių vyriausybę, į Atstovų 
Rūmų ir Senato atstovus, 
reikšdama lietuvių tautos 
nepalaužiamą kovą už iš
laisvinimą iš okupanto jun
go ir reikalaudama šio kraš
to vyriausybės visokeriopos 
paramos.

Su pasitenkinimu konsta
tuojame, kad Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriau
sybė niekuomet nepripažino 
Lietuvos įjungimo į Sovietų 
Sąjungą ir, kad Lietuvos at
stovas Washingtone yra lai
komas ir pripažįstamas ne
priklausomos Lietuvos at
stovu.

Tačiau tarptautinė padė
tis yra įsitempusi dėl Sovie
tų Sąjungos veržimosi lais
vajam pasauliui pavergti. 
Abi šalys dabar ruošiasi vir
šūnių konferencijai, kuri 
numatoma ateinančių metų 
pavasari.

Nėra jokios abejonės, kad 
Vakarai supranta esamosios 
padėties rimtumą ir rūpina
si, kad pavergtieji kraštai 
nepasiliktų Sovietų kontro
lėje. Bet yra pavojų, kad 
Vakarai Sovietų Sąjungai 
gali duoti laisvės reikalui 
kenksmingų nuolaidų. To
dėl patys lietuviai, visų pir

ma, turi rūpintis savo tautos 
laisve ir jos ateitimi.

Amerikos lietuviai priva
lo dėti visas pastangas, kad 
šios šalies gyventojų viešoji 
opinija nebūtų paveikta de
mokratijos ir laisvės kenks
minga prasme. Todėl Ameri
kos Lietuvių Tarybos suva
žiavimas pareiškia:

Kad Afnerikos Lietuvių 
Taryba stovės, kaip ir iki 
šiol stovėjo, Lietuvos bylos 
sargyboje ir imsis energin
gų žygių, reikalui iškilus;

Kad Amerikos Lietuvių 
Taryba bus pasiruošusi iš
vystyti plačiausią veiklą vi
suomenėje, kur galima vei
kiant su panašiomis kitų 
tautų organizacijomis;

Kad suvažiavimas, turė
damas prieš akis visus pa
vojus, kreipiasi į Jungtinių 
Amerikos Valstybių lietuvių 
visuomenę, kviesdamas ją 
dar vieningiau remti darbu ir aukomis ALT veiklą.

III.
Vasario 16-sios reikalu

Amerikos Lietuvių Tary
bos metinis suvažiavimas, 
įvykęs 1959 m. gruodžio 12- 
13 dienomis, New Yorke, įstaiga mirė 
kviečia Amerikos lietuvių t 
visuomenę, kiek galint, įs
pūdingiau atšvęsti nepri
klausomos Lietuvos valsty
bės atstatymo 42-ją sukaktį.

ANGLIJA tautų atstovai.
Kongresą atidarė Organi- 

izacinio Komiteto pirm. Jo
se Martinez Bersetche. Pir- 

(E) S. m. gruodžio 4 d.'masis kalbėi° raudonųjų
Manchestery - Anglijoje i ballistų partijos

____________ __________mirt lietuvių visuomeniniu-'^“ dr; .Gbusta.vo, Fusf°’
ALT skyriai "'prašomi, 'kė [.CĮlagOK-ė Ona Kaiiiuks- cia/ar/liaj'pati Rusijos 

bendradarbiaujant su viso- uene-oiuparyve, eiuauia ‘A ijaucįis sukils
mis lietuvių organizacijo
mis, iš anksto griebtis dar
bo, kad minėjimams būtų

čių ir Lietuvos draugų tar- 
Jpe.

Reikia įtemti visas jėgas, 
kad minėjimų proga būtų 

■surinkta, kiek galint, dau
giau aukų, nes lėšos Lietu
vos laisvinimo darbui la-

skaičius ta proga Kongrese 
pasisakytų už lietuvos iš
laisvinimą, o gubernatoriai 
ir miestų merai išleistų pro
klamacijas, Amerikos visuo
menei primenančias lietuvių 
tautos kančias ir jai Sovietų 
padalytąją skriaudą.

Centrinės lietuvių organi
zacijos, sudarančio? ALT, 
prašomos kreiptis į savo sky
rius bei padalinius ir para
ginti juos, kad Vasario 16- 
sios proga jie paskirtų ati
tinkamas aukas Amerikos 
Lietuvių Tarybai.

VI.
Dėl Amerikos Lietuvių Ta
rybos Vykdomojo Komiteto 
pranešimų

Amerikos Lietuvių Tary
bos suvažiavimas, įvykęs 
1959 m. gruodžio 12-13 die
nomis, Henry Hudson vieš
buty, New Yorke, išklausęs 
Vykdomojo Komiteto pre
zidento, sekretoriaus, iždi
ninko ir A. L. Informacijos 
Centro direktorės praneši
mus, juos priima dėmesin, 
tvirtina apyskaitinių melų 
išlaidas ir reiškia jiems pa
dėką.

Kur reikia atsargiai ir grei
tai veikti, ten reikia ko mažiau 
kalbėti. Tai taisyklė, kuriai ne
vienas žmogus yra dėkingas už 
pasisekimą gyvenime.

W. Skito

JIE JAUČIASI LAIMINGI

Laikraštininkas Robert L. Smith, dabar 27 metu am
žiaus, susirgo polio liga tarnaudamas kariuomenėj 1954 

ir Beverly Rice, 20 metę, kuri polio sirgo būdama
10 metą. Juos čia matome kelias valandas prieš susituo
kiant savo nuajame name Carmi, III., kuris taip įreng
tas, kad jie galėtų patys viską tvarkytis. Pavyzdžiui, 
vandenį paleisti galima koja pėdai; paspaudus, šviesos 
išjungtukai įrengti grindyse, atitinkamai pastatytas 
ir telefonas ir tt. Jie jame jausis laimingi.

LIETUVIAI KITUR

savometus. Pastarosiomis dieno- ,J)lies.v .
mis jautėsi ne labai sveika,! Pnspaud«įus>lr t?da.,s?!'a- 

Ructa duos ne tlk 1 usli’ bet ir kltos

ro.
UŽSAKĖ LAIKRAŠTI 

DOVANŲ

buvo lietuvė, nešusi lietuvių ka^ba buvo lietuvių atstovo atnaujino prenumeratą ir 
kultūros žiburį per visą sa- į®* Juknevičiaus. Jis vienin- 
vo amžių. telis, kuris kalbėjo be rašto,

Liūdi jos visi, kurie ją pa- trumpai, bet li^tyi nupieš- 
žino, liūdi jos ir ELTA, ku- damas daWtiųę Komunistų 
riai teikdavo radijo komen- Pavęrgtų tautų padėty, su
tarus iki pat paskutinių die- minėdamas ne tik Lietuvą, 
nų, kurie buvo perduodami Latviją ir Estiją, bet ir vi- 
į Lietuvą. Lietuva neužmirš sas kltas pavergtas tautas, 
savo tautai atsidavusios, seau-r-
darbščios, visad viltingai į
ateity žiūrinčios dukters.
B. Balučiui 80 metų

Nepriklausomos Lietuvos 
atstovui Broniui Balučiui 
gruodžio 29 d. sueina So
mėtų.

URUGVAJUS

Pavergtųjų Europos tautų

platos upės srityse (Argen
tinoje ir Urugvajuje) gyve
nančių Rusijos komunistų 
pavergtų tautų kongresas, 
kuriame iš Argentinos ir i 
Urugvajaus dalyvavo 17
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Jis baigdamas ragino visus 
vieningai veikti, nes tik vie
ningi būdami galime tikėtis 
geresnių kovos vaisių.

Lapkričio 28 d. atstovai 
buvo pavežioti po miestą ir 
apylinkę, o vakare Lietuvių 
Kultūros Dr-jos patalposi 
jiems buvo surengtos vai
šės. Buvo ir meninė dalis, 
kurią atliko lietuvių parapi
jos choras, kuriam vadovau
ja Doleris.

N. Budreikos orkestras 
griežė šokius, kurie tęsėsi 
iki ankstyvo ryto.

Lapkričio 29 d. kongresą 
uždarius, buvo padėtas gy
vų gėlių vainikas prie Uru
gvajaus nepriklausomybės 
kovų didvyrio gen. J. Arti- 
go paminklo.

Atvirai tenka pasakyti, 
kad kongresas savo demo
kratiškumu, atstovų ir sve
čių gausumu nepasižymėjo, 
nes daugelis ateivių, kurie 
vietos spaudos neskaito, 
apie kongresą nieko nežino
jo. Lenkų ir ukrainiečių, ku
rių čia yra daugiausia, be
veik niekas nedalyvavo. Iš 
lenkų net niekas nekalbėjo.

Kiek daugiau svečių tar
pe buvo pabaltiečių, ypač 
lietuvių ir latvių. Dalis vie
tos demokratinės spaudos 
šaltai apie kongresą atsilie
pė, įtardama kai kuriuos 
kongreso rengėjus fašistuo- 
jančiais, o vieną atstovą net 
karo kriminalistu pavadino. 
Sakoma, kad tai komunistų 
darbas, kuriems pavyko įsi
brauti į kai kurių demo
kratinių laikraščių pusla
pius, kad tuo kongresui pa
kenktų. Ir pakenkė.

Mrs. Veronca Aliukonie- 
nė iš So. Bostono atnaujino

Jonas Dačys iš Kalama- 
zoo, Mich., užsakė laikraštį 
giminaičiui J. Urbai, Heb- 
ron, Ind.

Mrs. Veronika M. Leiner 
iš Hosbruck Heights, N. J.,

užsakė kalendorių Mr. Wi- 
lliam Niekei, Brooklyn, N. 
Y.

Julius G. Ramaika iš 
Portsmouth, N. H. užsakė 
laikraštį savo motinai Rožei 
Ramaikienei, Nashua, N. H.

Jau atspausdintas! Užsisakykite!

'KELEIVIO' KALENDORIUS 
1960-tiens metams

Kalendorius jau atspausdintas ir siunčiamas. Nors 
viskas pabrango, ypač popierius ir paštas, Keleivio Ka
lendoriaus kaina šiemet dar nepasikeitė. Kviečiame jį 
užsisakyti nieko nelaukiant Kaina 50 centų.

Kaip kasmet, Keleivio Kalendoriuje 1960 metams
Lapkričio 27-29 dienomis -'1'® !domil!. pasiskaitymų, eilių, straipsnių iš mūsų istori- 

Montevideo mieste buvo La- i°s> nuotjkių, juokų, informacijų, patarimų ir daug kitko.
Pinigus ir užsakymus už Keleivio Kalendorių prašo 

me jau dabar siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS 
636 E. Broadway

So. Boston 27,
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Maikio su Tėvu

— Ei, tėve, nesvyruok!
— Maiki, Amerika yra 

fry kontras, tai aš galiu svy- 
ruot kiek tik mano dūšiai 
patinka. Jessa, galiu. Ir tu 
man neuždrausi. Nei poli
cija neuždraus. Nausa, ne
uždraus . . . Ale kam cia 
mudviem dėl to svyravimo 
bartis? Verčiau uždainuo
kim:

Eina garsas nuo rube- 
/žiaus,

Žirgus reik balnot.
— Tra-ta-ta, tra-ta-ta . ..
— Na, o kodėl tu man ne- 

turavoji?
— Tėvas atrodai girtas.
— Ne, Maiki, staršas ge

nerolas negali būt girtas. 
Jis gali būt tiktai linksmas. 
Jessa, — linksmas!

— O iš kur tokia links
mybė?

— Tu perdaug cekavas, 
nori viską žinot, ar ne?

— Taip, tėve, Amerikoj 
kiekvienas turi teisę viską 
žinoti.

— Nu, jeigu jau taip, tai 
galiu pasakyt, kad Zacirka 
gerai man užfundijo.

— Bet dar ne Nauji me
tai.

— Šiur, kad ne. Ale ir tas 
fundas buvo ne dėl Naujų 
Metų, Maiki. Zacirkai pati
ko, kad pereitą kartą aš 
drąsiai pasisakiau už seną 
Plungės žemaičių kalbą, ba 
ir jis nemyli tų pirmadienių, 
antradienių ir kitokių di- 
pukdieniif. Jis nori, kad bū
tų taip, kaip senovės Lietu
vos kunigaikščiai kalbėda
vo : panedėlis, utamikas, 
sereda ir taip toliau. Valuk 
to jis ir užfundijo man. Sa
ko, iš praeities stiprybę sem- 
kim. Tai vot, kaip turi būt!

— Praeitį, tėve, reikia ži
noti, bet daryti taip, kaip 
senovės Lietuvos kunigaikš
čiai darydavo, šiandien 
mums jau nepritiktų. Pavyz
džiui, savo raštinėse jie var
todavo gudų kalbą ir rašy
bą. Visi jų nutarimai ir įsa
kymai būdavo rašomi gu
diškai. Todėl gudai šiandien 
ir sako, kad lietuviai savo 
kalbos neturi; kad dabarti
nė mūsų kalba esanti ne 
kas kiU, kaip tik iškraipyto 
jų, gudų kalba.

— Ar tas gali būt teisy
bė?

Į — žinoma, kad ne. Bet 
gudai remiasi Lietuvos ku
nigaikščių raštais. Todėl aš 
ir sakau, kad tie kunigaikš

Kalėdos Amerikoje
Kalėdos Amerikoje turi 

' savo istoriją. Ją sudaro kar- 
i tos žmonių, atvykusių iš už- 
i jūrio kraštų įvairiais laikais 
ir įvairių kultūrų. Daugelis 
senų amerikiečių šiandien 
prisimena Kalėdas ir gailisi 
tų senų laikų, kada jie nes
kubėdami galėjo pasiruošti 
šventei, patys pasigaminda
mi žaislus, kepdami šven
tintus pyragus ir pyragai
čius.

Kai šis kraštas dar buvo 
Anglijos kolonija, tarp 1620 
m. ir 1776 m., kada Ameri
ka paskelbė savo nepriklau
somybę, Kalėdos buvo įvai
riai švenčiamos. Vargingo
se gyvenimo sąlygose Nau
jojoje Anglijoje tėvai pili
grimai griežtai draudė Ka
lėdas švęsti. Jie atvyko į šį 
kraštą kaip pabėgėliai nuo 
religinių persekiojimų Ang
lijoje ir buvo įsitikinę, kad 
jų puritoniškas tikėjimas 
toks, koks jis tada buvo, 
rūstus ir rimtas, negali pa
kęsti šventiškos linksmos 
nuotaikos, kuri buvo jaučia
ma Kalėdų metu senoje tė- 
vyūėje. Šitoks laikymąsi 
Naujoje Anglijoje išliko iki 
19-jo amžiaus pradžios.

Nekitokios nuotaikos bu
vo ir pietinių kaimynų — 
olandų, įsikūrusių ten, ka
me dabar yra Nevv Yorkas. 

i Ten Kristaus Gimimo Šven- 
' tę ir Kalėdų išvakarės reiškė 
; vaikams Sinterkliaus atsi
lankymą, kuris jiems buvo 
žinomas, kaip geraširdis 
šventas Nikalojus, vėliau 
tapęs Kalėdų Seniu. Jis jų 
klumpes pripildydavo dova
nomis ir saldainiais. O su
augusiems Kalėdos reiškė 
apeigas bažnyčiose, maldas, 
švečiavimąsi, draugų bei gi
minių sveikinimus ir šventę, 
kuri jiems primindavo Olan
dijoje paliktus namus.

Visur pagal Atlanto pa
kraštį Kalėaų šventimas ro
dė kolonistų tautinę kilmę ir 
jų tikėjimą: švedų Nevv Jer
sey valstybėje, kvakerių 
Pennsylvanijoj, Romos ka
talikų Marylande, britų epis- 
kopalų Virginijoje.

Kai kuriose pietinėse vals
tybėse per Kalėdas buvo lei
džiamos raketos. Tą paprotį 
prancūzai atsivežė į Louisi- 
aną ir italai bei ispanai į 
floridą.

Virginijoje Kalėdos buvo 
švenčiamos 12 dienų. Praė
jus ilgiems pasiruošimo sa
vaitėms bekepant mėsą, 
paukščius ir pyragus, be
renkant medžio šakas ir be
plaunant didįjį Yule medžio 
rąstą atvirai širdžiai, šven
tės prasidėdavo Kalėdų iš
vakarėse, tada prasidėdavo 
draugų ir giminių didelės 
vakarienės, į kuinas nuvykti 
raiti ar važiuoti anuomet su
gaišdavo ištisas dienas.

Vėliau nauji ateiviai atve
žė ir naujų kalėdinių papro
čių.

1741 metais Pennsylvani
jos rytuose apsigyvenę vo
kiečiai Kalėdų išvakarėse 
įkūrė Betlehem miestą Kris
taus gimimo vietos dėkin
gam prisiminimui. Jie šven
tė Jo gimimą prakartėlėj, 
tą sceną atkūrę, kaip ji yra 
Naujajame Testamente ap
rašyta. Iš čia :r į kitas kolo
nijas pasklido prakaitėlių 
paprotys, kuris iš tikrųjų 
yra kilęs iš Italijos.

Kalėdų eglė, kuri vaiz
duoja amžiną ugnį, šiame

čiai negali būt mums pa
vyzdys. Jie beveik palaido
jo didžiausią mūsų tautos 
turtą — kalbą. Ir šiandien 
mūsų kalboje pilna gudiškų 
bei slaviškų žodžių, tokių 
kaip panedėlis, utarninkas, 
sereda ir kiti. Mūsų kalbi
ninkai stengiasi tokias sveti
mybes šalinti.

— Olrait, Maiki, jeigu iš
meta kokį šlamštą, tai ųie- 
ko neiškadija; ale kokiems 
paraliams jie prikemša nau
jų žodžių, kurių niekas ne
supranta? Ve, Zacirka man 
sakė, kad skaitydamas ga- 
zieUs jis randa tokių žo
džių, kaip “vegetatyvinė ko
egzistencija”, “paskutinė 
konsekvencija”, “pasaulis 
nuskendęs ideologijų mėš- 
lungin” ir panašiai. Nu, ai
tu gali išfigeriuot, kaip pa
saulis gali į tokį štofą nus
kęsti?

! — Aš, tėve, visiškai su
tinku, kad tą patį būtų ga
lima pasakyti daug supran
tamiau. Bet ką prdarysi, 
kad yra žmonių, kurie mėgs
ta parodyti savo mokytu
mą?

į — Nu, vot, Maiki, tokiems 
mandrapypkiams reik etų 
užtepti per nosį. Tegul neve
getuoja po kažin kokias ko
egzistencijas, ale tegul ge
riau pasako, kaip lietuviš
kai pavadinti paršą, 

j — O kodėl tėvas manai, 
kad paršas ne lietuviškas 
žodis?

| — Nu, gal ir lietuviškas,
ale ne moksliškas. Jeigu 

į kiaulė yra kiaulė, o kiaulės 
duktė vadinasi^kiaulaitė, tai 
kiaulės sūnus turėtų būti 
kiauliukas, ne palšas. Bet 
dipukai galėtų ir moksliš- 
kesnį vardą paršui išgalvo
ti, juk tam ir mokslus ėjo, 
daktarais, propesoriais vadi
nasi. O jeigu jau prapeso- 
rius negali išmislyt paršui 
geresnio vardo, tai kokiems 
'galams toks mokslinčius rei
kalingas?

— Bet kiek man žinoma, 
tėve, tai ir Plungės žemai
čiai paršą vadina paršu, o 
ne kiauliuku. Taip pat yra 
sakoma veršis, bet ne kar- 
viukas.

— Ju rait, Maiki, plun
giškiai taip sako. Ale tai tik 
valuk to, kad susiedai susi- 
rokavę galės viens kitą 
[pavadinti: tu paršas, tu ver
šis, tu telyčia.

— Na, jeigu tėvas atran
di, kad tie vardai visgi nau-

dingi, tai bus geriau, jeigu 
paršas liks jmršu, o veršis 
versiu.

šimtmečio vidury. Ji taip 
pat yra vokiečių emigrantų 
dovana, kurią amerikiečiai 
priėmė ir dabar ji visur yra 
centrinė ašis, apie kurią su- 
krašte prigijo tik _ praeito 
kasi visos Kalėdų iškilmės. 

| Šio šimtmečio pradžioje 
paplito paprotys Kalėdų eg
lę statyti viešose vietose.

I Airiai, didesniais skai
sčiais pradėję atvykti į 
Ameriką 19-tame šimtmety, 
atsivežė paprotį languose 

[statyti degančią žvakę neto
li Kalėdų eglutes. Jie tokias 
žvakes vartodavo Kalėdų 
išvakarėse į šeimas atsilan
kančiam kunigui keliui ap
šviesti.

Viešas giesmių giedoji
mas (tai buvo senas angių 
paprotys) buvo atnaujintas 
šio šimtmečio pradžioje 
Bostone, kur per daugelį me
tų bet koks Kalėdų šventi
mas įstatymų buvo drau
džiamas.

Ir Kalėdų giesmės atke
liavo su emigrantais iš Eu
ropos: iš Austrijos “Tyli 
naktis”, iš Anglijos “God 
Ręst You Merry, Gentle- 
man”, iš Prancūzijos “Can- 
tique de Noel” ir t. t. Kiek
vienos tautos žmonės gieda 
savas giesmes.

A. Counsil

DĖL “ŽYGIO Į BONNĄ”

1 Vėlai tegavaū paskaityti Ke
leivio numerį, kuriame V. Ky
mantas rašė apie Vokietijos 
angliakasių žygį į Sonną, todėl 
tik dabar tegaliu tuo klausimu 
atsiliepti..

Angliakasių unija, nutarda
ma paskelbti protesto demons
traciją — žygiuoti i Bonną pa
ėmė sunkią naštą ant savo pe- 

jčių. Virš 2 mil. markiu kaštavo 
ta kelionė, o be to ir rizika.

| Pramonės ministerija 
ikad unijos reikalavimai buvo 
• patenkinti, nes ministeris Er- 
I hard prieš išvažiuodamas i 
j Ameriką, keletą dienų prieš tą 
demonstraciją tarėsi su anglia- 

i kasių pirmininku Gutermut.
! Bet ar unijos vadovybė begu
lėjo žygiui užsakytus traukinius, 
laivus ir autobusus atšauKti i 
virš 60,000 narių painiormuoti 
kad žygio nebebus ? Gai vulužū 

i norėjo, kad unija tuos miiionu.- 
markių išleistų?? Ir dcry'u; 
vaisius ji tyčia nutylėjo iui ž. 
gio, kad vėliau tarp unijų Įvyk 
tų kivirčai. Tas ir atsitiko, r,e.- 
kitos unijos svarstė, ar tikra 
žygis buvo reikalingas.

Bet ta pati vyriausybė nesu 
ko. kad nuo tada, kada aup 
lys kraunamos j sandėlius i. ai 
giiakasiams maždaug kas sa 
vaitę vieną pamainą nedirbam 
apie 25-55 markių mažiau uz 
dirbama. Per tą laiką darbini; 
kai milionus nustojo.

j Po karo anglių pramonė Ve 
' kietijoje buvo mieliausias vy 
riausybės vaikas — jos visi no 
rai buvo patenkinami, bei s 

i laiku tas vaikas tapo nepaklu.- 
' nūs.
| šiandien 17 mil. tonų angle 
guli sandėliuose, o šiaurės ja 

(ros pakraščių mies ai angk 
perka Amerikoj, nes jos te.i pi 
gesnės kaip vietinės, esą. - i< 
už kelių šimtų kilome, u. Fa* 
kuriniai įvykiai rodo, kad atėji 
laikas vesti teisingą ir įvaiki., 
gą anglių pramonės politiką.

šianden jau trūksta maudam 
15,000 angliakasių. ši;.is r etai 
liko 9,000 vietų mokiniam.' ne 
užimtų. Nors kasyklų vadovy! 
ir sako. kad gali 50.0i’i- darbi 
ninku atleisti, bet neatleidžia 
o patys angliakasiui bėgtu l’a 
vyzdžiui šių metų kovo m.'nes

i apleido kasyklas 4570, liepi, 
i mėnesį 6.900, rugpjūčio .'320 i 
'beveik vis jauni vyrai — 17 
i 30 metų. Darbdaviai norėjo 
Įleisti tik senesnius, taip sikvti 
norėjo išrūšiuoti dar! inuii.i:-. < 
čia ėmė ir pasitraukė juanio d

Bet apleisti kasyk ius tegul' 
tik tie. kurie negyvena kasyki: 
namuose, nes apleidus <1. '. a 
teks ir iš buto kraustytis, o ta
me ji gausi, jei butų vis dar 

j trūksta apie 2 milionus. o lx> ?o. 
I iš vadinamo “darbininkų ro
jaus” vis kas mėnuo šimtai at
bėga ir jiems reikia pastogės.

Vokietija.
J. P.

70 PĖDŲ EGLUTĖ

Ji atvežta iš Massachusetts mišku ir pastatyta Niu
jorke Rcckefellerio Centre. Ji yra 70 pėdu aukščio. 
5,000 žiūrovu buvo, kai uždegė ant jos pakabintas 3,009 
lempučių.

Sis tas apie Kalėdas
Gruodžio 25 d. švenčia

me Kalėdas. Krikščionims 
tai Kristaus gimimo šventė. 
Dar ir šiandien yra tokių, 
kurie mano, kad tikrai prieš 

Į1959 m. šitą dieną Kristus gi- 
mė. O iš tikrųjų iki šiol 
'mokslininkai dar nenustatė 
•ne-tik tikros Kristaus gimi
mo dienos, bet jie tebesigin
čija ir dėl metų. Prieš 1 me
tus net pranciškonų vienuo
lių leidžiamame “Darbinin- 

ike” buvo rašyta, kad Kris- 
' tus gimė 8 ar 7 metus prieš 
mūsų eVą, kitaip sakant, tiek 
metų anksčiau negu yra pri
imta skaičiuoti.

Ir krikščionys nevišiio- 
Į met tą dieną Kalėdas šven
tė. Vienur ji buvo vieną 
dieną, kitur kitą dieną šven
čiama, ir tik popiežius Li- 
berius 354 metais tą dieną 
tenustatė.

Kodėl pasirinkta ta, o ne 
kita diena. Tam buvo svar
bi priežastis.

Jei ir šiandien žmogus la
bai priklauso nuo gamtos, 
tai žiloj senovėj jis buvo vi
siškas jos vergas. Tamsa ir 
šaltis sudarė jam ypatingą 
pavojų. Prieš jį reikėjo 
griebtis visokiausių priemo
lių, reikėjo šauktis ir tuo
met garbinamus dievus, kad 
,ie padėtų.

Nuo lapkričio mėnesio 
dienos ypač sutrumpėja, 
zis didesni šalčiai pradeda 
spausti. Dabartinio gruodžio 
;ale saulė “apsiverčia ant 
mtio šono”, vadinasi, gau- 
įama didesnių vilčių, kad 
tetrukus ateis šiltesnės die
tos, saulė įveiks šaltį. Tą 
tastebėję žmonės džiaugė- 
i, linksminosi. Tuo metu 

.omėnai šventė ir savo Sa
turno šventę, skiriamą vy
kusiam dievui Saturnui, 
žemdirbystės globėjui. Ją 
pradėdavo graodžio 17 d. ir 
taigdavo po 7 dienų. Persai 
•Tuodžio 25 d. šventė švie- 
os dievo Mithros garbei, 

šiauriečiai tuo metu garbi
no savo dievą Odiną.

žodžiu, apie tą laiką pa
gonys jau iš seno turėjo sa- 
as šventes. Jos negalėjo 

būti staiga panaikintos ir 
krikščionybei platinantis. 
Todėl krikščionių bažnyčia, 
norėdama greičiau stabmel
džių šventes panaikinti, ga
vo savas šventes pritaikyti 
stabmeldiškųjų metui, žino
ma, joms davus kitą turinį. 
Todėl ir Kalėdoms buvo pa
rinkta gruodžio 25 d.

Žodis Kalėdos i mūsų kal
bą atėjo iš gudų. Lotyniškai 
calendae reiškia naujo mė
nesio pirmąją dieną. Kadan

gi Naujieji metai viduram
žiuose prasidėdavo nuo 
gruodžio 25 d., tai ir Kris
taus gimimo šventė buvo va
dinama Calendae.

Bet lietuviai tą žodį paė
mė iš gudų kalbos. Gudiškai 
Kalėdos — kolady.

Kriščioniškuose kraštuo
se šiandien Kalėdų šventė 
yra ne' tik bažnyčios, bet ir 
valstybės įstatymų pripažin
ta šventė. Bet taip visuomet 
nebuvo. Pavyzdžiui, Massa
chusetts valstybėje, kur vy
ravo puritonai, Kalėdų šven
tė buvo uždrausta ir kas ją 
šventė, tas buvo baudžia
mas 5 šilingų bauda. Čia tik 
1856 m. Kalėdos pripažin
tos teisėta švente.

Iš gudų kalbos pasiėmė ir 
Kūčių žodį. Gudiškai “kut- 
ja” tai įvairių javų grūdų 
košė, sumaišyta su medumi 
ir aguonomis, kuri valgoma 
vakare prieš Kalėdas, Nau
juosius metus ir kitomis pro
gomis.

Atsiminkite, kad lietuvių 
Kūčių dienos pagrindiniai 
patiekalai taipgi buvo 
virti kviečiai ir aguonų pie
nas.

Mes Kūčiomis vadiname 
ne Lik patiekalą, bet ir die
ną prieš Kalėdas.

Ir Kalėdų eglutės istori
ja nėra visai gerai žinoma. 
Pirmą kartą ją minint užtin
kama penkioliktame šimt
mety Vokietijoje. Septynio
liktojo šimtmečio pradžioje 
ji jau buvo gana paplitusi 
Vokietijoje, iš ten pasiekė 
Skandinaviją, o praeito 
šimtmečio antroje pusėje ji 
jau žinoma visame pasauly, 

i Sunkiau ji prigijo katali
kiškų romaniškų tautų kraš
tuose, nes ji buvo laikoma 
protestantiškos kilmės. Bet 
šiandien ir ten ji įsigalėjo.

Lietuvos sodžiuje iki pir
mojo pasaulinio karo Kalė
dų eglutė buvo beveik neži
noma. Ją statyti pradėjo 
mokyklose, o po visą kraštą 
paplito tik nepriklausomos 
Lietuvos laikais. Tada jau 
ir sodžiuje sunku buvo rasti 
šeimą su mažais vaikais, ku
rioje nebūtų puošniau ar 
kukliau papuoštos Kalėdų 
eglutės.

, Skaičiuojama, kad Ame
nkoje Kalėdų eglučių nu
kertama daugiau ne 20 mi
lionų. iš kurių iš Kanados 
atvežama apie 10 milionų.

R. M.

Santuoka yra geriausias bū- 
!<las sužinoti, koki vvra lavo

'.mona norėjo vesti.

KAS IR KAME 
TAIP RASE?

“Politišką Lietuvos nepri- 
gulmystę skaitome už tuščią 
svajonę ir prieš aną, išreikš
tą neva Lietuviškos Social- 
Demokratiškos Paitijos iš
leidžiamose knygelėse atvi
rai protestuojame . . .”

“Visokia dūšia tebūna pa
sidavusi aukštesnėms vy- 
riiausybėms, kaip tiktai nuo 
Dievo, o kurios yra Dievo 
pastatytos. Todėl kas prieši
nasi vyriausybei, priešinasi 
Dievo įstatymui . .. Klausy
kite ponų pagal kūną su bai
me ir drebėjimu jūsų širdies 
tikrenybėje, kaip Kris
taus .. .”

“Vargas ir prispaudimas 
yra tai pasekmė pirmųjų tė
vų grieko yra vienkart baus
mė už tą grieką” . . .

“Nuo socialistų tolinkitės, 
kaip nuo kokio pragaro . . . 
Kas skaito jų knygas, tas 
bedievis”...

“Didelei linksmu, kad 
mes atgavome spaudą, tu
rim visokias knygas, bet 
daug geriau buvo, kaip jų 
neturėjom: dabar atsirado 
visokių “bedieviškų” raštų, 
kurie žmones Dievs žin kur 
veda ir kažin ko moko” ...

“Vaikučiai, jei išgirsite 
ką skaitant arba kur priguli 
(priklauso) tuojau išd no
kite policijai; ji ant to pas
tatyta ir žinos kur nugrūst 
tokius, o pradėjęs kalbėti 
su bedieviu, duok jam į snu
kį ir nueik šalin, nes kalbėti 
su juo griekas” . . .

Kas ir kame šitaip ir pa
našiai rašė ar kalbėjo? Jei 
tą norite žinot, skaitykite ką

_____ v:.____ __UB^assssvr
atsiminimų knygą “PENK
TIEJI METAI”. Tai didelė, 
592 puslapių, gražiai išleis
ta knyga. Labai tinkama do
vana visokiomis progomis. 
Ją galima gauti ir “Kelei
vio” administracijoj. Kaina 
$6.00

MAIKIO IR TĖVO KRAITIS

Mūsų skaitytojai, atsinaujin
dami prenumeratas ir užsisaky
dami kalendorių, atsiuntė Mai
klui su Tėvu dovanų:

J. Dereškevičius iš Ne* York, 
N. Y., $6.50.

J. P. Kasperas, Nevv York, 
N. Y. — $4.00.

Po 2.00: Mrs. Mary Baraus
kas, Detroit, Mich.; J. Matonis. 
Cleveland, Ohio; Mrs. M. Mi- 
laitis, St. Petersburg. Fla.. ir 
J. Stepp, Titusville, Fla.

Po $1.50: V. Kulaginas. Sier- 
ra Madre, Calif.; Mrs. T. Urban,' 
Brooklyn, N. Y.; F. Urbanavi
čius, Pittsburg, Pa.; Mrs. A. 
Blehert, Alberta. Canaiia; G. 
Chipokas, East Haven. Uotui., 
ir K. Janionis, Leonminister, 
Mass.

Po $1.00: L. Rupšis. Ams’.er- 
dam, N. Y.; Frank Kripas. So. 
Vienna, Ohio; V. Lekavičius, 
Edmont, Alberta. Canada; K. 
F. Emest, Cambridge. Mass.; 
ir Mrs. B. Tuyneli, Los Ange
les, Calif.

Po $0.50: Jos. Brazinsky, 
Bos.ton, Mass.; J. Kuiunas. Al
ton, N. H.; Mrs. K. Yusko, st. 
Petersburg, Fla.; Mrs. M. Ged- 
wilįh Easton, Pa.; J. SU-pes. 
Phila., Pa.; A. Antanavičiene. 
Oakville, Conn.; Mrs. E. Yais- 
vil, Glendale. Mo.; J. Symanai- 
tis, Torrington. Conn.; M. Už
davinys, Canton. Mass.: A? 
Pranckevich, Johnston Ui .. . 
III.; M. Baylus, Trumbull, Co: n.; 
F. Petraitis, Canton (. et et. 
Conn.; R. Kolbert. Scotia. N. 
Y.; P. Prūsaitis. Ridini >nd 
Hill. N. Y.; Mrs. J. Ge .ville. 
Kewanee. 111.; J. Grigulis. Uhi- 
cago, III.; V. Piečaitis. B..iti- 
more. Md.; Mrs. S. Paplauskie
ne, Bradford. Mass.; Y. Ka .ei. 

i Islip. N. Y .; A. Ignatavičius, 
Fairfield. Conn.; F. B.y a>u.is. 

įMethuen. Mass.: P. Kun. us. 
Winnipeg. Canada; P. Cviiis, 
Winnipeg. Canada: Sa
lom. Mileika. Levviston. Ma.ue: 
A. Yudicky. Nashua. N. ii.. ir 
Jos. Ciprinskas. Chicago. IU.

Visiems, atsiuntusienis laik
raščiui paramos, širdingai dėko
jame.

Adminisl racija

Varna kaip besipraus v F juo
da liks.
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Rambyno romantika
Pagėgių rajone, prie Nemuno ir Jūros upių, vienodas, 

nuobodžias lygumas perkerta nepaprasta kalvų grandinė. 
Geografai pavadino ją Vilkiškių kalvagubriu, o romanti
kai — Padavimų šalimi. Turbūt, nėra čia nė vieno dides
nio kalnelio, kuris neturėiu savo legendos.

Štai art Sidabiinio kalno senovėje gyveno toks 
turtingas kunigaikštis, kad viskas jo dvaro žibėjo sidabru, 
— namai, daiktai ir net drabužiai. Apstainių kalno pilyje 
sako, lyg auksas spindėjo gražioji kunigaikštytė Selmytė 
Vartuliškio piliakalnyje ir šiandien tebegyvena užburti 
jo valdovai. Sereiklaukyje stovėjo kunigaikščio Sereikio 
pilis, kurią sudegino kryžuočiai. Prie Greiženų i kalną 
nugrimzdo narsaus karžygio šarkos rūmai. Kuršių kalną 
supylė mergaitė, stipri kaip milžinas, Užlaukių dvari
ninkui įbauginti.

O prie pat Nemuno yra garsusis Rambyno kalnas.
Labai seniai, sako padavimai, šiame krašte gyveno 

milžinai. Jų vadovas turėjo tris sūnus: Tilžaitį, Vilmantą 
ir Rambyną. Jie iškeliavo i platųjį pasauli, susitarę grįž
ti po trejų metų ir atsinešti tai. kas jiems labiausiai pa
tiks. Ir štai Tilžaitis sugrįžo su tokiu sunkiu kalaviju, 
kad nuo jo svorio sulinko ąžuolinis tėvų pilies stalas. 
Vilmantas parsinešė nepaprasią varpeli, kuris skambino 
prieš didelius įvykius, prieš žmogaus mirtį. Tik Rambvnas 
ilgai nerado nieko vertingesnio. Pagaliau jis atskėlė 
didžiulį akmeni nuo aukštos uolos.

— Man nebuvo sunku jį parnešti, nes pažadėjau die
vams padaryti aukurą. — pasakė sugrįžęs Rambynas.

Pasisvečiavo broliai namuose, o paskui vėl išsiskirs
tė. Tilžaitis pasistatė pili, kuri gavo Tilžės vardą, ir sėk
mingai kovojo su priešais. Vilmantas Įsikūrė netoliese, 
kur šiandien stūkso Vilmanto kalnas su įmūrytu stebuk
lingu varpeliu. O Rambynas pasirinko sau vietą šioje 
Nemuno pusėje, kur buvo aukščiausias kalnas ir tankus 
miškas, nuo seno dievų apgyventas. Kalno viršuje Ramby
nas padėjo iš šiaurės atsineštą akmeni ir tarė šiuos žo
džius :

— Galingas Perkūne, priimki aukurą! Tenugriūna 
kalnas į Nemuno gelmes, jei piktadario ranka šį akmenį 
užgaus!

Tuoj pakilo tamsūs debesys, griausmas suvirpinc 
žemę, ir po akmenių atsirado auksinės akėčios, auksinė 
žagrė ir sidabrinis lopšelis. Tai reiškė, kad Perkūnas lai
mina kraštą ir jo žmones.

Taip atsirado Rambyno šventovė.
Praėjo daug metų. Vieną kaitą kraštą ištiko bais 

nelaimė. Kryžiuočiai netikėtai užpuolė Rambyną, nužudė 
paskutinį jo kunigaikšti Skriaudupį ir išžudė visus gy 
ventojus. Kriviai ir vaidilos pabėgo, kalne užkasė Per
kūnui suaukotas brangenybes. Ilgai dar čia žmonės atei
davo slapta, garbindavo savo dievus, keikė naują krikš
čionių tikybą. Motinos atsinešdavo susirgusius vaikus 
ateidavo jaunavedžiai, prašydami laimės ir pasisekime 
savo gyvenimui iš deivės Laimos.

Pagaliau atėjo paskutinė diena ir senajam aukuro ak
meniui. Jį panoro suskaldyti vokietis malūnininkas. Nė 
vienas vietinis žmogus nesutiko atlikti tokio šventvagiške 
darbo, todėl malūnininkas atsivedė tris svetimo krašte 
vyrus. Bet jiems brangiai kainavo aukuro sunaikinimas 
Tik sudavus į akmeni, nuo jo atmoko skeveldra ir išmušė 
vienam vyrui abi akis. Antrasis nusilaužė ranką. Trečia
sis vyras susprogdino akmenį ir mirė po dviejų dienų. 
Pats malūninikas greit neteko viso turto, pakliuvo po ma-’ 
lūno ratu ir žuvo. Netrukus į Nemuną nuvirto didele 
Rambyno kalno dalis. Toks buvo senųjų dievų kerštas. ,*

Red. Pastaba: Istoriniu žinių apie Rambyną rasitė 
kitame numery.

KALĖDOS I
Ei, Kalėdos! šventė ši —
Nuotaka baltoji 
Šiandie tu pas mus vieši,
Su visais kvatoji.
Platūs vieškeliai — balti.
Žir gai pusnį spardo.
Eglių bokštai apsnigti, —
Tai pilis be vardo.
Ko šarmoti taip žirgai?
— Nuotaka vąžiavo!
Ko rausvi jaunų veidai?
— Nuotaka bučiavo!
Kas už šydo — paslaptis?
Už to balto šydo —
Saule teka ateitis?
Ar krauju pražydo?
Ei, Kalėdos! Laimė mūs —
Tolima, miglota!
Kaip varpelis neramus,
Kaip išbalę pintai.

Salomėja Nėris

LAIMINGA SEIMĄ PR IE KAI.fiDŲ EGLUTĖS

šiandien kiekviena šeima per Kalėdas turi 
ant jos kabančios elektros lemputės ir 
džiaugsmo visai šeimai.

didesnę ar mažesnę eglutę. Kai sužiba 
kai prasideda dovanu dalinimasis, kiek

LINKĖJIMAI KALĖDOMS
(Skiriu M. Michelsonienei)

Baltos žiemos švelnioj globoj,
Kūčių nakties gilioj tyloj,
Per blizgančius skaidrius sniegus, 
Kalėdos atskrenda pas mus.

Senų tradicijų taku,
Audringu, neramiu laiku,
Kai sostai žvangina ginklais, 
Kalėdos taikią mintį skleis .. .

Angoje švenčių šių didžių,
Tave pasveikinti geidžiu: t
Buvai redaktore brangi, ‘ rt 
Veikėja didi — pažangi! f

Tu augštu siekiu pažangos 
Darbuojiesi be atvangos -r- 
Žmonijos labui ir tautos,
Kol vargai spaudę mus sustos.

Jautri nelaimė mūs’ šalies,
Skalsi ugnim kilnios širdies,
Tvirtai žengi keliu kovos 
Už laisvę mūsų Lietuvos.

Linkiu Kalėdų Tau linksmų, 
Ilgiausio amžiaus be skausmų, 
Ir laisvės kovų verpete 
Gėrėtis pergalės švente . ..

Eglute

» $ *

štai Kalėdos jau ir čia!
Skrenda mintys paslapčia,
Kur bakūžė yr’ šiaudinė,
Ten, kur mylima gimtinė.

Pažinau tenai pasaulį,
Pirmąkart išvydau saulę; 
šilta ranka mamos glostė,
Pirmas ašaras nušluostė.

šiandieną Mama kapuose,
Sesė — Sibiro speiguose,
Rusas namelius sugriovė,
Sodą su šaknim išrovė.

Liepas ir klevus iškirto,
Laukai pievos tyrais virto.
Ten kolchozas padalytas,
Vergų būrys suvarytas.

Mintys mano vis ten skrenda,
Saviškius varge atranda,
Ir per Kūčias liūdžiu viena.
Skaudi, liūdna man ta diena.

Barbora Gunkienė • Krušiniene

nam ii* siunčiam nuošir
džiausius linkėjimus.

Man niekas tiek malonu
mo nesuteikia, kaip atsimi
nimas tų laikų, kada aš 
“Keleivy” vedžiau “Mote
ra Skyrių”. Tos moterys, 
kurios man bendradarbiavo, 
buvo kaip seserys. Mes min
timis pasidalindavom ne- 

• vien per “Moterų Skyrių”, 
ibet ir laiškais. Jos kreipaa- 
ivosi į mane įvairiausiais rei
kalais ir man visuomet bu
vo malonu joms patarnauti. 
Dabar aš jų “Moterų Skyriu
je” pasigendu. Man rodosi, 
kad jos aptingo, neturėda
mos kas jas paskatintų vėl 
ši tą i “Moterų Skyrių” pa
rašyti, pasidalinti mintimis 
ir pasisakyti vienu ar kitu 
klausimu. Juk mes moterys 
turime daug savų reikalų. 
Neleiskime tiek daug bran
giu valandų prie televizi
jos. Pašvęskime nors dalelę 

i laisvo laiko skaitymui ir vi
suomeninei veiklai. Nepasi
duokime metų skaičiui.

Taigi, Žiemos Šventėm 
atėjus, aš Jus, Brangios 
Draugės, vėl prisimenu. Jus 
sveikinu ir visoms šio sky
riaus bendradarbėms, skai
tytojoms ir rėmėjoms siun
čiu nuoširdžiausių linkėji
mų. Tebūnie šios šventės 
kuo linksmiausios, o 1960 
metai kupini sveikatos ir 
laimės!

MŪSŲ BENDRADARBĖ 
VIRKDĖ IR JUOKINO

.o/fo, •

Žiemos švenčių proga
M. MICHELSONIENĖ

Rodos, čia tik buvo vasa*' Žiemos Švenčių proga prisi-
ra, gamta žaliavo ir gėlynai 
buvo pilni žiedų, o čia ir vėl 
žiema: šaltis ir sniegas, o

minti savo gimines, draugus 
ir gerus bičiulius — žmones, 
su kuriais mūsų gyvenimas

kartu ir Žiemos šventės — tyra ar kada nors buvo suriš- 
Kalėdos ir Nauji Metai. j tas. Prisiminti juos yra ma- 
Nuo senų laikų yra įprasta lonu, todėl mes juos sveiki-

Kaip žinoma, Jungtinės 
Tautos paskelbė Pabėgėlių 
metus, kurių tikslas at 
kreipti visuomenės dėmesį 
tą šių dienų skaudų reikalą 
Ta proga mūsų bendradar
bė Valerija Funkienė, gyvi
nanti Vokietijoje, buvo pa
kviesta į Angliją. Ten ji iš-Į 
buvo 2 mėnesiu tam tikrų 
organizacijų globojama, bet 
kartu ir naudojama rekla
mai. Ji turėjo kalbėti įvai
riuose pobūviuose.

V. Funkienė mums rašo, 
kad ji nebuvo pratusi kalbė
ti, bet kai buvusi prispirta, 
tai paaiškėję, kad ji galintiį 
ir ta daryti. Galinti, kai rei-; 
kia klausytojus pravirkdinti; 
arba juokinti. Ji buvusi pa-į 
kviesta kalbėti ir United Na- 
tion Assoeiation. štai kaip: 
ji apie tai rašo:

“Gerai, kad aš anksčiau 
apie tai nieko nežinojau. At
vežė mane, nusivedė į atski
lų kambarį, davė popieriaus

ir pieštuką ir pasakė: “£ia 
pagalvokite ką kalbėsite ir 
užrašykite”. Aš visą tą at
stūmiau ir pasakiau: “Ačiū. 
Aš nieko negaliu paruošti, 
bet aš kalbėsiu”.

“Greit atsidūriau tikroj 
scenoj. Stalas, už jo dvi pre- 
zidentienės-miesto majoro 
žmona ir kažkokia indė su 
“sari” ir aš tautiniais drabu
žiais pasipuošusi. Pirma 
trumpos kalbos, sveikini
mai. Po jų išėjo kalbėti in
dė. Ji kalbėjo, o aš ją ati
džiai stebėjau. Ji kalbėjo 
per ilgai ir per daug ranko
mis mojavo. Kai ji baigė, 
turėjau aš kalbėti. Pradė
jau apie Pabėgėlių metus, 
pirma daviau klausytojams 
pasijuokti, vėliau kalbėjau 
“neutraliai ir praktiškai,” o 
gale “daviau” jiems taip, 
kad apsiverktų. Kai baigusi 
grįžau prie stalo, tai nuste

bau pamačiusi, kad ir prezi
dentienės verkė.

“Po mano kalbos sugiedo
jo himną ir oficialioji dalis 
baigėsi.

“Tada prie manęs priėjo 
ta indė, kuri kalbėjo, ir kai 
išgirdau jos pavardę, vos 
neapalpau, nes tai buvo la
bai žinoma indė Malati Da
lai.

' “Išlydint man apsiaustą ‘ 
padavė pats Londono Lord 
Mayor.

“Malonu man ten buvo, 
apie mane laikraščiuose ra
šė, net vieną mano straipsnį 
“Essex delights mę” iš
spausdino, o dabar aš vėl 
vargšė dipuke”.

Linksmumo priežastis ne tur
tas, bet sveikata ir visu pirma 
gryna sąžinė. Tarp sunkiai dir
bančiu, teisingų ir sveikų žmo
nių yra daugiausia linksmumo.

Schopenhauer
-sosooooooooooooeoeoeoc^oc

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

.IETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir Įdomiai parašyt: 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miego, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiais kietais vir- 

še'iais. iliustruota. 416 puslapių, 
didelio formato. Kaina ____ $5.50

DIENOJANT, “knygnešį".’ karaliaus” 
sūnaus Kipro Bielinio Įdomūs atsi
minimai, 464 psl., kaina... .$6.00

1005 METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų antroji dalis, 592 puslapiai. 
Kaina .......................................... $6.00

ŽVILGSNIS I PRAEITĮ. K. Žuko i- 
domūs atsiminimai, 477 psl.. kai
na ......................................... $5.00.

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinia lietuviu ir anglų kalbomis 
apie lietuvius visame pasaulv. 

464 psl. Kaina ........................ $6.50

MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
butienė. J. Gimbutas. .T. Lingis, J. 

• Balys ir J. Žilevičius, -4126 psl.. 
kaina ......................................... $5.00.

‘LENGVAS BODAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokvtis. 
duoda ištarimą, angliškus pasikal

bėjimus. Kaina .................... 75 Cnt.

MARLBOROUGH'S LITHUANIAN 
SELF-TAUGHT. M. Inkienė. ge
ras vadovėlis lietuviu kalbos mo
kytis angliškai kalbančiam, 144 
psl., kaina ............................. $1.25

DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams su
prasti. Kama »>0c.

DIEVŲ MIŠKAS. Balio Sruogos ne 
užmirštamas aprašymas, ka iis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai Kaina .................... $5.00.

MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma
riaus Katiliškio romanas. 514 nsL, 
kieti viršeliai Kaina........... $5.00

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Va’ne- 
ko romanas iš 1635 metų Suvalki
jos ūkininku sukilimo prieš Sme. 
tonos diktatūrą. Pirma dalis 380 
psl. Kaina.................................$3.00

NEMUNO SŪNŪS. Andriaus Valuc- 
ko romano antroji dalis, 426 pus
lapiai. Kaina ............................. $4.00

ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Putino-My- 
kolaiėio romanas triiose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap. 
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystes de! moterystės. 
Visos tnrs dalvs Įrištos Į viena 
knygą, kieti viršai, 631 puslapis. 
Kaina ..................................... $6.00.

LIETUVTŲ LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 
popieriuje. Kaina .................... $8.50

VALGIŲ GAMINIMAS, parašė ketu
rios namu ūkio aeronomės: E. Drą- 
sutienė. O. Radaitienė. E. Starkie- 
Pė ir A. ŠIiiienė. Didelio formato, 
su daug paveikslų. Kieti apdarai. 
Kaina ......................................... $7.50

KIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve
nimo. 178 psl., kaina ........... $2.00

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba 'komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdyme praktika. 
I^ihai daug informacijų, 96 psl. 
Kaina ..................................... 50 Cnt,

NEPRIKLAUSOMOS • LIETUVOS 
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
bai daug paveikslų, 255 psl. gera 
popiera. Kaina ........................ $5.00

SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo 
seniausių laikų iki Lietuvos ne-

Kiklausomybės galo 1795 metais.
rašė Jonas Karys, daugybė pa

veikslų, 3p6 psl., geras popierius, 
kaina ............................ ............ $10.00

MILŽINO PAUNKSMĖ, Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 73 
psl.. didelio formato, gera popie
ra, kaina.......................................$2.50

VNGLŲ-LIETUVIU KALBŲ ŽODY
NAS, virš 20.000 žodžių. 368 pus
lapiai, kaina ........................... $4.00

LEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abelkio 
ist-rinis romanas iš žemaičių krik
što laiku, kieti apdarai .... $3.50

ŽEMĖ DEGA. J. Savicko karo metų 
11939-1945) ’-žrašai. Pirmoji da
lis 453 psl. Kaina ...................$4.50

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ir 
aiškiai parodo, kain keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ii dar 
keisis. Kaina ....................... 25 Ct.

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI. M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip 
karui einant prie galo tūkstančiai 
lietuviu bėgo i Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SUŽADĖTINĖ. J. Titirio 15 trumpu 
pasakojimų, 180 psl. Kaina .. $2.00

BARABAS. Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka, laimėjusi Nol>elio pre
miją. Kaina ........................... $2.25

SENAS KAREIVIS MATATUTIS, 
Jono Jankaus pasakojimas apie ne
paprastą žemaitj, kuris daug ką 
padarė, tik vieno daikto neoadarė, 
kurį tikrai turėjo padaryti. 237 pu- 
slaniak Kaina ....................... $3.00

ŽEMĖ DEGA. J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina ....$4.50

ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios mū
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu. 128 puslapiai, 
kaina ........................................50 Ct.

LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA. 
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikintą 
Amerikos lietuviams 144 pusla
pių. Kaina ............................... $1.00

5EZARIS, Mirko Jesulič romanas 
triiose dalyse, kiekviena dalis po 
$2, ara visos 3 dalys........... $6.00

NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė 
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu, 
viškų ir kitu tautų valgių receptu. 
132 puslapiai, kaina............... $1.25

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo 
M. Valadkos parašyta knyga, 250 
puslapių. Kaina............ .. $2.50C

\ KISS IN THE DARK. J. Jazmino 
anglu kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
na kietais viršeliais $2.00, o mink
štais viršeliais ....................... $1.00

ATLAIDŲ PAVĖSYJ, P. Abelkio ro
manas iš Žemaičiu Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina........... $4.00

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir ką apie tai sa
ko mokslas ? Kaina.......... 25 Cnt.

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal K.autski, nau
jausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina.. 25 Cnt.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde. vertė Vardu, 
nas. Kaina ........................... 25 Cnt.

TIPELIS, juokingas Pulgio Andriu- 
šio romanas, 240 psl. kieti virše
liai. Kaina ............................... $3.00

TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas 
socializmo aiškininmas. Kaina 25 c.

KODĖL AŠ NETIKIU Į DIEVĄ? 
Atvira nuomonė, jdomūs argumen
tai. Kaina ............................ 20 Cnt.

JUOZAS STALINAS., arba kaip 
Kaukazo išpopis buvo pasidaręs 
Rusijos diktatorių. Kaina 25 Cnt.

DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratu raštai dėl bol
ševiku okupacijos ir teroro Lietu
voje. Kaina...........................25 Cnt.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė 
kunigas M. Valadka. Svarbu susi. 
pažinti. Kaina ....................... $1.20

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATU 
PARTIJOS PROGRAMINES GAI. 
RĖŠ, 32 psl., kaina.......... 25 Cnt.

VLIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
ra vienybės, W psl., kaina .. $1.00

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresą:
KELIEIVIS

636 East Broadtray So. Boston 27, M«m»
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Apvogė lietuvius 
verslininkus

Gruodžio 7 d. rytą Kazys 
šimanskas ir Kazys Mitchell 
rado išplėštą savo mėsos ir 
kitų maisto gaminių krautu
vę 483 Grand St. Vagys įsi
laužė per duris, išnešė 1,300 
svarų sveriančią nedegamą
ją spintą, kurioje buvo apie 
1,000 grynais pinigais ir 
apie $2,000 pirkėjų čekių.

Vėliau spinta rasta su
draskyta Baxter ir Walker 
gatvių kampe. Joje palikti 
popieriai, o pinigai ir čekiai 
išimti.

Dar vienas mirė

LOS ANGELES, CAL.

B. Tuynell minėjo
gimtadienj

Barbora Tuynell gruodžio 
4 d. minėjo savo 79 metų su
kaktį. Ji yra sena Keleivio 
skaitytoja ir jo bičiulė, ne
pamiršo ji ir šia proga Mai
kio tėvui puspadžiams dole- 
riuką pasiųsti. Sako, jis turi 
daug vaikščioti, tai ir pus
padžiai greitai nuplyšta. 
Linkiu Barbutei gražių die
nų.

Pas ją atostogauja E. 
Butkienė iš Seattle, Wash. 
ir Ona ir Julius Stradoms- 
kiai iš Delhi, Ont

K. G. U
Gruodžio pradžioje mirė 

Matas Ballas-Bieliauskas, 
apie 75 m. amžiaus, grabo- 
rius.
Ar tik ne svajonės?

Kai kas kelia sumanymą 
parduoti Lietuvių Piliečių 
Klubo ir Lietuvių Atletų 
Klubo namus ir pirkti vie- . . . __ i-
nūs namus su tinkamomis ®!0J žmonos Paulinos 
salėmis. žiūroje.

Bet ar tas sumanymas1. Sefga ir.Antanas Neviac- 
pajėgiamas įvykdyti? Juk p^osi namuose. _ 
pardavus minėtų klubų na-; . Antanina Pečiuliene guli 
mus, gal bus gauta tik vietos hgoninej. 
koks trečdalis kapitalo, rei- ‘ ¥/*lu visiems ^eital Pa‘
kalingo žemei pirkti ir nau- sveiktl*
jiems namams statyti. O! r* K.
Įbridus Į dideles skolas, ga

NORWOOD, MASS.

Turime daug ligonių

Kaip visur taip ir pas mus 
ligonių netrūksta. Povilas 
Veta jau beveik metai, kai 
serga. Sulaužius koją, jam 
net 3 operacijas darė. Da
bar gydosi namuose geriau- 

prie-

lima viską prarasti.
K. Žemaitis

1 LOWEL, MASS.

Mirė A. Matonis
Tautininkai pašalino 
J. Tysliavą

VISU TOKIA MADA

Rinkiminių vajų metu jau čia tokia mada, kad reikia su 
visais sveikintis, vaikus ant rankų kilnoti, juos bučiuo
ti ar glostyti. Taip daro ir Niujorko gubernatorius Nel- 
son Rockefeller, važinėdamasi Vakarų vidurio valstybė
se, nes ir jis ruošia dirvą savo kandidatūrai j prezi
dente

menei, įstojo į ją savanoriu, i Visais Fondo reikalais 
dalyvavo nepriklausomybės'malonėkite kreiptis adresu: 
kovose, porą kartų buvo su- i K. Bielins, 70 Fifth avė., 9

Gruodžio 6 d. rytą šv. Jo
no ligoninėj mirė naujaku- 

Tautininkų S-gos Brook- rys Antanas Matonis. Gruo- 
lyno skyrius lapkričio 20 d. džio 9 d. jis palaidotas šv. 
susirinkime "Vienybės” re- Patriko kapinėse Haverhill.

žeistas.
Lietuvoje velionis paliko 

žmoną ir 2 ištekėjusias duk
teris. Priklausė SLA 173 
kuopai. Laidotuvėmis rūpi
nosi giminaitis Vencius iš 
Lawrrence.

Ilsėkis, Antanai, ramiai 
Dėdės Šamo žemėj.

L, Paulauskas

LSS LITERATŪROS
FONDO PRANEŠIMAS

Nuo š. m. birželio mėn. 1 
dienos LSS Literatūros Fon-

daktorių Juozą Tysliavą! Velionis buvo kilęs iš Vii- das gavo 
nutarė išbraukti iš narių są- niaus krašto, į Ameriką at-1 p. Brazaičio, Dorchester,
lašo. Sąjungos centro valdy- vyko prieš 10 metų, iš šių 8 Mass........................ $300.00
ba gi-uodžio 7 d. posėdy tą metus išgyveno Lowelly. Jis I J. S. .................. 50.00
nutarimą patvirtino. į buvo tarnavęs rusų laivyne, I O. Gegužienės, Boston,

Taip rašo "Dirva”. 1 kuriantis Lietuvos kariuo- Mass........................... 20.00
J. Pakalkos, Brooklyn,

SPECIALŪS RUDENS STANDARTO PAKETAI

SU DAIKTAIS YPATINGAI LIETUVOJE REIKALINGAIS 
SUL 29 — $2S.W

3 sn trečdaliu jardų erynos vilnos mėlynas kostiumui ar apsiaustui 
3 su trečdaliu jar. 85% vilnos Tennis pilka ar mėlyna kostiumui

GO svarų kitokių daiktų iš musų katalogo galima pridėti j tą pa
ketų be ekstra pašto persiuntimo išlaidų).

XGl — $42.00
3 jard. 85% vilnos medžiaga vyrų apsiaustams, gerai nešiojasi, pil

ka ar mėlynos spalvos
3 su trečdaliu jar. grynos vilnos worsted kostiumams mėlyna, pil

ka ar ruda su juostelėmis
3 su puse jardų dirbtinio šilko pamušalui pritaikintos spalvos 

<8 svarai kitu daiktų iš mūsų katalogo gali būti pridėti j paketą, 
be ekstra pašto persiuntimo išlaidų).

MAR l» — *45.0«ą
3 jardai vilnos Velour moterims žiemos paltui, mėlyna ar juoda

3 iard. grynos vilnos Tweed moterų kostiumams juodos, mėly
nos, pilkos, žalios, geltonos vyno ar šviesiai mėlynos spalvų

3 jardai dirbtinio šilko pamušalo pritaikintos spalvos
4 jardai raiono afgaline kasdieninei suknelei mėlynos, karališkai 
mėlynes, šviesiai mėlynos, pilkos, žalios, ružavos ar juodos spalvų

• 1 setas moterų apatinių rajono medžiagos
• 1 škotiška vilnonė skara

(IO svarų kitų daiktų iš mūsų katalogo galima pridėti j šitą pa
ketų be ekstra išlaidų už persiutimą paštu)

E-59 — $77.50
• Nailono kailinis apsiaustas, lengvas, šiltas, labai pagei

daujamas Rytų Europoje.
(Dvigubas pamušalas su ledvilne $5.00 ekstra.)

I paduotas kainas jeina viskas: Sovietų muitai, leidimas, pašto iš
laidos, draudimas. Mes siūlome daug kitų standartinių paketų. Pra
šykit informacini ir navvzdžiu.

VAISTU IR MEDIKALTNIU PRIETAISŲ SIUNTIMAS YRA MO
ŠŲ SPECIALYBE. MOSU DAKTARO IR VAISTININKO PATARI
MAS NEMOKAMAI TEIKIAMAS REIKALUI ESANT-

N. Y......................... 10.00
Palikimų:

P. Motiečiaus iš Water- 
bury, Conn................$200.76

Aukų:

J. S t r u ž o, Rockford, 
III...........................  $ 15.00

A. Žvingilo, Brooklyn, 
hl. .................v...... o.00

LSS 20 kuopos Akron, 
Ohio per N. Trumpi- 
k ą ......... ,.....................  5.00

LDD-jos 35 kuopos Mon- 
trealy, Kanada aukų kny
goms leisti. Aukojo: J. Ba- 
kanavičius, A. Švedas, J. 
Vaitekūnas, L. Balzaras, B. 
Bagdžiunas, F. Kraučeliū- 
nas, K. Leknickas, P. Kau- 
lakis ir J. M a n s t a v i- 
čius......................... 11.00

Kartu......$61X76

TAZAB
51 Retervoir St. CAMBRIDGE, Matą. Tel: Kl 7-9705 

(Offisas atdaras visą laiką)

Aukojusiems ir rėmė
jams dėkui.

Mirusiųjų Fondo rėmėjų 
K. Venclauskio iš Andover, 
Mass. ir J. Pilkos, Detroit, 
Ohio, palikuonims Fondas 
reiškia užuojautą.

LINKSMŲSVENTŲ KAL^Ų IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ- 
Mes dėkojame ui pasitikėjaną ir daugelį

GENERAL PARCEL 6 TRAVEL C0. Ine.
by U S S R.

135 Weat 14tb Stroet, NEW YORK 11, N. Y. Td. CH 3-2583 
Atidaryta luuMira am * iki C, aektaaėtontefa' hm • M 4 v«L ąą pietą. Tiktai vyriaaniaie

MŪ8Ų SKYRIAI:
141 Second A 

NBW YORK CITY 
TeL GR 5-7439 I TeL MArkot 2-K77 

332 Filhnore Ava I 308 W. Poartk St. 
BUFFALO 8, N. Y. BOSTON 27, MA88. 
TeL MOkawk 28741 TeL ANdrev

139 Raymond Plasa W« 
| NEWARK, N. J.

122 FrankHa Avė.
I HARTFORD, CONN. 
I TaL CH 8-4724

I 11229 Jo 
DETROIT 
fid- T0wa 12,

Caanoo
L MICH.

900 Literary Rd. 
Cleveland 13, Ohio 
Tek TOwer 1-1401 

8)2 W. Glrard Avė. 
PhilatMpbia 23, Pa. 
TeL WAb»ot 5-8878

th FL New York 11, N. Y.
LSS Literatūros Fondo 

vardu K. Bielinis

GERIAUSIA DOVANA

Jei galvojate apie dova
ną savo pažįstamam ar
rlraiionii tai atciminlrito

kad geriausia dovana bus 
šios knygos:

Stepono Kairio "Lietuva 
budo**, kaina $530

Kipro Bielinio 
jant”, kaina $6.00.

palieka tas pats: Pirm. L. 
Šimutis, vicepirm. E. Bart
kus, sekr. dr. P. Grigaitis,

gėrimų krautuvę, ir už tai|ižį,.^- ,
gavo dovanų po $50. I.. K!Us ALTo atefovų šuva-

J. Mikėnas gyvena kartu ę“v‘mas nutart® s?.uk? 
su savo tėvais Dorchestery ■ 1961 m' vasarų. Suvažiavi.

VIETINES ŽINIOS
Reikėtų surašyti

Gruodžio 13 d. Sandaros 
kuopa pagerbė Kazį Prata- 
pą, kuris eina 92-sius metus, 
o Cambridge ir Bostone su- 

ikasi daugiau kaip 60 metų. 
! Jis aktingai veikė lietuvių 
'tarpe, dar turi ne tik geras 
kojas (tą vakarą kaip gra- 

ižiai valsą šoko!), bet ir at- 
| mintį. Taigi, jis galėtų daug 
i ko įdomaus iš Bostono lietu
vių istorijos lapų papasako
ji.

Tą vakarą prof. I. Kon
čius prasitarė, kad Pratapas 
jam yra daug daug įdomių 
dalykų papasakojęs. Todėl 
reikėtų profesoriui visą tą 
surašyti ir dar daugiau jį 
paklausinėti, nes juodu kar
tu gyvena.

Bostono lietuviai neturi 
surašę pilnos savo istorijos. 
K. Pratapo surašytos žinios 
būtų gera medžiaga.

Šachmatininkai laimėjo

Tarpklubinėse Bostono 
šachmatų lygos rungtynėse, 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos B komanda 
praeitą pektadienį laimė
jo prieš GBI 4-1. Žaidė: A. 
Makaitis, G. Kuodis, R. Ka
rosas, H. Strolia ir S. Vai
čaitis. Tik vienas Makaitis 
buvo priverstas pasiduoti, 
visi kiti laimėjo po tašką.

Boston Sunday Globė

(40 Glendale St.).

ALTO ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS

mas buvo darnus, jis baig
tas visiems sugiedojus Lie
tuvos Himną.

Vedybos
(Atkelta iš 3-čio psl.)

Dr. TnmakaS pranešė apie Vedybų tikslu noriu susipažinti __
LietUVOS Okupanto darbus. ?Koteri.T5 ar ™*rjrina nuo 40-50 me-

, 1 v. . ,,J Esu puses amžiaus nas-Alto atstovų suvažiavime lys. s erai atrodau. Rašykite: 
gyvai pasireiškė: T. Blins-| iš]PDa?tcn st., 
trubas, Gudas, P. Dargis, i R>dgewood, n. j.

Gegužis, Mikužytė, Lušvs, j .. . . ... . ? 7“”.
—, , , • •• t ' edybų tikslu noriu susipažinti suT&1&1&8, Pajaujis, Briedis, įteisinau, negirtcokliu vyru, tarp 62-
K votims T Palrallra in? 70, Esu 62 metM. sveika’ įkvctRUS, u. rdhdind, 111^. sudeumo, linksmo būdo, myliu ramų
Bartkus, K. Bielinis ir kiti.! veT" ??_ Vyras mirė prieš metus, 

.. \ .. .viena: liūuna gyventi, {dėkite paš-Pramtos kelios rezoliuci- to ženklą atsakymui.
jos (Jas rasite 4 pusi. Red.).: S^S^t..

Tarybos sudėtis pasiliko; Brooklyn 26,’- n. y.

ta pati, tik sandariečiai J.; *saagssxam ....................mm
Virbalį pakeitė dr. K. Dran-; KIMBARAS ZOLfi 
geliu, o socialdemokratai,
K. Balkaus vieton paskyrė 
V. Barčiauską.

Svarbesniems klausimams 
spręsti sudaryta pastovi ,o^ 
centro valdyba iš 8 asmenų: \
Socialdemokratų — dr. P. i v
Grigaitis ir J. Talalas, san- ■ Medleva žievės yra vienos iš 
dariečių — M. Vaidylav m!!S galite gauti visokių žo-
* • K. Drangelis, katalikų . į jr kurios tik randasi
L. Šimutis ir A. Rudis, tauti- kur pasaulyje. Turime ir me- 

Bartkus ir T. daus — Kubos medaus, Ihpoa
žiedų medaus, dobilų ir orenčių 
medaus. Medaus per paštą ne
siunčia me.

Alex. Mizara 
414 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass. 
Užeikite Į A!exander’s vietą.

ninku — E.
Blinstrubas.

Vykdomasis Komitetas

SKAITYTOJŲ BALSAI

Di džiai Gęrbismss Pone
daktoriau,

Pirmiausia noriu Tamstai pa
reikšti savo nuoširdžia padėka 
už malonų “Keleivio” siuntinė-

Ro.

gruodžio 20 d., skelbda- juną. Tamstos gražiai ir kultū-__ -ir*.-— __ 1__ ____  ... ...mas Metropolitan Chess 
"Dieno-i League rungtynių rezulta

tus mini: Class A — Cam-.
Kipro Bielinio "Penktieji ibridge 21/,, Lithuanian 2Vž. nimui su Amerikos Lietuviu 

į Class B — Lithuanian 5, Socialdemokratų veikla. “Kelei-
t n. c • v 1 • Brandeis O- 
Jas gahte gauti ir Relei-! Lietuvių A komandos pa- 

vio administracijoje: Į siektos lygiosios prieš Bos-
fiSton 2?, m2X {tono pastarųjų dviejų metų 

lygos meisterį, vertos dė-

ringai redaguojamą laikrašti 
panaudoju tiek Romos Radijo 
lietuviškoms transliacijoms, 
tiek savo asmeniškam susioaži-

metai

mesio.
ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

"Keleivio” administraci
ja praio mielųjų Keleivio 
>renumeratorių, kurie kei
čia adresus, pranešant nau- 
ą adresą nepamiršti parašy

ti ir senojo.

Pasižymėjo lietuvis 
policininkas

Policininkai Joseph Mikė
nas ir Vincent Mercandante 
pasižymėjo sugaudami du 
plėšiku, kurie buvo lapkri
čio 2 d. užpuolę svaigiųjų

vio. prieinamas ir patrauklus 
stilius bei jo griežtas antikomu
nistinis nusistatymas neabejo
tinai itin skaudi rakštis Krem
liui parsidavusių mūsų išeiviu 
saujelei.

Linkėdamas Tamstai ištver
mės ir kuo didžiausios sėkmės 
kovoje prieš rusiškąjį sovietini 
imperializmą, prašau priimti 
mano gilios pagarbos pareiški
mą.

Dr. Juozas Gailius. 
Romos Radijo Lietuviškų

Transliacijų Vedėjas

Jieškofimai

Kimbaras 
nuo inkstų ir pus- 
lės ligų, šlapinimosi 
kanalo uždegimo ir 
nuo odos išbėrimo. 
Ramunės žiedai eu- 
ropiški ir Ramunės 
arbata yra visada 
gerai išsigerti.

NEW ERA
SHAMPOO NAUJOJI 

GADYNĖ
Tūkstančiai suprato, kad 

Nc\v Era shamnoo vra kasdie
ninis reikalas. Tik švelnus dar
žovių muilas be eryvuliu taukų 
frali užlaikyti diržingą odą, 
r.uo ko priklauso gražūs plau- 
rai. n. t'unl’ška spalva, nežiū
riu* amžiaus.

Siųskite $2 ui S oz. butelį 
Krank Hitautas 

527 East Kspositioa 
Pen ver. Golurado |

zA-uuauKKussuama

V.

Daktaro Pilkos
SENATVĖS - POILSIO NAMAI

40 MILL ST., DORCHESTER 22, MASS.
24 valandą slaugymas ir priežiūra.

Priima senus, chronikus, invalidus, aklus ir kitokius, kuriems 
ligoninės gydymas daugiau nebegali padėti.

Mokestis: $35.00 savaitei iš anksto.
Kuriuos reikia valgydinti, kilnoti ir kitaip aptarnauti—mo

kestis didesnis, pagal susitarimą.

MnnBasssa^saraanBi

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam daroui, ausMja 
tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpintoms atsL
čUL

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATBIT1KOIV 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 j mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA Ir NRPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienus iki 
gilios senatvės.

Daugiau tinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gan- 
tt SLA kaupuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre. Rašykite tokiu

DR-M. J. VINIKAS
307 Weet 30tb Street. New Yeeb 1, N. T.

Paieškau _ Jono Radžiūno iš Su
valkijos, Liudvinavo parap.. Gulbi
niškių km.: atvažiavo Amerikon 
nrieš pirmąjį karą. Gyveno New Jer
sey. apie Newarka. Ieško sesuo 
Uršulė. Lietuvoje. Jis nats ar ii ži. 
nantieji malonėkite atsiliepti adresu:

Simon Naujalis 
R D 1.
Edinboro, Pa. (52)

IL

ŽODYNAS
A LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lie*uvh|

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltoe

Kaina $14

Pinigus siųsti karta sn; 
užsakymu

Dr. D. PILKA
546 E. Broadsray 

So. Boston 27, Mass.

VAISTUS J LIETUVĄ
ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINĖS UŽDANGOS,
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai. ,
VERNON DRl’G, INC. J. P. BUJNICKAS, Reg. Ph. sav.
100 MILLBURY STREET, VVORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname Worcesten ir apylinkę vaistais
3xsaa»0RanHHmmm

MES ATIJEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tairatomo reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ ,
♦ LAUKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKUI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

"Keleivio” spaustuvė padarys tanistons viską 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kori non 

kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

"KELEIVIS”
$M Eaet Broadvvay, Sovtb Tf,



Puslapis Aituntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 51, Gruodžio 23,1959

Sekmadienį Lituanistikos Kūčių vakarų matysime 
mok \ klos eglutė mūsų lokius

J. Kačinskų girdėjo lenčelei.
Be to, programoj buvo 

Marei Daniels, Nicholas van 
Slyck ir John Bavicchi kū-

Vasario 16 gimnazijai $50, A. Audickas gavo sidabrinį 
LSS Literatūros medalį
Fondui $100 I .............______ j Daug bostoniečių pažįsta

SLA 359 kuoDa (Dor- senus ^stono gyvento-

Sekmadienį, gruodžio 27 Kūčių vakarą nuo 11 iki Gruodžio 16 d. Nauj. 
d. 3 vai. popiet šv. Petro 12 vai. televizijos stotis Anglijos konservatorija Jor-‘ riniai. Koncerte buvo ir visi 
parapijos salėj bus Lituanis- WBZ (kanalas 4) rodys dan Hali salėj surengė ka- minėti kompozitoriai, išsky- 
tikos mokyklos Kalėdų eg-į “Kalėdų f esti valą”. Toj merinės muzikos koncertą, rus Daniels.
lutė. [programoj matysime šokant kurio programoje buvo ir

Mokinių Tėvų Komiteto;ir Onos Ivaškienės Tautinių Jeronimo Kačinsko4 minia

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

So. Bostone, 89 Old Harbor St., 
išnuom. butas iš 3 kamb. ir virtuves. 
Vonia -ir kiti įrengimai. Aliejaus šil
dymas. Vienam ar dviem suaugu
siems. Kreiptis vakarais, po 6 vai., 
į lu»4 arbą 3-čią aukštą, ten pat.

vicepirm. Ono Ivaškienė ir 
komp. Jeronimas Kačinskas 
paruošė gražią įdomią pro- 
giamą, kurią atliks mokyk-

Šokių Sambūrį. tūrosfletai, klarnetui ir vio- Kviečia į “Serenadą”

------ 359 kuopa T a ~~---------------

chestery) gruodžio 13 d. su- į1?5.- J,oną ^.UT los mokiniai,
sirinkime nominavo Centro d^kus (Audick), bet kiti: Kalėdų senelis vaikams 
Vykdomosios Tarybos narių nežino, kad jų sūnus dalins dovanas, 
kandidatus, daugiausia bai- Albertas yra Amerikos oro, Rengėjai kviečia atsilan- 
sų gavo dabartiniai jos na- majoras ir šiuo me- jjytj ne tik tėvus, bet ir vi
riai. to tarnauja Piancūzijoje. kurie domisi šituo vienu

Tame susirinkime buvo au^na 4 sūnus ir 3 dūk- svarbiausių lietuvybės išlai-
išrinkta nauja kuopos vai- ias* 
dyba. Dabar joje yra: Pirm.
J. Taurinskis, vicepirm. J. 
Savičiūnas, fin. sekr. V. 
Anesta, prot. sekr. P. Bra
zaitis, iždo glob. A. Šaltienė 
ir O. Savičiūnienė.

Be to, susirinkimas pada
rė du reikšmingus nutari
mus. Jonas Jankauskas, 
prieš metus miręs, savo po
mirtinę pašalpą $150 buvo 
pavedęs kuopai. Susirinki
mas tą sumą nutarė šitaip 
-paskirstyti: $50 pasiųsti
Vasario 16 gimnazijai Vo
kietijoje ir $100 LSS Litera
tūros Fondui.

Pažymėtina, kad kuopą 
sudaro senosios kartos atei
viai ir, žiūrėkite, kaip jie 
moka vertinti kas yra tikrai 
vertintina.

Koresp.

kvmo židiniu.

Lietuvių Piliečių Dr-jos pir
mininku išrinktas 
J. Grigalius

LAISVĖS VARPAS • ♦ •
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

WK0X, 1190 kilociklių 
Framingham, Mass.

Sekmadieniais 
nuo 8 iki 9 vai. ryto

VEDĖJAS-!*- VIŠČINIS 
47 Banks St. 

BROCKTON 18, MASS. 
Tat JUniper 6-7209

Padidinta nedarbo pašalpa

Amerikos ambasadorius 
Paryžiuje Amroy Houghton, 
dalyvaujant dideliam aukš
tų Amerikos ir Prancūzijos 
pareigūnų būriui, majorui 
Albertui Audick ir Poitiers 
universiteto p r o f e* s o riui 
Jean Michon lapkričio 18 d. 
įteikė “Military Order of 
Forein Wars” sidabrini me

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Dr-jos nariai gruodžio 
17 d. rinko naują valdybą. 
Pirmininku išrinktas adv. 
John Grigalius (adv. Ywos- 
kus gavo dvigubai mažiau 
balsų), vicepirm. adv. An
thony Young, sekr. Albinas 
Neviera, fin. sekr. John Ro
man (V. Stelmokas gavo 17 
balsų mažiau), ižd. Juozas 
Arlauskas, marš. Kazys 
Yuška, direktoriais pagal 
balsų daugumą: J. Lekys, 
dr. A. Kapochy, A. St. Kon- 
tautas, A. Chaplikas, A. 
Namaksy, S. Griganavičius 
ir L. Švelnis.

Po jų daugiausia balsų 
gavo ir lieka kandidatai: A. 
Matjoška, B. Kontrim, A.

“Lapinai” kviečia links- 
į mai praleisti Kalėdų antro
sios dienos vakarą Strand 
Hali (376 Broad vvay) ren
giamoj “Serenadoj”.

Meninė dalis bus “Hava
jų salėj”, ją atliks Diana 
Papievytė, Kazimieras Čem- 
pė ir Bostono mišraus choro 
trejetukas: E. Dousienė, V. 
Mališauskaitė ir I. Mickū- 
nienė, šokius gros Marino 
orkestras.

Kitoj “Kiniečių” salėj 
bus vaišės, filmas “Europa 
šiandien”, muzika ir tt. Pra
džia 19 vai.

Jei Jums Reikia
Įsigyti namus, atrausti turtą, 
užpildyti mokestines formas 
(Ine. Tax) ar Notaro patarna
vimai,

k.*eipkitės į
KALVAITĮ IK STELMOKĄ — 
— BALTIC KEALTY

Real Estate ir Insurance 
Brokerius 

389 W. Broadway, So. Boston 
Tel. AN - 8 - 6030

TAUPYK DAUG $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE
Turėdamas gerą, automatišką aliejaus pečių (burnerj) visiš
kai įrengtą su visomis kontrolėmis ir 2(5 gal. aliejaus tanku

UŽ SPECIALINĘ KAINĄ $275.00

GĖRIAI SIAS ALIEJUS KURUI 
14 CENTŲ UŽ GALIONĄ

24 Valandų nemokamas aliejaus pečių 
aptarnavimas visiems mūsų reguliariš- 

kiems aliejinio kuro kostumieriams

FORTŪNA FUEL C0.
45 DORSET ST„ DORCHESTER 

Nakti, Sekmadieniais ir šven- 
tadieniais ŠAUKIT
Nauji šilto oro, garo ir karšto vendens boileriai įtaisomi iš 
pagrindų. ,------------------------------------------------- -

NEMOKAMAS ĮKAINAVIMAS

RADUO PROGRAMA
Lietuvių Radijo programa 

iš stoties WLYN, 1260 ki 
’ociklų, veikia sekmadia 
niais nuo 2:30 iki 3 vai 
lianą. Perduodamos lietu 
riškos dainos, muzika i* 
tfpędutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
Baltic Florists gėlių ir do 
/anų krautuvę, 502 East 
Broadway, So. Bostone 
Tel. AN 8-0489. Ten gav- 
•amas ir “Keleivis.”

Minkus
MBG

dalį. Jiems tas medalis duo- Pastelis, J. Tumavičienė ir
6b,(»uu Mass. valstybėj gau- tos už ryšių taip amerikie- .................

čių ir prancūzų stiprinimą. I Pev- Komisijon išrinkti: 
Prof. Michon, vadovauda- Įdr- J- Antanėlis, A. Druzdis

Nuo gruodžio 21 d. apie

nancių nedarbo pašalpą 
gaus ne $35, bet $40 savai
tei, taip pat pailginamas ir 
jos mokėjimas nuo 26 savai
čių iki 30.

Šeimos priedas padidina
mas nuo $4 iki $6.

mas “Jeunesses Musicales 
de France” skyriui, davė 
progos Amerikos kariams ir 
jų šeimoms džiaugtis tos or-
ganizacijos patarnavimu. 

Majoras A. Audick pa
gerbtas už tai, kad jis labai 
pavyzd ingai organizavo 

Balfo Bostono skyrius ga- Amenkos karinių oro pajė- 
vo iš Balfo centro šitokį ka- didžiulės E v reux stovyk- 
lėdinį sveikinimą: Įlos lankymą. Atsilankę mo-

“Balfo Centras ir visi šel-; kll}lai galėda\o pamatyti 
piamieji, ypač Sibiro kanki- gesinimo pratybas,
riai, dėkoja Tamstoms už;vlsokl0 sPorto rungtynes,

Balfas dėkoja

ir S. Jakutis,
Taigi tik Grigalius pasi-‘ į 

keitė vietomis su Chapliku 
ir i rev. komisiją įėjo S. Ja
kutis, o visi kiti paliko savo 
vietose.

Balsavime dalyvavo ma
žiau kaip pusė narių.

Žaislas išgąsdino

Praeitą savaitę buvo ši 
toks juokingas atsitikimas. į 
Artūro Garcia savo sūnui

lėk- 
lankv-

aukas ir visas pastangas smu^kiai susipažinti su
juos, nedalion patekusius, tu)ais \lsier^s
gelbėti. Linksmų Kalėdų tojams jis parūpindavo aiš- 
švenčių, laimingų Naujųjų kll^°Jus prancūzų kalba. 
Metu! Vardan tos Lietuvos Per syentes majoras Au- 
vienvbė težydi”. ,dlck tlklsl pasimatyti su ne-

_______ ____________ priklausomos Lietuvos at
stovu dr. Bačkiu ir Paryžiu
je gyvenančių dailininku 
Kasiuliu. Čia pažymėtina, 
kad majoro Audick žmona 
taipgi yra dailininkė.

Kalbėjo ir adv. J. Grigalus

Praeitame numery iš
spausdintame Sandaros su
kaktuvinio pokylio aprašy
me suminint kalbėtojus pra
leista adv. John 
pavardė.

Ieškodami laimės
Gngalus randame sau.

kitiems, ją 

H. Dawy.

k
DĖMESIO! D Ė M Ė S I O! į

teIte te teSIUNTINIAI į LIETUVĄ
Priimami siuntiniai į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrai- ► 

ną, Sov. Rusiją per lietuvių įstaigą £
U NIV ERS AL GIFT PARCEL SERVICE l

■

Galėjas r.i.ko ne.i; ka. Siunti- *teo oro pa.-tu — 8-12 <i. .Mūsų
■ ajluve-t yra didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų rnedž.agų * 
vyr. ir n.oter. kostiumams, paltams, pamušaių, įpilu, deiinonto .-tik- * 
—i pjauti rėžtukų, laikrodžių, rašomųjų mašinėlių, asperino, arta 
bvfermo, saenarino ir vitaminų.

Pildome receptus, siunčiame vaistus, gydytojų įrar.kius ir 
specialius standartinius siuntinius

av. 5 vyr. kostiumams angliškos vilnonės medžiagos 16’* yd. tik 
uz »5 vyr. kostiumams angliškos vilnonės medžiagos 19'; yd.
ig uz $72.50. Siuvamas mašinas — $160. — Akordeonus'nuo $75.50 S 

iki .šysu. — Cukraus 20 svarų — $14.-
/ paminėtas kainas įeina visos išlaidos: prekė, muitas, pasiunti

mas. apdrauda. Gavėjas nieko nemoka. Tai tik keli pavyzdžiai iš 
mūsų bendrinio katalogo kuriame rasite .'!(> pavyzdžių įvairiomis 
gamomis nuo $29.- iki $125. Visos medžiagos ant kiekvieno >ar
ti o turi įrašų ”Aiade in England”. Užsakytojas gauna nuo kiek
vienos pirktos medžiagos atkarpėlę.

Pageidaujanti rimti atstovai J. A. V., Kanadoje ir I’. Amerikoje 
standartiniams siuntiniams ir mūsų importuotoms prekėms.

ADRESAI:
397 A West Broadwav. SO. BOSTON 27. Mass. AN 8-2718 

6 John St., WATERBURY, Conn., PL 6-6766
Siuntiniai priimami kasdien nuo 8:36 ryto iki 6:50 tai. vakaro 

• šeštadieniai-, nuo 9 vai. ryto iki I vai. pn pietų.
Sav. Mvkoln- GGRECKAS.

r, n Siuntiniai apdrausti, apmuitinti, 
gavėjus pasiekia per 4-« sav.,

-t,k- 5 
dno, į

SIUNTINIAI į LIETUVĄ
IR J KITAS SOVIETŲ VALDOMAS SRITIS

Kviečiame visus naudotis greitu 
pa tania vimu patikintos įstaigos

Pristatymas garantuotas 
Siuntiniai apdrausti

Turime pasirinkimą medžiagų, odų ir kitokių daiktų pigio- 
■ mis kainomis. Gavome austriškų deimantinių stiklui piauti 
Jriežtukų nuo i .<>5 už. štukę. Siunčiame su Inturisto leidimu. 
Į Kelionė trunka nuo 4 iki 6 savaičių-
l

nupirko žaislą - revolverį, j ,s(aica a((.ara ? 
ir važiavo tramvajų namo.; Kasdien <> A. M. . r, p. M. 
Važiuodamas jis sumanė tą 'Šeštadieniais 8 A. M- - 4 P. M. 
“ginklą” perkelti iš vienos
kišenės į kitą ir tą “opera- į 
ciją” bedarant revolveris 
pradėjo šaudyti.

Keleiviai išsigando, vie
nas jų, išlipęs Brookline sto
ty, pranešė policijai, ši įspė-, 
jo Newton Center policiją.'
Čia Garcia buvo suimtas ir 
nuvežtas į nuovadą. Reika-!
Iui paaiškėjus paleistas. i

General Parcel & Travel Co., Ine.
308 W. 4th St., So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8-5040 

(Tik vienas Mokas nuo Broaoway, einant D gatve)

I 1 Vedėjas: M. Kavaliauskas

u The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė

re-

Pagerbė Steponą Strazdą

Steponui Strazdui gruo
džio 15 d. sukako 75 m. Tos 
dienos išvakaiėse jo drau
gų būrys susirinko jo pas
veikinti. Žinoma, atsivežė ir 
šio to dvasiai ir kūnui sus
tiprinti.

Visi linkėjo sukaktuvinin
kui dar ilgų metų ir ragino 
ji neleisti plunksnai rūdyti, 
nes keleiviečiai pasigenda 
jo rašinių.

Dosni geradare
Liucija Baranauskienė, 

gyvenanti So. Bostone, Ka
lėdų pioga paaukojo po $10 
Vasario 16 Gimnazijai ir 
Balfui.

L. Baranauskienė siunti
niais šelpia ne tik savo arti
muosius Lietuvoje, bet ji 
taipgi siunčia siuntinių visai 
nepažįstamiems asmenims, 
kurie vargsta Lenkijoje ar 
kur kitur.

Parduodame liktai vaistus, išpildome gydytojų 
ceptus ir turime visus gatavus vaistas.

'1 unrne vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną, ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaistų—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav- En anuel L Roscngard, B- S., Reg. Pharn^ 

382a W- BROADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyrus šventadienius., ir

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO (STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
390 West Broadway, So. Boston 27, Mass. TeL AN S-B784
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis, 
iš naujų rūbų, avalynes, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko, Visas iilaidM
ir &S&K muitų apmota siuntėjos.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ ĮSTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. įdėkite daik
tų sųraša ir a'škius siuntėju ir gavėjo adresus. Mes, siuntini perpakatrų, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greKteumu laiku.
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

pa dėžėje, kurios dydis yra 15 x 15z 12 colių. Oro paštu galinta siųsti iki 
22 svarų siuntinius.

IŠTAIGA LIETl’VIAK A. KREIPKITZS LIETUVIŠKAI 
Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausia patar

nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
Siunčiame su inturisto įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai. valu, aetvirtadimiala Ma
• rvto iki ; «sL vak ir oei»a<benia» ano » rvlo iki 7 vai po pietų 

VF.DrJ AS: JONAS ADOMONIS

Km perka ar
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR >

M7 K. BROA1»WAT
SO. BOSTONE 

Saukit nuo 9 lkt 7 ▼. vak.
Tekt AN 8-7031 

o kitu laiku: AN 8-0699
nar^aem

1 V. Vadeiša t
ODA SIUNTINIAMS ►

uodu pirmos rūšies O3<, au- k 
lėlius, gatavus batus tinkamus ►
duntimui, padus, vitpadžius siun- k 
tiniams nupiginta kaina. ►
Atlieka visus batsiuvio darbas^ 
?reit, sąžiningai ir duodu patari- ► 

us apie odas. Adresas: £
173 Eighth SL, So. Boston ► 
įuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- £

►

1U1IIUH

us trečiadienius ir seklu
Telefonas: AN 8-0055

Charles J. Kay f 
(KUČINSKAS)

Lietuvis Phiūsberis
Atlieka visokius “plumbing”—I 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos priei-| 
narnos. Pirm negu kų darote, pas
kambinkit, paklauskit mūsų ,k*inų.l

Teiefoaas CO 5-583»
12 Mt. Vernoa, Dorskvster, Mas

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Km sekmadienį, 12.00 vai 
So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ
NYČIOJE įvyksta pamaldos lie 
tuviams protestantams. Pamal 
dM laiko teologo A. JUR& 
NAS.

A. Jurėnas yra Harvarde, 
universiteto doktorantas ir ver 
ei Sv. Raitą į lietuvių kalbą,MMMMMMMMaMMMMaaMC

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt.}. 
Vigais iasuranca reikalais 
kreipeis :

BRONIS KONTRIM 
e( tke

B.
17,

Tei. AN S-174I Ir AN 8-2481

CXXXXXXVXX;

Peter Maksvytis
CARPENTER & BUILDERJ

Atliekam visokius namų tai
symo darbus iš iaulo ir viduje:j 
pijazus, langus, duris, grindis,) 
laiptus, dedame aiiuniinijaųs !an-j 
gus ir duris, darome virtuvės ka-į 
binetus ir kitokius vidaus įren-j 
gimus. Naujiems pastatams turi
me įvairių standartinių projektų.? 
Darbas garantuotas, t'esaukitej 
dėl Įkainavimo.

(925 E. 41h SL, So. Bostone!
Tel. A N 8-36.30

cxxxxxxxxxxxxxx;

DR. D. PILKA
Ofiao Valandos: noo t tirt 4 

ir nuo 7 iki t
546 BROADWAY
80. BOSTON. MASS. 
Telefonas AN 8-1320

TeL Al 2 4»M

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Vaiandoe: 2-4 ir 6-8 
HedelioiniB ir Šventadieniais:

pagal susitarimų

Arti UpNpn s Corner 
DOkCHESTER, MASS.

!

i Jei. AN 8-2712 irba B14-901S

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas Ir Ctiirergoe 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RA f Aparatu 
Pritaiko Akinius

VAI.ANDOS: nac 2-4, nuo 7-4 
534 BKOADWAY

SOUTH BOSTON. MASS

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Ametia E. RtoM

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofi-os uždarytas.

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
KKAL LSTaTK « INSURANCM

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS. 

Offke Tel. AN 8 0948

KETVIRTIS & CO. 
—JEVVELERS—

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rdpe*tinga.i taisome laikrodiiv 

žiedus, l'Mpuošaius
879 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON
Tel. AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

Telefonas

a. J. A
dway 

Ž7. Mase.
AN 8-4148

Beajumin Moore MaJeeoa 
Popieros Sienoms

Stiklas langA?
Reikmenys Narna’ 

Plumberiamv 
Vvokie Geležies Daiktai

I
I
i


