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Prezidentas kalbėjo kongresui 
svarbiais krašto reikalais

Žemės drebėjimo *
padariniai

Anglija traukiasi iš Filatelistai rengia■
Azijos didelę parodą

Vietnamo karas. Kova su nusikaltimais. Mokesčiai. 
Biudžetas $186 bilionai. Kalbos vertinimas.

Sausio mėnesį susiren
kančiam kongresui prezi
dentas kasmet pasako prog
ramine kalba — State of U-

nas, r eikia daugiau moky
tojų. pagerinti ir palengvin
ti švietimą. įvesti rasinį tei
singumą, išvalyti upes. su-

Kaip jau buvo rašvta, Si
cilijos saloj (Italijoj > buvo 
stiprus žemės drebėjimas. 
Jo nuostoliai dar gerai neži
nomi. Iki šiol jau suskai
čiuota per 200 žuvusių, bet 
spėjama, kad ių skaičius 
dar žymiai padidės. Sužeis
tų yra apie 600.

Dar daugiau kaip 40,000

Į
Da'altinė Anglijos vy- Lietuvių Filatelistų Dr-ja! 

riaus- b ė pasiūlė, ir parla- Chicagoje Balzeko muzie-į 
mentas jos pasiūlymą pa- juje vasario 16-18 dienomis! 
tvirtino pasitraukti ne vė- rengia parodą, kurioje bus! 
liau kaip 1971 metais iš ka
ro bazių .Azijoje, išskyrus 
Hong Kongą.’ Tai daryti

Š. Vietnamo komunistai uždarė 
duris taikos deryboms

Š. Vietnamo komunistai nesitars. kcl JAV nesustos 
be sąlygų bombarduoti Š. Vietnamo, bet atmeta reikala- 

! vimą taip pat sumažinti ir savo karo veiksmus.

nion. — kurioje jis paliečia: stabdyti medicinos kainų ki
limą. susirūpinti vaikų svei
katos apsauga, pastatyti 
daugiau namų, labiau ap
saugoti vartotojus nuo viso
kių sukčių ir apgavikų pra 
monėje ir prekyboje ir kt.

verčia jos sunki ekonominė 
padėtis.

Konservatoi iai tą vyriau
sybės žynį vadina gėdingu

svarbiausius vidaus ir už
sienio reikalus. Ta ir šiemet 
sausio 17 d. padarė prezi
dentas Johnsonas. Jo kalbos 
klausėsi per televizija ir ra
diją gal 100 mil. amerikie
čių. t

Kalbėdamas apie karą 
Vietname, prezidentas pa
kaltojo tai. ka jis nekartą 
yra sakęs, — kad JAV nori 
taikos. Vyriausybė ir dabar 
tirianti Š. Vietnamo kalbas 
apie galimas taikos dery
bas. Jei paaiškės, kad jos y- 
ra rimtos ir tikrai galima 
pradėti derėtis ir kara baig
ti. tai JAV nedelsdamos tai 
padarys. Apie tai tuoj bus 
painformuoti ir piliečiai.

Prezidentas pasakė, kad 
priešas mūšius pralaimi, bet 
jis vra atkaklus ir kanti-us. 
todėl tikisi palaužti mūsų 
valią vis puldamas ir nežiū
rėdamas savo didelių nuo
stolių. Bet agresijai nebus 
leista ten laimėti.

Opus vra kovos su nusi
kaltimais reikalas. Preziden
tas sakė. kad reikia imtis 
giiežtų priemonių nusikaltė
liams suvaldyti. Turėtų būti 
Uždrausta ginklų prekyba 
paštu, padidintas FBI agen
tų skaičius, paskirta bent 
100 mil. dolerių valstijų ii 
miestų vedamai kovai su 
nusikaitimais paremti, pa
didinti bausmes narkotikų 
prekiautojams, aprūpinti 
darbu bent ptoę miliono 
jaunuolių, todėl tam reika
lui reikia skirti trims metam 
bent pora bilionų dolerių.

Prezidentas sakė. kad rei
kia garantuoti ūkininkams 
pastovias ir teisingas kai-

Prez'dentas vėl pakarto
jo savo pasiūlymą pakelti 
pajamų mokestį 10' <, nes 
kitaip ateis infliacija, kuri 
visiems žalinga.

Prezidentas prašė kong
resą sumažinti 25% JAV 
aukso padengimą, nes nori
ma patikinti pasaulį, kad 
siekiant išlaikyti dolerio pa
jėgumą. būsiančios panau
dotos visos aukso atsargos 
(Dabar popieriniai bankno
tai turi būti padengti auk
su 25*1.). Jis numato, kad 
kitų metų išlaidos sieksian
čios S186 bilionus.

Prezidento kalbą, aišku, 
nevisi vienodai vertina. De
mokratų vadai ją giria, c 
respublikonai sako, kad ji 
buvo panaši į rinkiminio va
jaus kalbą.

žmonių gyvena laukinėse 
palapinėse, nors šalta ir ly- į-.- nusikalstamojo pobūdžio, 
ja. Prasidėjo ir ligos, todėl
valdžia stengiasi benamius 
apgyvendinti gyvenamuose 
namuose ir kareivinių bara
kuose.

Japonijos studentu 
protestas

JAV lėktuvnešiui Enter- 
nrise at niaukus į Sasebo 
uosta (-Japonijoj), ii pasiti
ko 700 demonstrantu stu
dentų. Grumtynėse su poli
cija yra sužeista 106 polici
ninkai ir 36 studentai.

Prie karo uosto vartų bu
vo susirinkę ir 10,000 komu
nistų bei socialistų taip pat 
protestuot dėl Enterprise vi
zito.

Dėl to susirūpino Austra
lija, N. Zelandija ir kitos 
valstybės iš baimės, kad, 
anglan.s paVtiaukus iš To
limųjų Rytų bazių, pasida
rys tuštump. į kurią veršis

į
Po!i:iia sulaikė 
konferencija

išstatytas pilnas Lietuvos 
pašto ženklų rinkinys ir vie-: 
nas tematinis rinkinys 
Hcoveiio muziejaus.

Parodoje pašto valdybaį 
leido laiškus antspauduoti
dai«'^^° tU1*ni° ant^)au rninisterio pareiškimas, kad per Kalėdų paliaubas atga-

Plačiai žinomas Linn’s' š. Vietnamas derėsis, jeigu- beno apie 15,000 naujų ka- 
JA v nustos bombarduoti S. Į 
Vietnamą. Prez. Johnson ir 
savo programinėje kalboje 
kongresui pasakė, kad tiria
ma, ar iš tikrųjų Š. Vietna
mas nori derėtis.

Daug kalbu per paskuti- gos pasirodė ir is Kambodi-
nes kelias savaites sukėlė Š.j 
Vietnamo užsieniu reikalų

jos.
Spėjama. kad komunistai

žinomas 
Weeklv Stamps News išleis 
specialią laidą Lietuvos ne- 
pi iklausomybės - sukakčiai 
paminėti.

Suomijos prezidentu 
vėl Kekkonenan

Pagaliau ta paslaptį ati
dengė patys Š. Vietnamo 
komunistai. Ju organas The 

Dabartinis Suomijos pre- Nhan Dan aiškiai parašė, 
zidentas dr. Urho Kekkone- kad JAV turi be jokiu sąly-

Maskvoįe nuteistojo rašy- nen vėl išrinktas 6 metams, 
tojo Ginsburgo motina ir to- Jis pirmą kartą prezidentu 
je pačioje byloje nuteisto buvo išrinktas 1956 m., o

gų sustabdyti Š. Vietnamo 
bombardavimą. JAV netu
ri teisės statyti Š. Vitnamui 

Galanskovo žmona norėjo prieš tai vra buvęs premje- bet kokių sąlygų. Jos nega
linčios reikalauti iš Š. Viet
namo, kad jis padėtų gink
lus, kaip įžangą į derybas.

sušaukti spaudos konferen- ru. 
ciją. bet užsienio reikalų mi
nisterija. apie tai patyrusi, 
įspėjo užsienio korespon
dentus neiti į ta konferenci
ją. o 4 nuėjusius amerikie
čius ir 3 švedus policija neį
leido Į butą, kuriame turė
jo konferencija įvykti.

Pulk. įeit. Edvvard Metzer. JAV 
karo atstovas Varšuvoje, kurį 
Lenkijos vyriausybė paprašė at
šaukti už vienos provincijos 
sostinės kariniu Įrengimų foto. 
grafavitną. Jis yra kilęs iš 
Quincv. Mass.

Washingtone teis
komunizmą£

Vasario 19-21 dienomis 
JVashingtong teis tarptauti 
ni komunizmą. Teismą ruo
šia Jaunieji Amerikiečiai už 
Laisve ir Tautinė Kataliku 
Spauda.

Tarp kitų liudininkų esąs 
pakviestas ir žurnalo Rea- 
der’s Digest redaktorius 
Eugene Lyons. kelių prieš- 
komunistinių knygų auto
rius.

Žinoma, teismas teturės 
tik propagandinės reikšmės.

Mirė žmogus su 
svetima širdim.

Mirė Mike Kasperak, ku
riam prieš 14 dienų Palo 
Alto. Cal.. ligoninėje buvo 
idėta svetima širdis. Po šir
dies įdėjimo Kasperakui bu
vo padarytos dar dvi opera
cijos, ir jis mirė dėl kraujo 
išsiliejimo i vidurius. Jo šir
dis iki mirties visą laiką vei
kusi gerai.'

Clifford pakeis 
M cN amarą

Kaip žinoma, krašto ap
saugos sekretorius McNa
mara, pasitraukia iš šių pa
reigų ir perima Pasaulinio 
Banko valdytojo kėdę. Pre
zidentas jo vieton paskyrė 
adv. darką Cliffordą. ilga
metį prezidento patarėją.

Jugoslavai atmetė 
komunistu kongresą

Jugoslavijos komunistų 
partija paskelbė nedaly vau
sianti Maskvos sumanymu 
vasario mėnesį Budapešte 
kviečiamoje komunistų par
tijų konferencijoj.

Sovietai savo ambasado
rium Jungtinėse Tautose vėl 
paskyrė Jakovą Maliką, ku
ris tose pareigose buvo nuo 
1948 iki 1963 metų. Dabar
tinis jų ambasadorius Fedo
renko atšaukiamas į Mask
vą.

Prof. Lapp, krašto apsau
gos patarėjas, sako, JAV 
su 45 raketom galinčios su
naikinti 200 Sovietijos taiki
nių ir 60 milionų gyventojų.

Senatorius demokratas Eugene
.... , McCarthv iš Minnesotos kandi-

tomo mieste kurioje jis pa-' datu<(ja : preziden(os. Jis sm„. 
reiškė, kad bombardavimą kia J(>|l„s„ni, v,e,n,m„ politiką 
sustabdysiąs. jei derybos

j galėtu tuoj prasidėti ir būtų 
: pakankamai vilties, kad jos 
; bus vaisinggos. laikraštis pa-į 
vadino mėginimu priversti1 

i Vietnamą atsisakvti kovos!
• ir leisti Amerikai tęsti agre-Į 
siją.

Prezidento kalba San An-

Taip aiškiai atmetę taikos 
derybas, komunistai smar-! 
kiau puola prie demilitari
zuotos zonos, centrinėje 
aukštumoje, didesnės jų jė-i

IT

4
Tuo būdu gyvas tebėra 

tik vienas žmogus su sveti
ma širdimi. Tai Blaiberg 
Pietų Afrikoje, kuriam šir
dis idėta sausio 2 d.

SICIIY HAVOC—Police raove along a rubble-strcvvn Street of 
Gibelliaa, one of the towns in Sicily ntarly razed by carth-

quake. Policeman at right is shouting Into a shattercd build- 
ing to seo if anyone ia trappcd there. Clotheshne survived.

Sicilijos saloje, kuri priklauso Italijai, buvo žemės drebėjimas, sugriovęs kelis miestus, čia matome Gibcllinos miesto vaizdą po 
žemės drebėjimo. Vien žuvusiu yra keli šimtai, o medžiaginiai nu ostoliai milžiniški. Ten žemės drebėjimas nėra naujiena, bet tokio 
stipraus nėra buvę jau 27 metus.

Prof. VVerner l-on-m: nn. Nobe
lio premijos iaurcatas. kuris y- 
ra priešingas ko! kas širdžių per
sodinimo operacijoms.

Lėktuvo nelaimėj
žuvo generolas

JAV karo aviacijos lėk
tuvas. pakildamas iš Minot 
karo stovyklos. N.D., sudu
žo ii- užsidegė. Jame žuvo 

! II asmenų, jų tarpe genero
las Charlc-- Ėiserhart ir 6 

! pulkininkai.

! Gvat< natoj nušovė 
du JAV karius

Gvatemaloj teroristai, va
žiuodami aut« mol ilium. nu
šovė tain nat važiuojančius 
du JAV karinės tarnybos 
atstovus pulk. Webberį 
ir Įeit. Munrą.

Gvatemaloj iau seniai 
veikia Kubos diktatoriaus 
remiami teroristai.

t
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Tokia ten laisvė ir šiandien
Bolševikai visur balsiai šaukia, kad Sovietų Sąjungoj 

yra tikra demokratija, o iš tikrųjų ten jos reikėtų ilgai il
su žiburiu ieškoti. Tikroji demokratija — tai pirmiausia 
žodžio ir minties laisvė. O kur ta laisvė sovietuose ?

Štai neseniai nuteisti kalėti rašytojai Siniavskij ir 
Daniel tik už tai. kad jų raštai buvo išspausdinti už Sovie
tų Sąjungos i bų. Jie dabar laikomi kalėjime, anot Dame-. 
lio žmonos kudijimo, pasibaisėtinose sąlygose.

Praeitų metų pradžioje studentas Bukovskij surengėį 
mažą demonstraciją, protestuodamas dėl kai kurių Feniks

KELEIVIS. SO. BOSTON

Ruttei B. Lobs, 
Loauiaas

Philip A. Hart, 

Michigaa

Abrahara Ribicoff, 

Connecticut
Lister Hill,

Alabania

Žurnalo redakcijos narių suėmimo. Bukovskij buvo suim- ’ Šitie keturi senatoriai demokratai vadovauja kt mitetams. kurie tyrinėja gydymo išlaidu didėji 
tas ir nuteistas kalėti. i klausimą.

Neseniai pasibaic ž ketuiių jaunų Feniks žurnalo re- Į 
dakcijos narių byla. ir jie nuteisti kalėti. Apie tą bvla gal i 
nieko ir nežinotume, jei ne buvusio seno revoliucionie- I 
riaus Sovietų S-gos užsienio reikalų ministro Litvinovo! 
vaikaitis. Maskvos chemijos instituto fizikos asistentas. 
Jis. pasipiktinęs ta byla. apie ją smulkiai pranešė užsienio 
korespondentams, o šie parašė savo laikraščiuose. Bet už-

Ką studentai nutarė
Kadangi ateitis priklauso rikoje, Europoje ir Austra- 

iaunajai kartai, todėl ir šio lijoje ir siūlo šiaurė- Ameri-
tat Pavel Litvinov jau atleistas iš pareigų institute, ir ko- į krašto lietuvybės likimas kos studentams užmegzti 
kia jo ateitis laukia, dar pamatysime. ; pareis nuo tą kokia bus mū- tampresnius lyšius su lietu-

i su jaunoji kaita. Tai atsime- vių jaunimu be išimties 
Šita byla labai pasipiktino ir Stalino duktė Svetlana. ’ nant :a’oaį svarbu sekti, ką kiekvienoje pasaulio šalyje, 

pabėgusi iš sovietų "rojaus“ ir dabar gyvenanti JAV. Ji mūsų jaunimas galvoja ir \
tą bylą vadina pasityčiojimu iš teisingumo ir ragina ame- • veikia. Todėl Įdomu žinoti, 
rikiečius remti visus tuos rusus, kūne nepakenčiamose ką gi nutarė šiaurės Ameri- 
sąlygose išliko garbingi ir drąsūs ii- dar turi jėgų kovoti, kos Lietuvių Studentų Są- 

. . ' Į jungos 17-sis suvažiavimas.
Dėi minėtos 4 jaunuoliu bylos protestus pasiuntė net kuris buvo Baltimorė i pra- 

tokie Įžymūs asmenys, kaip smuikininkas Menuchin. kom-' eitų metų gruodžio mėn. 29- 
pozitorius Stravinskij, filosofas Bertrar.d Russel ir kt. 31 dienomis. Jame buvo 

Vadinasi, kvailystė kalbėti, kad sovietai demokratėja.

Ukrainiečių šventė

Suvažiavimas dėkoja: 
1. Lietuviu spaudai, litu

anistinėms mokvklcms ir vi
soms kitoms lietuviškoms 
institucijoms, kuriu dėka iš
eivijos lietuviu studentija 
dar šiandien kalba lietuviš- 

. .... kai ir jaučiasi lietuviškos
svarstomi ne tik grynai stu- '0enfiruomenė5 nariais: 
dentissi, bet ii tokie įeika- 9. Suvažiavimo Rengimo 

' lai. kūne \ia opūs mum- \i-j Komisijai už kruopštų suva-
1 siems. _ . į žiavimo

Ir štai to suvažiavimo nu
tarimai :

uosimą.

Rezoliucijų komisija:

VELTUI ELTOS 

BIULETENIS

Kaip žinoma. Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas (Vilkas) leidžia Eltos 
biuletenius 7 kalbom. Jie vi- 

1 sų pirma yra skiriami laik- 
i raščiams, kurie, biuleteniais 
į pasinaudodami. Vliko infor
macijas perteikia dešimtims 
ir šimtams tūkstančių savo 

j skaitytojų.
Vliko valdvba jau pernai 

į nutarė lietuviškąjį Eltos 
į biuleteni siuntinėti veltui 

_________________ i tiems Vliko rėmėjams, kurie
; Tautos Fondui paaukoja ne 
l 171371*911 VaJn

VIS DAUGIAU IŠLEIDOM j Nu0 įių me’ pra(lžios

NEGU GAVOM j gali veltui gauti taip pat or- 
įganizacijos ar jų padaliniai 

Kiekvienas žino. kad rei-1 bei paskiri Tautos Fondo Į- 
kia daugiau uždirbti, negu galiotiniai, kurie bus surin- 
išleisti. Net ir labai turtin-’kę ir atsiuntę metinių Įnašų 
gas. ilgesni laiką daugiau iš-j bent 200 ar daugiau doleriu.
leisdama^. gali >ubankru-į Vliko ir Tautos Fondo 
tuoti. Tas dėsnis tinka tiek' ięVječia pasinaudo-
atskiiam asmenui. tiek 111 šita oroga veltui gauti El-
\ aisty oei. Į tos biuletenius.

JA\ nuo I9o0 metų vis;
daugiau užsieniui išmokėjo, į; a ■. — -- . _i..
negu iš ten gavo. (Tik vie-' 
neriais 1957 m. iš užsienio 
gauta 578 mil. daugiau, ne
gu jam išmokėta). Per tuos 
18 metų užsieniui daugiau 
sumokėta negu gauta iš ten 
37 bil. 417 mil. dolerių.

JAV vra nepaprastas mil

1

I. Suvažiavimas dekla-
Ukraina yra Rusijos pietuose, siekia Juodąją jūrą. ruoJa- kad:

Tai nemaža tauta — 40 mil. žmonių, bet ir ji ilgus metu? Lietuvių tauta turi nenu
buvo Rusijos caru valdoma. y neigiamą tei«ęį valstybinę

nepriklausomybę ir demo-
Kai caras bbuvo jau nuverstas. 1918 m. sausio 22 d. kratinę santvarką:

Ukraina pasiskelbė nepriklausoma, bet tą nepriklausomy- Diplcmatinė Tarnyba. Vli- 
bę netrukus panų nė po kojų Rusijoje Įsigalėję komunis- kas. Bendruomenė. Balfas. 
tai. Ukraina tapo Įjungta Į Sovietų Sąjungą. Batunas ir Altas atlieka ne-

. . keičiamas funkcijas, ir Lie
pa auzti . laūvinimo bei lietuvy-

zmas. net ir jis po ilgesnio 
’aiko nusilps. jeigu jo krau-

... 1 x- 1 1 jas bus nuolat iščiulpiamas.
Aldona Drazdyte. Mykolą. ^1 suorantamas prez. 
Dranga, Temas Gasparams, Johnsono 5usil,jI)ininla5 ų
Vytas Kasniunas. jr., Skir- , •

-xx-- i a- skirtumą tam įsmoKeųmųma M a kaityte ir Jonas Si............................................. užsieniui ir is 10
paila.

KĄ DAVĖ 3 METU

RIAUŠĖS
Nelengva buvo ukrainiečius komunistam- Kalbama, kad šiais me-

jie atkakliai priešinosi, arti 8 mil. jų žuvo. beveik tiek pat bžj iiUikymo iieįvijoje dar- tais masinių riaušių bus dar
buvo ištremta Į Sibirą vergų darbams. Bet ir šiandien 
ukrainiečiai dar vis tebesipriešina bolševikams visais ga
limais būdais.

Laisvajame pasauly gyvenantieji ukrainiečiai (JAV 
jų yra apie milionos ir Kanadoj apie ketvirtis miliono > 
yra gerai organizuoti ir išvystę stiprią savo veiklą.

Mes sveikiname ukrainiečius jų tautinės šventės pro
ga ir linkime sėkmės jų pastangoms atgauti laisvę ir 
nepriklausomybę.

bai yra be kompromisų rem
tini ypatingai, bet ne išskir
tinai. šiais Lietuvos Nepri
klausomybės Atstatymo 50- 
ties metų jubiliejiniais me
tais.

II.

Kas kitur rašoma
DEMOKRATIJA

IR AUTORITETAS 1I
Mūsų Pastogės redakto- Į 

rius rašo. kad nors gyvenam i 
demokratiniame krašte. bet: 
"galutinėje išvadoje mes visi 
dar neišmokom nei demo
kratiškai galvoti, nei demo
kratiškai elgtis". Mūsų su
sirinkimai rodą. kad mes 
kažkaip iškreiptai demokra
tines laisves suprantam ir 
dažnai jas net piktnaudo- 
jam. "Kiekvienas tariasi e- 
sąs teisus kalbėti ar spręsti 
kaip nori. nesiskaitant su ki
tu arba nepripažįstant jo
kio autoriteto“.

"Tačiau net ir tobuliausia 
demokratinė santvarka savo 
piliečius moko paklusti au
toritetui. suvaržo jų laisves 
tiek. kad nesijautų anarchi
ja. o būtų naudinga visiems. 
Dėl to. kad demokratija ne
pavirstu anarchija, o būtų 
sutartinai dirbančių ir susi
klausančių žmonių bendruo
menė. net ir ji reikalinga 
autoriteto, kuri piliečiai pa
tys sudaro, juo pasitiki ir 
jam paklusta“.

Tikra demokratija reika 
linga ir mūsų visuomenėje

"Daug rankų didelę naš 
tą pakelia, bet kad tą galią

ĮDOMIOS KNYGOS

Romanai
Vincą* Ramonas: MIG

LOTAS RYTAS, i o i.,
Kaina $2.50. Gauna- a i 
leivio administnv ...

Jeronimas Ignatonis,
ŽIAI, -»V1 psi., z. .

Andrius Valuckas 
MUNO SŪNUS, ro. 
suvalkiečių ūkini. •. 
mo 1935 m., 1 tuma 
psl.. kaina $3.00.

Andrius Valuckas.
MUNO SŪNŪS. L 
428 ps! . kaina 8 J.0< .

Sally Salminen, KATRY- 
NA, omanas, lai n ■ 
dijos literatūros ą,
291 psk. kaina

Petr. Taruiis, VILNIAUS 
RŪEAS. 495 į -k, 
minkštais viišekai? , i 5. 
kietais viršeliai- 8".T.

Jurgis Gliaudą. DEkh’NO 
ŽENKLE, prerni; 
manas, 231 psk. kai:.. 82.5 i 

Albinas Baranau kas, 
KARKLUPĖNUOSE, 
mijuotas romanas 1 ■ ri., 
kaina $2.50.

Kazvs Almenas. UPĖ I 
RYTUS. UPĖ Į ŠIAURE, 
romanas I dalis. 325 N 
dalis 302 psk. kiek; k • - 
iies kaina $3-00.

Alė Rūta. KELIAS I 
KAIRĖ. premijuotas r >ma- 

į nas iš JAV senos! :
Į lietuvių grver.im .z-' -k.
kaina $3.00-

Vvtautas Volertas. GY
VENIMAS YRA DAILI S. 
romanas iš lietu’ !;i 
tų gvvenimo. 212 !" :•
na 52.50

Vvtautas T ''Ė
TEKA VINGIAIS .... -
332 psk. kaina 83 k 

i Vacvs K ava’iūr 
NU GIESMĖ, r,—

| romanas. 201 p?'.

Alovras Baronas.
ČIOJI MOTERIS.

Pietų Korėjos parlamen- ^a? U"

s* JAV biudžeto 
Charles J. Zwick.

direktorius

gaunamų
pajamų kiek salima mažinti i
ir pagaliau visai panaikinti. | SllMia <alvosuki() turi nauja. 
Anie io tuo reikalu oasiū-i -

daugiau, negu r neitais me
tais. Tai pažiūrėkime, ka se
nato tyrinėjimo duomenimis; 
davė paskutini’; u trijų me
tų riaušės.

196-5 metai- 'ausiu buvo

Apie jo tuo reikalu pasiū
lymus jau esame anksčiau! 
rašę.

I
NAUJAS VOKIETIJOS

ŽVALGYBOS VADAS

Iki šiol Vak. Vokietijos 
karo žvalgybos viršininku 
buvo generolas Galenas, ku
riam gegužės 1 d. sueina 66

KORĖJIEČIAI SOVIETU 
NELAISVĖJE

LŪ-
5?0
NE-

280

NE-

•5. 1966 m. — 21. o pernai metai amžiaus, ir jis turi iš- 
ŠALSS Centro valdv- net ”-5. taigi viso labo 101. eiti i pensiją. Jo vieton pa

lose 196-5 m. žuvo 36 žmo- skirtas gen. Vesselis.
1 Siu-ti Metrašti i sveti-1 nės- Pernai Gen. Galenas antrojo pa-

' mus kraštus Pietų Ameriko-! 83’rai vi?0 Iabo 13°- saulinio karo metu vadova-
Jose sužeista 1965 m. — vo tam Hitlerio vyriausiojo

l. 206. 1966 m. — 520. 1967 štabo skvriui. kurio pareiga
m. — 1.897. viso labo 3.623 buvo sekti sovietų armijos
asmenys. veiksmus ir kas dedasi jos

Suimta 1965 m. 10.245. užfrontėje. 194-5 m. gen. Ga-
1966 m.— 2.2'". 1967 m.— ienas su dauguma savo
16.389 asmenvs. Viso labo 
suimti 28.932 asmenvs.

nuvažiavimas įparei
goja
ba:

j je, Europoje bei Australijo- 
. je visiems jai žinomiems 
I studentams:
i 2. Sušaukti visų Lituanus 
žurnalo darbu artimiau su
interesuotų asmenų posėdį 
Chicagoje dviejų mėnesių

Įgytų, reikia, kad toms ran-į bėgyje su tikslu prieiti pata- 
koms kas vadovautų, jas j riamąji balsą turinčio spren- 
vienaip ar kitaip nukreiptus dimo dėl Lituanus žurnalo

ben.dradabių pabėgo pas a- 
merikitčius ir atidavė jiems

naudinga ir prasminga 
kryptimi. Tam reikalinga 
vadovybė ir autoritetas".

Savo vadovybę turime 
remti, o mes dažnai ją žemi
nam. "Teisybė, demokrati
nių laisvių rėmuose pateisi
nama ir autoritetų kritika, 
tačiau ne jų žeminimas ar 
jiems panieka, ne su jais ne
siskaitymas.“

Viena vadovybė nieko ne
gali padalyti be kitų pagal
bos. ”Jokia valdžia neatsie
kė ko nors be piliečių tal
kos, joks generolas nelaimė
jo mūšio be kareivių... Dė
damiesi geiais demokratais 
galėtume suprasti, kad ne 
priekaištais ir žeminimu ko 
nors atsiekiama, bet sutarti
niu ir nuoširdžiu bendradar
biavimu. Demokratija duo
da labai daug privilegijų.

ateities:
3. Skatinti visus ŠALSS 

narius užsiprenumeruoti Li
tuanus ir jį. kaip Studentų 
Sąjungos Įkurtą žurnalą, vi
somis iėgomis paremti.

III. Suvažiavimas Įparei
goja ŠALSS skyrius:

1. Pasiiūpinti. kad kiek
viena jų ribose esanti biblio
teka užsisakvtu Lituanus*• ±
žurnalą. Lituanus Fondaci- 
jos planuojamas leisti ”Stu- 
dies ir* Lithuanian History 
and Culture“, Lietuvių enci
klopediją anglų kalba. Ma- 
nyland Books knygyno lei
dinius ir Įvairias kitas anglų 
kalba apie Lietuvą knygas 
pagal skyriams Centro val
dybos pateiksimą pilną są
rašą.

2. Pravesti programą bent 
viename jų ribose esančia-

bet lyeiai uždeda ir daugy- me amerikiečių radijuje Va- 
bę pareigų ir atsakomingu-' sario 16-tosios jubiliejinių 
mo“ ' metų proga.

Taip teisingai samprotau- IV. Suvažiavimas sveiki
na Australijoje leidžiamos' na visus jaunimo sąskiy-

Nubausta 1965 m. 2.074.; savo archyvus. Nuo to laiko
1966 m. — 1.293 ir 1967 m. gen. Galenas labai artimai
— 2.157. viso la -o 5.434 as- bendradarbiavo su atitinka- 
menys. momis amerikiečių jstaigo-

Medžiaginiu nuostolių tos! mis. 
riaušės padarė 1965 m. 840: Gen. Galenas turėio di- 
mik. 1966 m,. — 810.2 mik. dėlių gabumų teisingai iver-
1967 m. — 8664.5 mik. Viso tinti padėtį. Jis prieš 4 die-
labo per tuos trejus metus nas numatė sovietų didįjį 
dėl rasinių riavš’ų nuostoliu puolimą 1945 m. sausio mė- 
b’uvo 714.8 mil. dolerių. Iš nesi. Kai apie tai buvo pra- 
tos sumos 210.6 mil. dolerių nešta Hitleriui, tai šis pava- 
nuostolių padar. ta nekilno- dino generolą visišku idiotu 
jamam turtui i’- 504.2 mil. ir pasiūlė jį pasiųsti į bepro- 
dol. visokių kitokių. čių ligoninę. Ir iš tikrųjų tų

metų sausio 12 d. sovietų
kariuomenė pradėjo pulti, 
kaip generolas buvo numa- 

Pernai JA\ gaisruose žu- yaf|a vokiečiai pradėjo 
vo 12.2C0 žmonių, o medžią- atsitraukti
giniai nuostoliai riekia 2 bi- 
lionu dolerių. Palyginus su xx„
1966 m. pernai žmonių au- DIDMIESČIUOSE NEGRŲ 
kų padidėjo 100. o medžią- DAUGĖJA
giniai nuostoliai 200 mik do
rėnų. JAV gyventojų surašymo

GAISRU NUOSTOLIAI

Daugiausia r-žnvje žuvo. 
kai lapkričio 2 > d. sudužo

įstaigos žiniomis, nuo 1960 
iki 1966 m. didmiesčiuose

lėktuvas ir jo gaisre žuvo 66, negrų gyventojų padidėjo 2 
žmonės. Medžiaciniu nuo- mil galvų, o baltųjų sumažė- 
stolių daugiausia padarė ki- jo 1 mik
lęs Anollo erdvėiaivy gaiš-

•a Mūsų Pastogės redaktorius džius ir studijų dienas, įvyk-'■ ras atsiėjęs 75 mil. dolerių. 
;.l V. Kazokas. siančias 1968 m. Pietų Ame-1 Jame žuvo ir 3 a.-tronautai.

Pagal paskutinį JAV gy
ventojų surašymą negrų yra 
21 su puse miliono.

to delegacija kreipėsi i Rau 
donojo Kryžiaus tarptautini į 
komitetą, prarydama išaiš-! 
kinti 7.000 korėjiečių, dir 
baneių prievartos darbus 
Sachaline, likimą.

xAntrojo pasaulinio karo 
metu japonai, kurie buvo 
užėmę Korėją, 40.000 korė
jiečių išvarė i Sachaliną 
prievartos darbų dirbti. Kai 
1945 m. japonai buvo su
mušti. sovietai atsiėmė ir 
Sachaliną, bet 7,000 korė
jiečių ten dar tebedirba lyg 
belaisviai.

KAL-

kain3

TRE-
r, - - - , r

kaina 82 -59.
Kazvs Plačeris. PUI KU-I 

ANT KELIU.... rrmara- iš 
i kun. Strazdeli 
II laida. 169 r-ri.' • ; ■ o

Juras Glia„d» < < " Q. 
SPARNIŲ SOSTAS • — N 
luotas romanas U nr 
^migrantu gv^-pnir 
'sk. kaina $2.50.

Juozas Krsl kam’ ~t

U

TI'
NAGO UGMS.

20-5 r.U .1 .<aira

NEPILIEČIAMS REIKIA 

REGISTRUOTIS

Neturintieji JAV piliety
bės iki sausio mėnesio galo 
turi įteikti paštui nustatytos 
formos kortelę, kuri gauna
ma kiekviename pašte. Tos 
pareigos neatlikusieji gali 
būti griežtai baudžiami.

Kortelę reikia pačiam nu
nešti į paštą ir Įteikti valdi
ninkui. Paštu jos siųsti ne
galima.

STEPONO KAIRIO
PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
gauti dailininko A-

Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
* s 8 colių dydžio už 80 cnt

■omanas.
'2.56.

Alovzas Barone* •
TAI IR BEDUGNĖJ 
nijuotas romanas ; “ k.

$3.90.
Vvtautas Alanta,- T' r?

DVIEJU GYVENI VU u 2
msl.. kaina $4.56 

Juozas Švaistas: T’G’T-
RIAI PLAUKIA, rr-"k
’š knygnešio kur M ’t- 
-avičiaus gvvenim . 2“ ' psT. 
Vaina $2.50.

Juozas $va;«ta-.: IO SU
ŽADĖTINE. vnemfio eTa s 
•omanas Tš Vinco KodbVns 
ryvenimo. 394 pusi »:aira 
‘4.00

Pranas Nauiokait?«: U-
PELIAI NEGRU T A j 
KALNUS. 509 pusi. i i r a
tR 00.

Alovzas T>«7cn*« VtPNI-
$1 MEDŽIAI. 117 pri ka.- 

$ 1 50
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kr.dikn; ri<o 

prpmiiuotns rom-” ■ 2!5
nei kaina 89

VTENTST MFD’MM 
nas. narašč Movzr,^ U-,™. 
nas. 117 psl U»ina 50

KATPYNA. Sallv Salmi
nen, garsios švcki r-i vto- 
jos romanas. 291 pri., kai
na $5.00.
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPBBLA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas
KALIFORNIJOS PADANGĖJE CONNECTICUT KLONIUOSE

LONG BEACH, CAL

Šis tas iš Lietuvių Klubo 

veiklos

KAS YRA NOMINUOTI 

I SLA VADOVYBĘ

Gruodžio mėnesį buvo no
minuojami SLA kandidatai 
i SLA vadovybę. Rinkimuo- 

viai turėjo visokių parengi- se dalyvavo 1421 narys iš 
mų, kuriuose dalyvavo ir, 102 kuopų.
Long Beach lietuviai. Spa-J
lio 21 d. Long Beach lietu-j Balsu gavo: Povilas Dar- 
vių klubas surengė didelį ru- gis 1149 ir Jonas Daugėla 
dens balių, kurio šeiminin-į 256, į vicepirmininkus Sta- 
ku buvo klubo pirm. B. Mor-' sys Gegužis 1189, Elena Dė
kis, jam padėjo valdybos venienė 75, i sekretorius 
nariai P. Petraitis, V. Arčis. i Berta Pivąjonienė 1045. 
O. Me kišienė ir J. Matijošai- Petras Jonuška 347, į iždi- 
tis, K. Urnežis. J. Mikalonis ninkus Eufrozina Mikužytė 
ir St. Jasutis. • 1266, Jonas Gricius 70. į iž-
...... , , ! do globėjus adv. SteponasSe.mm.nkiu vadove buvo

Danute Rudok.ene, jai tal-| 9gg vi!jus ži 293 
kmmkuvo jos sesuo Onute, Budvjtjs 84 )

Vasarą Los Angeles lietu-

Aldona Morkienė, R. Pret-! rus kvotėjus dr. Steponaskienė, M. Jasutienė, Tarno- Bifžis d ’ p y‘al
saltiene- i rius 27.

Svečių atsilankė iš Los'
Angeles ir kitur, visi buvo Kaip matome, daugiausia 
patenkinti, šoko ir kaip kas balsu gavo dabartiniai va- 
įmanė kitaip linksminosi iki j dovybės nariai. Rinkimai 
vidurnakčio. Parengimas, bus balandžio mėnesį, 
klubui davė gražaus pelno.

HARTFORD. CONN. 
Užpuolė šaltis, sniegas 

ir gripas
Ir mūsų miestą žiema su-

WATERBURY, CONN. į 

Dr. P. Vileišį kaltina, kad į 

neprižiūri savo namų

Vietos laikraščiai rašo, 
kad miesto sveikatos valdy- kaustė, privertė sniego, šal-į 
ba paprašė teismą suimti. tis \ is sukosi apie nuli. Su 
kelis ramų savininkus, kurie šalčiu atėjo ir kita nelaimėj 
nepašalina savo namuose į Jei esi sveikas, tai gerai ap- 
departamento nurodytų trū-! sivilkęs gali ir šaltį pakęsti, 
kūmų. Jų tarpe yra ir dr. bet blogai, kai liga užpuola.
Petras Vileišis. Jis Water- 
bury. Republican korespon-

O dabar retas namas, kurio 
nebūtų aplankiusi Azijos!

dentui pasiskundė dėl tokio. flu. Todėl kiti sako, kad ne
sveikatos departamento el
gesio. Aš. sako, jo nurody
tus trūkumus visuomet paša-

reikia r ė daktaro šaukti, nes 
visviena sunku ji gauti, ka
dangi perdaug sergančiu.;

linu. o čia mane suima ir ei- liga. sako, visvien praeis, 
giasi kaip su kriminalistu i tik reikia pasisaugoti nenu-i 
tik dėl to, kad trūksta poros ■ šalti.
elektros kamščių name, ku
rio nuomininkai jau keli 
mėnesiai nemoka 
nors vienas tų nuomininkų ; ti' geriau tioj’šauktis g\^dy- 
tun nec 3 automobilius. Į tojo pagalbos.

Luckienė

Patarimas neblogas, kol; 
nesergi, bet kai liga užpuo-' 

nuomos, ja taj neapsimoka rizikuo-

KAS SKAITO KAMI 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Gruodžio 16 d. buvo klu
bo narių susirinkimas. Jameį 
turėjo būti renkama naujai 
valdyba, bet, Kostui Urnie
žiui pasiūlius, vienu balsi i ’ Draugo“ romano kon- 
nutarta palikti dar viene- kurso komisija iš 9 atsiųstų 
riems metams senąją valdy- romanu premiją paskyrė 
bą. Tuo būdu ir šiais metlis' Bytautui Vollertui už jo ro- 
klubui vadovaus šie asne-;maną 'Sąmokslas“.
nys: pirm. Bruno Morkis,; -joj au išleisti du 
vicepirm. Juozas Matijcsai-jy Volerto romanai; „Upė 
tis. sekr. Povilas Petraitis,! tej{a vjngjajs« jr „Gyveni- 
fin sekr. Ona Mekisiene ir mas vraf|aikjf.k 
ižd. \ incas Arcis. - !

~ ... , .... .. Premija bus įteikta kovoRevizijos komisijęn .s-, d TJada kn' ,.inkoje
rinki,: Bromus Basiui,s.. irodvs j,. •„ ••^įmoksiąs“.
Bromus Seliukas ir Marija;1 • J * 
Aftukienė. j

’DRAUGO“ PREMIJA 

V. VOLERTUI

I
NEW BRITAIN, CONN. j 

Nepriklausomybės sukaktį į 

minėsim vasario 11 dienų Į

New Britain ir apylinkės 
lietuviai Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo paskel
bimo 50 metų sukaktį minės

New Yorko slaptosios policijos viršininkas Albert Whitaker nagrinėja padirbtas šimtines, kurios 
pakliuvo i policijos rankas Kennedy aerodrome, ten suėmus Floridos advokatą Joel I.ee (viršuje 
dešinėje) ir James Clark (dešinėje apačioje). Kol kas tokiu šimtinių konfiskuota $1.1 mil. ver- 

BUS GALIMA LAIMĖTI ' SP*jama» kad tai buvo pirmoji siunta ir kad viso labo jų yra padirbta $50 mil. vertės.

PAVEIKSLŲ

Daugiau kaip 20 lietuvių 
dailininkų atsiliepė Į Jung-' 
tinio Finansų Komiteto krei-!

Toronto miestas kasasi

vasario 11 d. šitokia tvarka: j pimąsi ir padovanojo po kū-; 
11 vai. lietuvių parapijos i rinį komiteto

bažnyčioj bus laikomos pa-

is sniego

Susirinkimas nitarė iš
kilmingai paminėti Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mo paskelbimo 50 metų su
kaktį. Tuo reikalu rūpintis 
pavesta muzikui St. Kalvai
čiui, D. Mekišiui. Ad. Biek
šai ir J. Mikaloraui.

Minėjimas bus gražioje 
W.0.W. salėją II Plymouth 
St. (prie Long Beach Blvd.. 
ir Market Stj, North Long 
Beaeh, Cal.).

Minėjimas bus vasario 18 
d., pradžia 1 vai. popiet. Po 
minėjimo bus pietūs.

CHICAGO, ILL.

Dail. V. Rato paroda

Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejuje (4012 Archer 
Avė.) nuo sausio 13 iki sau
sio 26 d. yra Australijoje 
gyvenančio, bet viso pasau
lio lietuviams ir daugeliui 
nelietuvių žinomo grafiko 
Vaclovo Rato kūrinių paro
da. Paroda atidaryta kiek
vieną dieną nuo 1 iki 4:30 
vai. popiet.

V. Ratas yra dalyvavęs į-

rengiamiems;
laimėjimams Lietuvos Lais- Sausio 15 d. nuo ryto iki 

( vės Kovos Metų programos vidudienio čia jau buvo iš- 
tuvos laisvės, o 2 vai. popieti vykdymui finansuoti. Lietu- kritę 12 colių sniego ir 2 co- 
visų lietuviu susirinkimas vos nepriklausomybės atsta- ^ai lietaus, o dar snigo ir iki 
Lietuvių name. 354 Park tymo 50 m. sukakčiai pa-; vakaro. Dėl to mokyklos bu- 

gerbti savo kūrinius paauko- v? uždarytos, tik pusė žmo- 
jo šie dailininkai: , nių pasiekė savo darbus ir

Aneliūnaitė. Balkuvienė, Į įstaigas, nes dėl gausybės į 
Bagdonas, Elskus, Galdikas.) sniego ir autobusais bei ki-j 
Ingelevičienė, Janusas. Ja-, tom viešom priemonėm ke- 
siukynaitė, Jonynas. Juodis,! liaujančių susigrūdimas la-j 
Pautienius, Raulinaitis, Rumbai apsunkino susisiekimą.į 
tenis. Stankūnienė. Suba-;
čius, Urbaitytė, Viesulas,! Dienraščiai rašo, kad tiek į 
Vitkus, Vizgirda. Žoroms-i sniego Toronte nėra buvę 
kis. j jau 50 metų. Žinoma, jį va-'

__ _____ Dar laukiama keleto kitų' lantieji darbininkai turės į
senus ir jaunus — dalyvauti i jau pasižadėjusių dailininkų daug darbo, o narnų savirin-! 
šitos nepaprastos sukakties kūrimų. į kai nepatogumų ir didesnių j

Tie šiam tikslui paauko- išlaidų.
tieji kūriniai bus parduoda
mi laimėjimo būdu. Bilietus 

į platina visos Lietuvių Bend- 
į ruomenės apylinkės, ypač 
’ Jungtinėse Valstybėse ir!

Savanoriai-kūrėjai. gyve-i Kanadoje. Bilieto kaina po 
ną Connecticut valstijos ri-! 1 dolerį. Perkantiems knv-' .

maldos už žuvusius dėl Lie-

Park
gatvėje.

Į minėjimą pakviesti aukš
ti valdžios pareigūnai, jų 
taipe ir miesto majoras Paul 
Manafort.

Meninė programa bus 
muz. J. Beinoro paruošta.

Minėjimą rengia Ameri
kos Lietuvių Tarvbos sky
rius. kurį sudaro vietos lie
tuvių draugi jų atstovai.

Rengėjai kviečia visus

minėjime. Tegul nepalieka 
nė vienos tuščios kėdės.

SAVANORIAMS-

KORĖJAMS

Dar dėl spalio menesio

.................... i vairiose bendrose parodose,
kviečiami visi Australijoje vraDalyvaiti 

Long Beačh, Los Angeles ir 
kitų aplinkinių miestų lietu
viai.

surengęs 
pats vienas 5 parodas ir 2 
parodas JAV. Paskutinioji 
neseniai buvo New Yorke ir 
turėjo didelį pasisekimą. 

Kas tos parodos Balzeko

parengimų

Kaip jau Keleivy esu la
bose, prašomi ryšium su 50-! gutėmis — 5 doleriai už 6įs^s’ sPa^° mėnuo čia buvo 
tuoju Vasario 16-sios minė- bilietu knygutę. j gausus parengimais. Vieni
jimu kuo skubiausiai pra-1 Vienas iš pirmųjų bilietų; jų buvo suplanuoti prieš me- 
nešai man savo adresus. ’ ' " ------- 1' ”

Sav. kūrėjas 
Jonas K. Karys

kojo Jungtiniam Finansų 
Komitetui $250. (Elta)

60 Sims Street 
Bridgeport, Conn. 06604

Klubo valdyba deda pa
stangų, kad majoras vasario 
16 paskelbtų Lietuvos nepri-.
klausorybės diena. Tai bū-Į ^-’a^iejuje dar neaplankė, 
tų pilffias toks įvykis šio 
kurortinio miesto istorijoje.

paskubėkite aplankyti, nes 
ji uždaroma šį penktadienį.

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams

Įsigijo Vliko pirmininkas! tus, kiti vėliau, bet visi vyko 
dr. J. K. \ aliūnas — už $50. į spalio mėnesį. Na. o rezulta- 
Be to, jis ir tiesiogiai paau- })UV0 tokie: vienas pobū-

KANADOS NAUJIENOS

Šiame susirinkime buvo 
pateikta galutinė “Rudens

r

Prieš kelętą metų mirė 
šio klubo didelis veikėjas 
Povilas Atkus, testamentu 
dalį savo turto palikęs klu
bui. Neseniai iš to palikimo 
klubas gavo $1.097. Meti
niame susirinkime pirm. B. 
Morkis papasakojo apie ve-

Mirė K. Malinauskas

Sausio 4 d. mirė Kazimie
ras Malinauskas. 75 m. am
žiaus, vienas iš nepriklau
somos Lietuvos kooperati-

vis sėkmingas, du turėję 
į nuostolių, trečiasis dar iš
sivertė šiaip taip. o privatiš- 
kas baliukas sutraukė per 

į 25C žmonių ir linksmai pa
sibaigė.

Dabar Toronte tokių pri- 
vatiškų “baliukų“ rengiama 
vis daugiau, ir nors jie lan-

ninku, ilgus metus vadova- 
lionio Atkaus klubui ir kitur į vęs Lietuvos Žemės Ūkio! susirinko daugiau negu rei- 
nuveik;us darbus. Visi na-Į Kooperatyvų S-gos Šiaulių'kalinga kvorumui, ir susi 
riai atsistoję ir susikaupę skyriui. i rinkimas įvyko.
pagerbė jo atminimą.

Po Vasario 16 minėjimo 
klubo valdyba nutarė su 
rengti klubo nariams vaišes 
o gegužės rpėnesį Motinos 
dienos minėjimą.

J. M.

TORONTO, ONT.

SLA 236 ko. susirinkimas ' baliaus“ apyskaita ir finan- 
Sausio 14 d. buvo šaukia-' sų sekretorės O. Indrelienės 

mas SLA 236 kuopos susi- metinis pranešimas. Jis bu- . . . . ,
rinkimas, kuris turėjo prasi-) vo įdomus tuo. kad paaiškė-. Rytojams kainuoja braneia,. 
dėti 1 vai. dienos, bet dėl į jo, jog kuopa turi 124 gera- ! bet iš anksto sutraukia net į 
lietaus ir sniego, suparaly-nne stovyje suaugusius na-, 3-4 šimtus žmonių. Tuo tar-į 
žavusio susisiekimą, nariai, rius ir 43 vaikus. Į centrą, pui viešus visuomeninio po-' 
gerokai vėlavo. Bet vis dėl-! pasiųsta $6.695.70 nario mo-, būdžio parengimus tiek pa-! 
to, nors ir pavėluotai, narių! kesčio. Ligonių kuopa ture- traukti publikos neįmano-! 

i : j0 12, ir jiems išmokėta pa
šalpų $690.00. ,ma*

Buvo svarstyti ir kiti rei
kalai, tarp jų kuopos na-Šiame susirinkime buvo; kalai, tarp jų kuopos na- v”a

Velionis Chicagoje paliko numatyta rinkti, perrinkti į nams „■ bičiuliams Juozapi- henriraome„ėn isi.
su.1 liūdinčius žmoną Juze. sū-) ar pririnkti kuopos valdybą, mų baliaus surengimo klau- 8kverbįsi fea kuria rcikjtu 

j. | nūs Kazimiera ir Henriką su ir kitus organtB bei parei- Simas. Tos Juozapines jau šalinti Bet tai galėtų padai 
n,™ Šeimomis, Kanadoj brolį gūnus, -bet dėl negausaus čia buvo tradicinis parengi- . „ . .7 = , j„kstu-
,nOS Joną ir Lietuvoje brolį Sta- dalyvių skaičiaus tie rinki- ■»»« - dai n.„.i..n„ ryti tik jų rengėjai. Linkėtu 

sį. Jiems reiškiame gilią už- mai atidėti kovo mėnesio su-
uojautą. sirinkilnui.

mas ir tik dėl nepalankių .. •__ . ...
aplinkybių pernai jos buvo ™e Jiems apsimąstvti. 
neatšvęstos. J n.

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun
gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų 
knygų. Jis, norėdamas, kad tos knygos grei
čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarė

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomy
bės akto pasirašytojo Stepono Kairio atsimini
mų I tomas, 416 psl. Čia Įdomiai pavaizduoja
mas lietuvių tautinio atgimimo laikotarpis iki 
1905 metų. Priede daug dokumentų.

Kaina buvo $5.50, dabar.......................... $2.00.

II tomas, 480 psl.

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
Kaina buvo $6.00, dabar ......................... $2.00.

DIENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių 
karaliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų I to
mas, 464 psl. Knygoje* vaizduojamas spaudos 
draudimo metas, knygnešių laikai, jų organiza
cija ir kt., pridėta daug dokumentų

Kaina buvo $6.00, dabar .......................... $2 00.

PENKTIEJI METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas 
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir- - 
mieji revoliuciniai "pamokslai“, savos valdžios 
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt. Priede 
daug Įvairių dokumentų.

Kaina buvo $6.00, dabar .......................... $2.00.

TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO
VIETŲ RUSIJA, parašė Kipras Bielinis. 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

Kaina buvo $2.50, dabar ........... 75 centai

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.

ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broadvvay, So. Boston, Maas. 02127

Įi♦»»♦♦♦*»*»*»»»**»»♦»<#♦♦**«»»»»»»»»»««»»»*»»»»»»»»»«
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Iš pavergtos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin U Lietuvos!
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Tai Apeik, nr. S. turis. numatomai paleisti Į mėnuli

xi.a>.-o ti džeiki.

Žydai pagerbė 0. Šimaitę

| Žmogaus kūno lopymas Ką tik gavome:
MEDICINOS STEBUKLAI kada žmogus yra tikrai mi- IŠ SUTEMŲ Į AUŠRĄ.
IR ŽEMIŠKI KLAUSIMAI f^5/ TaJ svarbu, nes paia-e p.-<J. di A./ar.ac

kaip minėta, mirusio žmo- F. Ramūnai, Jo3 y-.., kai-
v .iev, 8^ 'sirėi reikia persodinti ra $6.90.

PEILIO ASMENYS, Jur-
LtitiįyįtitišSt S

------___-Vi- Hantl- organas gyvus, kai žmoguj 1
‘ koia. >Ta faktižkai Jfe: DAINŲ SŪKURY 39 :x>-

mo būnu mirties paskelbimo p ji ;a<o. y
momentas bus nutęstas tai surink'seKmr.gai sugros idec zmo-................. ,. - , - “......Tik na. imtoji sirdis jau bus nebe- ne, 12 

-._tiiTti7i - --k • • i tinkama Įdėti kitam žmogui.
sjeu ... - — .r šioje sn- nepasivėlinti, gali
te vra raroma Giežiausia - _ - Ttiy.  ma žmogų ir peranzsti nu-
p^zarga. marinti. Taigi, besistengiant

Iki šie. ti-nuima: oerso-

įsrna a.-::. nuplauna 
ranka ir m. bet d ne taip ~ ~ k r -į f“-**“ - •'• da.nq&j,

• momentas ous nutęstas tai, surinko Gražina Šimukonie- 
5 mažo formato psL, 

kaina $1.00.

tinta blužnis, kasos liauka.

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA, Pay./. rzipiku at- 

psl., 
60

žmogų palaikyti gyvą, i siminunų I! :o;..a-. 4*. y- 
a įrita camnnirimi ;,r j.-l; >-la .-;a..r. i •-<•

vieną
galima kitą sąmoningai ai

ls sveunas in-istas 1954 nas, kas gali duoti leidimą 
retais. siti tokių opera- pasinaudoti mirusiojo vienu $2.50.

erų ;an pacaryra apie 1^00. arkitu organu? Kas gali tą SU DAINA, -2 raudies 
Siarr.er aite tusę tam ope- leidimą atĄankri0 daine- ir ka.ti.-.ų autorių
ruccųjų gyvena dvejus ir j Sakoma, kad veikianduo-
daugiar merų. Įse įstatymuose aiškių atsa-. Surinko Gražina

Kri rys t imą kartą bu- kymų i tuos klausimus nėra. į nė, ki 
j v. r-e: įkirtos 1963 m. Pen- Jau yra buvę dėl to girtų, j psl.. kaina $2. .
Į k~ ti,ii 20 žinomų ai- Taigi, gydytojai bijo. kad PAl LIL,S AVGIUS>

enera.-c-.ai. ta e Gamomis.
imkor.ie- 

ninio formato, 3-51

i stiklinu gyverit^as buvo
• pratęstas.

t Piki paskutiniuoju metu 
pradėtos persodinti ir žmo
nių strtvs. Pirmoji tokia o- 

padaryta

nebūtų patraukti atsakom) 
bės. padarę baudžiamąją o- 
peraciją,

Aišku, su laiku ir teisinė

dideli pu-ia lai. ko ĮžytciaU; 
dailininko _ av^ik-lai ir A.

;ri 7. Valiaus

teraera ouvo
šių medicinos stebuklų pusė. ="‘SIP—--c1-- . 
bus sutvarkyta, kad tik žmo-Į ?i ^a, kaina >1 ..oo.

i. • *

Nev. Y. £t pernai gruodžio nija galėtų naudotis nau-, DANGUS DEBESYSE,—
?. Afrikoje jausiais šio mokslo laimėj!- I91r-191

gra tiži. 6 d. Iki šio! tokių mais.
Ona Šimaitė, buvusi Lie- teikusių žydams pagalbą.. ot«erati;ų ;au padaryta 5 ir į 

t- s Universiteto tibiie te-Eilė tokių asmenų minima ruošiamasi ;ų daryti dar ' 
.l-iupatiyi«sPlril. Erledmano knygoje daug tingiau, šiandien iš

n. >gyveniniai, 
parašė Juozas Švaistas. 32-5 
psl.. kaina minkstaĖ vne- 
liais $2.-5 kirtuis $3.7-5.

Vysk. P. Bučio atsimini
mai. Ii t-.me- 2'2 kai-Ką dovanoti ?metu Lietuvoje buvo viena "Tkeir Brothers Keepers" šios rūšies operuotųjų 4 

iš tu lietuvių, kurie organi-Crown P ublishers. Ine.. N. {jau mirė ii vienas dar tebe- 
teikė pagalbą nacių York. 19571.-Z--

-u. i .an.-... i ;s . .emu* • - • fc.
'Utmv ta-, a: lauž mas eulu-

--- j tęs ir. žinoma. n-runa- ■ *•

fej ^ena. ; Paskutinis posėdis. Juozo
Atssiru aut.o dabą perso-j Jeigu yra reiKalas ameri- Audėno at'grunimai, 277 

is getu m issige.oėti nuo jiem Didžiosios ne atmes m.ein Ginimu - v a susijęs su nepa- in^činj padovanoti knygą, psl. kair.a $4.'. .
^r-titiestes pagalbos rankos į prasta - sunkumais. Visųjų Keleivio administraėijo- r. a $3.59.

.jegalite gauti šias tinkamas Nžrdž^ pulka^ BaIės
-rSSra Tale*, Manyland X ar a r a —

leidinys paaugliam* Lietuvos konstitucinės tei- 
anąhį kalba a- sės klausimais, arašė K.»s-

Ur.; • r.grcS'^2
ttis pa o;aus. Tokius pagal-neliko pamirštos ir Izraely? pirma sunku gaut: 1 
'oos telkimas ttisit-giniai Jeruza.ėje veikiančio Kan-, kalingu .-tūno dalių.

šiantien tau sugebamazuo’: n ė-ė mirtim ir telbėt .tim. kiniu m Didv.-riu Jad Va-’

. 24 . 24 —<Ū4 U... sioį jeigu va
ak na naminių ~tėwnės ’

tolimoje iiau* 
i reje, 175 peeL

a-i
P&.V»3»,~: ti^--- et.V - - * *- U _ d . -'Si ' -r. r * * --fj d’ z , - --<X- J *.24 ---1- ‘
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i iena .ab.au^.a. pa^ž-meuais ru.arė Onai š.ma..e.» yra reisą. ; ;Gėt; tą ar kitą popieriuje, kieten viršeli*i*, 
I organą. ;is yrą imamas iš a- lcahia $5.00.

anko“. Bet ką Timeles* Litbuenia — pa- 
rų;ų ų užGavnio da-ne. Teisingųjų Alėjoj, paso- dar.n; ;ei tokio "banko'* nė-į rasė buvęs JAV atstovas 

ra ;ei i gana negalima ii- i Lietuvoj Owen J. C. Norem. 
gai užšald;.-ta ar kitaip ap-, 299 psL, kaina $4. 
saugota i.na; išlaikvti tin-! Tai labai gera dovana ne-

1 i-. rntnsių tam uždaviniui ir. suteikti Teisingųjų medali1
■^u-* ■ T-ti'uu visų sėkmingiausiai ir -Jeruzalės Atminimų Kak Į titinkam.i24^

atlil-mti ?-:. .'....24. . , į A-
darbus yra Lu- dinti medi jos vardu.

Gijimų ir neseniai Vilniuje
u-e-r.ų ųųų- ų Sofijos Binkienės Lapkričio 30 d. Izraelio 

- - • • -udar.no je knygoje. r.c>n ši- ambasadoj Paryžiuje Tei- 
žm.n- .-irs r-aitė. kain ir dalis tos :š-sinzu*u medalis buvo Onai 
.,r.- - ua.im^ zelbė* ru anų; mm—Lie-Šimaitei įteiktas^ įteikimo

-a. sau •

- ti..-:ry ir uz rdV£ - ų gž' lūstant kitiemsaueigas atliko Izraelio am-

-r; r.-..t- -ir.-o.-r t - - .. į la—*a
rr-ruime. ra. ' ienas is o- - - --

T.<24 J -< . 24 ^7Z 77.

tantinai Račkauskas. 
dsL. kana $2.

175

VARPAS Nr. 7, 16S psL 
Jame rai dr. J. Pajaujis.
51. 5.a.-Om.on?. 1_ Grimus.
A. Kucys. ... K. loarveus. 
■J. Audėnai ir. \ . Kanauka. 

J A. Sugintai V. čižiūras. J.
.-tarną terjerai panaudoti? mokantiems lietuviškai, bet- u i.. Kaina $2.
Pavvzdžim. m.-istą persodin-i norintiems susipažinti su 
ti reikia ne vėliau, kaip peri Lietuva.

( Avi;. 1 • . dar ili-

- - -- ne’a r-rlt ėt ; ;ams — pasi-basadoodu- Walteris Eyta-
»;-tite- -; ž. Gl-iė i Vakarus, todėl ne-nas. Oną Š.rųaitę Į ambasa-

.. 6-
Cldu < O- *- -7 .Z 7. _24 77. .. 'J 24 V < .<>173111 .
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ilsina ne-| 
='' ^tsi.ie-ia 
t- ir grožy- 
tii tada ■ i
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Paminėjo Putino 75 metu 
sukakti

t ristat o ura kaip dą atlydėjo ir medalio priė- 
v mo ja už tary&irę san-mimo apeigose dalyvavo 

tvail-ią u kai: tenai dabar Lietuvos usiuntinybės sek- 
bandoma radarytd su kitais retorius Antanas Liutkus, 
žydų teibėtojais. likusiais

į Lietuvoje. Šiomis dienomis gautas
ir atitinkamas diplomas, liu- 

( Paz •u ii. *.a g r as.— d... a— a u . • • r.d.* ^ą nutar. mą 
traukusių i 5'akarus — na-dėl medali , paskyrimo ir O- 
cių ir imperialistų bendri- nos Šimaitė- medžio pasodi-

, uiul-iais apšauktų — tarpe rimo Jeruzalėje

6 v
uivenr.tetas sausio 10 d. pa-į Stories" (21 autoriaus), 280 
skelbė, kad jau pagaminta: p»L, kaina $5.00. 
masina, .-turi inkstą palaiko į "The Herdsman and the 

-2 vaiaudas>. o sir-j Linden Tree“ (Vinco Kre
žis. plaučiai, kepenys turi į vės), 128 psL, kaina $3.95.

a.auuas Kalifornijos u-1 "Selected Lithanian Short -t—.

būti Į tėti ne vėliau kai per Į ’TJthuaaian Quartet“ (A.
Baronas, M. Katiliški*, A.

^'-24.
* '•katS * muje ——*

anuo < Elta t

- - -**? 24 —
; - S4j.'.'. . . '

Jim. r, 
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Fra tolvgug „ 
-- apie vlrv 
arr

Tiesoj .

r > c.-.i.-
-*se. Gž tr
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ma gauti \tirpo Nr. 5 bei 6, 
Kuriu St- ia; \ v. yra nesens
tančių siratimir. Jų kaina 
po $2. >.

.paūši -?
-ureugtas '». 5iyu .e 
tino r amiuėjjma- y. 
gimtadieni? r. ga. 
me kaibė; Ken r<^>uojaj 
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. ■ Mirė prof. M. Račkauskas

Sautio “

Serga Kipras Petrauskas

2 va.aunas.
Los Angeles ligoninėse y-

ra SO ligonių kurie norėtų 
gauti kito Snogaus inkstą, 
bet tėra tik keturi numato
mi asmenvs. kurių inkstais 
bus galima pasinaudoti.

Todė] *.*ra labai svarbus 
klausimas, kaip laiku gauti 
reikalingą kūno dali. Kali- 
fomi;-je susikūrė speciali 
draugija ' panašūs centrai 
jau kuriami ir kaikuriose 

tose vietose». kun regist-

Laadsbcrfts ir I Šeiniu*) 
209 psL, kaina $A95.

“The Ordeal of Assad Pa- 
sha“ (L šeiniaus), 61 psl- 

, kaina $2.00.
Vytautas the Great Grand

Duke of Lithuania by dr. Jo
seph B. Končius, 211 psl,. 
kaina minkštais viršeliais 
$3. kietai* $4.

Introduction to modern 
Lithuanian. parašė Damb- 
riūnas. Klimas ir Schmal-

ruos asmenis, reikalingus stieg. 471 psl , didžiausias
Į mirė prof. 
i kaus ką?.

L Kaune staiga 
M ei kelis Rač

Kaip praneša ’Tėvynė" 
is Lietuv:' . tionta. kad mu
su ižvir. u - i s dainininkas 
Kipras Petrauskas serga 

r.is gimęs l<$-5 m. plaučiu už i-girnų ir pagul
dytas Yilntios ligoninėje.

K. Petrauskas jau yra i- 
intąją amžiaus

Atvyko prof. J. Brėdikis
?»Iažeil-:in apskr.. baigė šiau 
liu gimnazija ir Odesos uni-

npv-- <a .pas.

. mi . pąpinz - 
7 7 7.. _z. 77. H- Z. a .* -». 7. t * . <•- 
muose. JAV išbus tris mėne- 
'. . i a uu.. j. e. . į; •. a - 
karinė-e ir pietinėse vaisti-

munistenjos inspextonum ir Visos 81 
Kauno um .ersitete dėstė se- partijos remia

y >sc.
Velionis yra išvertęs r.e- 

vieną senovės autorių, reda-

-*rurio nors organą o taip pat 
ir ruoš. kurie sutinka bet ku
ri savo organą aukoti ki
tiem. Kai tok? aukotojas 
mirs. jo paaukotasis orga
nas greitosios pagalbos ma
šina ar elikopteriu bus nu-
gabentas ten. kur jo laukia-! study 
ma.

Tuo būdu reikalingas or
ganas ne tik bus greičiau 
laiku parūpintas, bet gydy-

ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuvių kalbos 
vadovėlis, kaina $7.

Uthunnm land of be 
parašė L. Valiukas 

$4.75.
Asrakening Lithuania. a

PIGIOS. ĮDOMIOS

knygos
Derliaus vainikai. J. Mi-

kuckio eilėraščių nnkinys, 
359 psl. kaina $2.51

Grožy' lės meilė. P. Orin
taitės apsakymai. 165 psl.. 
kaina $1.50.

Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai, sa.\anor.a An
tano Šukio atsiminimai iš 
nepriklausomybes kovų. 376 
psl.. kaina $3.00.

Gyvulių ūkis. George Dr
evei bolševikines santvarkos 
satyra. 71 psl.. kaina $1.00.

Per giedrą i audrą. Myko

the of modern 
by

tojai galės iš turimų atsar-

Jack J. Stukas, 186 psl.. kai 
Vytantas the Great Grand

Doke of Lithuania. dr. J- B 
211

karus, kuriuos jo* vadina is- gų pasirinkti tinkamiausią. psL. kaina Inetai* višteliai* 
laisvinimo karais, bet kur Pradėjus persodinti širdį. $.4.00. minkštais $3.00. 
tik laimi, ten tania* žiauriai kyla ir svarbių moralės bei POPULAR LITHUANI

lo Vaitkaus 1909-1913 m. 
atsiminimų IV tomas. 272 
psl.. kaina kietais viršeliais 
$3.75.

Inicialai po tiltu. A- Tūlio 
novelės. 156 psl.. kaina kie
tais vigeliais $2.50, .

Chicagos istorija, parašė 
Aleksas Ambro.ie, 664 psl.. 
gausiai iliustruota. kai- 

$10.-•------ i pavergia. i teisė? klausimų. Katrą žmo- AN RECIPES* paraše Juzė ną kietais viršeliais
.(L J gavę? kitų vertimus. Pj gelbėti? Kas nuspręs,, Dsužrardimto k«im $2. į minkštais — SS.

udar.no
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

MA1KIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

MAIKIS SU TĖVU

LIETUVOS SCENOJE

Naujienose lapkričio 28 
d., o netrukus ir Keleivy bu-' 
vo aprašyta, kaip Maikis su' 
tėvu buvo suvaidinti Rima-' 
vietų kaime, Gižų valse., Vil
kaviškio apskr.. ir pažymė
ta, kad tai gal tebuvo vie
nintelis toks vaidinimas.

Aš noriu parašyti, kad 
buvo ir kitoj vietoj Maikio

Ligoninėj už dieną mokėsime, 
$630

Visi kasdien patiriame, 
kad viskas pučiasi, kyla, tik 
vienas doleris tęsusiu aukia. 
nes už ji vis mažiau begali
me nupirkti bet kad viena 
diena ligoninėje gali atsi- 

su tėvu vaidinimas maždaug i$630. apie tai, turbūt, 
apie tą pati laiką, bet metUį nesame galvoję. O pasirodo, 

kad toks laikas visai netoli
mas. Vienas Įžymus ligoni
nės administratorus Kalifor-

— Ei, ko tu taip žiūri i ią atgaivinti. Mokslas daug
mane? i gali. tėve. Rožančium to ne-

— Žiūriu, kad šiandien • padarytum. Laikraščiai pra-
tėvas kitaip atrodai. i neša. kad vienam ligonui

— Ar iš tikrųjų? i pagedo tik viena širdies da-
— Iš tikrųjų, tėve. Atro-; lis. tai daktarai paėmė tokią 

do, kad kupra didesnė. \ dali iš veršio širdies ir Įsiu-
— Nu, matai, gazietos ra-į ve tam ligoniui, 

šo. kad Čainijos komunistų: — O ar prigijo?
erštas Mao Tse-tung užleido1 — Laikraščiai sako, kad 
ant Amerikos azijatišką j prigijo, 
pliurzę, tai ir mane pradėjo', — Ale pamislyk; Maiki. 
traukti prie žemės. IiiesasĮ i ką tai panašu. Dievas su
žino. kokia kvaraba graužiai tvėrė žmogų padabnąi save. 
po krūtine. > j o daktarai Įdėjo jam veršio

neatęimenu. Ramoniškių 
kaimo jaunimas sugalvojo 
suvaidinti Maikį su tėvu gre
timo kaimo Parausių mo
kykloj,, Paež_erių vaisė., Vil
kaviškio apskrity.

Tėvą vaidino Liudas Bud
revičius, MaikĮ —Jurgis Ka- 
lesevičius.

Tėvas išėjo Į sceną pasi
puošęs visa savo uniforma, 
Maikis turėjo rankose kny
gą. Tėvas pasisveikino "Te
gul bus pagarbintas“..., o 
Maikis atsakė: "Sveikas gy
vas. tėve!“ Ką jie toliau kal
bėjo, nebepamenu. bet pub
lika skaniai juokėsi ir ilgai 
tą vaidinimą minėjo.

Liudas Budrevičius tebė
ra gyvas ir gyvena savo tėvo 
dažnuose. Jurgio Kalesevi- 
čiaus, kurių buvo, rodos, 4 
broliai, likimas po karo ne
žinomas. Jo tėviškėj gyvena 
svetimi.

Gal būt. Maikis su tėvu 
buvo vaidinti ir dar kur ki
tur.

Luckienė

Aišku, pabrangs ir moks
las kolegijose bei universi
tetuose. Dabar privačiame 
universitete tenka mokėti 
$2,500, o valstybiniame — 
$1,600. Po trijų dešimtme
čių tos sumos pasieks $6.000 
ir $4,000.

Taigi, visur teks mokėti 
daugiau dolerių, nes tasai 

. vargšas doleris jau ne nuo
nijos medicinos konvencijo- j šiandien traukiasi, jo vertė 
je pareiškė, kad jau 2000 j mažėja
metais ligoninėj gulėdami! Jei ilrsjme 1933 m dokl.; 
dviese viename kambaryje; ir jo pe,kamąją galia ,vgin. 
tiek mokėsime, o Kalitorni-! J 1rime su šių dienų doleriujos universiteto profesorius, tai gandien jįs vertas 
mano, kad ta kaira gali bu-: 387 ano do!erip ki_

taip tarus, ka anuoniet ga
Demokr?.! •' m"-e-man iš Xew Yorko. lankydama
sis Paryžių -■. p \ . \ č, i.ad jis pasiūlys kongresui 
priimti Ą‘at\n\ ;. kuris reikalautų, kad Prancūzija su
mokėtu Pirmoj:, pasaulinio karo skolą Amerikai.

ti dar didesnė — už dieną li
goninėje teks mokėti net iki 
$700.

Kadangi tie 2000 metai 
ne už kainų, jų sulauks dar 
dauguma dabar gyvenan
čiųjų, todėl visiems kyla 
klausimai: kiek tada atsieis

Įėjai nupirkti už 38.7 centų
‘ tai šiandien tenupirksi už

$1. Jei imsime 1946 m. dole
rį, tai jo šiandieninė vertė 
bėra 58.5 centai, arba, ki
taip tarus, jo perkamasis pa- 

beveikkiti dalykai ir kiek uždirb. do
sime?

širdį. Nu. tai kas tas žmogus 
dabar yra: ar jis Dievo pa- 
dabenstva. ar veršis?

— ŠĮ klausimą galima iš 
plėsti, tėve. Va, aš paklau
siu, ką tėvas vakar valgei? 

— Šolden.
— O ką reiškia "solde-

— O gal širdis jau pase
no?

— Tai ką daryt, Maiki?
Juk liekarstvų nuo senatvės 
daktarai dar neišrado.

— Bet pasenusią ar page
dusią širdį daktarai jau iš
ima ir kitą Įsiuva.

— Ar tu norėtum, kad ir ris“? 
man isiūtų?

— Būtu Įdomu pamatyti, i 
kaip tėvas jaustumeisi su 
nauju organu.

— Ne, ne. Maiki. aš su
kalbėsiu rožančių, ir mano 
liga išeis.

— Rožančius, tėve. ligos 
neišgydys. Juk ir popiežius 
susirgęs ne rožančium g; du
si, bet daktarų pagalbos šau
kiasi.

— Ale pasakyk, kodėl pa
tys daktarai miršta, a? .Jei
gu aš būčiau daktaras, ga’

Šolderis, Malki, yra 
kcšeraas kiaulės galas.

— Kodėl "košernas ?
— Todėl, kad is fronto 

reiškia, čystas.
— Bet vistiek tai yra 

kiauliena, ar ne?
— Šiur. Maiki! As myliu 

kiaulieną.
— Ir vistiek tėvas nepa-

DAUGIAU PIRKO, BET

DAUGIAU IR VOGĖ

_ i 4

Praėjo šventės. Krautuvi
ninkai skaičiuoja savo paja
mas ir daro išvadas, kad 
nraeitos šventės nebuvusios 
blogos: žmonės daugiau pir
ko, bet daugiau būta ir va
gysčių.

Pneš šventes vogė ne tik 
profesionalai vagys, bet ir 
"mėgėjai“. Didžiausią pa
vojų krautuvininkams, aiš
ku. sudaro vagys profesio
nalai. Jų išradingumui nėra 
galo. Ypač toj srity išradin
gos moterys, kurios savo vir
šutiniuose ar net apatiniuo
se drabužiuose turi ne vieną 

j didžiulę kišęnę. Kai kurios 
jų sugeba iš krautuvės išneš
ti net tokius daiktus, kaip 
rašomąją mašinėlę, radijo 
aparatą ar sušaldytą kala
kutą, juos paslėpusios pa si
jonu tarp kojų...

Nemažai rūpesčio sudaro

tt o k- p ; lerio kaina nukrito iki 86.2U.S.N. & \\ .R. žurnalo v 
sausio 22 d. laidoje via tuo e ‘ *. . , .
klausimu pavyzdžiu.' , Aišku, kad dolerio verte,

šeimininke kur, šiandien mog tnrtg hūU pakeltos? i, 
savaite, įs e.dz,a S40, tada labiaushi dė, toPkentes {ie.
*sleis SUp, je. uores n>y>- knrie negates turėti didesniu 
pirkti tiek „at prekių, klek, . 
šiandien , * •

Nuėjus pasigražinti, šian- Žino\ ai apskaičiuoja, kad.
dien ji sumoka $12, o tada Į 
jai gal teks sumokėti $40.'
Vyrai už plauku kirpimą tu-1 da uždirbs $36.000, bet grei- 
rės mokėti $10 i CIausiai panašiai padidės ir

Nuomos pakils dvigubai, i Pėsčiai.
Namas, kurio kaina šiandien; Taigi, pajamos padidės 
$30.000, tada bus neįperka- daugiau, negu prekių kai
mas be $60,000. Panašiai nos.
pakils ir automobilių bei ga-- Visa tai yra spėjimai, bet 
žolino kainos. Gal tada bus jie paremti gyvenimo prak- 
automcoilių ir elektra varo- tika. Gal ir ne viskas eis 
mų. bet iu kainos ir eksplo- taip. kaip spėjama, bet nėra 
atacijos išlaidos nebus ma- abejonės, kad doleris ir to- 
žesnės. • bau trauksis ir kainos kils.

BANGINIS PIETAUJA , kai milžinas išsižioja, pra- 
_ . . . . .. ; košdamas i gerklę milžiniš-
Begarse jurų karalyste... smujĮęiy jūrinių gv-

Amzina tyla. ventojų — planktono. Kitu
Tačiau pastaruoju dešimtys tonų gyvos

mokslininką,, apsiginklavę. banginio m4sos garsa mir. 
naujausia technika, aptiko,. dnaj nusjOpįna_ jr todėl, jei 
kad ir tas begarsis pašau- girdimas banginio pulsas

vadinasi, jis pietauja...
"M. ir G.“

KĄ P.o įsės M. "KELEIVIO4

Kalendorius
Jo turinys tok s :

galvoji, kad iš kiaulienos j ir sergantieji kleptomanija 
pasidaro tėvo kūnas. Į bei nuotykių ieškotojai. Ne-

— O kam čia galvoti* i 
— Jeigu pagalvotum, ta: 

nrieitumei tokią išvadą:
ir aš būčiau kojas jau pa-1 jeigu Dievo sukultas, žmo- 
kratęs’ ai bečiu. O kai ne l gus, gavęs truputį versiu šir-
daktaras, tai kad ir kupra 
ale vis dar kojas paveiku

dies. pavirsta Į versi, tai i 
ką tada pavirsta tas. kurie 

koser-Tai vot, Maiki. čia tau ge-l kūnas susideda iš 
liausiąs davadas, kad dak-’ nos“ kiaulienos? 
tarų nereikią. j — Bai glory. Malk, jeigu

— O visgi aš patarčiau! aš bučiau šiandien sveikas, 
tėvui isidėti naują širdi. s tai už tokią šnektą gautum

— Maiki. naujos širdies'per marmūzę.
aš nenoriu. | — Nusiramink, teve, nes

—Kodėl? į aš pasakiau tikrą tiesą. Iru
, — Nenoriu ir dac oi! O 

jeigu ir norėčiau, tai kur ją 
gauti? Juk bučeriai jų ne
parduoda.

— Tai jau daktarų rai

nutis veršio širdies, įsiūtas 
i žmogaus širdį, nepaverčia 
to žmogaus į versi. Todėl ir 
šuva Įgytas solderis-nėpwver- 
č žmogaus Į gyvą kraulie-

kalas, tėve. Jie suranda.i -bei taip-pasakius. rteztu
Pasitaiko, kad žmogus hima- rtnt ka tevafc valgysi, vistiek 

Misi‘panašus i Dievą, kuris 
tėvą sutvėrė.

— Vot. uį tokią kalbą tai
— Tai ką tu čia man no- good bov.

ri Įkalbėti? Kad man įsiutųį — Na. tai dabar gal sutik- 
negyvą širdį, a? | tum ir naują širdi Įsidėti?

— širdis taip greit nenu-Į — Bijau, Maiki, Kad ne
miršta, tėve. O jeigu ir su- Įsiūtų kokio nigerio šmotą, 
stoja plakus, daktarai mokai \š tik sutikčiau, jeigu t ko

užmuštas, bet jo širdis dar 
gera. Tokią širdį jie Įsiuva 
kitam.

seniai VVashingtone vienoje 
iš krautuvių sulaikyta ope
ros dainininkė, mėginusi iš
nešti 250 dol. vertės sukne- 
iv-

Bet ir kovojantieji su va
gystėmis yra nemenkesnė? 
galvos: ir Jie išranda vis 
naujų būdų vagims sučiup
ti ai vagystes įspėti. Gera 
priemone yra garsintuvai, 
kurie kartas nuo karto bal
siai paskelbia: "Padėkite 
prekę, kur ji buvo! Padėki
te prekę, kur ji buvo!“

iuo metu mėginąs preke 
pavogti pamano, kad ga1 
tikrai kas nors pasislėpęs 
mato. ka jis daro, ir, žino
ma. prekę palieka nepavo- 
=ę

pašau
lis“ pilnas garsų. Tik ne vi
sada pavyksta nustatyti, iš 
kur jie sklinda.

Štai, pavyzdžiui, jūrinia
me mikrofone - hidrofone. 
panardytame Atlanto van
denyne. tyrinėtojai išgirdo 
kurtų pulsuojanti bildėjimą. 
Dvigubai galingi smūgiai 
buvo girdimi tiksliai tris 
kartus per minutę. Paslap
tingų garsų šaltinis nebuvo 
vienoje vietoje. Jis judėjo 
po vandeniu, ir jo gr

kiain kunigui išplautų ir 
man Įdėtų. Ale pirma noriu 
pakalbėti apie tai su geru 
savo frentu Zacirka.

Gerai, teve. pasikalbė
sime kitą kartą.

kartais pasiekdavo 12 kilo 
metrų per valanda.

Kas gi tas galingasis, ku
ris beldžiasi gelmėje ir dar 
taip vienodai? Ir kodėl jis 
plauko taip greitai?

Specialistai akustikai ne
maža padirbėjo, kol aptiko 
paslaptingąjj povandeninį 
kalvi.

Pasirodo, tai besąs bangi
nis. Didžiulio mėlynojo ban
ginio kūne vra 8 tonos krau
jo. Jo širdis dirba kaip 10 
arklio jėgų galingumo mo
toras. Ir sveria ji pusę tonos. 
Širdies mušima — banginio į 
pulsą — ir ”užgirdo“ bidro-' 
fonai.

Ilgai mokslininkai nega
lėjo suorasti. kodėl tas gar
sas kai kada staiga išnyks
ta. o paskui vėl atsiranda. 
Pasirodo, banginio pulsą 
galima girdėti

ROCK’N ROLL MUZIKA 

KENKIA KLAUSAI

Floridos universiteto spe
cialistai padarė išvadą, kad 
Rock and Roll muzika ken
kia klausai — silpnina au
sies būgnelį. Triukšmas, ku
rį sukelia ta muzika, pasie
kia 120 decibalų. o Ameri- 

ėūD S k°s medicinos sąjungos nuo
mone, kiekvienas triukšmas 
kuris yra prašokęs 90 deci
balų, kenkia žmogaus klau
sos organams.

Joe G. Moore, kuris nuo vasaiio 
1 d. paskirtas visos Amerikos 
varnienų užteršimo kontrolės 

tiktai tada. viršininku.

1. Žinotini 1968 metu dalykai.

2. Kalendariumac, krikščioniški ir tautiški vardai.

3. Pasaulio vandenynai.

4. Didžiosios pasaulio dykumos.

5. Verdančio vandens šaltiniai.

6. Tyrinėja Lietuvos senovę — kada joje atsirado

pirmieji gyventojai.

7. Kad nepami.štume mūsų Jaunimo Metų.

8. Religija, demokratija ir mokslas.

9. Kodėl negrai kelia riaušes?

10. Kiek lietuviai turi dainų?

11. Apie d-rą S. Matulaitį —100 metų nuo jo gimimo.

12. Kaip gyvena šeikeriai.

13. Socializmas — nauda visiems.

14. Segregacija — natūralus dalykas.

15. Tosio stebuklo nebuvo.

16. Kiek per karą Lietuva neteko žmonių.

17. Tūkstančiai laivų ežerų dugne.

18. K ’joigai laužo celibatą.

19. Ame riko? didmiesčiai mažėja.

20. Kur žmonės ilgiausia gyvena.

21. Pasnink i be mėsos ir su mėsa.

22. Ateiviai iškėlė Ameriką.

23. Kiek yra pasauly gyventojų.

24. Kodėl Amerika neturi metrines sistemos.

25. Kode! pasaulis nekenčia Amerikos?

26. Pat .mai: (1) kaip kovoti su sodo kenkėjais 
ir ligom '2i Kaip naikinti maisto kirmėlaites; 
(3j i .aip piau‘i pagalves; (4) Kaip išvalyti brūžą 
(pieič.ę : i5) Kaip tręšti vaismedžius ir daržo
ves ;(6) \ padaromas limpamas popieris mu
sėms gaudyti, ir kt.

Ee te, Kalendo; iv.je yra daug gerų eilėraščių, yra ir 
nuotraukų.

Kalendoriaus kaina $1.00

Redagavo Stasys Michelsonas.

Kalendorių g i ma užsisakyti siunčiant prenumeratą 
už "Keleivį“, i i u.r? atskirai. Nesivėlinkite išsirašyti, 
nes šių metu kaieudo iaus pitrrūko. Prašome adresuoti:

K E L fc I V I S

636 Broadvvay, So. Boston. Mass. 02127

i
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MOTERŲ SKYRIUS
VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS

Klieriko išleistuves
(Tęsinys)

Bet netrukus vėstąs vakaro oras vėl ėmė skatinti vi
sus burtis draugėn, judėti ir triukšmauti. Kažkas šūktelėjo 
"'rateli", ir tuoj platokoj Aušrakalnio viršūnėj susidarė 
gyvas, šokantis ir dainuojantis vainikas. Tie rayvūs tau
tiški žaidimai, būtinas kiekvieno didesnio susibūrimo pa
sismaginimas, duoda tokių geru progų viešam, nekaltam 
flirtui... Tas už rankų laikymasis, tas "rožių darže" vaikš
čiojimas. tie pasisveikinimai ir atsisveikinimai, tie i ratą 
sukimai — taip lengvai tampa reikšmingi, kai berneliui 
arba mergelei pavyksta sučiupti norimąjį. Tie žaidimai 
taip pat vienintelė proga klierikam ir jauniem kunigam 
pasisukti su mergaitėmis, nieko nepiktinant. Petryla. Ka- 
saitis, Jonelaitis ir Vasaris stojo i rateli lygiomis teisėmis 
su studentais ir kitais jaunuoliais. Jų pasisekimas buvo 
dar didesnis, nes daugelis mergaičių turėjo dideli norą 
pasisukti su kunigėliais. Petryla uoliai stvarstė Marmaitės 
draugė, o Vasario nepaleido iš akių ir is rankų kanaunin
ko giminaitė.

— Smagu!
— O, kaip puiku!
— Uždusau!
— Mirštu!
Bet niekas nemirė, tik sūkuriavo dar didesniu uolu

mu. Dvasiškių sutanos pažemiais plačiu ratu skriejo ap
linkui. Atrodė, tarsi jie. džiaugsmo pagauti, norėjo pa
sprukti iš to asketiško rūbo. o jis, kaip juodas varnas, vi
josi paskui, pančiodamas kojas ir plakdamas kulnus.

Jie grižo nuo Aušrakalnio. kai jau saulė buvo seniai 
nusileidus. Nuriedėję pakalnėn, jie pajuto vėsią pievų: 
drėgmę, ir vakaro šešėliai buvo tirštesni susiaurėjusiame ' 
akiraty.

Jų šūkavimai klaikiai aidėjo ūkanose, o jie patys at
rodė kaip koki pabaldūnai, ardą vakaro rimtį. Bet jie to ’• 
nejautė. Jie skubėjo namo, nes buvo išvargę ir išalkę, bet 
linksmi. Prie trobų juos vėl apsėmė šilto oro srovė, jie 
erzeliuodami suvirto i kiemą ir pasklido apie darželius 
ir tarpdures. Seniai jau buvo viduj ir jų laukė. Vakarienė 
buvo paruošta. Visi Vasariai ėmė rankioti svečius Į sekly
čią ir sodinti juos prie didžiulio stalo. Vieni pusbalsiu šne
kučiavo su savo kaimynu, kiti tylėjo. Buvo lyg ko nediąsu. 
Bet be Kleviškio konjako atsirado dar dėdės virtos deg
tinės. Vasario vynai buvo čia pat, o kas norėjo, galėjo at
sigerti alaus. Po valandėlės jau daugiau balsų skambėjo 
prie stalo, artimesnieji kaimynai kalbėjosi žodžiais ir stik-; 
lėliais. Niekas perdaug neišgėrė, bet visiem buvo linksma. Į

Garbingose vietose sėdėjo abu klebonai, seniai Pet-' 
tylai, dėdė su dėdiene, kun. Jonelaitis, mokytojas ir klieri-; 
ko tėvas. Toliau ėjo inteligentiškas jaunimas: studentai., i 
panelės, klierikai, kaip kam pakliuvo, šalia Liucės sėdėjo 
Varnėnas, o priešais, kitoj pusėj stalo, klierikas Liudas. 
Pagaliau visi kiti svečiai užėmė likusias vietas.

Liudo motina, nenurimdama, vaikštinėjo aplinkui, i 
skatindama valgyti. Čia prisėsdama, čia vėl bėgdama Į 
virtuvę, ji neturėjo laiko nė kąsnio Į burną paimti.

— Vargšė mama, — mąstė žiūrėdamas Į ją klieri
kas. — Kiek ji šiandien privargs, prisikamuos... Bet jai 
tai laimė. Sūnaus klieriko išleistuvės. Grįš subdijakonas...

Jis dirstelėjo prieš save. Jam šypsojosi gyvos juodos ■ 
akys, o balti dantys pabrėžė sveiką lūpų rausvumą. Liucė 
šį vakarą jam atrodė gražesnė, negu kada nors anksčiau. 
Aušrakalnio žaidimų įrausvintas veidas žibalinės lempos 
ir žvakių šviesoj šešėliavo visais jaunystės sveikatos ir 
džiaugsmo tonais.

— Žiūrėk, ponas Petrai, — kalbėjo ji Varnėnui, 
žvilgčiodama iš šono į Vasarį, — kas galėjo tikėtis iš Pa
vasarėlio tokių šaunių išleistuvių? Juk jis atrodo visai ne 
šios žemės linksmybėms sutvertas.

Varnėnas abudu permetė akimis.
— Panelė gi esi jo kaimynė. Gali jį prilaikyti truputį 

ii- prie žemės linksmybių. Tas jam nieko nepakenktų.
— Bandau, ponas Petrai, bet viskas perniek. Tams

ta netikėsi, kad jis dvejus metus kojos nebekėlė į Kleviškį.
— O, tai aš savo žodžius atsiimu, — sušuko juokda

masis Varnėnas. — Ne iš gero. panele, ne iš gero! Tikru 
tikriausia, jisai bėgo nuo pagundų. Tikėk Tamsta manim, 
aš pažįstu seminarijos metodus.

Liudui nuo šito pasikalbėjimo kažkas skaudžiai pasi
drumstė sąžinėj. Jisai pasilenkė per stalą ir su neįprastu 
jam griežtumu tarė:

— Panele Liuce, aš šiandien pamirštu, kas buvo ir 
nemąstau, kas bus. Tokia buvo. rodos, ir Tamsios mintis..

Varnėnas domiai pasižiūrėjo į juodu.
(Bus daugiau)

kongresatanas Clayton Poneli, pasalintas iš kongreso, 
kuris negali pasirodyti New Yorke, nes būtu suimtas, 
dabar gyvena Bahamas saloje, čia jį matome kalbantis 
su laikraštininkais I.os Angeles mieste, kur jis skaitė 
paskaitą tema: ""Antrasis civilinis karas ir juodoji re
voliucija".

Zigmas Gėlė

MERGUŽĖLĖ LAUKIA

Vėjužėlis smarkiai pučia, 
Vėjužėlis kaukia,
O jaunoji mergužėlė 
Manęs jauno laukia.

Laukia, sėdi ji prie lango, 
Gailiai ašaroja;
Žiūri, žiūri i kiemelį — 
Niekas juo nejoja?

Nežinau, vai, kas daryti. 
Kaip pas ją man lėkti:
Ji taip toli. vai, kaip toli - 
Negaliu pasiekti.

Vėjužėlis smarkiai pučia, 
Vėjužėlis kaukia—
E. aš josiu, pas ją josiu, 
Nors audra ir siaučia.

Šeinunkūms
Delikatesinė silkė

Imama: 2 svarai silkių,
Į penktadalis svaro aliejaus, 
j trys ketvirtadaliai stiklinės 
i cukraus. 1 pūkelis cinamo- 
' no, 15 lauro lapelių. 15 sal- 
; džių pipiių. 15 gvazdikų ir

6G acto.
Silkės nuplaunamos, nu- 

i piaustomos galvos ir uode- 
' gos. perplaunamos pusiau,
; išimami viduriai, įdedamos 
į į emaliuotą dubenį su van- 
! deniu ir mirkomos 24 valan- 
1 das., keletą kartų keičiant 
■ vandeni. Paskui silkės iši- 
j mamos iš vandens, nuplau- 
i ramos. ir išimami kaulai.
! Kiekviena skiltelė supiaus- 
! tomą i 5 dalis. Cinamora*
: sumaišomas su cukrumi i’ 
jame pavolioiamas kiekvie 
nas gabaliukas silkės. Svo- 

: gūnai nulupami, suniausto- 
mi plonais griežinėliais.

1 paruoštus stiklainius de
dama sluoksniais silkė ii 
svogūnai. Viskas užpilama 
aliejumi. Iš viršaus priden
giama lauro lapeliais, pipi
rais. gvazdikais ir užpila
ma actu.

Valgoma po 48 valandų.. 
Tokias silkes šaltoje vietoje 

, galima laikyti ilgesnį laiką.
ii
f Maltos žuvies vyniotinis
i

2 svarai žuvies (lydekos, 
sterko >. riekelė pyrago, pus
antros uncijos sviesto. 1

Teises patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa

kyti į Keleivio skaitytoju klausimas teisės 
reikalais. Tie klausiniai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti. kad esate Keleivio 
skaitytojas. /
Klausinius prašome siusti tiesiog š’**O
adresu: .

4 • -
M. Šveikauskas. A t lornev at I.aw,
(’u-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Ma*»s. 02132

Klausimas Krautuvininko reikalu:

Padėkos dieną (thanksgi- 1958 metais Massachu- 
ving day) atvažiavo pa? ma- setts valstijoj** įsigaliojo va- 
ne į svečius mano sesuo su dinamasis '’Commercial ("o- 
vaikais is Illinois valstijos. de‘". — tai tok? statutas, ku- 
Tie pabuvo pas mane iki ris reguliuoja ir tvarko rei- 
gruodžio mėn. 16 dienon?, kalus, susijurius su prekių 
Jiems atvažiavus, pripirkau pirkimu-pa;davimu, šisįsta- 
visokio maisto, o ypatingai tymas tokiu atveju, kaip 
saldainių ir skanumvnų vai- Tamstų, inešė daug pakeiti- 
kams. . mu pirkėjo naudai. Vienas

iš tu nuostatų vi a tai, kad
Vienas iš sesers vaiku, 7 ne tik pilkėjo šeima, bet ir 

metu amžiaus berniukas, įsi- jo svečiai turi teisę nuosto- 
kando vieną iš pirktų saldai- lių ieškoti tokiom sąlygom, 
nių ir tuoj pradėjo rėkti.' kokias Tamsta aprašai. Par- 
Burna tuoj pasruvo krauju.! duodamas pjekes pardavė- 

• Turėjome greit pas daktarą, jas lyg "garantuoja"", kad 
vežti. Daktaras rado su- ■ tos prekės bus tinkamos 
piaustytą liežuvį ir turėjo į- naudojimui arba vartojimui, 
dėti dvi siūles (stiches). Be Pagal šį naują įstatymą gali- 
to, liepė vaiką nuvežti pas ma įrodvti turėtus nuosto- 
dantų gydvtoją, nes, girdi.; liūs, kaip gvdymo išlaidas 
jis išsilaužė pusę danties. Jir kitką, susijusias suvaiko 
Turėjome bėdos su vaiku’susižeidimu.
daugiau kaip dvi savaites.!

; kiaušinis. 2 svogūnai. 2 mor-Į O jis ir dabar tebesiskun- į 
džia liežuviu. Sako, sunku! 
kalbėti ir valgyli.

Fabrikanto klausimu: kos. 1(1 pinku (masei ir sul
tiniui >. petražolė, lauro la
pelių. druskos.I

Žuvis nuvaloma, nuima
ma oda. atskiriami raume
nys. Pvragas išmirkomas 
piene, svogūną

ir šioj srity Massachusetts 
Kai tai atsitiko, tuoj nuė-f valstijoje buvo padalyta vi- 

' iome pas krautuvininką, pasj šokiu pakeitimu. Nuo Aukš- 
; kurį aš buvau tuos saldai-, čiausiojo teismo sprendimo 
nius nupirkusi. Mes gyve-! garsioje Carter Vs. Yardley

t dainio nepagamino. Sako,; rikantas gali būti traukia- 
Žuvi~. pyragas, svogūnai rašvk fabrikantui, kuris sal-į mas atsakomvbėn. ir dažnai 

sumalami mašinėle. Įdeda- daini pagamino, res tame; su gerais m zulintais, tokiais 
mas žalias kiaušinis, svies- saldainv buvo kažkoks me-į atvoiai-, kaip Tamstų, 
tas, bulvine tarka Įtarkuoja- talo gabaliukas. Sako, tokįi Turite pasirinkimą, ir 

į ma nevirta morka. įdedama aš gaunu, toki parduodu;'Tamstos advokatas nutars, 
, maltu pipira. druskos. Masė negi aš raliu kiekvieną sal-'katras būdas galėtų būti 
J gerai išmaišoma. ' daini atkasti ir paragauti naudingesni? i- geriau pasi-

Pergamentinis popierius P1Paduodamas. > sektų.
ar marlė ištepama sviestu,

' dedama žuvies masė ir, su-' Dabar aš klausiu Tam?-.“
įteikiant batono forma, su- ta. kas man daryti? Ai na->
vvniofema. Abu salai ?tip- C1 g ’e’ as parašyčiau la.ską |

11i.;xorn: ' fabrikantui, prasydama at-įiai uziisamu. 1 , . . . •,į lyginti mums benbvaiko gv- 
Is kaulu, odos ir galvos, dvmo išlaidas. Aš galvoju 

pridėjus prieskonių, išver- nueiti nas advokata. bet ma-, 
damas sultinys. Į pasūdytą no kaimynė amerikorė sa- 

, verdant, sukini įdedamas kad jj turėjusi panašu 
Tis nrarideda I ondone 1 vTr*I0tl;lis »" verdamas ant atsitikimą. Jos svečiai iš 

čia žinomas madų kūrėjas! \engVOf ugnies an,e 1 valan‘, Connecticut, viešėdami pas

Neseniai už mariną karininko 
Robb ištekėjusi JAV preziden
to Johnsono duktė Lynda (vir
šuj) pateko i dvylikos gražiau
siai besirėdanėią moterų sąra
šą. išstūmusi iš jo Wyatt Erno-! mis 
ry Cooper (apačioj).

SUKILIMAS PRIEŠ 
TRUMPUS SIJONUS

Geri
žodynai

Hardy Amies jau rodo pa-i 
vasariui sukneles iki keliui 
ar r et iki 3 colių žemiau ke
liu. Taigi, gražių kojų mėgė- 

! jai gal netrukus nebeturės 
' progos jomis džiaugtis.

Buvęs

dą. juos, ansinuodiio maistu iš
Atvėsinama sultine. Po to skardinėje nupirktų daržo- 

išvvniojama ir niaustoma į- v’u; Ji nuėjusi pas advoka- 
strižais nuo trečdalio iki pu- tą. ir advokatas pasakęs: jei 
sės colio storio gabalėliais. t«itavo vYras ar vaikas būtų 
Dedama i pusdubeni, panuo- taip apsinuodijęs, gal ir ga- 
šiama citrinos griežinėliais, • i^tum ka gauti, o dabar, 
virtomis morkomis, žaliais kaip svetimas, ne šeimos na- 
petražoliu lapeliais. Atski-.’Ts, nieko repadarvsi. 
ra i paduodama krienų su

Ar tai teisvbė? Be to. se- 
j sers vaikas nėra "svetimas“.

actu.

MOKSLEIVIAI IR 

NARKOTIKAI
I

K.S.
Massachusetts,

Kad jaunimas šiandien! 
vartoja narkotikus, tą visi! 
žino, bet sunku tiksliai pa
sakyti. kiek tokiu vra.

Atsakymas

Anglų - lietuvių kalbų žo
dynas, V. Baravyko, 590 psl, 
apie 30.000 žodžių kaina $6.

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi
naitė ir šlapobcrskis. apie 
27.000 žodžiu. 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo- 
dvnar, Viliaus Peteraičio. II 
'aida. daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Dabartinės lietuvių kalbos
žodynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt-, yra apie 
15.000 žodžių, 990 psl.,
kaina ........................ $12.00Į "r

Patarčiau Tamstai nedel- 1 2 • Lengviausia tai susekti siant nueiti pas vietinį ad- 
mažesniam.e mieste, todėl į- vbkatą. Advokatas Tams-

TREČIOJI PRADALGĖ
Tai Nidos Knygų Klubo

Los Angeles distriktoĮ domūs yra Walthamo mies- toms patars ar geriau yra! literatūros metraštis, kurį re-
prokuroro padėjėja, Jad. Kir-, to (55,000 gyventojų) de-' kti at,akomvhAn kra,.i <tag»v» K Bai ėnas. Jame 
schke nuteistas mirti už savo tektyvų viršininko pareiški-kuris Tamstai’ ^ra rašytojų eilėraščių,

mai, kad penktadalis vietos tuvinm ą, .............. _ .......................
jį nunuodyti dujo- aukštesniųjų mokyklų moki- pardavė saldainius, ar patį, Knyga turi 414 psl.. kaina 

nių daugiau ar mažiau var- fabrikantą, kuris saldainius minkštais viršeliais .$3.15,

žmonos ir jos meilužio nušovi 
mą. Jis prašo

atsiminimų, prozos ir kt.

toja narkotikus. pagamino. I kietais $3.75.
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etinės zmtos
dėl Hancock, o ne kitur?

Kaip jau buvo rašyta, šie* ir iš parapijos ribų, kad ga
re: Vasario 16-ją — Lie- lėtume ir kitiems geriau pa
tu. os

Kaip komunistai nori mu» Buvo ir antrasis lietuviškos NORVVOOD, MASS.
sunaikinti muzikos koncertas

Sausio 21 d. buvo metinis Tikras nenuorama vra tas 
N. Anglijos Baltu Dr-jos na- mūsų smuikininkas Izido
rių susirinkimas, kuriam va- rius Vasyliūnas. lis nesigai-
dovavo valdybos pirm. inž. Ii nei darbo, nei lėšų nuolat bes paskelbimo 50 m. su-l 
V. Izbiekas. Jame buvo pri- skardendamas mums ir a- kaktis bus minima vasario 
imta valdybos veiklos apy- merikiečiams lietuviu kum- 25 d. L.A. Piliečių Dr-jos 
skaita, išrinkta šių metų va- pozitorių kūrinius. Tik vi<a sa-čje.
dovybė, kuria sudaro po 7 nelaimė, kad mes patys esą- i,agrin(!iniu kalbėtoju su.| 
asmenis iš kiekvienos tau- me dažnu atveju io nastan- ..... r> -

. lybės. Lietuviu valdyboj y-Į g„ms kurti - vis neriai: i,A" hi!J inz' Kazys Barunas

kbnCsime nepriklausomybės 

paskelbimo sukaktį 

Lietuvos nepriklausomy-1

Ekskursijos į Vilnių-Druskininkus
trims savaitėms

BIRŽELIO 5 d. (registracija iki 1968 m. balandžio 25 d.) 

LIEPOS 19 d. (registracija iki 1968 m. gegužės 29 d.) 

LIEPOS 31 d. (regisi racija iki 1968 m. birželio 21 d.)

i.sario 16-ją - Lie- lėtume ir kitiems geriau pa- iyoes* ^^umu v aioyooj y- gOms-Kum - vs neis - 
.epriklausomybės at- sirodyti, kad į mus daugiau! r.a s*e !en.a. ^el”!tame J- \asyhūno sau

1 . 7, . I tlCMO linu 1 vaskienp V Vtflll-1 iv mov-,, ms:.: vrao paskelbimo 50 me- dėmesio atkreiptų amerikie-' t’eHė. O’ia haškienė. \ Vau-j ir 
t:: sukakties minėjimą nu-1 ėių spauda ir visuomenė. O
i . ta r n “ ti n e į prastinę je 
vietoje — Tnomas Park 
auk-t. mokyklos salėje So. 
I’o.<- ne. bet Hancock rūmų
salėje.

kas gali būti tam priešin
gas?

Todėl vasario 18 d. 2 vai. 
i popiet visų mūsų kelias į 

Kai kas tam yra priešin- H*ncock rūmų salę Lietuvos 
ir leidžia nereikalingų nepriklausomybės atstaty- 
lu. todėl verta trumpai! mo paskelbimo 50 metų su-

is Beste no.

mažai jo ruošiamus k<Menzię dali atliks lietu-; 
cerius lankome. i visuomenei gerai pažįs-i

kūnas, Lionginas Švelnis ir; Sausio 21 d. buvo iau a nt-■ tai.tas dainininkas Benedik-.
Vytautas Žiaugra. Septinta-; ras toks lietuviškos nrrn 
sis narys bus vėliau pasiūly-] koncertas .Jordan Ha’!.

: ta< P'-vilavičius ir muzikas! 
Vytenis Yasviiūnas.

tas.
Administracijos

I karta jis buyo skiriamas K a- Rengėjai daro didelių pa-
reikalus; zio Banaičio kū’vbai. Pi starkų, Kao minėjimas vi- 

būtų įspūdingas. Viatlikus. Vliko narys dr. Al-į grarroi buvo Sonata in D 
girdas Budreckis kalbėjo a-j Mino? smulkiui L forteoi -• <n jnenrnrašoma'tT dieną

lt A I N A $ 820.- '

Kelionė lėktuvu, pirmos klasės viešbučiai, maistas ir pavėžinimai, 
dvi dienos Kojienhagoje.

Grupių dydis ribotas — REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadway 
South Boston, Mass. C2127 
Telefonas: 268-8764

todėl tos sukak-'
' k,-m it etas pasirinko mi

nė Hmu i tą. o ne kitą salę.
Lomiausia, atsiminkime, 

i sKmet švenčiame ne 
: 'rasm metinę nepriklau- 

' - šventę, bet minime 
i retą — 50 metų tos ne- 

' i’a -omybės paskelbimo 
•••: •<- . Tokia nepaprasta 

y : . K turi būti ir nepa- 
;i ’ aminėta. Nepanras- 

t i būti ir to minėjimo 
rama ir nekasdieniška 

; ■•buka. Tas minėjimas turi 
mo- ' oalikti atminty ilgam.

■ ibi mirties, nes kito pus- 
šim io ‘okios sukakties dau- 
gelis v ali ir nesulaukti.

>a'ė. kurioje eilę metų 
"b.-v i‘. 16 minėjimai buvo 
r -m iarii. vra apleista, jos 
- < ždangos apdriskę,
b i -kurdų Įspūdi, tad iš- 

’ ’’ tiem parengimam ji 
r< tinka. Į ią nepatogu kvies- 

''. - b:?—aukštus valdžios 
ar ūpus. Jie ir Į kasmeti 
bu : ū<ų minėjimus atvy- 

- b-io susidaryti prastą 
ūdb Ivg Įlindę i kokį už- 

kam b o mes siekiame, kad 
•' m rii sukaktis būtų at- 
šve-ta visais požiūriais pa- 
' '’iab 'riek tik galima iškil
mingiau.. Tą šventiška nuo
toli . turime pagaliau ir mes 
oaty< geriau pajausti. Juk 
r. ‘ savo šeimynines šventes 
šve-dami savo butą ir save 
gražiausiai išpuošiame. tai 
kodėl vis turėtume būti taip 
apsileidę tokios nepriklau- 

mvbės sukakties proga? 
šiai iškilmei pasirinktoji 

salė vra nebrangi, bet gra
ži. miesto vidury, lengvai 
pasiekiamoje vietoie. Joje 
: us pakankamai vietos ne 
■isvečiams, kuriu tarpe ti
kimasi turėti, nemažai aukš
tu pareigūnu amerikiečių ir 
savųjų tautiečių, bet ir jos 
s-r-ena vra tinkama numa
uktai programai, nes yra pa
kankamai erdvi ir su reika
lingais Įrengimais. O atsi
minkime, kad ši karta me
ninėje programoje dalyvau
ja apie 50 atmenu simfoni
nis orkestras, daugybė tauti
nių šokių šokėjų, choras ir 
kt. Tokiai programai reikia J jo išeiti, 
ir atitinkamos vietos. . Draugijai jis priklausė 

Automobilių savininkams nuo 1936 metų, jos vadovy- 
pasiekti salę nesudarvs jo-1 bej buvo nuo 1941 metų į- 
kio sunkumo, o mašinų ne- vairiose pareigose (iždinin- 
tvrirti'rii iškilmių vietą la- ko, direktoriaus, vicepirmi- 
bai lengvai gali pasiekti iš ninko. sekretoriaus) viso la- 
So. Bostono autobusu, va
žiuodami iki Tremont gat
vė -. o iš kitur požeminiu 
traukinėliu. Tš So. Bostono 
galima net nueiti į Broad- 
v av stoti, iš ten pavažiuoti 
požeminiu iki Park St.. nuo 
ten iki Arlington, — ir jau 
čia paf Hancock dangorai
žis.

Tai : ką galima prikišti

pie tai. 
stengiasi
mūsų oolitinius veiksnius,’ Sonata ransodica in B ?-IL-

kaip komunistai i nui, Suite nastora’e smu 
sukompromituoti į klarnetui ir foriepkmu ’

likui :

kakties paminėtu

T. ... suskaldyti išeiviją, kad už-] vielai ir foriepior.ui.Lietuvos nepriklausomy- sj nebebūtų kam kelti Llro
bes kovų savanoriams, 19411 jrPika’?vi -i T -j • r v- metų sukilėliams, 1944 me-! “ft,n08 ’“S'eS ,eiha-a ‘ rinkas izidei,us t

tų ir Vėlesnių laikų partiza- Meninėje programoje čia, Hunas j,, klarnetistas Davia '!u 
nams,ūks kelias piieso pul- pjrmą karta pasirodė jauna! Mott 
ti nebuvo penigas ir persui,-! dainininkė •Violeta Balčiū-i ‘ '
kus. Taigi mums būtų neap- nienė> jį turi tikrai gl.ažui 
sakoma gėda teisintis, kad
negalėjome kelių žingsnių A,jan
nuo savo namų nueiti tų did- Pabaidai visi dalvviai bu-' 'įsoje Lietuvoje, ypa? 
vyrių kraujo aukos pagerb- v0 paVaišinti. 
ti, laisvės paskelbimo su
kakties paminėti.

Vinciūnai jau Floridoj
Julija ir Juozas Vinciū-l t°jti ^orės jomąrku vadina- 

! nai rašo iš St. Petersburgo.] ma-
Sausio 13 dienos vakare 

minėjo 45
pažįstamiems geriausių lin-į metų Klaipėdos atvadavimo 

rių susirinkimas. Jame pa- kėjimų. ' ’ sukakti. Tautinės >2 amtos
gerbti miriisieji per pasku- - namu viršutinėje salėje ivy-
tinį mėnesi 7 nariai, priimti K0 iškilminga tunto sueiira,
9 nauji, patvirtinta praeito r> o apatinėje salėje svečiai tu-
mėnesio firansinė apyskai- DCStOIlO ! r^° P10^?s susipažinti su
ta. kuri rodo. kad gruodis tunto istorija, pasigėrėti Ne
buvo nuostolingas Pajamų PARENGIMŲ kalendorius } tuviško gintaro ir liaudies ‘i 
tą mėnesį turėta $11.514',; Vasario 1« d 2 vai no !^en? dirbiniu parodėle, ri- 
bet buvo ir neparapstų iš-' piet Hancock rūmu salėki v sa™.!a™ę " Pa
laidų (vien už leidimą lai- ? Letu^nep^Mausomy- Va'Slr" «*"’"** “a

’ bės atstatymo paskelbimo 
sukakties minėjimas.

A Neviera atsisveikino

smuiki-

n c. Kitų įsipareigojimų,
• sukaupti visą dėmesį šios 

dėtuvių tautos šven
tės n.:.ėjimui.

įimą ruošia Ameri- 
i.b-tuviu Tarvbos sky-

BUVO $4, DABAR TIK $2

sopraną. Jai akomponavo} Klaipėdcs mu^ė

i Klaipėdos krašte ir Žemaki- 
j joje buvo pagarsėjusi vi>ą 
savaite besitęsianti Klaipė
dos mugė. apylinkės gvven

Sausio 18 d. buvo pirma-' laimingai ten nuvažiavę peri 
s šiais metais So. Bostono 

Lietuvių Pilięčių Dr-jos na-
sis šiais metais So. Bostono 3 dienas, ir siunčia visiems’Nemuno tuntas

KOS 

U S.

K.Š.

dė! salės pasirinkimo 
Iškilmių rengimo komite-

Dievo karalystės 
žinios

TEMA:
ATS ’EIGIMO LAIKAS

(Tęsinys)

paruoštais užkandžiais. 
Sueigos metu j. s. M. Ala-

nomairis plačiau apibūdino 
Klaipėdos sukilimą ir Klai-

todėl nuostolio buvo $423.
E. Ketvirtis davė Naujų

jų Metų sutikimo banketo' Kovo 8-10 dienomis jau- , -k- I-T.tuva’ K
apyskaitą. Jame dalyvavo nųjų fotografų ir skulptorių i ęruzį£? buv0 Inkaro Tb.. /

bos apdovanotas jūrų skau- 
' tu žymeniu.

X- ------ ----- t O c
per pustrečio šimto asmenų.; paroda Lietuvių Tautinės; 
Iš jo turėta $466 pelno. i S-gos namų salėje.I * * *

Šitame susirinkime buvo; . ;
prisaikdinta siu metųvaldy-l ,ovo d. 3 vai. popiet; 
ba. kurios sudėti esame jau; J°rdan Hali salėje smuiki-t 
seniau paskelbę.' Į ninko Iz- Vasvliūno lietuviš-

A. Matjošfca, L. Švelnis iri 
J. Kapočius priminė, kad; 
vasario 18 d. John Hancock

kos muzikos koncertas.
5P ♦

Kovo 30-31 d. Bostono
dangoraižio salėje rengia* ! Skaučių Židinio meno paro-! Doręhestery.

. __ ... i da Lietuviu Tautinemas Lietuvos nepriklauso-, - __  r l iv* i namuose.mybės atstatymo paskelbi-, # ♦ ♦
mo 50 metų sukakties minė
jimas, ir ragino jame visus 
dalyvauti.

Susirinkirno gale žodį ta
rė Albinas Neviera. Jis atsi
sveikino su draugijos na
riais kaip jos vadovybės na
rys. Mat, jis nebesutiko vėl 
kandidatuoti į valdybą, to
dėl ir savo ž^dy pareiškė, e- 
sąs laimingas, kad jo neišva
rė, bet pats s avo noru galė-

bo 25 metus, iš jų sekreto
rium 15 metų.

Pirm. S. Drevinskas ap
gailestavo A. Nevieros pasi
traukimą, linkėjo jam sėk
mės ir pareiškė viltį, kad ir 
ateity jis bus naudingas 
draugijai savo patarimais.

A. Matjoška pasiūlė su
rengti banketą A. Nevierai 
pagerbti, o J. Kapočius — 
įteikti jam šimtinę notą

ta? tokia nepaprasta proga'kuri pasikabinta ant sienos

P.J.

Mirė St. Maneikis IIv 5.1Lt
Sausio 13 d. po sunkios ;”b b 

ligos mirė Steponas Manei
kis. gvzv. 26 Hinckley St..

Velionis gimė Tryškiuo
se. Lietuvoje. 1891 m. giin- 
džie 26 d., mirė sulaukęs 77 

Balandžio 21 d. So. Bos- metų amžiaus, 
tono aukšt. mokykloj fTho-' Steponas Maneikis Į JAV 
mas Park) Bostono Lietuvių1 atvyko 1910 m., tai yra 19 
Tautinių šokių Sambūrio/ metų jaunuolis. Amerikoje 
parengimas.

S-gos

Balandžio 26 d. <8:30 vai. 
vak. Jordan Hali Pabaltie- 
čių Draugijos koncertas.

• ♦ ♦

Balandžio 28 d. So. Bos
tono Lietuvių Pil. Dr-jos sa
lėje, III aukšte, Minkų radi
jo talentų popietė ir N. Ang
lijos gražuolės balius.

* * *
Gegužės 5 d. 3 vai. popiet 

Jordan Hali salėje smuiki-

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS M1CHELSONAS

šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar
! galite gauti už S2, iki šiol ji kainavo $4.

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje 
įasite. kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 
organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su 

! Lietuva ir kt.
•' Kitos tokios knygos neturime.

Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai 
skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.

.Pinigus siųskite:
KELEIVIS 

636 Broadway 
So. Boston, Mass. 02127

Dėt, kaip prilyginimas paro-1 
. t( s dienos paklusniesiems,, 

klasei, bus sugrąžintas pra- 
.'avimas. Tasai vieš- 

pa‘ vin - s buvo ant žemės ir 
aro :o. Ras yra ant žemės. Taigi 
čia i;- vėl kalbama apie atstei- 
g'n.a, sugrąžinimą žuvusiojo ro- 
; . apimančio visą pasauli.
T ' , c :• garbinga viltis skurs, 
tanciam. nuodėme sergančiam 

mir~‘arčiam pasauliui. Be- 
• f! \i ai negalima dabar pil- 

iv iizduoti. kokios permai- 
eks žemėje, kuomet bus 

dieviškasis atsteigi- 
m > pr ijektas.

!\.mąstyk, kokios permainos 
r c su mirties sunaiki 

: Pagalvok, kokios permai- 
' k< dėl to. kad daugiau

aro. įsivaizduok, kokios 
Įvyks dėl to. kad žmo- 

• <s pažinti ir mylėti bei
iš- in i tarnauti tikrajam Die-
.iii. kaip malonu 

užims sau
’a mąstyk,

. kuomet meilė
vietą ir kuomet kiek- 

žmogaus darbas bus tik
rosios meili

P;
Iv* v A.- tul tiS 
nebere 
nuoti 
y o . 
’oės du 
reikės

pradėtas!
Tok. kokios permainos 
.ykii. kuomet žmonėms 

■ ilgiau manyti ir pla- 
:>ie mirti. Kuomet ties! 
-ivers amžinos linksmy-

ir kuomet jau nebe- 
sukflrė šeimą, vedė Adelę rei < v aryti apie kelis trum-
Grvtaitę ir užaugino du sū- rgrigo gyvenimo metus,

K- , • ta - t anie mete,s, kuriuose galimanu? — Vytautą ir Danielių nedaU!, !airnės< atil_
bei sulaukė 7 anūkų. - , < • daug apsivylimu irsiel-j

Steponas Maneikis buvo : Ar n. kalbėdamas apie
4 . - da: bus Įkvėptojo Dievo 

. v . . . T . nr: 4 c o žodžiais, mes galime
prieš porą metų įstojo į Lie-;;,. ^. . kud tais laikais: Die.
tuvių Fondą ir paaukojo 100 < ? o s kiekvieną ašarą
doleriu. Jis taip uat buvo,’ 1 akiu; nes nebus daugiau , 4 , . . ‘ • lovį-ios T- sielvarto, nei deja-uolus Keleivio skaitytojas.

Velionis JAV turėjo sesę-
Barbora Kutkiene ir broli'

Liet. Pil. Dr-jos narys ir

» Vim.n.

>rae

: skausmo daugiau ne-j 
pirmesnieji dalvkai

_ Apr. 21 :4.

Kazimierą (miręs), kurio, 
žmona su 6 vaikais komu-'

(P. daugiau)

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 80 met ą tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą — En_ 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyveninio pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliam? labai pigią TERM 
apdraudą : už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. U? f1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA--kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir ’je plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbu3.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian AHiance of America
307 West 30th Street. New York, N.Y. 10001

ninko Iz. Vasvliūno lietuvis- n>stai _p.nnosiw okupacijos;^'-; ; ,os 
metu įsveze į Sibrą. Ji pa-j 
gal iau grižo i Lietuvą be 
sveikatos, bet vaikų Sibire 
nepaliko ir nė vieno nepra-į 
rado.

LF Bostono Vaiaus Ko
mitetas velionio žmonai A-į 
delei, sūnums ir kitiems gi-

kos muzikos koncertas.

dirbtus laikus. Susirinkimas 
plojimu tam pritarė.

Dar vienas dalykas. Drau-

I. tomis i Tiesa, reikalauki-
veltui šiuo adresu: 

Li hutnien Bible Students 
212 I'.įsi 3rd Street 

■ t ■ \ ’iHey. III. 61362 

greita pagalba

Nenusimink, gatrd pagalbą. 
Vaisiai, kurie bnvo ilgai lan-

minaičiams reiškia nuošir-nT’ •reumSizI!K,J2«!2’ 
j ! j-* - kopi nutirpimo ir skaudėjimogija stato keltuvą. Tam dar-; dzią užuojautą. ,,,, vra

bui vadovauja inž. R. Ma-Į K. ir V. Aukštikalniai vie- iu<-, u siųsk šį skelbimą ir 
nys. Gauti 3 statytojų pasiū- toje gėlių paaukojo LF 10 ^vo vnrdą su antrašą, ir 
lymai. Ju pigiausias $26,301. dolerių.

norėjo išeiti, kaip sakoma, J primintų jam draugijoje keltuvą pastatyti.
Tai bendrovei ir atiduota LF Vajaus Komi’etas nuo-

nts'u-’me vaistų išbandymui. 
ROYAL PRODVCTS

širdžiai dėkoja už auką.. i
North Sta.. P.O. Boa 9112 
Newark 4. New Jeraey

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
LIETUVA
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias modemų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lie+uvoj* laba* daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $5.50.

N.L. dabar pradeda duoti ptanesimus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir jo.ie Lietuvių Dieną.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, I-a Šalie—MontreaL Canada.

f t



Poslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 4, 19C8 m. sausio 24 d.

•MooMMeMMeeeeea««Me««**e*ee*eee«********#******#e**e*«*****«*«*{ fSx»*»;x^<**x*»*<xts^x<a:xj«6fiaMjašx<SA)fĮti S»s.it-ssaasa-,xsxpasįruojįmaį Vasario 16-jai priėmė sausio 23 d. ir taip' Serga dr. B. Matulionis

Vietines žinios LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES ATST ATYMO Komiteto, kuri sudarė Al-,
pat pasirašė proklamaciją. Azijos influenza ištisą sa

vaitę buvo paguldžiusi i lo
vą dr. Balį Matulionį, dir-

Dr. R. Šilbajoris Bostone Prof. Vyt. Marijošius 
Kult ūrcs klube

to ir Bendruomenės skyriai,1 Minėjimas šiemet bus 
PASKELBIMO 50 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS Lietuvos nepriklausomybės john Hancock dangoraižio W^fh,«U*XVR’lUIi’
BUS VASARIO 18 D. 2 VAL. POPIET JOHN HAN- aįukiSi> n^ėT'uirir^niTi ”Uij* iTd'V65! i goninėje. Ligonis jau sveik

sukakčiai minėti, pnminin- vasario 18 d. 2 vai. popiet 1
COCK DANGORAIŽIO SALEJE. ĮĖJIMAS IŠ BERKE- ku buvo išrinktas Povilas
LEY GATVĖS.

ta. Linkime greičiau atgau- . • • —
Žiūkus, bet. jam dėl sveika- Minėjimo organizatoriai 11 Je£as 
tos atsisakius, dabar komi-! rūpinasi, kad mūsų tautos 
tetui pirmininkauja Juozas reta sukaktis būtų tinkamai

Dr. Rimvydas Šilbajoris
iš Columbus, Ohio, LB Bos- Bostono LB Kultūros 
tono Kultūros Klubo susi- klubo >Usū lūkimas ivvks ši 
rinkime, kuris Įvyks sausio šeštadieni. sausio 27 d‘. 7:30 
27 d. 7 vai. 30 min. vakaro vai. vak. Tarptautinio Insti- 
legionierių Stepono Dariaus tuto patalpose. 287 Com- 
posto patalpose, 168 H St., montvcakh Avė., Bostone.
So. Bostone, skaitys paskai- Jame prof. Vytautas Mari-
tą tema: Pastabos apie po- jošius iš Haitfordo. Conn.. Praeitą savaitę Bostone dugniu atstovus Gennarą Mučinskas. lėšų telkimo ko-Į apytuštė, jei mes ta svarbią p _.. 
etą Henriką Radauską". skaitys paskaitą tema:''Mu- policija suėmė 27 asmenis. Angiulą, Bernarda Zinną, misijos prezidiumą sudaro; dieną sėdėtume namie, jei; *Iumas Jau namle

_ zikinė kūryba ir jos inter- kurie Įtarti pardavinėję nar- Mariną LePorę ir Richardą-Irena Veitienė, Stasys Au-į pagailėtume net dolerio Lie-; Petras Bliumas eidamas 
Po paskaitos bus kavutė pretav'/a". korikus. Į policijos rankas De Vincentą, kurie buvo kai- gonis ir Česlovas Mickūnas. i tuvos laisvinimo reikalams? gatve paslydęs taip krito ant

ir laisvi pašnekesiai. Po pa-kaitos laisvi pašne- pateko Įvairių narkotikų, tinami nužudę taip pat pa- , . . | į žemės, kad be sąmonės buvo
Lesiai k kavutė. kurių vertė siekia daugiau dugnių organizacijos narį Francis Šidlauskas išrūpi- Todėl visi iau iš anksto nuvežtas Į ligoninę, kur iš

, 4 X = a X a s a s x s a X x s s i ’s s.« a a.s » j- k s : r r s • . : j. : x :■ r

Sučiupo narkotikų 

$300,000 vertės

Kapočius.

.... . . . Meno reikalu komisijai
Isteisino padugnių narius o*.,..,. o»„h.owi6r - 't vadovauja btasys santt ai as,

Sufolk apskrities prisie- spaudes-propagandos—An- 
kusiųjų teismas išteisino pa- tanas Saulaitis ir Pranas

paminėta, bet jie to nepa- 
jėgt vieni padaryti, jei kiek
vienas iš mūsų jiems nepa-

Susirgo Vladas Kulbokas

Praeitą savaitę sunkiai 
susirgo influencija bostoniš
kis kultūrininkas Vladas

degime.. Juk Įsivaizduokite,, Kulbokas. Linkime greičiau 
koks ęaletu būti minėjimo lvl^Vzv:Lf;•»1 -1 •• 1 - 1*1 1 I V 1.111.iškilmingumas, jei sale liktų’

Rengėjai visus kviečia at
silankyti.

Visi maloniai kviečiami mal 
dalyvauti.

Klubo valdyba

Maloniai kviečia atsilan- nei $300,000. Ta medžioklė Roccą DiSeglio. no pusvalandi televizijoje.
kvti s, ilrau--ai< ir »až’«ta- buvo ilgai planuota, ilgai jai Kaltinimas rėmėsi tikto- Tikimasi patekti iri radijo

Sunkiai serga S. Paplauskas

Senas Keleivio skaityto
jas Stasvs Paplauska is n

ruoškimės minėjimui taip, Į gulėjo porą savaičių. Dabar 
kad niekas negalėtų mūsų jau yra grįžęs namo. 
tą diena ir valandą sutruk- Linkime jam greičiau pū
dyti jame dalyvauti. i sveikti.

ruoštasi, todėl ir jos vaisiai kio pat žinomo padugnių at- stotįs. Ruošiama tam reika- 
labai geri. ; stovo Josepho (Barbozos). ,uj mellžiaga.

. Barono liudijimu. Kaltina-
Patikslinama \ m‘eji buv? i^samdę ge- jIiest0 majoras Kevinį^1------ ---- - —

nausius advokatus. White priėmė lietuvių de-i
Keleivy sausio 17 d. nu- Ugacijd sausio 17 d., pasira.l SVARBU VYKSTANTIEMS Į FLORIDĄ

, merv per Korektūros klaidą Yra laiškas S. Jakštienei sė deklaraciją, skelbiančią! Kelionė lėktuvu iš Bostono i Miamį. Floridoj, kainuoja tik $65.10.
Tik paoai mus pasiekė ži- parašyta, kad Kazys ir Sta- _ ... _ vasario 16 d. Lietuvos res-Į

ia. Kad La> ir Romo Tamošaičiai iteikė I.F . Mūsų istaige

Klubo pirmininkė
B. Kerbelienė ir 

valdyba

Padidėjo Veitų šeima

Bradfordo susirgo ir pagul- Veitų seimą padidėjo viena 1(Į0 dc,- o |uri biti _
dytas Haverhillio ligoninėj, gi ūžia dukrele.

Linkime jam greičiau pa- Sveikiname tėvus ir nau-
sveikti. jagimę.

ių.
Įteikė 400 dolerių.

Vajaus komitetas

Įstaigoje yra laiškas. publikos diena, irdavę suti-l 
is Lietuvos Stasei Jakštienei. pjmą į t kelti Lietuvos vėlia- ‘ 
gyvenusiai ar gy\enančiai Va prie miesto valdvbos rū-i 

Į G gatvei nr.8 So. Bostone. mų Gubernatorius John:
• Yolpe lietuvių delegacijąPrašome atsiimti.

Bilietus lėktuvui parduoda

TRANS-ATLANTIC TRAV EL SERVICE 
390 W. Broaduay. So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE KĄ LAUMĖS LĖMĖ

Tai rašytojos Petronėlės
VIENINTELE LIETI VBKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ OrinUitė. paišyti atsimini 

•ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų maj apje žymiąją poetę Sa- 
finijoms, Kartu sutvarkanti viešbučius ’r kelionių pianus. Specia- lomėją Neri, tiek daug kal- 

bų sukėlusią ir šiame žemy-lūs patarnavimai vykstantiems į FLOKiBĄ.
Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO.

KARTU f R A

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir užsa
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS. ODAS, SKAITYTAS. MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mū-ų Įstaigoje.
ĮSTAIGA LIETUVIŠKA. kreipkitės lietuviškai. TieK kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.
Įstaiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.

ketvirtadieniais nuo 9 vai. iki 7 vai. v. 
šeštadieniais nuo b vai. iki 12 vai. dn.

Rašyti ar skambinti:
-. e

390 Mest Broadway, South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8761

Vedėja: A 1 r I o n a Adomonis

ne, 234 pusi., kaina S3.
Knygą išleido Chicagos 

Lietuvių Literatūros Dr-ja,

DĖMESIUI !

PALENGVINK«TE MŪSŲ 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo šutau 
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, priei 
atsiųstų reikalingą sumą-

Peter Maksvytis
Carpeater A Builder
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, ryvenamų namų ir 
biznio pastatų, pažai Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki S va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

Esame labai dėkingi tiem, F**********************************

ji lengvai skaitoma, A. J. NAMAKSYKS ją norėsi ir baigti. ! ^„„toi' pabaigiant, j Į Real Eatate A In.ur.nee

▼is mažiau bebus tokių, ku 
riems reikės siųsti primini

Knyga gaunama ir Kelei
vio administracijoje.

i mus.
Keleivio adm-ja

321 County Club Rd* 
Newton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

15 BOSTONO J UETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
gara lituota*

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vat ryto iki 5 vai- vak., 

o šeštadieniais

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. vak 
Vakarais iš anksto susitarus 

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

I
Knyga yra geriausias žmogaus drangas

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street, 
VVorcester, Mass. 01604 

Tet. 798-3347

nuo 8 vaL ryto iki 2 yaL p.p. į 

331 W. Broadsray 

So. Boston, Mass. 02127 

Tet 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

TEL. AN 8-2124

Dr.Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Į Tiesiai iš VVorcesterio siun- ***********^<-w^«*s*m*«*****mwww^
T

Keleivio prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomis!

čiam Įvairius siuntinius j Lietu, i 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
niu. Turime vietoje įvairių vie.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 
169 Milbury St. 

VVORCESTER, MASS. 
TeL SVV 8*2868tinės gamybos ir importuotų 

prekių iš kitų kraštų visai že- yra vienintelė oficiali ptai- 
momis kainomis. Be to, siunčia- g* VVorcestery, kun siunčia 
me maistą, pinigus ir galite už- siuntinius tiesiog iš VVcrses-

*****»*««**•*»*#•«********«»«#***>

Ketvirtis & Co.
—JEVVELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
HūpMtūig*i taisome laikrodžius 

žiedas, papuoialua

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4849

VELTUI 

LĖLIŲ

____ _ NAMELIS
pilnas visokiu skanėstu 

visiems mūsų naujiems pirkėjams

Veltui 24 valandų alyvos burnerio aptarnavimas 

Kasmetinis išvalymas

FORTŪNA FUEL Co.
487 VVashington St , Dorchester. Mass.

GE 6 1204

R The Apothecary 
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų rs 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiaą.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

982 a W. Broadvray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL vw išskyras šventadienius ir

LAISVĖS VARPAS

NAUJOSIOS ANGLIJOS lietuvių! 
KVLTCRINĖ R\OIJO PROGRAMA*

Sekmadieniai? 8-9 v»l. ryte 
FM Eat iromis 105.7 me<aciklQ 
Iš WKOX, Framingham, Maee.

VEDĖJAS—p. VIŠČINIS 
173 Arthur St 

BRO( KTON. MASS. 02102 

Tel. JCniper 6-7209

sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vieloje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite.

Vedėjas A. Schyrinski

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio

knygų

TERORO IR VERGIJOS

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai.

terio į Lietuvą ir luta* Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir Intų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijc 

Programa Naujoj Anglijoj 
ii stoties WLYN, 1360 ti> 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis j 
Baltic Florists gėlių ir dova 
nų krautuvę, 502 E. Broad 
pay, So. Bostone. Telefo 
nas AN 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleiviu.

: Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. 3 
Lipdau popierius ir taisau

; viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Maas.

TeL CO 5-5854

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu;

BRONIS KONTRIM
598 Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127
Tel. AN 8-1761

Flood Sąuare 
Hardware Co.

■•▼Makae K. J. ALEKNA
•n EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MAS8. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieroa Sianoma

Stiklai Langams 
Vlaokla reikmenys narnami

Reikmenys plumbariama 
Vlaokla geležies daiktai

i


