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63 - TIEJI METAI

Arabai ir žydai pasiruošę ! 
kautis, bet gal bus to išvengta

Padėtis {tempta. Egiptas užminavo Aqabos įlanką. 
Diplomatai ieško sprendimo karui išvengtu Abi šalys del
sia pradėti šaudytis. Tas duoda vilties, kad gal bus galima 
karo išvengtu

Tiek Egiptas ir kitos ara- kraštų semia alyvą. Dabar 
bų valstybės, tiek ir Izraelis ten ypač stengiasi išplėsti 
yra pasiruošę karui, kuris, savo Įtaką sovietai, kurie ir 
jei įvyktų, tai, Egipto dikta- arabus ginkluoja, 
toriaus žodžiais, turėtų būti Paskutinės prieš laikraš- 
Izraelio sunaikinimas. Be to, čio išleidimą gautos žinios 
kaip jau buvo rašyta, Egip- sako, kad ir Izraelis sutinka 
tas užminamo Aųabos įlan- su mišria paliaubų komisija, 
ką. kuria laivai iš pietų te- jei bus panaikintas Aqabos 
gali pasiekti vienintelį pie- įlankos blokavimas, 
tuose Izraelio uostą. (Kiti Egiptiečiai 45 minutes 
Izraelio uostai yra prie Vi- šaudė į Izraelio sargybas, 
duržemio jutos).

Egipto-Izraelio pasienyje 
pakvipus paraku, net visos 
didžiosios valstybės tuo su
sirūpino. Jos įspėjo abi pu
ses susilaikyti nuo karo 
veiksmų. Klausimas svarsto-
mas ir JT Saugumo tarybo- RaŠutoiaS ŠolochoV 
je. Jei JAV. Britanija, Pran
cūzija ir Sovietų Sąjunga prieš Žodžio lūlSVę 
galėtų veikti vieningai, tai „ . t -
nesunku būtų ir šį klausimą Sovietų i artojų sąjungos 
išspręsti. Deja. Sovietu Są- suvažiavime kalbėjo ir No-
junga. kaip ir visuomet, sa- beh° Pre™J? ras^°-
ko ”ne“ tenai, kur visi kiti; J3* Šolochov. visą laiką 
sako "taip“. Ir šiuo atveju* su^beP? Prie ysų valdžios 
Sovietų Sąjunga skelbia,, P3Slkeltim^. P
kad dėl to įtempimo yra kai- i P3t Pn81Plakehs >/a P 
tos JAV ir Britanija. Mat, šiandien, todėl ir suvaziayi- 
sovietams rūpi. kad būtu tikį ™e sa\° ka^oje smeike 
ko daugiau neramumų/Jie uos Rytojus kūne reika- 
visur padeda drumsti van- l33-13,ku^ bos laisv es. Girdi, 
denį. kad jame būtų leng- Jle tą kūrybos laisvę su-
viau jiems žvejoti. ! Pranta' kaP laisv? v«stl

. , z. rp pnesso vietinę propagandą,Ar pavyks Saugumo Ta- ardvti sovietinį tvat
lyba, rasti koki nors bendrą .* > socia,;Įtinius

lai-ėjimus“. Jų tarpe, esą, 
yra ir JAV žvalgybos agen-

bet nepranešta, kad Iraelio 
kariai būtų taip pat ugnimi 
atsakę. Šitas faktas rodo, 
kaip lengvai ten gali užsi
degti karo gaisras.

Vietname didesni 
žmonių nuostoliai

Per gegužės mėnesio tre
čiąją savaitę Vietname žu
vo 337 JAV kariai ir 2.282
sužeisti. Tai rekordiniai 
skaičiai.

Viso labo Vietname jau 
žuvo amerikiečių kariu net 
10,252 ir sužeista 61,425.

Priešo nuostolai yra kelis 
kartus didesni.

Laukiama, kad kovos dar 
padidės, ypač prie demilita
rizuotos zonos, skiriančios 
Pietų ir šiaurės Vietnamus.

Paskirti 27 nauji
kardinolai

Popiežius Paulius VI pa
skyrė 27 naujus kardinolus, 
jų tarpe 4 amerikiečius: Phi- 
ladelphijos ir Chicagos arki
vyskupus ir Shenandoah 
vyskupą Brennaną.

Nors popiežius kalba apie 
kardinolų kolegijos ”sutarp- 
tautinimą.., bet šį kaitą pa
skirtųjų tarpe yra 12 italų. 
Lenkija dabar turės 2 kar
dinolu. Iki šiol buvo 93 kar
dinolai, o dabar bus 120. 
Popiežius žada tą skaičių 
pakelti iki 125.

Sovietai tik dabar pranešė 
apie Svetlanos pabėgimą
Sovietai tylėjo apie Stalino dukters pabėgimą. Pir

mas tai pranešė rašytojas Šolochovas, vėliau parašė ir 
Pravda. Dėl to kaltinamos JAV-bės.

Apie Stalino dukters pa- Atbėgo SOVietu 
bėgimą Sovieti jos žmonės i -
težinojo tik į> užsienio radi- Į lakūnas
jo. Sovietų spauda ir radi 
jas apie tai tylėjo, nes juk 
nemalonu tokią žinią skelb
ti. Pagaliau rašytojų suva
žiavime apie tai pasakė No
belio premija apdovanotas 
senas partietis rašytojas Šo
lochovas. Jis Svetlaną su
plakė į vieną krūvą su balt- 
gvardiečiais. Jo kalba buvo 
išspausdinta Pravdoj, kur. 
be to, vedamajame kaltina
mos Jungtinės Valstybės, 
kad, esą. jų žvalgybos agen
tai padėję Svetlanai pabėg
ti. kad ji norima išnaudoti 
propagandai prieš Sovietų 
Sąjungą.

Kaip ten sovietai beaiš
kintų, bet pats faktas, kad 
iš jų rojaus bėga net tokie 
paukščiai, ir propagandos 
specialistų sunkiai nubalti
namas.

Sovietų lakūnas nusileido 
Bavarijoje (Vokietijoje.) ir 
paprašė politinės prieglau
dos.

Dr. A. JI ar gėris 
išvyko į Lietuvą

Vilnis praneša, kad Chi
cagos gvdytojas A. Marge- 
ris, į senatvę pradėjęs gar
binti komunistus, uždarė sa
vo kabinetą ir išvažiavo į 
Lietuvą, ”one Way“ bilietą 
nusipirkęs. Tas reikštų, kad 
jis jau nebegrįš į JAV.

ras ženklas tik tas, kad net 
Egipto Nasseris sutinka su 
JT gen. sekretoriaus pasiū
lymu sudaryti Egipto-Izrae-
lio paliaubų komisiją tų . rtini
valstybių pasieny taikai pa- 1 '
laikyti. i v • i......................•’ .Į Kai kurie užsienio ir so-

Aišku. ilgąi tokia padėtis vietų rašytojai boikotavo su- 
tęstis negalės. Jei diplomati-į važiavimą. Jų tarpe yra ir

tų.
Suvažiavime iš 6.500 są 

jungos narių dalyvauja 473

Socialistų atstovai
Graikijoj nelaimėjo

Graikijoje lankėsi Socia
listų Internacionalo delega
cija susipažinti su suimtųjų 
politinių kalinių padėtimi, 
bet jai nebuvo leista tų kali
nių pamatyti, nei sužinoti., 
kaip jie ten laikomi.

Po perversmo Graikiją 
vis dar valdo karinė valdžia.

čia matomas paminklas buv. Lietuvos Respublikos Prezidentui 
dr. Kaziui Griniui jau yra pastatytas. Iškilmingas jo atidengimas, 
dalyvaujant nepriklausomos Lietuvos Respublikos atstovams, di
džią jų lietuviškųjų politinių ir visuomeninių organizacijų vado
vams ir gausiai lietuviška visuomenei, Įvyko 1967 m. gegužės 30 
d. (Kapų Puošimo diena) Chicagos Lietuvių Tautinėse Kapinėse, 
šis paminklas buvo pradėtas statyti 1966 m„ minint 100 metų 
sukaktį nuo dr. Kazio Griniaus gimimo. Paminklo projektą paren
gė skulptorius R. Mozoliauskas. Jo statyba rūpinosi iš Chicagos 
lietuviškųjų organizacijų ir Lietuvių Tautinių Kapinių vadovybės 
atstovų sudarytas komitetas, kuriam pirmininkauja Povilas Dau
baras. Savo gausiomis aukomis statybą rėmė JAV ir Kanados 
lietuvių organizacijos ir paskiri asmenys.
Pastatant ši paminklą, buvo tinkamai pagerbtas didis mūsų tautos 
ir valstybės vyras dr. Kazys Grinius ir jo šviesus atminimas įam
žintas ilgiems ateities laikams toje vietoje, kur jau 17 metų ilsisi 
jo palaikų pelenai.

nemis priemonėmis nepa
vyks šalių sutaikyti, pradės 
kalbėti patrankos. Bet yra 
vilties, kad ir šį kartą gal 
bus karo išvengta, kaip ir

įžymus rašytojas Erenbur
gas, kuris su eile kitų rašyto
jų prieš pat suvažiavimą iš
vyko į Italiją, tuo pareikšda
mas protestą dėl rašytojų

kitais čia panašiais atvejais, į Siniavskio ir Danielio nutei-
nors pranašauti sunku.

Šioje Aartimųjų Rytų sri
tyje užsiliepsnojęs karas su
dalytų didelę grėsmę apla
mai pasaulinei taikai, nes 
čia įsipainiotų ir didžiosios 
valstybės, kurios iš arabų

Levi Eshkol.

simo. Mat, Erenburgas su 
grupe kitų rašytojų buvo 
padavęs vyriausybei prašy
mą pasigailėti minėtų Si
niavskio ir Danielio. kurie 
nubausti už tai, kad jų raš
tai pasirodė užsieny.

Rašytojų sąjunga teisia
mųjų neužtarė.

Šolochovo pasisakymas 
prieš kūrybinę laisvę terodo, 
kad pataikautojai sovietam 
Nobelio premiją atidavė pa
prastam partijos ir valdžios 
vergui.

Gov. George

Viriuje Michigano gubernato
rius George Romney, kuris gali 

j būti bus respublikonų kandida 
į tas į prezidentus. Bet respubli- 

Atstovų rūmai 362 balsais konas kongresmanas Celler (a-
prieš 9 nutarė pratęsti 4 me- pačioje) kelia klausimą, ar Rom- 

Izraelio ministeris pirmininkas tams karo tarnybos prievo- n«y gali kandidatuoti, nes jis

Pratęsė karo 
tarnybos įstatymą

lės įstatymą. yra gimęs Meksikoje.

Prisiskolino ir 
subankrutavo

Nubaudė šnipą 
Boeckenhauptą

pn-
teis-

Brocktone apiplėšė
šarvuotą automobilį

Praeitą savaitę Brocktone 
apiplėšė Brinks bendrovės 
šarvuota automobilį, iš ku
rio plėšikai išsinešė $600, 
000. Per paskutinius 28 mė
nesius buvo apiplėšti 7 šar
vuoti automobiliai ir iš jų 
pagrobta pusantro miliono 
dolerių.

įdomu pastebėti, kad po
licija turėjo žinių apei ren- 
o-imasi apiplėšti banką 
Brocktone, Fall River ar 
Cape Code ir ten kreipė dė
mes!. bet plėšikai apgrobė 
prie banko atvažiavusį pini
gus išvežiojanti Brinks šar
vuotą automobilį.

Nors daug kalbama apie 
kovą su kriminaliniais nusi
kaltimais. bet jie nuolatos 
vis didėja.

Laively nuplaukė 
30,000 mylių
65 metų anglas Chishester 
53 pėdų laively vienas nu
plaukė 30,000 mylių ir per 
119 dienų laimingai sugrįžo 
į Plymouth (Anglijoje) uos
tą. Jį pasveikino telegrama 
net pati kai^lienė.

Naujas Sovietų Sąjungos slap
tosios policijos viršininkas Ju- 
rij N. Andropov, įžymus parti
jos ideologas. Taigi žvalgyba 
bus tvirto partiečio rankose.

Apsukrus vyras Medders Alexandrijoje, Va.
Texaso valstijoje sugebėjo siekusių posėdininkų 
svetimais pinigais isigyti mas seržantą Herbertą Boe- 
1.400 akrų žemės ūki/au- ckenhauptą pripažino kaltu, 
ginti jame geros veislės gal- kad teikė sovietams karines 
vijus ir arklius, ruošti dide- paslaptis. Jam gresia mirties 
les puotas, kol galų gale su- bausmė, 
bankrutavo, šiomis dieno- Teisiamasis aiškino, kad 
mis iš varžytynių parduota sutikęs šnipinėti todėl, kad 
viskas, kas tik buvo galima, priešingu atveju grėsė mir- 
Surinkta $500.000. Bet Med- tis jo tėvams, gyvenantiems 
ders vien iš vienuoliu pran- Vokietijoje, 
ciškonų buvo pasiskolinęs
porą milionų dolerių.

Spėjama, kad žus

JAV majoras pabėgo asmenys
S Kuhn Žinia rašoma pirmadienį,
| todėl negalima tiksliai pasa-

JAV majoras Richard H. b'ti. kiek bus keliuose aukų 
Pierce savo lėktuvu nuskri- P<‘>' UgS KaRl’ puošimo die
do i Kubą ir ten paprašė nos savaitgalį. Žinovai spė- 
leisti apsigyventi. ja. kad tokių auku bus 428.

Jis pareiškė, kad palikęs Linkėkime, kad jų būtų 
I savo kraštą sąžinės verčia- daug mažiau arba ir visai tojams sudaro didelių keb- 
mas. nebūtų. I lumŲ.

jis pakliuvo už meno kūrinių 
klastojimą. Tai David Stein, 
Britanijos pilietis, suimtas New 
Yorke ir kaltinamas už $165, 

New Yorke streikuoja goo pardavęs 97 suklastotus me- 
1,000 didžiųjų namų keltu-l „„ karinios. Jis pjeMa>„

Streikuoja namų 
patarnautojai

vininkai. durininkai ir kito-į 
ki patarnautojai. Tai gyven- paveikslus ir juos parduodavo 

kaip tikrus Picasso ar kitų įžy
mių dailininkų darbus.
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LDD suvažiavimo proga
Amerikos lietuvių išeivi- dotis demokratinėmis lais- 

jos gyvenime Lietuvių Dar- 'vėmis, pradžioje norėjo ban- 
bininkų Draugija yra būti- dyti ir komunistiniam sąjū- 
nas veiksnys. Ją įkurti vertė dy skelbti žodžio bei spau- 
svarbūs dienos reikalavimai, dos laisvę ir ja naudotis su-

Pirmojo pasaulinio karo Rinkimuose. Bet, deja. jie 
pasėkoje Rusijoje kilus re- tuoj pajuto, kad tas są- 
voliuci jai ir jau sušaukus ša- Rdl7 t' ai komas kitais pnn- 
lies pilnateisi šeimininką - cipais’ ~ kad zmOgaas bal* 
demokratiniu budu išrinkta . t . .
Steigiamąjį Seimą. bolsevi-. ma# kad yisa ^Oma B 
ku sąjūdžio vadai, smurtu" v
paėmę valdžia ir išvaikę ką 
tik susirinkusi ta seimą, na-

,’irsaus. kad jis nėra nepri
klausomas, o Maskvos api- 
nasriu tvirtai pažabotas. Ir 

skelbė tain vadinama darbi-; tokie laisvės ieškotojai ir jos 
ninku diktatūra. Dar taio« bandytojai tuoj buvo bolše- 
neseniai bolševiku vadai vikų Įvairiomis suktybėmis 
kalbėio. kad Rusiia vra ūki
niai ir kultūriniai atsilikusi
šalis, todėl anie socialistinė®! pasišalinti.

iš savo tarpo išmesti, jeigu 
jie laiku nesusiprato patys

santvarkos cn-eita icn-vendi-; Tada šie pažinusieji bol 
nima nėra ko svainK. Rot sevizmo tikrovę ir nuo bol- 
smurtu nacrrolio votrlrin ii<*
iau nrad'Sio skelbti. iocr vvk- 
do so/»ialictir>a tvarka, ^avo

ševiku griežtai atsiribojusie
ji susimetė i Lietuvių Darbi
ninkų Draugiją, demokrati
niu socializmu pagristą A- 
merikoj susidarė lietuviu 
darbininkijos priešbolševi- 
kinis frontas, kuris turėjo il
gą laiką didelės reikšmės i- 
4eologinėje ir ekonominėje 
darbo žmonių kovoje ir žy
miai paveikė visuomenės su
siskirstymą. Lietuvių Darbi-

publikos etapas. Ji esą gali- ninku Draugija augo. jos 
ma peršokti. Juo labiau, kad narių ir skyrių skaičius didė- 
jau visas karo nuvargintas jo, imta leisti savi laikraš- 
pasaulis gyvenąs socialisti- čiai, kaip Naujoji Gadynė, 
nės revoliucijos išvakarėse, o vėliau ir Darbas, ir sios 

ir 
Ir

7v/ritj? nfltola’nti. iio dabar 
Vod nr’n’on’mo t’Vfl

rrotim* d’dptl cimHai. P®«ą 
T?U=*tnc rn’rpnimo occmci kror 
Jv nanpcin * crv.
pToV'rtvn o j

VT • • 1 • • —f-i z-\ l»r»n 4--ą n*z>r»_
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šis žemėlapis rodo vietas, kuriose gali prasidėti didelis karo gaisras. Elath >ra vienintelis pietuos 
Izraelio uostas, bet Egiptas jau užminavo įvažiavimą į Aqabos Įlanką.

giau vaikų. Kai paklausiau “Dažnai spaudoje skaito- 
įgaliotinį, kaip jie juos už- me apie perversmus Pietų 
augina, atsakė, kad iš 10 už- Amerikos kraštuose, bet tai 
auga 2-3. o kiti dėl skurdo yra tik turtuolių varžybos 
ir ligų išmiršta.“ dėl valdžios. Iš aukštų kari-

I klausimą, ar Amerikos' ninkl! girdėjau. kad ir ka- 
pagalba galės tu žmonių 'luomene vra turtuolių ran- 
skurdą palengvinti, buvo koše. nes beturtis negali pa- 
atsakyta: kilti aukščiau seržanto laips-

mo. Turtingieji, paskendę
“Amerika niekad nei- prabangoje, nemato ir ne

stengs jų problemų išspręsti, nori matyti vargšų skurdo. 
Tai yra pačių Pietų Ameri- Tačiau prisibijo, kad varg- 
kos kraštų pareiga, šalys y- šai gali padaryti perversmą, 
ra labai turtingos natūra- ir todėl apsaugai kapitalus 
liais turtais. Nelaimė, kfed siunči ai Ameriką ar Šveica- 
tik maža gyventojų dalis y- riją. Jei jų turtas Pietų A- 
ra labai turtinga ir valdo vi- merikoje žūtų, jie patys iš- 
sus žemės plotus ir jos tur- silaikys svetimuose kraštuo
tus. 90 procentų krašto že- se. Krikščioniškos meilės jų 
mės priklauso turtuoliams, širdyse nėra. Jeigu jų tarpe 
Bežemiai, beturčiai ir be- atsiranda koks idealistas, 
moksliai neturi jokio balso kuris drįsta smerkti savo 
krašto valdyme, nei mokės- klasės negailestingumą il
čių nustatyme ir. aišku, nie- savimeilę, toki turtuoliai pa
ko negali daryti savo būviui prastai sustabdo ar net su- 
pagerinti. likviduoja.“

I

Ir tiesa, subvrėio buvusi draugijos visuomeninis
Austro-Veneriios imperija, politinis svoris didėjo 
Jos vietoje Įsikūrė trys de- taip ir šio sąjūdžio istorinis Į 
mokratinės valstybės — če- vaidmuo liko neišdildomas. į 
koslovakija. Austrija ir . Po Antrojo pasaulinio ka-j 
Vengrija. Vokietijos kaize- ro LDD neaplenkė ir naujų! 
ris apleido savo šąli. ir Vo- išeivių banga. Į draugiją įsi-1 
kietija virto demokratine. jungė tokie žymūs asmenys, 
respublika.. Revoliuciniu at- kaip prof. S. Kairys, K. Bie- 
garsių surilaukė Italija, linis, J. Liūdžius. V. Siruta- 
Prancūzija ir ret Anediioie vičius ir kt., tuo jos veiklą 
buvo kilę neramumu. Pabal- dar labiau pagyvindami ir 
tiio tautos — lietuviai, lat- pagilndami. Regis, prieš šią 
viai ir estai — subruzdo, pa- draugiją turėjo atsiskleisti 
siryžo neįsileisti pas «ave vėl dar platesnės perspektyvos, 
besiveržiančios grižti Rusi- jos darbo plotai turėjo dar 
jos okupacijos, ir tose triio- padidėti, ir ji pati dar su
se šalyse isikūrė tain pat de- stiprėti.
mokratinės respublikos. ! Deja. ir LDD palietė 

Neabeiotina. kad visi tie berdras visos išeivijos kul- 
įvvkiai giliai veikė plačiuo-i tūrinio bei politinio lietuviš- 
sius žmonijos sluoksnius, ko jo gyvenimo priešas —
Ypač. kad Rusijos bolševi-, senatvė. Ypač ii skaudžiai 
kai įrodinėjo, kad visi tie i-> paliečia tuos, kurie neturi 
vvkiai tėra ne kas kita. kaip i tėvų idealais gyvenančio 
pirmieji žingsniai i visuoti-'prieauglio — jaunimo. Taip 
ne revoliuciją socializmo šū-' ir LDD gretos pradėio retėti, 
kiams isrvvendinti. ' Vieni mirė. kiti, išėję į pen-

Pradžioie pirmojo pašau-Į sija. pasilpo, nustojo rūpin-
linio karo bolševiku sąjūdis. 
Vokietiios kariuomenė® ge
neralinio štabo remiamas, 
skelbė, kad karas esąs be
prasmis. Būtinas taikos ie^v- 
vendinimas be svetimu že
mių užgrobimo ir kontribu
cijų.

Revoliuciios metu bolše
vikai nukalė dar lakų šūkį: 
karas rūmam, taika lūšnom! 
šiuos ir kitus šūkius tuoj įsi
savino ir Amerikoje gyvenu
sių Rusijos išeivių dalis. 
Lietuvių tarpe taip pat atsi
rado bolševikuojančiu. Kai 
kam atrodė, kad štai ir čia 
jau tik už vartų socialistinė 
santvarka. Reikią tik tuos 
vartus praverti ar išversti. O 
ten jau laukia neįsivaizduo
jamai geras gyvenimas. Tie 
plokštutėliai šūkiai kai ką 
pradžioje suviliojo, bet su
viliotieji greitai jais ir nusi
vylė. Tikrovė pasirodė kito
kia, neini svajonės, ir Rusi
ja, socializmo neįgyvendi
nusi, sukūrė valstybinio ka
pitalizmo santvarką, kuri 
darbo žmogų dar labiau vi
sokeriopai išnaudoja.

Pas bolševikus nuėjusieji 
kai kurie Amerikos lietu
viai, iš seniau įpratę čia nau-

tis šio pasaulio reikalams ar 
nuošalesnėse vietose vieniši 
isikūrė. Nustojo ir kai kurie 
draugijos skyriai veikę, i 
juos jaunimo neitraukus. Ir 
taip tas nvkimo procesas vis 
toliau vyksta.

Taigi, busimasis birželio 
17 d. LDD suvažiavimas tu
rėtu skirti ko daugiausia dė
mesio kaip tik tiems klausi
mams, kurie su draugijos 
gyvybe susiję. Pirmiausia, 
kas darytina, kad draugija 
būtų daugiau patraukli ne 
tik senimui, bet ir jaunimui. 
Ar nereikėtu giliau ir pla
čiau išryškinti šio sąjūdžio 
idealus, sumoderninti jo 
veiklą, sukultūrinti veiklos 
priemones ir tuo būdu pa
traukti čia daugiau jaunys
tės ir šviesaus proto. 0 iau 
būtu visai bergždžias dar
bas čia atnaujinti trk senus 
tarpusavio ginčus, seniems 
nariams susirinkus.

Kol Amerikoje yra lietu
viškos darbininkijos, tol ir 
T DD yra naudinga ir reika- 
linea, tik jos duris reikia 
plačiai praverti.

LDD savo siekimais vra 
gimininga lietuviu socialde
mokratiniam sąjūdžiui. Vie-

Abi pusės pasiruošusios “šventajam karui“. Viršuje Izraelio atsarginiai netoli Egipto sienos. Apa
čioje Egipto tankas, kurio vienas įgulos narys stebi apylinkę, o antras pasiruošęs šauti.

Maloni naujiena 
knygų miegejams iZ

Kas kitur rašoma
ŠIURPULINGI SKURDO 

VAIZDAI

Amerikoj 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.atkalnė, pilna visokių moli

nių, akmeninių ar medinių 
bakūžėlių be stogų. Gyven
tojai neturi rakandų, guli 
ant žemės. Ten niekada ne
lyja, dėl to jie neturi stogų, 
tik skarmalais apsidangsto

Kaina buvo $6.00, dabar $2.00.

Končius, kuri® neseniai lan
kėsi Pietų Amerikoje.

Į klausimą, ar daug ten 
yra reikalingų pašalpos, nuo saulės, 
prel. J. Končius atsakė: l “Venecuoloje Caracas a-

“Pagalbos reikalingų yra pylinkėse ir Brazilijoje Rio 
nepaprastai didelis skaičius, de Janeiro priemiesčiuose 

I Iš 260 mil. pietų amerikiečių taip pat prie miestų yra at- 
nų ir kitų darbo apimtis sie- apie 70 mil. skubiai reika- kalnės, kuriose vargšai gy 

lingi "šalpos. Jie gyvena di
deliame skurde... Savo aki
mis mačiau šiurpius vaizdus 
ir didžiausią žmonių skurdą, į

Apie tai pasakoja Draugo 
bendradarbei buvęs Balfo 
pirmininkas prel. dr. J. B.

jasi su plačiųjų darbo žmo
nių sluogsnių reikalavimais: 
siekti bendromis jėgomis ge
resnio ir tikresnio rytojaus,
gintis nuo savanaudžių iš-’ kokio nebuvau matęs nei 
naudotojų ekonominiam? Afrikoj, nei kitur. Tie žmo- 
gyvenime, nepamiršti savo nėg beraščiai, gyvena atkal- 
tėvų žemės Lietuvos ir remti, nėse, miškuose, skurdžiau- 
|os gyventojų laisvės kovas • liose palapinėse. Baisaus į-

ląimėjimo.
J. Vlks.

spūdžio darė Limos (Perti) 
apylinkės Pampa de Comos

vena, kaip skruzdėlynuose, 
įsikasę i šlaitą. Ten dažnai 
lyja, dėl to jie išsikasa ur
vus ir tuo būdu apsisaugo 
nuo lietaus. Caracas miestas 
savo skurdžiams davė elekt
ros šviesą, tad visa atkalnė 
mirguliuoja švieselėmis. Ten 
žmonės taip pat gyvena be 
baldų, atrodo suvargę. Šei
mos flidelės. po 5-6 ar dau-'

Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųst! 
paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.

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. 

ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127
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KAS MUKO METUKU, 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas
DETROITO NAUJIENOS

Vanda Majauskienė, Alf.į 
į Nakas, Danutė Petronienė,
' Genė Rudžiūnienė ir Jonas 

Australijos lietuvis Leo- Vyšniauskas.
nas Urbonas devynių mene- j Minimoje mokykioje mo
siu viešnage Amerikoje me-, kytojaujal2 mokytojų (ve-! 
tu surengė penkias savo pa- dėja A K Bajalicnė). yra: 
veikslų parodas: Chicagoje.! vM g 127 vaįkaiS(.
Nevv Yorke. Cleyelande, To- priklausančiais 69 šeimoms. 1 
rontejr paskutinę Detroite.: Met ,e nenubyrtjo nei! 
Čia balandžio 30—gegužes, viena6 mokinys.
/ dienomis Lietuvių namuo

{domūs Leono Urbono 

paveikslai

se buvo išstatyta 30 darbų, j 
Nors visi tie paveikslai buvo! 
abstraktai, bet jie nuo dau- j 
gelio anksčiau matytų abst-i

LB Tarybą rinko 

daug detroitiečių

Labai nustebau Keleivy
raktų labai skyrėsi švelnio-. perskaitęs žinutę, kad Bos
inis gausiomis spalvomis. ! tone tik nedidelis nuošimtis 
labai Įmantriai, poetiškai, j balsuoto ju prisidėjo, palygi- 
sakytume, ir muzikaliai su-į r.ussu rinkimais j IV LB Ta- 
klostytomis. Tik, kaip ir tin- rybą prieš trejus metus 
ka abstraktams, veltui būtu

Nuotrauka Kazio Sragausko 

Lietuvių Fondo Detroito vajaus komitetas. Iš kairės i dešinę sėdi: sekr. Jonas Urbonas, vykd. vi
cepirm. Vytautas Kutkus, pirm. dr. Pranas Padalis, vicepirm. kun. Bronius Dagilis ir narys Juozas 
Bacevičius; stovi iš k. į d.: narys spaudos reikalams Vladas Selenis, narys spaudas reikalą—a 
Vladas Mingėla. vicepirm. dr. Vytautas Majauskas ir narys spaudos reikalams Alfonsas Nakas.

CLEVELAND, OHIO

Vliko pirm. atsilankymo 

aidai amerikiečių spaudoje

"Lietuvių vadai siekia 
Jungtinių Valstybių ir Jung
tinių Tautų paramos savo domu skaityti, todėl siūlome 
pastangoms išlaisvinti kraš- įsigyti šias mūsų žinomų 

žmonių gyvai parašytas at
siminimų knygas:

1 tą iš komunistų valdžios“.— 
pabrėžė Clevelando dienraš
tis The Cleveland Press, ge
gužės 15 d. pranešdamas a- 
nie Vliko pirmininko dr. J

LABAI ĮDOMŪS 

ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet į-

PASKUTINIS POSĖDIS,
Juozo Audėno atsiminimai,

K. Valiūno lankymąsi Cle- 227 psl., kaina..........  $4.00
velande ir jo pranešimą vi-

Džiugu, kad Detroite re
zultatai buvo nepaprastai

. . x T TT , geri. Šį kartą pas mus balsus mmų keistumu L. Urbonas atidavė 659 asmenys. Po 
pralenkė ir kitus tos rusies ranka neturiu balsuotojų
kufejYh - , , ! skaičiaus prieš trejus metus, J Tr“ksta spaudos foto reP°rteri<’- kuris sia «»<* rauk? darė-

L. Urbonas nėra koks a- bet atsimenu, kad tuomet jis SBC------------------------------------- ----------------------------
vantiunstas peekehs, o nm- sukosi apie 400 Ret Cleve.

Juj)ren<^s menininkas,, jan(jas vistiek mums nosį 
iki šiol peiejęs įvanias, jo pagjuostė— ten balsavo 922

mei bandęs jų turinį atspėti 
pagal pavadinimus. Pavadi

MIAMI, FLA.
paties žodžiais, "akademi
nes“ meno rūšis. Australijo
je, ir tai ne lietuvių, o vieti
nių. buvo ne kaitą premi-

žmonės! Viso III rinkiminė
je apygardoje, gal dar ne 
visai patikrintais duomeni
mis. LB Tarybą rinko 2089

juotas visokiais prizais. l-iasmenvs. Taigf N. Anglija 
skaitant ir pinigines premi-1 gydykitės! 
jas. Viena tokių premijų * 
jam buvo suteikta už akade
minį portretą. O jeigu meni
ninkas sugeba tapyti gerus 
portretus, tai jis jau nebe 
šarlatanas.

L. Urboną i Detroitą kvie
tė LB Detroito apylinkės

Protestavo priei Britaniją DĖKUI

Gegužės 17 d. pabaltie- Poniai Vernai Olienei, Almai ir Valdui Adamkavičiams 
čiai piotestavo prieš Biita- uį vaišių surengimą mūsų 50 metų vedybinės sukaktis 
niją dėl jos sandėlio su So- proga< Taipgi dėkui lietuvių visuomeninėms organizaci

joms, spaudai, radio ir visiems už gausius sveikinimus...

Socialdemokratų 

susirinkimas

Po ilgesnės tylos Detroito ■

vietų Sąjunga panaudoti 
Baltijo valstybių aukso de
pozitus Anglijos Banke at- gėles, dovanas bei už aukas mūsų vardu ligoninėms ir

eiskaitymams su Sovietų Są-į v*enuobn*o*»-- širdingai dėkui...

junga. I Marijona ir Juozas Bačiūnai - Bachunas

socialdemokratai turėjo su-' Pabaltiečių Sąjungos var-' 
sirinkimą LSS 116 kuopos du protesto telegramos pa- -r

• suomenei. Tas pats laikraš
tis ir iš anksto, gegužės 12 
H . nranešė apie laukiamą 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto pirmininko 
iš New Yorko apsilankymą 
Clevelande pasitarti su vie
tos lietuvių visuomenės va
dovaujančiais asmenimis. 
Antrame pranešime pirmąji 
patvirtino ir nuotrauka, ro
dančia, kad "Clevelandie- 
čiai, Julius R. Smetona, ad
vokatas. paskutinio Lietuvos 
respublikos prezidento sū
nus. ir Algis Kasulaitis. lie
tuvių krikščionių demokratų 
nartijos egzilėje pirminin
kas, kalbasi su Valiūnu“.

The Plain Dealer praneši
me pacituota ir keletas Vli
ko pirmininko pareiškimų, 
jų tarpe: "Mažesnės tautos 
kovoja dėl laisvės ir ją gau
na, o Baltijos valstybės yra 
paiėdos pačios valdytis, tik 
niekas nepadeda jpms išsi
veržti iš komunistu“.

(Elta)

pirmininko Miko Balchuno i siųstos Britanijos karalienei 
valdyba, V-bos pirmininkas J namuose gegužės 11 d. Vie- ir ministeriui pirmininkui H. 
Jonas Lrbonas (menininkui'nas svarbiausių susirinkimo, Wilsonui.
ne giminė) tarė po keletą| tikslų — balsavimai j LSSį T »>,■♦■■■ a **. rz
žodžių parodą atidarant ir i Įgaliotiniai Amta Kams,
uždarant. Paroda buvo lan
koma labai gausiai: taip,

kio ūkį apie rugpiūčio vidų

gi- i?

kaip praeity buvo lankomos 
kitų įžymesnių menininkų 
parodos. Tik Įsigyti vis dėlto 
nedaugelis susigundė. Det
roite pasiliko vos 8 ar 9 pa
veikslai.

Patyrę, kad menininkas 
yra geras kalbėtojas. Detroi
to skautai gegužės 5 d. jį pa
kvietė paskaitai. L. Urbonas 
pasirinko temą "Kūrybinis 
instinktas“. Čia pažėrė kele
tą filosofinių minčių ir po 
dvidešimties minučių leidosi

Centro komitetą. Ta pačia Ad“,fjna škudzinskienž 
proga buvo nutarta Sureng-:žinieriu5 zj Kaulakis 
ti draugišką išvyką , Na™- A ; "A nj g

į viliai, buv. Lietuvos finansų
. , ... j. ! min. Vytauto Petrulio našlėPas mus jau beveik tradi- Ona p/tll,lienė , ,atvi jr

no Ir ori im cnoimnUrtnoG 7 <cija, kad jei susirinkimas 
būna ne Lietuvių namuose du estu atstovai pasirašė pri 

imtąją rezoliuciją ir pasiun

Lietuviai Australijoje
LIETUVIAI 

AUSTRALIJOJE

Šiuo metu Melbourne

kienės vadovaujamos skau
tės.

Pasibaigus programai, 
mamvtės ir viešnios buvo

NEW YORK, N.Y.

Dail. P. Puzino laimėjimas

Dailininkas Povilas Pu- 
zinas laimėjo Nevv Yorko 
miesto pirmąją dovaną už 
savo paveikslą "Charlie’s 
Residence“. Su juo varžėsi 
400 dailininkų.

1950 m. P. Puzinas laimė-
(Victorijoje) vykstančioje pakviestos prie paruošto ka- jo pirmą Los Angeles mies- 

? Australijos Contemporary vutei stalo> ° vyrams parū-, to premiją.
pinta alučio ir kitų gėrime-Į 

Puvo rodomas filmas iš
•» • • i •. • ~ • i urna ic« i uvi icą ii pasiun- •* * •

ar kurioje kitoje viešoje vie- Britanijos ambasadoriui Art Society konkursinėje Pin
toje, o vieno iš draugų na- Jungtinėse Tautose lordu} parodoje dalyvaująs sydne- llu- - - v- , *
muose,, tai po jo visada yra Caradonui JAV preziden. jiškis dailininkas Henrikas tautinio šokiu festivalio A- 
“------------- ~ Šalkauskas laimėjo aukščiau menkoie ir dar filmelis išsurengiamos vaišės. M. Bai- . . -,, . 
chunas tą tradiciją sulaužė: 1 11
jis vaišes surengė ne po, bet 
prieš susirinkimą. Ir tai ne

ATSIUNTĖ PAMINĖTI 

MARTYNAS JANKUS,
šią premiją (1,000 Austr. ""ūsu skautų gyvenimo Aus- 
dolerių) už savo akvarelini tralijoje. .

.... -i i - ' i kūrinį. Ne vien konkurso tei-1 * * * i ?S *’ aina *
bet kokias o pilnus karstus: kontakto s6jai;b?tspauda piipaži. Melbourni, (Vietoria) J Bae.unas

su publika į diskusijas.)P’V MaėiaoZ’virtu^ėje Tai {ikrai ilgai ilgai nesu-
Klausimų-atsakymų pasne-

parašė Pranys Aliėnas, 394 
Išleido 

(Sodus.

kesys užsitęsė geras dvi va
landas, klausinėjant ir nepa
baigiant daugumai iš 50 su
sirinkusiųjų.

Nauja* Kudirkos mokyklos 

tėvų komitetas

Gegužės 7 d. Lietuvių na
muose įvyko visuotinis Vin 
co Kudirkos vardo lituanis
tinės mokyklos tėvų susirin
kimas. Iš trijų svarbiausiųjų 
punktų — nustatyti mokes
tį už mokslą sekantiems 
mokslo metams, nustatyti 
mokytojų algas, išrinkti 
naują tėvų komitetą — tik 
paskutinysis buvo įvykdy
tas. Taigi. 1967-68 m. m. tė
vų komitetan išrinkti: And 
rius Butkūnas. Jadvyga Da- 
mušienė, dr. Kęstutis Keb- 
lys, Česlovą Maurienė, Mar
ta Okienė ir Viktoras Vesel
ka. Revizijos komisijon: 
Kęstutis černis, dr. Povilas 
šepetys ir Rasa Orentienė.

šie mokslo metai bus už
baigti birželio 3 d. Iki to lai
ko pareigas tebeeis senasis

♦ v ♦ • ’ ka akis i aki auku rinkėjas liausiu kūriniu visoje paro- tuvių namuose įvyko Mel-’ .. . . V1 ...
jaman ar u p es' i su tautiečiu jo namuose, tai doje. Ši žinia maloniai ru- bourno apylinkės valdybos'Ti t natriarphiii 
te likusiam našlaut, talki-. į d dau., teike ne tik patį laimėtoją, sušauktas lietuvių organiza- i)atnarehui- .

jų7™rdb4 te -M visu? Australijos lk-i gahma gautl ,ridažras 
giau, negu
į visus iš karto. i tuvius.

Detroite Lietuvių Fondui
drįstu minėti

Atvirai kalbant, Detroito 
socialdemokratams jaunų' per metus yra sutelkta per 
žmonių tai stokoja. Tačiau
reikia stebėtis, su kokia e-

:1c * jĮt

Geelongas (Victorija). 
21.000 dolerių. Bet per se-; Balandžio 30 d. tvarkyda- 
kančius pusantrų metų LFi m^s šautuvą, mirtinai susi-
__ 1__ 1- - _ •________ ?! J-Iri o Dzvtvoc-nergija į visuomeninį darbą vadovybė iš detroitiškių nori žeidė geelongiškis Petras hUI ^n^L ,

kimba nevienas iš senesnių- suma nadidinti iki 100 0001 Černiauskas. 59 metų am- j? visų a šovų uvo
jy

sumą padidinti iki 100.000! Černiauskas. 59 metų 
dolerių. LF. arba milioninis žiaus, kilęs nuo Virbalio.

ATSIMINIMAI IŠ BAL
FO VEIKLOS, prel. J. B. 
Končius, 404 psl., daug 
iliust'acijų, kaina .... $5.00.

DU MEDINIAI IR TRYS 
GELEŽINIAI KRYŽIAI, 
Antano Šukio atsiminimai iš 
Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų, 376 psl. kaina . .$3.00

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas. 272 psl., kaina kietais
viršeliais ................... $3.75,
minkštais viršeliais .. $2.50-

LIETUVA BUDO, Stepo- 
no Kairio, 416 psl, kai
na ...............................$2.00

TAU, LIETUVA, Stepo- 
no Kairio, 480 psl., kai
na ...............................$2.00

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psl., kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip-
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ....................... $2.00

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, Kazio Griniaus, I to
mas, 300 psl., kaina ...... $2.

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus,
II tomas. 336 psl. kaina $5.

VYSKUPO P. BUČIO 
ATSIMINIMAI, I tomas,
320 psl., kaina $3.50, II to
mas 282 psl.. kaina $3.50.

SIAUBINGOS DIENOS,
1944-1950 metų atsimini
mai. parašė Juozas Kapa- 
činskas, 273 pusi. kaina $3.

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kalvaitytės-Karvelio- 
nės, 360 psl., kaina . .$3.50.

VIENIŠO ŽMOGAUS 
GYVENIMAS (apie Dėdę 
Šerną), Antano Rūko, 206
psl., kaina ..................... $2.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėja Neri), Pet
ronėlės Orintaitės, 234 psl. 

.................................$3.

SIAURUOJU TAKELIU, 
K. B. Kriaučiūno. 178 psl., 
kaina .............................. $2.

ATSIMINIMAI APIE
|JUOZĄ LIŪDŽIU. Petronė-

j.

susirinkimas aptarti atei
nančios Vasario 16 d. 50 m. 
nepriklausomybės sukaktis
minėjimo programos ir iš-...............
rinkti komiteto šiai šventei' Je Lietuvos atvyko pasi

matyti su sūnum ir dukra, kaina 
gau- gyvenančiais Melbourne. 

ta daug įdomių patarimų ši- Mašanauskienė. Paviešėjusi 
tam reikalui. Visi sutiko, į kiek laiko, ji vėl grįš į Lie-Velionis neturėjo čia gi- būtiituvą

mimų nei artimų draugų, ?an suKaKus run duu v 
kultūros apraiškos šiame1 tad lietuvių tarpe buvo ma-, švenčiama labai plačiu ma». 
krašte, yra vienkartinis ir žai pažįstamas. Greičiausia, tu’ 1 relksmč ir esmę at- 
nepaprastos svarbos. Visi
kurie taps LF šimtininkais, palikti, nes policija jo nuo- 

talpiname, šiuo metu turi j auks0 raidėmis įsirašys Į mininkus iškraustė ir namus universitetas turėjo 
vieną didelį rūpestį: surasti, ja V lietuviu kultūros puo- užrakino. Į ”Open Day“. Ta proga paai- tamenta. Pats nedaug kur
kelias dešimtis talkininkų. I gelėto jų eiles ir tuomi pasi-1 Spėjama, kad galėjo būti rodė organizuotai ir lietu- lietuvišuose pobūviuose ro 
galinčių, pagal duotus sąra-1 statys neikainojamo3 reikš- ir savižudybė. I viai studentai su tautiniais
šus, apeiti didesnį būrį tau- roėS paminklą, kurio išliki-| ♦ * • ! šokiais. Tą paminėjo ir vie

tos spauda. Jau gegužės 8 
Brisbane (Oueensland). d. laidoje dienraštis The

Lietuvių Fondui reikia 

talkininkų
LF Detroito vajaus komi

tetas, kurio nuotrauką čia

fondas, iš kurio procentų 
bus palaikomos lietuviškos • « •

tiečių ir prikalbėti juos tap
ti LF nariais-šimtininkais

to Kutkaus ir Juozo Bacevi- pų duobes 
čiaus pastangomis yra su
telkta beveik 2,000 adresų.
Pagal turimus adresus jau 
pasiųsta per pusantro tūks
tančio laiškų su LT propa-

komitetas: Kęstutis Černis, ganda. Lieka tik asmeniško

net ir testamento nespėjo kreipiant australų dėmesį
Gegužės 6 d. Melbourno 

savo

Brisbanėje miręs Viktoras 
Kaunas (nusižudęs) paliko 
santaupų apie 8.000 dolerių. 
Nežinia, ar paliko kokį tes-

dęsis, tad ir laidotuvėse tau
tiečių nebuvo gausu.

• ♦ »

lės Liūdžiuvienės, 88 psl., 
kaina .............................. $1.

PALIK AŠARAS MASK
VOJE. Barboro, Armonie- 
nės, 253 psl., kaina .... $3.

NEPRIKLAUSOMĄ LIE- 
rUVĄ ATSTATANT, Ra

mas bus garantuotas dar il-l ! tos spauda. Jau gegužes s j » ♦ » T" polo Skipičio, 440 puslapių,
gai po to, kai cemento ir ak-5 Brisbane (Queensland). d. laidoje dienraštis The; npfružės 7 d Bankstowno ka^na ...............................$5-
n>ers paminklai nuskęs į ka-, Bisbanės skautai gražiai su- Age paskelbė iš to pasirody- Uetuviij namuose (Sydney) ŽVILGSNIS 1 PRAEIT), 

buvo demontruoiama Ame-
ii ■■ im £~i rAAr-j i i ■ n v d ur •» i it t t rimui ■*«*-• . . .. w ■ ■■■■■«

Tautiečiai, Lietuvių Fon
dui verta duoti ir esant gy
viems, ir numirus — per tes
tamentus. Nepamirškite to!

Alfonsas Nakas

vietininkui V. Stankūnui, kaitės ir D. Vingrytės—nuo- St?UrJnq
Paskaitą skaitė V. Kučiūnas. t trauką su prierašu, kad jos , % A f

t 5^, ofnHonMi Aukao žąsis. Autore ir reži
sierė Birutė Pūkelevičiūtė.Antroje minėjimo dalyje priklauso Lietuvių studentų 

programą atliko mūsų jau- sąjungai, 
nasis atžalynas — Platkaus- Gegužėe mėnesio pradžio- J. A.

K-
na

Žuko, 476 psb, kai-
IS

Tas knygas galite gauti 
Keleivio administracijoje
(636 Broad wav, So. Boston, 
Mas*. 02127).

»
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Išgriovė geležinkelio 

pylimą ri

M1NI PABALTIEČIŲ 

PROTESTĄ

Gegužės 7 d. smarki liūtis Londono Daily Telegiaph
piaaidė geležinkelio pylimą gružės S d. pranešė, kad
tarp Rokiškio ir Obelių ir tstjjos ir u
is Karaliaučiaus i Maskva •, . . * t - eržilu vadai iteike min. paeinančio prekinio trauKinio 1
garvežys su astuoniais vago 
nais nuėjo nuo bėgių. Trau 
kinių eismas tame ruože bu
vo sustabdytas pusantros 
paros. JLy

Naujiena viešame Lietu
vos gy venime yra tai, kad?- 
pie šį įvyki pranešė vilniškė 
Tiesa, ir pranešė šį kartą.sp- 
gaišusi tik vieną... sav

mininkui Wiisonui protestus 
dėl Britanijos palinkimo pa
naudoti Baltijos aukso de
pozitus Anglijos Banke at
siskaitymams su Rusija

Bendruomenes rūpesčiais

PLB valdyba, susipažinu
si su Paryžiaus įvykio duo
menimis. pareiškia, kad kai 
kurių Prancūzijos Lietuvių > 
Bendruomenės institucijų 

į narių parodytas svetingu-, 
i mas Lietuvos laisvės kovą 
šmeižiančio filmo kūrėjui y- 
ra nesuderinamas su veiks
nių Clevelando konferenci
jos nutarimais ir tautine mū
sų drausme.

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJOS
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

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

PLB valdyba, susipažinu
si su šmeižiamai ardomais 
JAV LB Clevelando 1 apy
linkės dabartinio pirminin
ko J. R. Smetonos rašymais, 
nukleiptais prieš PLB val
dybą ir paskirus jos narius 
„Lasvosios Lietuvos“ laik- j 
raštyje, pvz., kad jie yra 
„glosnūs bolševikams ir jų 
bendradarbiams“, kad „Pa- 
aulio Lietuvių Bendruome
nės Valdybos laikysena ne 
tik vra nemorali, bet ir pra
gaištinga lietuvių tautai, ka
dangi ji padeda raudonajam 
okupantui vykdyti lietuvių 
tautos naikinimo darbą ir 
palaužia lietuvių tautos pa
sipriešinimo dvasią“ ir kt. 
(Nr. 9), reikalauja tuos 
šmeižtus atšaukti. Priešingu 
atveju J. R. Smetona ir

Laisvoji Lietuva*4 bus trau- i 
kiama Bendruomenės gar
bės teisman.

PLB Inf.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba posėdžiauja su Vliko pirmininku. Iš kairės į dešinę: 
vicepirm. V. Kamantas, sekr. M. Lenkauskienė. Vliko pirm. dr. J. k. Valiūnas. PLB pirm. J. Ba- 
čiūnas. vykd. vicepirm. S. Barzdukas,, vicepirm Alf. Mikulskis ir \icepirm. dr. A. Nasvytis.

Trumpai paaiškinęs Kok* ^ar.v^*uJe darbu unijos paskelbė 24 valandų streiką. Darbininkai gab
čia susitarimas manoma pr,es de Gaulle-
vykdyti, laikraštis pranešė, 
kad baltiečiai egzilai pa
skleidė atitinkamą pareiški-

gegužės 14 d. Tai galėtų 1)^- mų ir tarp parlamento narių, 
ti atžymėta kaip kelių rimtų Tame pareiškime esą pasiū- 
nuošimčių pažanga, nes lig- lyta, jeigu Britanijos vyriau- 
siol, je: is viso būdavo pasi-. sybė neišvengiamai turėtų 
ryžtama apie tokius įvykius auksą panaudoti, tai turė- 
prasitarti, tai nebent po ke-į tų pareikšti, jog tai yra tik 
lėto mėnesių. paskola iš Baltijos valsty-

bių, kuri toms valstybėms į
1 bus atitinkamai kredituota. 

Tik jie ir tegali taip daryti. ka} jos atgaus vaistybini su_

Kompartijos „agitmeninėį verenumą. 
brigada*4 Vilniuje, besi-1 
stengdama savo tikslams pa-1 " 
sikinkyti senąsias lietuviui 
tradicijas, įbrido į absurdą.!
Sekminių dieną surengė 
Vingio parke „pavasario 
šventę“, kurios „tradicinėn 
programon44 įtraukė net ir 
Užgavėnių Kanapinį su Laši
niniu...

(E)

(Elta)

COSTA RICO DELEGATĖ 

GINA PABALIUI

Vyriausias Lietuvos išlais
vinimo ivomitetas paraše 
paaeKOs iaisną tsmiujai Ba-

Ką nutarė P. L. B. valdyba
1967 m. 

! Clevelande
geguže 
i vykusiame

13 d. dy dalyvavo PLB valdybos 
Pa- svečias Viiko pirm. dr. J. K.

NAUJOS AKĖČIOS

Išėjo naujas humoro, sa
tyros, sarkazmo ir ironijos 
žurnalo Akėčių numeris. 
Kaina 50 centų. Gaunamas 
ir Keleivy.

Knygos
jaunimui

Jungtinių Tautų patarėjai, 
už jos pasisakymą apie bo- 
vietų agresiją prieš Lietuvą 

Ky i inoma. Australija b. govįe^u neoKoloniallstinę
V •'.!»> PĄJ? untus,'^vo; politika Lietuvoje. 
kanl!J Kg įeinamą ko»otr Balandžio 5 d. Costa Ri- 
su is siaur ės besiverzianoais , , „. , ., _ .
komunistais. ! c°s delegate, kalbėdama

A. Vaivutskis iš Lietuvęs Jungtinių Tautų Komitete 
pranešė „Laisvei44, kad Lie- bą\ okai Nusta-
tuvos katalikų vadovybė pa-, nuioc*ė, kad So\ietų Są- 
siuntusi telegramą Australi-! i110?3’ nepaisydama nei

.i
Ir ios privertė protestuoti

jos kardinolui, kurioj smer 
kiamas karas Vietname Ir 
„nešmoniškas4* Australijos

! - - v IV » ViUllVI V i » > ii X V* jye* »**• v •
_ . šaulio Lietuvių Bendruome- Valiūnas. Jo kelionės tikslas

nės (PLB) valdybos posėdy buvo ne tik arčiau susipa-

tarptautinių, nei su Baltijos 
valstybėmis sudalytų nepuo
limo sutarčių, susitarė su

vyriausybės elgesys. Tele- Hitleriu ir okupavo Baltijos 
gramą pasirašę Vilkaviškio, valstybes 1940 metais. Po to 
vyskupijos apaštališkasis ji tą patį pakartojo 1944 me- 
administratorius vysk. dr.' tais. Tai buvo agresijos ak- 
Juozas Matylaitis-Labukas, tai, juo labiau, kad Sovietų 
Teisių vyskupijos ir Klaipė- Sąjunga inkorporavo tas 
dos prelatūros apaštališka-- valstybes i savo valstvbės rė-• i • • . , • -v • * *sis administratorius Juozas mus

Sdvietų Sąjungos delega- 
. tas Eugenijus N. Narimovs-

Pletkus, Vilniaus arkivysku 
pijos valdytojas Česlovas
Krivaitis. Kaišiadorių ir Pa- kj kita diena sak
nevezio vyskupijų valdyto- „ į.’ •.damas, jog p. Barish esanti 

i perjauna. kad galėtų apie 
l tuos įvykius ką žinoti...

Balandžio 19 d. Costa Ri- 
:;cos delegatė kalbėjo apie 
' Sovietų Sąjungos neokoloni-

1968 m. balandžio mėnesi. pašiepdama rusą.
i Nevv Yorką atvyks Mask-kad istoriją matuoja žmo- 
vos opera ir baletas. Jų’ Kans amžiumi. Ji plačiai iš- 
spektaklius rengia jau se- dėstė, ką Stalinas su Hitle- 
niai pagarsėjęs toj srity Sol • riu susitarė 1939 metais. 
Hurok. i kaip sudarė sąlygas Hitle-

Minėta opera ir baletas riui pradėti kara, kaip pa
turi 53-5 dalyvius. Jų skair.4 skui didelėmis kaiuomenės 
čiumi tai bus pirmas toksai; jėgomis okupavo Lietuvą. 
Hurodo parengimas. Vien Latviją ir Estiją, 
dekoracijų, kostiumų ir kitų j, Pareikšdamas padėką, 
reikmenų yra 27 vagonai. j Vliko pirmininkas gegužės

Hurokas skaičiuoja, kad d. laiške E. Barish rašė: 
išlaidų bus iki pusantro mi. „J£l ned¥jprasmiškai tei. 
liono dolerių, bet nesako,

jas Povilas Bakšys.

ATVEŠ MASKVOS 

OPERĄ

Jaunimo Kongreso

kontroles reikalu

PLB valdyba, susipažinu
si su Jaunimo Metų Kontro
lės Komisijos kruopščiai pa
rengtu Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso finansų

COLUMBUS. OHIO

Mirė A. Zamžickienė

SNAIGIŲ KARALAITĖ, 
graži pasaka. V. Stanči
kaitės liustruota, parašė 
J. Narūne, 20 puslapių 
kaina ........................ $1.

dalyvavo jau is Australijos žinti su PLB valdyba, bet patikrinimo aktu ir pateikto-
ir Japonijos kelionės grįžę 
pirm. J. Račiūnas, vicepir
mininkai St. Barzdukas. A. 
Mikulskis, V. Kamantas. 
sekr. M. Lenkauskienė, ižd. 
J. Staniškis. Taip pat posė-

Kalifornijos universiteto medi 
cinos studentas Smith vadovau
ja medicinos studentu sąjūdžiui 
atsisakyti eiti kariauti Vietna
me.

JURISTŲ PROTESTAS
Baltiečių Juristų Sąjunga 

Nevy Yorke gegužės 9 d. iš
siuntė Didžiosios Britanijos

kartu apsitarti ir tuos klau 
simus, kurie kyla ryšium su 
lietuvių veiksnių 1967 m. 
sausio 14-15 Nevv Yorko 
konferencijos susitarimų 
vykdymu ir kuriuos naujai 
kelia tekąs gyvenimas (tai 
pažymėta pačiuose 
muose).

PLB valdvbos posėdy bu
vo svarstvta ir nutarta:

ALGIS IR ALYTĖ, spalva- 
vimo knygelė su įdomiu 
vaikam tekstu, kaina 50 c. 
(šias knygutes išsirašant, 
pridėti pašto išlaidoms 
15 centų).

MEŠKIUKAS RUDNOSIU- 
Velionė buvo kukli mote-j KAS. eiliuota pasaka, para

šė Vytė Nemunėlis, labai

Gegužės 12 d. mirė Aniu- 
ta Zamžickienė. palikusi 
liūdintį vyrą Aleksą ir duk
terį Mildą Šilbajorienę su 
šeima.

Bendru darbų reikalu

PLB valdyba, kartu su po
sėdy dalyvaujančiu Vliko 
pirmininku dr. J. K. Valiū
nu apsvarsčiusi parengia
muosius politinės lietuvių 
veiksnių konferencijos or
ganizavimo. informacinės 
Eitos tarvbos sudarymo, su- 
kaktuvinių 1968 metų finan
sų vajaus ir kitus iš veiksnių 
1967 sausio 14-15 Nevv Yor
ko konferencijos susitarimu 
išplaukiančius darbus, bend
rai sutarė jų vykdymo bū
dus bei priemones ir pasi
džiaugė dar:.aus Benduome- 
nės ir Vliko bendradarbia
vimo dvasia, kuri esamomis 
aplinkybėmis būtina Lietu
vos laisvės siekimams ii 
laisvojo pasaulio lietuviu iš
eivijos organizuotos veiklos 
pastangoms.

PLB valdvba. ryšium su i 
pasaulinę Kanados paroda 
atvykstančių okupuotos Lie
tuvos lietuvių viešais pasiro
dymais. kurie taip pat gali

mis sugestijomis ateities jau
nimo veiklai, aktą patvirti
no ir reiškia nuoširdžią pa
dėką Kontrolės Komisijos 
nariams A. Mackevičiui. J. 
Kazlauskui ir F. Balčiūnui 
už atliktą darbą, su kurio re-

nutari-j zultatais taip pat bus supa
žindinta ir išeivijos lietuvių 
visuomenė.

šia proga PLB valdyba 
taip pat reiškia padėką vi
siems buvusiems Pasaulio 
Lietuvių .Jaunimo Kongre
so vykdomiesiems organams 
ir išeivijos lietuvių visuome
nei. jautriai moraliai ir dos
niai materialiai parėmusiai 
patriotinio lietuvių jaunimo 
užsimojimus ir pastangas. 
Kongreso pinigų likutis per
vestas naujai sudarytai PLP 
Jaunimo Sekcijai jos veikla1 
remti.

ris, iki kaisto lentos paliku 
si ištikima socialdemokra-J 
tiniams siekiams, taip išauk-' 
Įėjusi ir savo vienintelę duk
terį.

Ą
Keleivio redakcija reiškia 

giliausią užuojautą velionė'

gražiai V. S. Stančikaitės 
iliustruota, trečioji laida, 
pasaka ir Lietuvoj turėju
si didelį pasisekimą. Kny
gos kaina...............$3.00.

BALTOSIOS PELYTĖS 
vyrui Aleksui Zamžickui. i KELIONĖ į MĖNULĮ, 
savo bendradarbiui, ir jos’ parašė Danutė Bindokie- 
dukrai Mildai Šilbajorienei. • nė. 58 psl., kaina .... $1.50

ŽAIŽARAS, D. čibo pasaka 
mažiesiems, teisybė dide
liems, Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina ................... $1.50.

min. pirmininkui H. \Vilso- 
j nui protesto pareiškimą dėl 
i jo vyriausybėje kilusio su
manymo konfiskuoti Lietu-, bųti išplėsti ir į kitas Kana
dos, Latvijos ir Estijos auk- dos ir JAV vietoves, pritarė 
są bei kitus jų aktyvus, lai- Vliko ir Kanados Lietuviu

ringas Sovietų Sąjungos eks
ploatacijos Lietuvoje supra-

5-6 veikalus per 4 savaitęI,tima? sukėį Li«tu'os 
Torio 3Ovn c,^L-toL-u,w nvu ri lu ir pavergtos Uutos atsto-

kiek numato turėti pajamų. 
Opera Nevv Yorke vaidins

Tada savo spektaklius pra
dės baitas, kuris JAV pasi- vu pasigėrėjimą. Costa Ri-

komus Anglijos Banke. Pro
testo nuorašus išsiuntė ir ki
tiems vyriausybės nariams, 
partijų vadams ii Žemųjų 
Rūmų pirmininkui

Bendruomenes sutartai lais
vųjų lietuvių laikysenai.

V
PLB Seimo reikalu

liks 12-14 savaičių ir aplari- cos užimta pozicija yra mo
kys įvairius miestus. ‘ valinis padrąsinimas visiems

Nuo įugpiūčio 10 iki 20 
d. Maskvos opera vaidins'
Mont valy tarptautinėje pa-! principus/4 
rerio; l

lietuviams, išpažįstantiems 
apsisprendimo ir laisvės

(Elta)
•r..

Kitą pareiškimą tuo rei- PLB valdvba, tęsdama 
kalu ta pati sąjunga išsiuntė parengiamuosius III-jo PLB 

Seimo darbui. posėdy apta
rė seimo programos, kraštų

Jungtiniu Valstybių valst. 
departamento sekretoriui 
Dean Rusk ir kai kuriems se- bendruomenių atstovavimo
natoriams. ir garbės prgzidiumo suda- 

(Elta) ’ lymo klausimus.

Lietuviška televizijos 

valanda

PLB valdyba, susipažinu
si su siūlymu surengti 1968 
sukaktuvinių metų Vasario 
16 dienos proga vienos va
landos lietuvišką programą 
per visus JAV televizijos ka
nalus, šiai didelės reikšmės 
idėjai pritarė ir sutarė imtis 
žygių jai bendromis visų jė
gomis įgyvendinti.

Sulaikytinas skaldąs žygis

PLB valdyba, patyrusi a- 
pie išeivijos lietuvių sporti
ninkų organizuojamą išvyką 
i okupuotą Lietuvą, pareiš
kia. kari toks organizuotas 
vykimas, be galimų žalingų 
politinių padarinių, taip pat 
skaldytų dėl Lietuvos lais
vės kovojančią išeivijos lie
tuvių visuomenę, todėl imta
si pastangų nuo tokio žygio 
susilaikyti.

Ką tik gavome:
Vysk. P. Bučio atsimini

mai, II tomas, 282 psl., kai
na $3.50.

Paskutinis posėdis. Juozo 
Audėno atsiminimai, 277 
psl. kaina $4.00.

Žydinčios dienos, Prano 
Naujokaičio premijuotas ro
manas, 250 psl., kaina $3.50.

Kritusieji už laisvę, para
šė Vladas Ramojus, tai vei
kalas apie partizanines ko
vas Lietuvoje. 182 psl, kai
na $2.50.

Nardžio pulkas, Balės 
Vaivorykštės, kaina $2.

Skaidrytė, Balės Vaivo
rykštės 5 scenos vaizdeliai, 
kaina $2.

Jonukas keliauja, pasaka, 
pagal Kanapnickienę parašė 
Jonas Valaitis, kaina $1.50.

Gedimino sapnas ir Nerin
ga, eiliuotos pasakos ir le
gendos, parašė Jonas Valai
tis, kaina $2.25.

Chicagos istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė. 664 psl., 

kai- 
$10,

gausiai iliustruota, 
na kietais viršeliais 
minkštais — $8.

MURKLYS, A. 
apysaka, 130 
na ..................

Giedriaus 
psl. kai- 
....... $1.80.

GINTARO TAKAIS, J. Na
rūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų, 64 psl.. kaina $1.80. 
jINTARĖLĖ, J. Narūnės 

iliustruota pasaka, 24 psl. 
kaina ............................$1-

Ta pati anglų kalba, .. $.1.

KETURKOJIS UGNIAGE
SYS, D. Rudokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas. gera dovani, 
vaikams, bet ir senelia* 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

MĖLYNT KARVELIAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai
nai ... . . $l.^i^).

TRYS SAKALAI. Alf. Vam- 
buto. 15 pasakų ir padavi
mų. 186 psl., kaina.. $2.

AUKSO ŽĄSIS, pasakiš
ka 3 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkelevičiūtė, 
159 pusk, kaina $2-

Už š| veikalą autorė 1961 
netais gavo L. Bendruome- 
įes jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal

.. a • JI Chicagoje yra susuktasLirluvo. kon.trtuc.ne, tei..fi,mas kurjo paveikslaiS pa-
•e. kkunmau, paraše w05ta ir ši knygą,
tantmas Račkauskas, 178 j
psl., kaina $2. oooooooooooaoooMoooaMMa

t
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Pasikalbėjimas 
Maikio sa Tęva

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

KUBA PRISIPAŽĮSTA

KURSTANTI SUKILTI

Kubos vyriausybė prisi
pažino, padedanti partiza
nams veikti Venecueloje 
prieš tos šalies vyriusybę, ir» 
pareiškė savo „solidarumą

! su jų altruistine, revoliucine, 
tarptautine ir didvyriška 
veikla“.

tėve. kodėl aš sakau, 
baudžiamieji įstatymai 
visiems lygiai taikomi.

kad
ne

— O kaip tu rokuoji, Mai
ki, kaip butų, jeigu aš kur 
nukniaukčiau uu milionus 
dolerių? Kaip generolui, 
man gal net ir balių iškeltų, 
ką? .

— Baliaus nekeltų, bet; 
jeigu tėvas būtum preziden- į 
to giminė ar brangus jo 
draugas, tai nuo bausmės 
gal ir išsisuktum, o kai da
bar esi tik Zacirkos kostiu-į

čia matome, kaip sovietų karo laivas susidūrė su JAV karo laivu Japonijos jūroje.

Da sambūrio veidai DAR APIE LB TARYBOS 
RINKIMUS

. t

kuris gavo 5 metus kalėjimo 
ir $30,000 pabaudos.

— Nu, žinai 5 metai geroj 
į džėloj nebūtų taip šlėktas 

------------------------------------------------------------------------•' vikeišinas. Girdėjau, kad
. ... ... Į parėtkas. Piimą areštantus

Pasakyk, Maiki, ar už va- nes i» algos negalėjo milio-, jr džėlose geresnis

DU SAMBŪVIO VEIDAI pūliai ią „tiltų statymo“ poli
tiką. klausdamas, kodėl va- 

The Two Faces of Coex- kariečiai neturėtų irgi pri-
. . . , , .a . a , istence — Du sambūvio vei- taikyti praktikoje vieno išmere ta‘ jau butų kita isto- dai _ var(las k Lenin0 ,jtikos inci _

nja. Gal butų dar blogiau., d A > .ap„i.u.i,
negu tam Bostono b.zmenu., B‘el.zinjok J k .ia P

Čia norime šį tą papildyti• 
ir patikslinti, kas jau buvo Į 
anksčiau skelbta.

Viso labo balsavo 9.133, 
bet tame skaičiuje buvo 52 
balsai, kuriuos komisijos pa
laikė su trūkumais, todėl tei

gystę visada sodina žmogų 
į džėlą?

— Ne, tėve, ne visada.
— O kada nesodina?

kelta kriminalinė byla už są- 
mokslą. apgaudinėjimą, vo-

— Nesodina, kai nesugau-į girną ir mokesčių nemokėji- 
na. Bet kartais ir sugautas; mą. Už tuos nusikaltimus į- 
išsisuka.

— O kaip gali išsisukti?
Juk policija raidavei sodina 
į lakupą.

— Ne visus sodina, tėve.

nų sudėti. Pi asidėjo tyiinė- mUgdavo p^e kojų prirakin- 
jimas. ir Bakenui buvo iš

statymuose yra numatyta 48

davo sunkias geležines bom 
bas. o dabar jau daktarys-; tuvių 
tės ir lojarystės mokina.
Gal ir aš galėčiau pasiekti 
tokio mokslo, kad prie savo 
vardo galėčiau dėti daktaro

metai kalėjimo ir 47,000 pi-j titu] al. ne, 
mginės panaudos. Bet Bake-, _ Ng negalėtum
ri teismas nuteisė tik nuo 1 
iki 3 metų kalėjimo, o nuo

—Aš nesuprantu, kaip ta? piniginės pabaudos visai at- f
gali būti. Juk zokonai para
šyti visiems lygiai.

— Taip. tėve. parašyti vi
siems lygiai, bet ne visiem? 
lygiai taikomi. Ir nesakyk 
„zokonai“. Sakyk: įstaty
mai.

— Okei, tegul jau būna į- 
statymai. Ale išvirozyk, ko
dėl jie nevienodai taikomi9

— Tai priklauso nuo to 
tėve. kas per vienas yra nu 
sikaltėlis. Jeigu jis turi gerr 
pažinčių su įtakingais poli 
tikieriais, tai įstatymai apei
nami, ir išsisukti jam nesun
ku. Bet kartais išteisinti to 
kį nėra kaip, nes visuomenė 
galėtų pasipiktinti, todė' 
teismai daro taip: arba pa
skiria jam labai lengvą 
bausmę kalėjime, kur jis 
truputį pabuvęs, yra palei
džiamas. arba pripažįsta 
kad jis nepilno proto, ir pa- 
talpira į ligoninę, iš kurio? 
jis taip pat netrukus palei
džiamas.

— Argi tai gali būti teisy
bė?

— Tai yra gerai žinomas 
faktas, tėve. Štai, šiomis die 
nomis pasibaigė garsi Bob
by Bakel io byla. Jis buvo se
nato demokratu daugumos 
sekretoriumi, kai tos grupės 
vyriausiu vadu buvo dabar
tinis prezidentas Johnsonas. 
Būdamas tokioje pozicijoje, 
Bakelis pasidarė milionie- 
riumi. Jo turtas skaičiuoja
mas apie $2,000,000.

— Tai. turbūt, jam gaidu
kai gieda galvoje.

— Kodėl?

leido.
— Ale

neišsisuko.
— bet tai juokinga baus

mė. teve, ir generalinis pro
kuroras jau paaiškino, Kad 
bakel is galės būti laisvas po 
vienerių metų. Ir jo nesodin- 
sią į baudžiamąjį kalėjimą, 
bet patalpinsią kokioj insti
tucijoj, kur. žinoma, jis tu
rės visokių patogumų. Bet 
gali būti, kad ir to nereikės, 
nes jo advokatai jau pada
vė apeliaciją į aukštesnį 
teismą, kad ir tuos trumpus 
metelius nuimtų. Ir dabar jis 
laisvas, paleistas už mažą 
užstatą.

— Nu. tai visgi užsimoka 
vogti. Maiki, jeigu už du mi
lionus taip lengvai palei
džia. -Juk milionas yra dide
lis pinigas. Maiki. ar ne?

— Milionas reiškia tūks- 
tį tūkstančių, tėve.

— Vai. Jėzau, Marija! Di
džiausi dvarą galėtum nusi
pirkti! Vogčiau ir aš milio
nus, jeigu taip lengvai už tai 
baudžia.

— Bet ne visus taip švel 
niai glosto, tėve. Štai tuo 
pačiu metu buvo ir Bostone 
panaši byla. Čia buvo kalti
namas biznierius Bernard 
McGarry.

— Ar ir jis padarė milio
nus?

— Ne, tėve, jis milionų 
nesukrovė, bet per trejus 
metus iš savo biznio padarė 
apie $150,000 pelno ir su
mokėjo valdžiai $75,000

visgi nuo džėlos

jo vietą. O Maskvos agresy- 
skubiai susidomėti lietu- vjoje politikoje silpniausioji 
viams. turintiems progų „a- ,unkum>i luI1d^
svarstyti su nelietuviais vi
suomenininkais bolševizmo- rotl »u vergtosiose Uutose 
komunizmo kėslus tarptau- tebegyvu laisvės geidimu, 
tinėje plotmėje bei būdus! Todėl tiltai turėtų būti tie- 
jiems atremti. Ypač turin-i siami pavergtųjų, o ne pa
tiems progų skaityti tais] vergėjų linkme.
klausimais paskaitas nelie-

Naujas JAV' prekybos sekreto
rius Alexander U. Truw bridge.

sėtais pripažintų balsų buvo' 
tik 9,081. |

Kandidatų viso labo buvo' pu|k. Robin Olds, kuris Vietna- 
118, iŠ jų I apygardoj 19," Rie jau nušovė 4 sovietu gamin- 
II apyg. 46, III apyg. 20. IV j tus MIG lėktuvus, 
apyg. 11 ir V apyg. 22. Mo-Į 
terų kandidačių buvo 6.

Į tarybą išrinktieji asines 
jau buvo paskelbti praeita
me numery, tik ten yra klai
dingai parašyta, kad III a- 
pygardoj išrinktas V. Pau
ža, o turi būti inž. K. Keblys.

šioje taryboje bus 37 at
stovai, jų tarpe 2 moterys.
Taryboje yra 8 medicinos 
gydytojai. 7 inžinieriai. 6 
kunigai, 3 teisininkai, 3 che
mikai, 2 profesoriai, po vie
ną rašytoją, žurnalistą, ma
tematiką, vet. gydytoją, pe
dagogą. istor. dr.. ekonomis
tą, knygų leidėją.

Dauguma pasisakė už tai, 
kad atstovus į PLB seimą 
renka LB taryba.

Vyr. rinkimų komisija rin
kimus patvirtino.

Janos Radvanyi. Vengrijos di
plomatijos aukštas pareigūnas, 
metė savo tarnybą ir paprašė 
JAV kisti jam čia pasilikti.

The Two Faces of Coex- 
istence by Alfreds Berzins, 
išleista Robert Speller & 
Sons, 10 E. 23 St., Ney York, 
N.Y. 10010. Kaina $6.00.

visuomeniniuose klu
buose bei organizacijų ren
giniuose ši knvga yra gau
sus aruodas tokioms paskai
toms būtinu dokumentiniu 
bei faktiniu informacijų, te
zių ir samprotavimu.

Alfreds Berzins yra vie
nintelis tebegyvenąs nepri
klausomos Latvijos vyriau
sybės narys, labai artimas!

(Elta)

GALGARY, ALTA 

Mirė A. Kučinskas

prezidento K. Ulmanio* Kovo 31 d. mirė Antanas 
bendradarbis ir visuomeni-i Kučinskas, 66 m. amž., kilęs 

lo ir neturiu, ale aš gramat-j nhi reikalų ministras vy- iš Vabalninku valsčiaus, į 
riausybe je. 1940 m. vasarą Kanadą atvykęs 1928 m. Ve- 
slaptai išvykęs į užsieni ir! bonis dirbo prie geležinke- 
tuo būdu išvengęs Latvijos Įį°; ^65 m* įšėjęs į pensiją, 
prezidento ir kitų Latvijos Calgary nusipirko gražius 
vyriausybės narių likimo,
1941-44 tačiau buvo 34 mė- 
resius kalintas nacių kon-

— Kodėl?
— Todėl, kad tokie kursai 

, yra ruošiami tik tokiems ka
liniams. kurie yra jau baigę 
vidurinį mokslą.

— Nu, gal aš tokio moks-

— Nu, kad jis gyrėsi, kad' mokesčių. Valdžia tačiau
tiek padarė. į rusprendė, kad jis turėjo su-

— Jis. tėve. nesigyrė, bet mokėti daugiau, bet $40,425 
respublikonai jį iklampiro. dol. nusuko. Ir už tai jį nu

nas džius di sem. Visų šven-j 
tų litaniją galiu perskaityt 
užsimerkęs.

— Bet rašyt dar nemoki.
— Tai tu rokuoji, kad ma

nęs nepriimtų?
— Nepriimtų, tėve. Be to, 

kol ka? yra tik vienas toks 
kalėjimas, kur kaliniams 
yra ruošiami akredituoti 
aukštojo mokslo kursai.

— O kur jis yra?
- Kalifornijoj, tėve. Tai 

San Quentino baudžiamoji 
institucija. Aukštuosius kur
sus tenai ruošia Kalifornijos 
valstybinis universitetas. 
Jau yra sudaryta ir tam tik
ra administracija. Fordo 
Fundacija paskyrė tam rei
kalui $99.200.

— Nu, tai kaip tu rokuo
ji. ar toks biznis išeis ant ge
ro?

— Aš manau, kad tai la
bai geras sumanymas.

— Bet tu žinai, kad išėję 
iš džėlos plėšikai vėl prade
da žmones rubavoti. Dabar 
jie nemokyti grobikai. Ale 
kaip bus, kai tokie banditai 
pasirodys su daktarų ir pilo- 
zopų titulais? Ar nesijuoks 
svietas iš Amerikos drimba- 
kratijos, kai čia daktarai ir 
lojariai su džėlos diplomais 
pradės žmones užpuldinėti?

— Tėve. nesirūpink tuo, 
kas gali būti, nes nežinai, ar 
taip bus, ar ne..

namus, bet neilgai teko juo
se gyventi. Kraujui smege
nyse išsiliejus, 2 savaites iš
gyveno be sąmonės ir mirė.

Paliko liūdintys žmona ir 
3 sūnūs, kurių vyriausias Al
girdas yra lakūnas ir gyvena 
Vancouverv.

Jie pakėlė klausimą, kokiu 
būdu jis tapo milionierium.

— Olrait, Maiki, pagy-
teisė 5 metus kalėti ir sumo- vensim ir pažiūrėsim, kaip| vadose autorius 
keti $30.000 pabaudos, štai, bus. O tuo tarpu Godbai.

centraciios stovykloje Sach- 
senhausene.

Knygoje apie du sambū
vio (koegzistencijos) vei
dus autorius visų pirma ryš
kina Lenino skelbtuosius Velionis Antanas buvo ne 
bolševikų politikos princi- tik senas Keleivio skaityto- 
pus ir faktais grindžia teigi- Jas (j*8 Ji skaitė dar Kietu
mą, kad joki bolševikų-ko- voje gyvendamas), bet ir jo 
munistų sąjūdžio vadai nėra bendradarbis, nuolat infor- 
iš esmės nuo tų principų tai- T13' apie tolimoje, šiaurė- 
kymo praktikoje atsisakę ir atsidūrusių lietuvių gyve- 
kad nėra duomenų, rodan- nim3- 
čių, jog jie būtų linkę nuo tų; Velionis čia buvo jzymi 
principų vykdymo atsisakyti asmenybė. Jo visur buvo pil- 
kada nors ateityje. Trumpai na. Jis ir vaidino, ir režisa- 
išreikšti Lenino politikos! vo, ir sufleriavo. Kur jis su 
principai yra — viena ranka savo žmona pasirodydavo, 
siūlyti bendradarbiavimą, o ten tikrai visiems buvo ma- 
kita kelti painiavas ir nėra- l°nu h’ linksma.
mumu*- Paskutinį kartą velionis.

1 Ulinio didžiuma paskir- scenoje pasirodė šių metų 
ta pavaizduoti, kaip tie Le- vasario mėnesį. Jis Vasario* 
nino politikos principai bu- 16 proga statomam veikale 
vo panaudoti Lenkijoj, Šuo- "Dėdė atvažiavo“ vaidino 
mijoj, Baltijos kraštuose svarbiausią dėdės vaidme- 
(Baltijos kraštų pavergimo ni,
eigai išdėsiu i skirti 06 pus- falgary lietuviai liūdi ne- 
lapiai), Rumunijoj. Bulgari- tekė Antan0 Kučinsko iv 
joj, Vengrijoj ir čekoslova- ir reišika gilią užuojautą jo 
kijo j, kaip jais buvo seka
ma Stalino ir postalininiais 
laikais.

Iškėlęs aikštėn eilę ryškių 
kada rekada viešai pasireiš
kiančių įspėjamųjų balsų, iš-

žmonai ir sunums
M. L.

kritiškai vertina
santūriai 

dabar po-

ROCKFORD, ILL.

Pirmoji išvyka į gamtą

oieiuct pa v asai is veiyvasr 
oaitaa, uei. gamta visuck pa- 
ui<u,u atuunua, suzaiiuvja 
pievos, šimtamečiai ązuoiai 
viciigiasi savo žaliais lapais, 
piasiueua pavasario roman- 
UKa. ji mus vilioja, žavi. za-

11 knygų už $2
Demokratinio socializmo

pradai, (S Kairio įvadas), 
64 psl., kaina 50 centų.

Lietuvos socialdemokratų 
partijos programinės gairės,
32 psl.. kaina 20 centų.

Tavo kelias į socializmą,
nuojancioje gamtoje ran- (Leono Bliumo), 35 psl., 
uame geriausią poiisp !«—

Alien tautiečiai, tautietės,’ 
atsiminkite, kad vietos Bai
to skyrius birželio 4 d. ren
gia pirmąją išvyką į gam
tą — geuzinę, kuri prasidės 
1 vai. popiet Lietuvių klubo 
parke.

Joje svečiai iš Chicagos— 
Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopos šokėjai atliks meni
nę programą.

Aišku, niekam neteks nei 
alkio, nei troškulio kęsti. 
Tuo pasirūpins gegužinės 
rengėjai.

Vajaus vadovas Kazys 
Rutkauskas praneš, kaip vy-

Keleivio redakcija taip 
pat reiškia gilią užuojautą 
velionio žmonai Onai Ru
činskienei ir velionio sūnum.

I kaina 25 centai.
Socializmo teorija, (M.

Fišerio), 74 psl., kaina 25et.
Socialdemokratija ir ko

munizmas (K. Kauskio). 47 
psl., kaina 25 centai

Kas yra socializacija (K.
Kauskio), 51 psl., kaina 25 
centai.

Materialistiškas istorijos
supratimas, 80 psl., kaina 
20 centų.

Socializmas ir religija (E.
Vanderveldes), 24 psl., kai
na 10 centų.

Ant rytojaus po socialės
ko vajus, ką teko išgirsti rin- ^*vo^u.c^os: (K. Kautskio), 
kejams lankantis po namus? 111 PsL kalna3° cenlaL
kiek surinkta 
lams.

Čia bus proga sumokėti 
nario mokesti ir atiduoti sa
vo auką, nes nevisus tesu- 
spėjo aplankyti, nes trūko 
adresų.

Visi kviečiami i gegužinę. 
Iki pasimatymo joie!

Perkūną

šalpos reika-' Tikra teisybė apie Sovietų 
! Rusiją, (J. Januškio), 96 

psl . kaina 50 centų.
Juozas Stalinas, 32 psl., 

kaina 25 centai.
Atskirai sudėjus, jų kaina 

$3.10. bet visos kartu par
duodamos už $2.



Puslapis šeštai

K. BALTRUKONIS

Degliukas
(Tęsinys)

Netrukus prasiveria durys, ir mama su tėte Įeina vi 
dun. Abiejų rankos kruvinos. 1 os pačios, kurios taip daž 
nai mane glamonėdavo ir per kurias jaučiau jų man reiš
kiamą meilę, dabar garavo nuo kraujo maro mielo gyvu
liuko. Aš nusisukau nuo jų. užsiraugiau ant krosnies ir 
kramčiau ašarotas lūpas. Man rodos, kad manųjų ašarų 
motina būtų galėjusi pririnkti lygiai toki pat dubeni, koki 
pririnko Degliuko kraujo. Verkiau, kaip niekada nebuvau 
verkęs. Kiek nusiraminęs pakėliau galvutę. Tėvų rankos' 
jau buvo švarios. Tėtė išdidžiai gyrėsi, kad gerai pataikė. ■ 
kad meitėlis greit nusispardė. -Jis išbraukė iš durų dideli 
raktą, pasiėmė degtukų ir sykiu su Petru išėjo laukan. Aš 
neiškentęs nuslinkau nuo krosnies ii vėl prie largo, bil
duke neramiai tvaksėjo, lyg nujausdama, kad bus dar 
kas nors baisaus. Ir tikrai buvo baisu!

Abu vyrai ištiesė meitėli ant pilvo, kojas ištraukė ir' 
su raktais ėmė pešti plaukus. Daugiausia pešė nuo nu
garos. Pripešė po didelę saują. Aš atsiminiau, kai mama 
nutvėrė mane už plaukų ir paklupdė kampe, kad atsigu- ■ 
liau nepapoteriavęs. Ilgai skaudėjo viršugalvi. Pagalvojau, Į 
kad ir mano Degliukui turbūt labai skauda, kai jie taip ■ 
negailestingai tuos plaukus traukia. Petras tikino tėtę. kad 
žydas gerai užmokėsiąs, nes šeriai labai gražūs. \ ėliau 
pasiėmė jiedu po gniūžtę šiaudų iš atrišto didelio kūlio, Į 
uždegė ir pradėjo deginti Degliuko plaukus. Apvertė ant 
šonų, ant nugaros, nudegino vargšeli visą. Kojas svilino 
ilgiausiai. Ilgai degino nagus, kuriuos vėliau nulupo ir 
numetė. Moterys atnešė iš trobos katilą šilto vandens. Tė
tė laistė Degliuką vandeniu, o Petras rūpestingai skuto 
odą su tuo pačiu nevidonu peiliu, kuriuo dūrė meitėliuką. 
Pasidarė Degliukas plikas.

Aš nė nepajutau, kaip iš skausmo persikandau lūpą. j 
Kraujavome abudu su Degliuku. Tik jis jau nebegyvas, jo 
kraują mama i dubeni susirinko, o aš čia pat vos gyvas iš 
sielvarto savo kraują laižiau ir rijau.

Tėtė iš kažkur atnešė dvi ilgas storas lazdas, o mama 
iš trobos tris maišus. Užsuko tuos maišus apie lazdas ir 
pamažu užrito meitėli. Paskui tėtė su mama grižo vidun, 
padėjo porą suolų viduryje grinčios ir ant jų didelę plačią 
lentą. Galiausiai visi keturi stenėdami šiaip taip Įnešė , 
meitėli i vidų ir padėjo ant lentos aukštielninką. Man pri
siminė senukės kaimynės šermenys. Ten nabašninkės kū
nas buvo Įdėtas i giažiai nuobliuotų lentų karstą, o pats 
karstas buvo aukštai iškeltas ir ant baltų paklodžių padė
tas. Mano gi Degliuko visai nepapuošė: nedegė nė žva
kės, nebuvo paklodžių, niekas nebuvo atnešęs gėlių. Atro
dė, niekas nė giedoti nesirengė. Lyg nieko baisaus nebū- Į 
tų atsitikę, jie visi nusiprausė ir po valandėlės susėdo vai- į 
gyti vakarienės. Man atnešė ant krosnies pyrago riekutę , 
ir puodeli pieno. Pyragą pasidėjau, o pieną šiaip taip nu- • 
rijau. Tėtė kažką pakuždėjo mamai i ausi. ši priėjo prie 
manęs ir Įsakė eiti miegoti i kamaraitę. Išleisdama pabu- 
čiavo i veidą. Jos pabučiavimas, kuris anksčiau būdavo
man tok? miela?, buvo šalta?, ir ji pati kažkokia svetima } Alvudas. Chicagos lietu- savo mokytoją, valingą ir e- 
•Jaučiau, kad jie nenori man rodyti, ką jie darys toliau t ti tikslą auginti ii auk- nergingą asmenybę, daug 
su Degliuku. Sprandą iti •aukes isl'inkau kamaraitėm ilin- i lietuvi vaiką dora lietu- atsidėjusiai veikusią sveika- 
dau i patalus ir net gaivą užsidengiau. Mama buvo pade-' vlu' dva?ln,ai >r flzlnlal sve'-*tos aPsau«‘*
jusi šiltą plytą po kojomis. Buvo šilta lovoje.

(Bus daugiau)

Linksmai nusiteikęs kairėje sėdi Egipto diktatorius Ga. 
mai Abdel Nasser. o dešinėje retai matomas maršalas 
Abdel Hakim Ameri lakūnų tarpe Sinai pusiausalio 
lėktuvų stovykloje.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Belgijos sostinės didelėje parduotuvėje Įvyko didelis 
sprogimas ir dėl to gaisras. žuvo keli šimtai žmonių. 
Spėjama, kad tai bus Amerikos priešų darbas, nes ten 
buvo rodomos amerikiečių prekės.

Henrikas Nagys

VANDENS MALŪNĖIAI

Pro žaizdotą žemės plutą trykšta 

Saulėn krykšdamas pavasario vanduo.

Linksi vėjui drėgnos karklo rykštės. 

Atsispindi mėlynas dangus vaikų veiduos.

Malūnėliai, sukitės linksmai ir žaiskit, 

ir taškykit Į akis man mirgančius purslus!

f
Tepabus širdis ir plaks apsvaigus 

dar greičiau užu sakuotus sparnelius.

A

v _
Klausimas

patartumėt dviem klausi
mais :

1. Aš norėčiau palikti pi
nigu savo anūkams mokslui.
Norėčiau, 
•rauti

kad jie galėtų

kia už

i apie tai pasakyti
“Keleivio“ skaitytojas

j Michigan.

Atsakymas

Motinos pagerbimas 
Alvude

srityje Lietu
ku žmogumi, ir šiemet iškil-Į voje, mokslu ir žmoeraus 

meile sumažinusiąmingai pagerbė Motiną ge- 
i gūžės 5 d., paskutinio savo 
• žiemos sezono kultūrinio pa- 
’ rengimo metu. Market Par

ke. lietuvių parapijos salėje

kūdikių 
mirtingumą iš 34% iki 9U. 
turėjusią A. Panemunės pu
šyne vaikams sanatoriją, 
sėkmingai mokslinusią jau

Kol salėj vyko baigiamie-j n4JU lietuvių medikų kartą, 
ji pasiruošimai, dr. Jonas] Už visus jos nuopelnus svei- 
Adomavičius supažindino katos apsaugos srityje dr. J 
susirinkusius su pagrindi
niais sveikatos apsaugos 
dėsniais, racionalia mityba 
ir kt.

Bebręstąs muzikos talen
tas 15-metis Mindaugas Ma
čiulis, šiemet laimėjęs Ame
rikos muzikų draugijos pia
ninu skambinimo varžybas, 
puikiai paskambino keletą 
klasikinių dalykėlių.

Pobūvin atvykusią prof. 
dr. Vandą Tumėnienę, ku
rios asmenyje čia buvo pa
gerbta lietuve motina. Alvu- 
do Įkūrėjas dr. J. Adomavi
čius drauge su susirinkusiais 

• pasveikino ir nuoširdžiai,
Į būdingu jam iškalbingumu, 
t pristatė ją, kaip buvusią ir

fesorė. dėkodama 
domaičiui ir visiems už dė
mėsi ir pagerbimą. Profeso
rei kalbant, tėvas Kezvs, S. 
J., ekrane rodė foto nuo
traukas iš prof. gyvenimo 
JAV ir Kanadoje.

Po profesorės žodžio, pro
fesorės asmeny sveikinda-

sukurtą eilėraštf. •tūrinis
Alvudo vaikų teatro jau- sudainavo “Būk laisvt, tėvy-

Nr. 1967 m. gegužės ?no

Teisės patarimai
Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa 

kyti į keleivio skaitytojų klausimus teisė 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendr> 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir it 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivi* 
skaityto jaa.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šių* 
adrssn:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

5\ \
i pageidavimus, nurodymus 
• ir patvarkymus. “Trust“ yra 

Būčiau dėkingas, jei man labai lankstus dalykas, ir, j
gerai sudarius, jis bus tau 
vykdomas, kaip Tamsta te 
pageidauji. Žinoma, reiki? 
testamente nurodyti. ka' 
bus patikėtinis “trustee**

Naujausios
KNYGOS

CHICAGOS ISTORIJA,
parašė Aleksas Anmbrozė, 
664 psl., daug iliustracijų, Į- 
rišta, kaina S10.

BALADĖS, šitoj labai 
gražiai išleistoj, gausiai i- 
.iustruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina............... $6.00

DELFINO ŽENKLE, pre
mijuotas romanas, parašė 
Jurgis Gliaudą, 234 pusla
piai. kaina...................$2-50

EILĖRAŠČIAI, Henriko 
Radausko poezijos rinktinė, 
237 psl- Poezijos mėgėjams 
tai yra nepaprasta šio iškl
aus poeto dovana. Kaina $5 

BAISUSIS BIRŽELIS. Ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis, 

met yra patartina turėti in > Varpinė ir šiaurės pašvaistė, 
dividualų patikėtinį, kuris i-
domautusi Tamstų anūkai- 
ir ju mokslu bei gerove. JU 
tokio asmens neturi, tada 
eralima paskirti banko “trust 
Department“ patikėtiniu.

ik po tiek. kiek rei-J Jei Tamsta turi patikimą i 
mokslą sumokėti ir, Į tvarkingą asmenį, kuris ga 

reikalui esant, maistui ir} letų ta? pareigas eiti, visuo- 
drabužiui, bet ne kam ki
tam. Dabartiniu metu pini
gai yra banke mano ir mano 
'’ukters vardu. Kol mes gy
vi. noriu, kad tie pinigai ga- 
'ėtu būti išimami iš banko be 
’ -uvaržymu. Noriu, kad 
ir aš. ir mano duktė galėtų 
'imti pinigų iš banko ir 

naudoti savo reikalams. Tik 
mums abiem milus, noriu.
• ad tie pinigai pasiliktų a- 
1 ūkams, bet vien tik aukš-
• k*u nurodytiems tikslams.
O kas tuos oinimustada tvar- 
kvtu? Ar bankas, ar advo
katas? Ir koki nuošimti rei
kėtų už tai mokėti?

2. Aš turiu sudaręs testa
mentą dviejuose egzemplio
riuose. Vieną kopiją laikau 
namie, o kitą kopiją padė
jau Probate Court. Jei ta 
kopija, kurią aš laikau na
mie, pražūtu ir niekas neži
notu kad vra kita kooija

Parašė Pranas Naumiestiš-
kis. Kaina.................. $3.50

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,
kaip juos pramatyti ir jų iš
vengti. Parašė med. dr. Me- 
nard M. Gertler. šiais lai-

... , . , „ . j kais. kada širdies susirgimai
Niekas, kol Tamsta esi gy- tai Iit 5i kn visiem
yas negali nueiti į teisme | ,.eika|. Kajna.......?375.
ir skaitvti Tamstos testą-, Vaddac wd c i?q i mente. Tamstai minis, tikta* , VAR,PAS NR- 6. 168 P?>- 
Esecutcr (vykdytojas). iro- ,anįe luomus dr J. Pajaujo, 

<__U; J. Audėno, dr. V. Sruogie
nės, H. Blazo, M. Mackevi
čiaus. A. Kučo ir kt. straips-

des, kad Tamsta esi mirę? 
(death certificate pristaty
mui. galės pristatyti testa
mentą probate reikalams. 

Įvairiuose kraštuose plo

niai. Kaina .................... $2.
(Keleivio adm. dar gali

ma gauti ir Varpo Nr. S, ku- 
centas kiek skiriasi. Manau, i ris taip pat Įvairus ir Įdomus,
kad pas juos tai kainuoja a-' kaina $2.). 
pie 3U . Galite pasiteirauti Į LIETUVOS ISTORIJA, 
banke, ir jie pasakys. ! Vl-ji laida, parašė dr. Van- 

2. Kadangi Tamsta esi su-! Daugirdaitė-Sruogienė,

daręs testamentą, Tamsta ‘ P t Ps';; dau? Pa™,k?,!’-.įe- 
esi numatęs jame vykdyto-* į. žemėlapiai. tvirtai įrišta.
ja (e.sacutor). Tamsia ture-i U"”, ?e.t,k vad?J®- 

lis mokiniams, bet ją su ido-Probate Court e. ar ji būtų■ tum jam arj>a ja; pranešti, i -* • . ..
surasta? Ar geriau kam nors ( ka(1 Tam3ta esi padyęs tes. j mumu skaitys ir suaugusieji.

”Proba-j 
būdu,:,

»i 1

» t » /

į tamento originalą Į 
j te Court**. Tokiu 
' Tamstai mirus. Tamstos Ex-> 
eeutoriui nereikės testamen-

Kaina ............................ $6.
LIETUVIU BELETRIS

TIKOS ANTOLOGIJA, II 
omas, redagavo Bernardas

to ieškoti: jis žinos, kur jis!Braadžio± ir ,Bab-
■ via. Testamentą laikyti Pro-' Pus!aP"J’ ka‘aa
bate Court yra saugus ir .rasyt°-

1. Reikia testamento būdu ras būdas. Paslapties čia nė-p° kūrybos pavyzdžiai. __
sudaryti vadinamąjį “teste- ra. Tamsta gali apie tai pa- 
mentary trust“. Į tokį ’trust‘ sakyti ne tik Executor. bet 
Tamsta gali idėti visus savo ir savo dukteriai ir anūkam.

atitraukė savo vaiko nau- lietuviui idealistui dr. J. A- 
dai...“ Tain kalbėio mok. Z.i domavičiui liko dėkinga už

s sopranas) Įsijautusiai Į niame parengime susitikti.
Kalpas Uuoginius

jpuikiąi at- ne mylimoji“, “Ugniaspal-1 
gražiai vės aguonėlės“, “Nevergau- 

dekeruotoje scenoje Gailu- sim mes daugiau“. “Skamba

Gera
dovana
Kai rengiatės duoti kokią 

dovaną angliškai kalban
tiems, nepamirškite, kad ge-

obieskienės kūrinėlį ”Vai-' neles. ™ • Sla f3 • k"y?^
nikas mamai“, grakšti de-: Pabaigai inž. Slabokasį^tai cia eJ10** ketinių rasy- 
vynmetė Onutė Požerniukai-! pademonstravo tikrai pava-' paias\tos n į anglų
tė žaviai pašoko keletą ba- sariškas nuotaikas sukelian-: ,ls\el*?t(?s ku"
lėto numerių “Gėlės mamy-! ti filmą “Karta pavasari“ su t rl°® <*oai j^a ^oxanojns: 
tei“. Į Jeannette MacDonald ir'Nei-! c Sdected Lithunian Short

Stories“ (21 autoriaus), 280

tės Valiulienės ir Aldonos daina linksma“ ir kitas dai-

"...Kaip gegužės mėnesį son Eddy. 
gamta puošiasi kuogražiau-j Tai taip gražiai ir pras- 
siais žiedais, taip motina mi- mingai praėjo šio sezono pa- 
nint. mūsų širdyse susikau-‘ baigtuvinis Alvudo kultūri-
pia gražiausieji jausmai, ve- nis parengimas, skirtas mo-iį^s)» 128 psl., kaina $3.95. 
dini minties, kaip geriausiai,! tinoms pager.bti. I “Lithuanian Quartet“ (A.

Adomavičius orof. V. Tumė- gražiausiai pagerbti savo' Programai pasibaigus, dr. i Baronas, M. Katiliškis, A. 
nienei gražiai padėkojo. Xp- mylima Mamytę... O toji J. Adomavičius padėkojo vi-j Landsbergis iri Šeinius), 
maža salė skambėte skam- Mamytė verta neribotos pa- siems programą vykdžiu-1 209 psl., kaina $4.95. 
bėjo nuo gausių plojimų. ?arbos, tokios, už kurią di- siems ir ją žiūrėjusiems, taip ] “House Upon the Sand“ 

Po to žodi tarė pati pro-|desnės negali būti. Neima-j pat pobūvio šeimininkėms,! (Jurgio Gliaudos), 168 psl., 
ėkodama dr. J. A-!noma išskaičiuoti visu moti-, svečius vaišinusioms. Jis j kaina $3.95.

' nos pasiaukojimo valandų, j kvietė visus lankvti Alvudo 
kuriomis ii dėl savo vaiko kultūrinius parengimus, ku
štate savo pačios gyvybę pa-! rie vasaros sezoną bus ren- kaina $2 00, 
vojun ii alpstančiai išvargu-Į niami Market Parke, ties šv. ”The Maker of Gods** 
si atsisakė poilsio. Skaniau-: Krvžiaus ligonine. Lithuanian Stories, pa
na kąsneli nuo savo burnos Dėkinga publika tauriam rajį Stepas Zoborskas, 131

psl., kaina $5.00.
“The Herdsman and the

Linden Tree“ (Vinco Krė-

“The Ordeal of Assad Pa- 
sha“ (I. Šeiniaus), 61 psb,

psl.. kaina $3.00.
Vytautas the Great Grand

ma visas lietuves motinas,,! Girdvainytė. jau nekartą Al-Į taip gražiai surengta prog- Dllke of Lithuania b dr Jo- 
veikli visuomenininke Z.iVUfk dėsčiusi savo rimtas rama ir gerai nusiteikusi . B> Konii 211 psl 
Juškevičienė jautriai padek-'P^agogines mintis. , skirstėsi namo. pasiryžusi minkltaU virfeliaU
lamavo savo šiam momentui Jonė Bružienė (kolora-1 sekančiame Alvudo kultflri- $3, kietais $4.

Visos šios knygos yra gra
žiai Įrištos.

I I
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Vietinės žinios
m*******************************************************************

Trečia* Lietuvių Fondo

tūkstantininkas Bostone

Tik susiorganizavus LF, 
A. ir J. Škudzinskai tuojau

Lituanistinės mokyklos 

pabaigtuvės

Bostono Lituanistinė Mo
kykla mokslo metus baigia

įstojo nariais su 500 dolerių ateinanti šeštadieni, birže 
įnašu, o šiomis dienomis itei- 3 d. Pabaigtuvėms nu- 
kė LF vajaus komitetui kita matyta 9 vai. mokinių pa- 
tiek. maldos, o tuoj po jų ten pat

Inž A Škudzinskas ak I P31*!^08 salė-ie Pažymėji- 
,. .* . Skuclzinska> ak-' mU įteikimas ir mokinių me-
mgai prisidėjo pne LF va- nin: ma

jaus organizavimo Bostone §. * * mok R, baieia
ir 1963 m. birželio 6 d. bu- se|)tyni Jaunuona? Alrtona 

Dabrilaitė. Aldona Gineitv-vo išrinkt&s to vajaus komi
teto pirmininku. Po dvejų 
metų sėkmingo darbo 1965' £^£į«( 
m. visuotinio narių susirin
kimo Bostone vėl buvo per
rinktas toms pareigoms, ku-
rias uoliai eina ir ligi šiol. , Mir- p Lukas.LuUoiev!čiw

Šia proga kelios skaitlinės i 
iš LF Bostono skyriaus:

Birutė tJaraitė. Vilija 
Algimantas 

Senuta, Algis Paliulis ir Bi
rutė Vaičjurgytė.

Mirė Pranas Lukas-Luko 
ševičius, gyv. 923 Broad- 
way. So. Bostone. Pašarvo
tas Kaspero laidojimo Įstai
goje. laidojamas trečiadie 
ni, birželio 31 d. 11 vai.

Velionio giminės ir drau

LF narių Bostone yra:
įmokėjusių po 1.000 — 3, 

kurių bendras įnašas yra 
3.000 dolerių; po 350-400!
dol. 3, bendra suma 1,0951 gaj prašomi dalyvauti.
dol.; po 200 dol.—12. bend-’ 
ra suma 2.385 dol.; po 1001 
dol. — 57. bendra suma 
5,715 dol. Iš viso yra 75 na
riai, įnešę fondan 12,195 i 
dol. 1967 m. sausio 1 d. bu
vo įnešta tik 9,300 dol., tai 
šiais metais bostoniškių Įna
šas paaugo 2.895 dol.

Mirusiųjų fondan Įrašyta 
13. ir jų vardu bendras įna
šas sudaro 2,185 dol.

LONG BEACH, CAL. 

Klubas minėjo motinų

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Gruodžio 10 d. 3 vai. po Lietuvių klubas gegužės 6 
pietų Jordan Hali kompozi- d. surengė Motinos dienos 
toriaus Jeronimo Kačinsko minėjimą — motinų pager- 
kūrinių jubiliejinis koncer- bimą su vaišėmis. Naujiena 
tas- buvo ta, kad maistą pagami

no vieni vyrai ir jie vaišino
K-nisKin ATn moteris- kurios pagyrė vyrus
KONSULATO IEŠKOMI už skanius patiekalus ir ge-
Baltrušaitienė, Uršulė. O- ią Pataraavim* 

na, Vinco Baltrušaičio naš-i Gražiai papuoštoje salėje 
lė. ' darbavosi vyrai: J. Aftukas,

Bansinas, Antanas. ! Seliukas. Biekša. Dabkus, P.
Čiuoderytė, Neringa, gi- Petraitis. Žičkus, P. Pretkus 

muši 194/ m. Augsourge, ir kiti., vadovaujant klube 
Vokietijoje, Adolfo ir Ste- pirm. B. Morkiui ir maiste 
fani jos Čiuoderių duktė. ! gaminimo viršininkui D

Diiis, Mykolas ir Tadas.! Mekišiui. 
išKrekenavog parap.. Pane-į Beach Hetuvių kolo
vėžio ap., at\\Rę Amenkon njja maža todėl turėjome 
aP}5 AT .. . i talkininkų iš Los Angeles

P*az gIInU"‘kurie atliko meninę progra
193- m. \ įlkaviskyje, Juo- Taj Vygis, Virgis ir Ri 
zo ir Marijonos (Klisaity-! mas NarbutaiRūta ir Gied. 
tės) duktė.

Fregien, Emilis. Jono sū-

JZ. ANTANAVIČIAUS

ĮPĖDINIAMS

Praeitų metų rugpiūčio 
mėn. Brooklyne mirė Juozas 
Antanavičius, Amerikoje ži
nomas kaip Joseph Alden.

Velionis buvo Amerikoje 
gimęs, tai dėjo pastangas at
sikviesti Lietuvoje pasiliku
sią žmoną Oną ir sūnus Vy-

• tautą bei Gediminą, bet 
Nuo visos čia Įneštos su-į prieš dešimtį metų Lietuvos 

mos (12,J95 dol.) per metus okupaRtaj nedavė leidimo 
priaugs 560 dol. nuošimčių, žmonai su vaikais išvvkti. 
kurie eis lietuviškam švieti-; jie yra teisėti Įpėdiniai Į 
mui ir kitiems kultūriniams mažą palikimą. Jie patys ar 
reikalams. apje juos žinantieji malonė-

Ar ne laikas kiekvienam kitę rašyti Lietuvos Genera- 
pagalvoti. koki gražų darbą liniam konsulatui New Yor- 
atlieka šios kilnios aukos, ke:
Jau pats laikas prisidėti prie 
LF ir tiems, kurie iki šiol dar 
nebuvo apsisprendę.

Sėt.

Consulate General of Li
thuania
41 West82nd Street 
New York, N.Y. 10024

JUOZO RAJECKO ŽODIS BAČIŪNAMS

Gegužės 19 d. Chicagoje meile darbuotis tautiečiams, 
iškilminga puota buvo pa- išeidami iš Lietuvių Bend- 
gerbti Marijona ir Juozas ruomenės šūkio:
Bačiūnai jų vedybinio gy- "Lietuviais esame mes gimę. 
venimo 50 metų sukakties Lietuviais turime ir būt!“ 
proga. Nepaprastas supuolimas.

Toje puotoje dalyvavęs kad abu Jubiliatai kilę iš 
Lietuvos atstovas Juozas man taip artimos Lietuvos 
Rajeckas pasakė šitokią kai- vietovės — Jurbarko. Ten. 
bą; kur Imsrė su Mituva teka Į

Jubiliatų Bačiūnų "Įpėdi- Nemuno glėbi; ten, kur Biš- 
nio“ p. V. Adamkavičiaus pilis bvloja apie senus, gar- 
maloniukvietimu, susirinko- bingus Lietuvos laikus; ten. 
me paminėti Ponios ir Pono į kur žiobriai Nemuną pami- 
Bačiūnų vedybinio gyveni- lo. — tai Bačiūnų gimtinė 
mo auksinį jubiliejų. ! Ji tautai davė brolius Sodei

kas. muziką Baltrušaiti, Po
cius. Glinskį ir eilę kitų. Jur
barkiečiai dideli muzikos, 
dainos ir vaidybos meno 
mylėtojai. Tad nenuostabu, 
kad šios pagerbtuvės vyksta 
Gražinos operos ženkle, jos

Ką dovanoti?
' i.!H n1

Ekskursija į LietuvąJeigu yra reikalas ameri
kiečiui padovanoti knygą
tai Keleivio administracijo- v y k * t

gaU“ ŠiaS tinkamaS R U G P I 0 ė I O 2 d. (registracija baigia.! birželio 17).

KnJ •
Awakening Lithuania, a Į Registruokitės iš anksto, nes grupės didumas yra ribotas, 

study on the rise of modern1
Lithuanian nationalism by 
Jack J. Stukas, 186 psl., kai- 

i na $5.00.

"Lithuania land of he 
roes,“ parašė L. Valiukat 
kaina $4.75.

Vytautas the Great Grane 
Duke cf Lithuania, dr. J- B 
Končius, iliustruota. 211 
psl., kaina kietais viršeliai* į 
$.4.00, minkštais $3.00.

POPULAR L1THUANI 
AN REGI PEŠ- parašė Juz* į 
Daužva-dienė. kaina $2.

ra Dovydaitytės, vadovau 
jant Adolfui Narbutui. Mu 
zikai vadovavo Vladas Gi- 
lys.

nūs. kilęs iš Kidulių km..
Švėkšnos vi.. Tauragės ap.

Kalvvs (Kahvies), Marty
nas, gim. šnaukštų km.. Moterys tariasi vyrams 
Klaipėdos ap., nuvykęs A- atsilyginti ir per Tėvų dienr 
liaskon 1952 metais. įjuos pavaišinti. Lauksime.

Kinčinas, Romualdas,
Vinco sūnus, gimęs Mažei-
kiuose 1927 m. vakario 13 d. 

Krasauskas, Jeronimas.
Krasauskaitė, Marijona, ir

Minėjime buvo daug sve
čių iš Los Angeles. Juozas 
Matijošaitis, sutikęs pažįs
tamų. parinko auku ir dr. K

TT - n t • Griniaus paminklui. Auko-
T . I jo po $5 J. Mati josaitis, v m-

Kuolienė - Ragauskaitėj 5.as Args’ P°!aTLukas1J'' 
Marijona, vyras Kuršulis. Manja Conrad. Jonas M.c 
Kazimieras. ‘ kus lr Ane,e Ru'‘“ck,ene P«

Lapeikis. Jonas, atvykęs 
Amerikon apie 1928 m.

Norkus. Juozas’, karo me
tu buvęs Dancice ir ten suti- į 
kęs Algį Kemėšą.

Petrauskas, Pranas, Gab-1
rio sūnus, kilęs iš Gervelių;
km.. Rimšės vi.. Zarasu ap. ! -r- , - T • . • t-* i

Petrušaitis. Petras, kilęs! 'ok,e.t,J“> Lietuvių Bend. 
... . , T ... : ruomenes tarvba išrinko,9 Gailiomu km., Joniškėlio, Tautos Fondo atstovybę.

' " ,.za aP;.. _ I pirmininku Stepą Vvkinta-
Rad.onoviciene - Andru-i PovilavičiUj sekretori‘um Jo- 

laitė. Kazimiera, vvras Ra-, ną stankaiti ir iždininku 
dienovmius. Mitrofanas ir: Juozą Matulaiti, 
duktė Ona. $rweno Sao Pau
lo. Brazilijoje. : Tautos Fondas telkia lė-

Rankautkaifė. Bro™ ^-.i šas Vyriausio Lietuvos Iš- 
venusi Kybartuos*1. Vok’p. Į laisv inimo Komiteto veiki-

išvežta darbams i Vokie-, mu* ^nanjuoti. Nuo Tautos 
t--3 ‘ Fondo vadovybės įssikėlimo

T—k;,. Česlovas, Anta- įS Vokįeti.j<? telk™aS 
! tam reikalui Vokietijoje bu- no =nnn«. į - i n* *vo neorganizuotas. Tautos 
Fondo valdyba (New Yor
ke) su dideliu pasitenkini- 
mu sutiko pranešimą apie 

, tos atstovybės sudarvma: 
maloniai nrašomi, dėkoja VLB tarvbai už ini- 

. ciatvvą ir sveikina
Consulate General of Li-| 
thuania
41 West 82nd Street 
New York, N.Y. 10024

kus ir Anelė Ruseekienė 
$3 ir A. Underhill $2.

J. M.

Ttma^tienė. Ona. m in<a 
t-aikai .Tonas. Juozas. Ona ir

TpcVnmTpni ovTao ori*n rime į 
• . • • •

TAUTOS FONDAS 

VOKIETIJOJE

ir sveikina jos įs
linktus bei tą uždavinį apsi
ėmusius tvarkyti pareigū
nus.

KAINA $775.00,
įskaitant lėktuvą, pirmos klasės viešbučius, maistą ir per

vežimus

Prie šių grupių gali prisijungti ir gyvenantieji Kanadoje. 

Kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

390 West Broadway 
South Boston Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764
■ •"iŠ "? '-" : L i. «:•

SLA

Mūsų Jubiliatų gyvenimo 
darbai skaitlingi ir turinin
gi. Jie atvirą knyga. Aš jų 
neišskaičiuosiu. Virš 60 me
tų, kaip p. Bačiūnas pamilo 
lietuviškas rąides ir lietuviš
ką raštą bei veiklą.

Už ilgametę veiklą mes, išvakarėse, 
susirinkome Jubiliatus pa- Nepaprastas supuolimas 
sveikinti, pagerbti ir padė- į taip pat, kad mudu su Jubi- 
koti. Juo labaiu, kad aukso liatu kartu. t. v. tais pačiais 
jubiliejus beveik sutampa su metais Ameriką atradome, 
pono Bačiūno amžiaus dei-J Tik vienas mudviejų tada 
mantiniu jubiliejum. Mūsų jau čiauškėjo lietuviškai, o 
šia proga čia atsilankymas, antras dar rėplioti nemokė
jų ilgametės pasišventusios; jo.
veiklos tautai įkainavimas. 1 Giliai nuoširdžiai sveiki-

Ponai Bačiūnafi su jau- nu mieluosius sukaktuvinin- 
nuoliška energija bei entu- kus. Linkiu jiems jaunuoliš- 
ziazmu yra aplankę beveik kos dvasios, sveikatos ir il- 
visas didesnes laisvojo pa- giausių metų.
šaulio lietuvių bendruome- čia susirinkusiu ir norėju- 
nes, kai kuriąs dargi pakar- šių. bet negalėjusių šia pro- 
totinai. ga atsilankyti vardu malo-

Jubiliatai gali didžiuotis nėkite priimti. Mielieji Jubi- 
Lietnvai ir išeivijai nusipel- liatai, šį Jums skirtą pagerb- 
nę su kaupu. Jie tebetęsia su tuvinį adresą.

Geri
žodynai

Išrinkusi asmenis, kuriem 
pavesta rūpintis Vokietijos 
lietuvių prisidėjimu prie 
Vliko veikimo aprūpinimo 
lėšomis. VLB taryba to pa
ties posėdžio metu padėjo 
naujai TF atstovybei pradė
ti darbą apčiuopiamai: su
dėjo pirma ii per šia atstovy
be inaša i Tautos Fondą — 
180 DM ($45).

TF atstovybes Yokietiio1 
adresas: Stp. Vvkintas. 684

ĮSIGYKITE ŠIAS

Poezijos knygos
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS,

Steponas Strazdas, 159 
psl.. kaina $2.50. 1

POEZIJA, Aistis. 420 psl.,! 
kaina $6.00.

HENRIKO RADAUSKO 
RINKTINĖ, 237 psl, kai

na $5.00.

ŠERKŠNO SIDABRAS, M
Vaitkus. 86 psl., kaina 
-S 1.50.

METŲ VINGIAI. Alf. Ty- 
ruolis, 176 psl. kaina $3

GĖLIŲ KALBĖJIMAS. Jo
nas Mekas. 32 psl., kai
na $1.00.

DERLIAUS VAINIKAS, J. 
Mikuckis, 359 psl.. kaina 
$2.50.

CHAPEL B.. Algimantas 
Mackus, 64 psl.. kaina $3.

DAINOS APIE LAISVE, 
Alf. Giedraitis. 32 psl., 
kaina 75 centai.

SIELOS BALSAI. J. SmalsJ 
torius. 221 psl. kaina 75 c.

VYNUOGĖS IR KAKTŲ-! 
SAP Julijos Švabaitės ei 
lėraščių rinkinys, 96 psl.. 
kaina $2.00.

LAUK. MANO LAIVELI. 
Petro Senato eilėraščiai 
111 psl., kaina..........$2.0f

SIDABRINĖS KAMANOS
Kazio Bradūno eilėraščii 
premijuotas rinkinys. 9<-1 
psl.. kaina $2.

\UKOS TAURĖ, Gtask
Santvaro 5-ji eilėraščir 
knyga. 150 puslapių, gra 
žiai Įrišta, kaina... $2An

RUDENS SAPNAI, Kotry 
nos Grigaitytės eilėraščiai 
premijuota knyga, 80 ps’ 
kaina $2.00.

VĖL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVOJ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 met J tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIŪNUS dolerių 
nariams.

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

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

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraadą — Eit. 
doament Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: ui $I,COC.CO apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALS APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta-
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA--kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir yie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

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

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoje, labai daug aktualių 
iliustracijų ir tt. I^aikraštį 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 jc.ie Lietuvių Dieną.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

Svaibios knygos
Lietuvių-angių kalbų žo

dynas, redagavo Karsavi
naitė ir šlapoberskis. apie į Lamnertheim - Huettenfeld 
27.000 žodžių, 511 psl., kai-Į geefeidstr. 32, Germany, 
na — $5.00.

Lietuviškai angliikas io 
dvnar. Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00

Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 
Savo mažuosius vėl gali-! AUiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00 

me pradžiuginti gražia do- antr°j’ (^a^s Ps^ su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00

GREITA PAGALBA

Nenusimink, gausi pagalbą. 
.Vaistai, kurie buvo ilgai Inu 

«iami. nuo reumatizmo, rankų. 
Dabartines lietuvių kalbos Į kojų nutirpimo ir skaudėjime

sodynas, redagavo prof. J 
Balčikonis ir kt-, yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl
kaina $12.00 j

iaa vra
Tnojnn siųsk 8į skelbimą ir 

savo vardą sa antrašu, ir a» 
atsiųsime vaistų išbandymai.

ROYAL PRODUCTS
Nortk Sta^ P.O. Bos 9112
N«watt 4, Nsw

vana — Vytės Nemunėlio 
tik ką išėjusia knyga MEŠ
KIUKAS RUDNOSIUKAS 
Tai jau trečioji laida. Lietu
viškos knygos istorijoje tai 
nedažnas reiškinys. Tas ro
do, kad tie. kuriems knyga

Perkant abi dalis kaina tik ........................................ $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, J 76 psl., Kaina • ••••• •••• • • •••••••• • ••••••• •••• • • $2.00
Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt. 
Čic&gietė? Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj
95 puslapiai, kaina......................................................... $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bules kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ......................................................... $1.00

skiriama ją tikrai nepapras- fYank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
tai mėgsta. Todėl pradžių-: 1879 m. jų; 1955 190 pSi. kieti virš. kaina seniau
ginkite savo vaikučius, įsi- buvo $6.00. o dabar tik..................................................$2.00
gykite ją tuoj arba Kalėdų Dan Kui učio Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla- 
proga. Kaina $3.00. Gauna- pių, laba/ Įdomūs 1962 metų kelionės Į Lietuvą apra- 
ma ir Keleivy. Į žymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ................ $3.00

I I



Puslapis aštuntai KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 22. 1967 m. gegužės 22

žinios
skaitė ir keletą savo naujės-1 
nių satyrinių eilėraščių.

Aplamai, tai buvo aukšto 
meninio lygio parengimas.

,iC '
BOSTONO LIETUVIŲ KULTŪROS KLUBO SEZONAS 

BAIGĖSI SU ANTANU GUSTAIČIU \s

Antanas Gustaitis

J. V-gas

Svarbu* minėjimą*

Baisiojo Birželio minėji
mą* įvyk* šeštadienį, birže
lio 10 d. 8 vai. vak. So. Bos
tono Lietuvių PiL Dr-jos III 
aukšto salėje. Pagrindini* 
kalbėtojas bus svečias iš 
New Yorko dr. A. Budrec- 
ki*. Vliko nary*. Bu* ir me
ninė dali*, priimto* rezoliu
cijos.

Mielas lietuvi, pats daly- 
■ vauk minėjime ir kitą para- 

talento aktorė, kuriai terei- gink! Savo dalyvavimu su
stiprink viltį ir ryžtą Lietu-

* JU ? .
Kaip yla sakoma, jeigu L. Piliečių D-jos salėn tą 

ne tją.guįri gundytoja Ieva. vakarą susirinko tikrai gra
li tai fnes ir šiahdien ramiai žus būrys publikos, o iš sve-J 
gyventume rojuje. Bet vie- tur atvyko aktorė Dalia Juk-1 
naip ar kitaip jai pavyko nevičiūtė-Mackuvienė. dra-! 
mūsų protėvį Adomą apgau- maturgas dr. Kostas Ost-: 
ti ar suvilioti, ir štai turime rauskas. prie jų ir mūsiškiai 
tik žemiškąjį vargą... kultūrininkai. Apgailėtina, i

Rašytoją Antaną Gustaiti kad turėjęs atvvkti poetas.
šį kaitą įveikė ne IeČa, o kan. Mykolas Vaitkus, parė-; ........ ... _,
Beatričė kerbelienė. šių me- jusiai audrai nuvertus jo na-,
tų Bostono Kultūros Klubo mėlio stogą, gelbėdamas Į
pirmininkė. Ji sumanė Kul- nuo lietaus savo knygas,. damas Uutinę ^„,0^. Įt
tūros Klube būtinai paminė- peršalo ir susirgo. Į A Gustaitis ,.la šiaip sau kia ger0 lietuviško teatro,
ti A. Gustaičio 60-taa-meti-. Literatūros vakaro pra- „juoko dalytojas". bet gi- Kostas Ostrauskas taip 
nes, nors sukaktusynin^s-dzioje apie Antaną Gustaitį lumoj tragikas, kenčiantis pat puikiai meniškai paskai
tau) griežtai pnesinosi.. Vy- kūrėją ir žmogų tarė zodj.uk mūsų "dorybes“, kurio- tė ištraukas iš savo dramos 
nis jam pavyko nugalėtu to- dr. Juozas Girnius. Jis pa-' mjs mūsų emigracinė visuo- kūriniu "Pypkė“ ir “Duob- 
dėl ir Keleivy ta sukilk tis brėžė, Kad sukaktuvininkas. menė vis daugiau "puošia- kasiai" kurias publika iš- 
praėjo nutylėta, bet Beatri- savo satyrine ir humoiistine si“. Dr. J. Girnius šia proga klausė su dideliu dėmesiu, 
cės nepasisekė perkalbėti, ir poezija plakdamas mūsų vi- atkreipž dėmėsi ir į kitą A. Poetas Stasys Santvaras šia 
ji savo sumanymą vistiek į- suomenę. ją lyg botagu ža- Gustaičio kultūrinę veiklą, proga paskaitė keletą spal- 
vykdė: gegužės 27 d. su- dindamas, atlieka toki pat organizuojant diauge su sa- vingu savo naujos erotinės 
rengtą literatūros vakarą ji reikšmingą patriotinį veiks- v0 žmona akt Aleksandra kūrybos eilėraščiu ir dar 
paskyrė Antanui Gustaičiui mą. kaip seniau Maironis sa- dramos sambūrio spektak. vieną, dedikuotą specialiai 
pagerbti. ' vo patriotinėmis eilėmis kel- pus ^eį darbą lituanistinėje Antanui Gustaičiui.

J mokykloje. Dr. J. Girniaus Pabaigai į sceną buvo pri- 
svarus žodis daug pasakė ir vei-stas išeiti ir šio vakaro

TRANS- ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE
VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ {STAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
lūs patarnavimai vykstfchtlems į FLORIDĄ.
Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.

VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO.

KARTU YRA
_ ji

IEŠKOMA NUOLATINĖ 

ŠEIMININKĖ,

kuriuo vertingai buvo pa- turį sutiktų gyventi Cape Cod, 
gerbtas sukaktuvininkas ir 
pabaigti Kultūros Klubo 
metai.

Osterville, Mass.

Dėl sąlygų kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE 

Telefonas 268-8764

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
X RA Y

534 Broadvray,
So. Boston, Mass.

VALANDOS nuo 10 iki 7 p.p. 
Tel. AN 8-2712

tiems, kurie šį mūsų autorių kaltininkas, kuris savo rim- 
gal ir mažiau pažįsta. i toje. bet klausytojus links

mai nuteikiančioje kalboje
Tolimesnėj vakaro pro- padėkojo dr. J. Girniui, jį 

gi amo j aktorė Dalia Jukne- taip tobulai klausytojam 
vičiūtė-Mackuvienė nepa- pristačiusiam, kolegom ra- 
prastai puikiai paskaitė poe- šytojam. aktorei Daliai ir 
to Algimanto Mackaus eilė- klubo pirmininkei Beatričei 
raščių ir Vihco Krėvės pa- už šios neprašytos ”velnia- 
davimą ”Gilšę“. Tai didelio, vos“ surengimą. Jis dar pa-

VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE C O D' E

Globė Parcel Service, Ine.
IR

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

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų įstaigoje.
IŠTAIGA LIETUVIŠKA, {kreipkitės lietuviškai. TieK kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BUSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.
Įstaiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.

ketvirtadieniais nuo 9 vai. iki 7 vai. v.
šeštadieniais nuo 8 vai. iki 12 vai. dn.

Rašyti ar skambinti:
390 West Broadway, South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

) •. - • *

Sutaupysite $100. Slyvos karai
Pilna centrinė šildymo sistema 

Pašauk šiandien VELTUI įkainoti

FORTŪNA FUEL CO.
487 Washington St, Dorchester, Mas*.

GE 6 1204
Naujo 1967 modelis

garo - karšto vandens 
šilto oro sistemų

Alyvos kūrenimo specialistai 

ilgiau nei per 40 metų

24 vai. alyvos burąerio aptarnavimas VELTUI 
Alyvos kainp fik 15.9 centų galionas 

Garantuota* automatini* pristatymas

▼ai laisvę atgauti.!

Bostono L. Bendruomenė* 
Valdyba

Adv. A. Shallna svarbioje 

Shriner’* komisijoje

Shriner’s organizacija iš
laiko JAV 20 ligoninių. Bos
tone ji stato naują ligoninę, 
kuri atsieis 4 su puse milio
nų dolerių. Adv. A. Shallna, 
Lietuvos garbės konsulas, y- 
ra tos organizacijos testa
mentų ir palikimų komisijos 
naiys.

Svečias ii Chicago*

Praeitą penktadienį mūsų 
Įstaigoje lankėsi senas Ke
leivio skaitytojas iš Chica
gos M. Liberis. Jis čia užsu
ko, važiuodamas į Montrea- 
lio parodą. Svečias jau 85 
metų amžiaus, bet nepabūgo 
tolimos kelionės.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

15 BOSTONO Į LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotu* 
kraštu*

Pristatymas greitas ir 
garantuota*

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki S vai- vak.

o šeštadieniai* 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p. 

331 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
South Boston. Mana

•e***###*#**#*#***##******#**###***
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ ;
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Miibury SL 

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga Worcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš vYcr**'
terio į Lietuvą ir kitas Rusi-

•e*******#***********************.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai

Elektros Prietaisai
! R&peeting*i taisome laikrodthia 

žiedas, papuoialua

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649

Dažau ir Taisau
► Namus iš lauko ir viduje. J

<«
£ Lipdau popierius ir taisau; 

jo* valdomas sritis- Čia kai- i t ką pataisyti reikia.

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildomas Golfo srovės; 
SILVER BEACH smėlis; lietuviška aplink* ir geras maistas 
suteikia puikias sąlygas pavasaroti "bei pailsėtu

SPORTO mėgėjams: sail-fish buriuoti, teniso aikštė ping- 
pong, kroketas.

Vakare TĖVAMS išvykus, prižiūrimi vaikai.
SEZONĄ pradedame BIRŽELIO mėn. 18 dienų.

Su užsakymu prašome kreiptis:
M. LŪŠYS 88-01 104 St. Richmond Hill, N.Y. 11418

Tel. (212) 849-1193
I. VEITAS 72 Congress St., Braintree, Mass. 02185 

Tel. (617) 843-2146
42 BEACH STREET 

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS. 02553 

Tel. (617) 759.3251
MEŠKA

FORDAS

MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausia* visų Fordo gaminių 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti ——
Patvirtinta agentūra 

Pardavimas — Remontas — Nuobm
MUSTANG * THLNDERBIRD * FALCCMf • FAIRLANE 

FORD TRVCKS
VISOKS REMONTAS-fiALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 
KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE

(BODY SHOP)
Dideli* A-l vartotų mašinų pasirinkimas 

žemiausia kaina
Norėdami talko* perkant naują ar vartotą mašinų su 
nuolaida bei mašiną remontuojanti kreipkitės j 

LONGINĄ IZB1CKĄ
dienomis: 327-1000 vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sale* Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

PARDUODAMI

tautiniai kostiumai, gintarai ir 
kiti lietuvių dailės išdirbiniai. 
Skambinti po 6 vai. vakaro tele
fonu 522-3610.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
City Point rajone (So. Bostone) 
II aukšte išnuomojamas 4 kam
barių butas su visais patogu
mais. šildomas gazu, nuoma $75 
mėnesiui. Kreiptis į Ausiejų 
krautuvę 828 E. Fifth St, arba 
telefonu 269-9492.

bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinė* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Svikliene

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

vsoaooosaom

REIKALINGAS
indų plovėjas ir darbininkas į-; 
vairiems švaros darbams, nuola-' 
tinis darbas, 2 savaitės atosto
gų. $75 per savaitę. Kreiptis: S 
100 Broadvay, S*. Boston, Mass.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTR1M
598 Broadway 

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

Televiziją 
k ir radiją .
Taiso Gerai ir Pigiai 

JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

Ę The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
fvfao&m tiktai vaistas, iipildome gydytojų re

Jei rsft raistų — eikit i lietuvišką vaistiaą.

8av. Imsausl L. Rueengard, B. Reg. Pharm.

MS s W. Brosdrray, tarp 1 ir F gatvių, SO. BOSTON. 

TsMsbsb AN 8-4020
Nas t vaL rytėki 8 vaL v. Bet j ras šventadienius ir

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
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, dak 
nos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis j 
Baltic Florists gėlių ir dove* 
nų krautuvę, 602 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna* 
mas ir Keleivis.

A.J.NAMAKSV
į Real Estate A Insurance

321 County Club Rd-
Newton Centre, Mass. 02159

TeL 332-2645

Flood Square
Bardware Co.

K. J. ALEKNA
EAST BROADWAT 

SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S

Benjamin Moore Dažai 
Popiero* Sienoms

Stiklą* Langams 
VlaoMe reikmenys namam

Beikmenya plnmberiams 
Vtookie celežiee daiktai

■t -«->»

zodj.uk

