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Negrų vadas dr. Martin King 
nušautas Memphis mieste
Memphis mieste nušovė negrų vadų kun. dr. Martiną 

Kingą. Dėl to didelis sukrėtimas visame kraite.

Nuosaikiųjų negrų vadas Dideles riaušės dėl
kun. dr. Martin King buvo 
atvykęs i Memphis, Tenn., 
vadovauti balandžio 8 d. nu
matytai demonstracijai, ku
rios tikslas paremti streikuo
jančius atmatų išvežioto jus

Kingo nužudymo
Ryšium su kun. dr. Mar

tino Kingo nužudymu dau
gybėje miestų nėgių chuli- 

(Jie reikalauja pripažinti jų 8anai sukėlė didžiules riau-
sės, degino namus, plėšė 
krautuves ir šaudė iš pa
kampių. Jau žinoma, kad 
kelios dešimtys yra žuvusių. 

Ketvirtadienio vakare jis,' o sužeistų ir suimtų keli 
tūkstančiai. Ypač didelės
riaušės buvo Washingtone. 
Chicagoj, Detroite, Baltimo- 
rėje, Pittsburgbe.

uniją ir pagerinti darbo są
lygas. Dauguma tų išvežio- 
tojų yra negrai).

išėjęs į motelio balkoną, kai-1 
bejosi su kitu kunigu ir stai
ga krito į žemę, pašautas iš 
kitoj gatvės pusėj esančia
me name tykojusio piktada
rio. Nuvežtas į ligoninę dr.
M. King buvo pripažintas 
miręs.

Dr. M. King buvo baptis
tų kunigas, tapęs nuosaikių
jų negrų kovotoju dėl lygių 
teisių vadu, daugelio savo 
tautiečių vadinamas Moze. 
kuris juos išves į laimingą 
ateitį, bet kitų ir kaltinamas 
dėl savo kovos metodų 
„minkštumo“. Jis skyrėsi 
nuo kitų negrų vadų, kurie 
skelbia karą baltiesiems. Dr.
M. King tikėjosi savo tikslo 
pasiekti ne smurtu, bet tai
kiomis priemonėmis.

Jis savo civilinių teisių žy? 
gi pradėjo 1955 m. iš baptis
tų bažnyčios sakyklos Mont- 
gomery. Ala., reikalauda
mas panaikinti segregaciją 
autobusuose. Ten negrai 381 
dieną boikotavo autobusus, 
kol teismas panaikino juo
se segregaciją (negrai turė
jo sėdėti užpakaly).

Dr. M. King vadovavo 
daugybei didžiųjų negrų de
monstracijų, kuriomis buvo 
siekiama atkreipti dėmesį į 
negrų reikalavimus laikyti 
juos lygiateisiais piliečiais.
Jis dėl to daug kartų buvo 
suimtas, kelis kartus kėsin- 
tasi į jo gyvybę, kol galų ga
le taiklaus piktadario pa
leista kulka nutraukė jo gy
vybę, tik 39 metų amžiaus 
sulaukus.

Dr. M. King tiek savo 
veikla išgarsėjo, kad jis 
1964 m. gavo Nobelio taikos 
premiją.

Antradienį, balandžio 16 
d., jis palaidotas Atlantoj,
Ga., dalyvaujant milžiniš
kai žmonių miniai. Pirma
dienį daug kur buvo laiko
mos ir katalikų pamaldos.
Bostone jo3 buvo miesto so
de. Jas laikė pats kardino
las Cushing. Prisiminė dr.
M. Kingą savo maldoje ir
popiežius. Dėl laidotuvių) Kanados liberalų partija 
prezidentas vėlesnei dienai j savo vadu vietoj atsisakiusio' 
atidėjo savo pranešimą kon-i Pearsono išsirinko dabai ti- 
gresui. Visa tai liudija, ko-! nį teisingumo ministerį 
kios aukštos vertės žmogus; Trudeau. Jis tuo pačiu tam- 
buvo dr. M. King. i pa ir ministeriu pirmininku.

Policijai j pagalbą 
iššaukta kariuomenė.

buvo

Kongresas keliones 
apdėjo mokesčiu

Viceprezidentas Hubert Humphrev apsuptas sa vo gerbėju. Galimas dalykas, kad jis kandidatuos 
į prezidentus, nes daugelio laikomas labiau pas: ruošusiu toms pareigoms, negu kiti kandidatai.

Vietoje dr. M. Kingo Baisus sprogimas 
bus kun. Abernathy Richmonde

Atstovų rūmai 272 balsais 
prieš 102 nutarė kelionių Į 
užsienj bilietus apdėti 5'< 
mokesčiu ir grjžtantiems iš 
užsienio leisti be muito įsi
vežti prekių ne $100, bet tik 
$10 vertės. Po 1969 m- spa
lio 16 d. ta suma vėl pakelia
ma iki $50. Bet grįžtantiems 
iš Kanados ir Meksikos pa-į 
silieka sena tvarka. Grįžtan
tiems iš Virgin Island be 
muito bus galima įsivežti 
prekių ne už $200. bet tik 
už $100.

Atsiunčiamos iš užsienio 
dovanos dabar neapdeda
mos muitu iki $10. o įstaty
mas numato tą sumą suma
žinti iki $1.

Gen. VVestmoreland 
grįžo į Saigoną

Šr. Vietnamas sutiko kalbėtis 
sa J A V atstovais apie taiką

Šiaurės Vietnamas sutiko kalbėtis su JAV atstovais. 
Pasitarimų vieta dar nežinoma.

Kaip žinoma, prezidentas! Taigi., iš tų derybų dar 
Johnson nekartą yra pareis- gali nieko gero neišeiti, jei 
kęs, kad esąs pasiruošęs j nei vieni, nei kiti nepavys 
pradėti su Š. Vietnamu tai
kos derybas, bet į jo pareiš
kimus tebūdavo atsakoma: 
sustokite visiškai bombarda
vę. tada ga! galėsime kalbė
tis. Kovo 31 d. prez. John
sonas paskelbė sustabdąs 
beveik 90' < Šiaurės Vietna
mo teritorijos bombardavi
mą ir paskiriąs du savo di
plomatus deryboms su Š.
Vietnamu., ši kartą Š. Viet
namas atsiliepė sutinkąs pa
siųsti savo atstovus kalbėtis 
su JAV atstovais apie visiš
ko bombardavimo ir kitų 
karo veiksmų sustabdymą.

Taikiųjų kovotojų dėl Richmondo. Ind., sporto Kadangi dėl dr. M. Kin- 
negru teisių vadu vietoj žu- reikmenų krautuvėje Įvyko go žuvimo ir kilusių riaušių 
vusio dr. M. Kingo bus kun. nepaprastas sprogimas. Jau prezidentas nutarė neskristi 
dr. Abernathy, jo artimas žinoma, kad žuvo 40 asme- i Hawajus, kur buvo numa- 
draugas ir ištikimas padėję- nų. bet dar pasigendama lyta konferencija su gen.
jas.

Carmichael grasina 
kerštu

Kraštutinių jų negru va
das Carmichael \Vashingto-, v ... 

pareiškė, kad baltieji. \ZUfllKO

Novotny prisipažino 
padaręs klaidų

Pačių komunistų iš Čeko
slovakijos kompartijos vadų 
ir prezidento kėdės pašalin
tas Antonin Novotnv prisi
pažino per savo 15 metu 
viešpatavimą padaręs dide 
lių klaidų ir nukrypimų.

Jam valdant mažiausia 12 
įžymių komunistų buvo nu
žudyta. o mažesnius, dėl jo 
režimo nukentėjusius, ypač 
dar nekomunistus, kas ten 
ir besuskaičiuos. Juos žudy
damas, Novotny nė negal
vojo, kad darąs klaidą...

Kanados liberalu
vadas — Trudeau

žymesnių nuolaidų, bet jau 
geras ženklas, kad bus pri
sėsta prie bendro stalo.

Tokių derybų pasisekimą 
dar sunkina ir Kinija, pa
staruoju metu smarkiai agi
tuojanti Š. Vietnamą neside- 
rėti su JAV* bet kovoti iki 
pergalės. Jie sako, kad vi
sas šis taikos derybų suma
nymas esąs tik Maskvos 
suktas veiksmas, kuriuo sie
kiama pasitarnauti kapita
listams ir išduoti Š. Vietna
mo interesus.

Sovietai, atrodo, tokioms 
deryboms lyg ir pritartų.

Atstovų susitikimo vieta 
dar nepasir inkta. Yra žinių, 
kad Vietnamas norėtų susi
tikti Paryžiuje, Varšuvoj ar 
Pnom-Penh (Kambodijos 
sostinėje). Amerikiečiai siū
lo Genevą. Šveicarijoje.

Prezidentas Johnsonas. 
kaip žinome, sa’ j .tstovais 
jau yra paskyręs senus di- 
olomatus Ha;' imana ir

Iš anksto atr odo, kad de
rybos bus sunkios. Š. Viet
namas reikalauja JAV su
stabdyti visus karo veiks
mus. bet nieko nekalba, ar 
ir jis juos sustabdys, ar 
gal tik nori ta pertrauka pa
sinaudoti savo pozicijoms 
sustiprinti. Jis būtinai reika
lauja įsileisti komunistus į 
Pietų Vietnamo vyriausybę, 
o dabartinė P. Vietnamo vy
riausybė bijo apie tai ir pa
galvoti, nes,, sako, tai būtų

31, kurių ieškoma griuvę- Westmoreland ir kitais są- 
siuose. jungininkų atstovais, tai

Sprogimo priežastis dar gen. Westmoreland buvo at- 
neišaiškinta. 1 skridęs į IVashingtoną ir pa-

{ informavo prezidentą apie 
padėti Vietnamo fronte. Be 
to, prezidentas su juo tarė
si dėl karinės situacijos de- 
rybų su komunistais atveju 
ir dėl JAV karinių atstovų 

Kas nužudė dr. Kingą? tokioms deryboms.

Ieško dr. M. Kingo

nužudydami kun. dr. M. 
Kingą, paskelbė negrams 
karą. „Mes turime atkeršyti 
už mūsų vadų gyvybes. Ne
bereikalingos intelektuali
nės diskusijos. Juodieji da
bar žino, kad jie turi imtis 
ginklo. Baltoji Amerika 
verks, nužudžiusi dr. Kin
gą! Šį vakarą būkite namie, 
jei neturite ginklo, nes gat
vėse bus šaudoma“.

Čia jis. išsitraukęs revol
veri. iškėlė virš galvos.

Nelaimė bus, jei tokie 
vadai paims negrų vadžias 
i savo rankas.

Policija turi žinių, kad tai į 
buvo baltasis vidutinio am
žiau? vyras. Jis nušovė neg-Į 
iii vadą iš priešais esančio 
namo šautuvu su žiūronu, 
panašiu į tą. kuriuo buvo nu
žudytas Kennedis. Numetęs 
šautuvą, jis išbėgo.

JAV saugumo organai sa-

Gen. Westmoreland sako 
kad karo požiūriu Vietna
me nėra buvę geresnės pa
dėties. negu dabar. Dabar 
ten vyrauja puolimo dvasia. 
Priešas, puldamas miestus, 
tikėjosi visuotinio gyvento
jų sukilimo, bet tos jo viltys

... ... neišsipildė. Vietnamo vy
ko, kad jie jau beveik žiną, vyriausybė greitai stiprina 
koks tai asmuo, tik dar ne- 5avo pajėgas. Ji paskelbė 
gali jo pagauti.

Už žudiko sugavimą yra 
paskirta 150.000 dolerių.

priešui tik vartų atidarymas j Thompsoną (dabartini JAV 
Į savo pilį. ambasadorių Maskvoje).

Milionas civilinių
teisių sąjūdžiui

Field fondo patikėtiniai, 
pagerbdami žuvusi dr. Kin
gą. paskvrė 1 miliona dole
rių civilinių teisių sąjūdžiui.

Minėta fondą įsteigė 
1940 m. Marshall Field. pra
monininkas, laikraščių lei
dėjas ir labdarys. Tas fon
das kasmet skiria pusantro | 
mil. doleriu civiliniu teisiu 
organizacijoms. Minėtas mi-j 
lionas yra priedas prie tos 
sumos.

Dėl audros žuvo
Į

12 žmonių
Praeitą ketvirtadienį bai

si audra siautė nuo Iovvos 
iki Alabamos. Žuvo 12 žmo
nių ir nemažiau kaip 100 
sužeista.

Panamos aukščiausias teis
mas nutarė, kad parlamento 
sprendimas patraukti prezi
dentą Robles teismo atsako
mybėn už konstitucijos pa
žeidimą yra neteisėtas.

* • *
Visa senoji čekų vyriausy

bė atsistatydino. Bus nauja.

mobilizaciją net iki 42 metų 
amžiaus. Dabar P. Vietna
mo karo pajėgas sudaro 
716.000 vyrų. o iki šių metų 
vidurio tas skaičius numato
ma pakelti iki 900,000.

Gen. Wesmoreland grįž
damas turėjo pasitarimą il
su gen. Eisenhovveriu.

Išlaisvino apsuptą 
Khe Sanh stovyklą

Jau kuris laikas, kai prie-

Kairėje McFarthy, dešinėj Rnbert Kennedy. abu kandi
datuoja Į prezidentus ir išsijuosę varo agitaciją, aišku, 
kiekvienas uz save.

»*--"*♦*»•*•******•*♦***! šas buvo apsupęs Vietname 
svarbią JAV marinų stovyk 
la Khe Sanh. su kuria tebu
vo galima susisiekti tik he
likopteriais. Dabar jai išlais
vinti buvo pasiųsta pirmoji 
kavalerijos divizija ir pietų 
vietnamiečių daliniai, ir šios 
pajėgos pasiekė stovyklą, 
atstatydamos su ja ryši že
me ir užimdarr.os aplinkines 
kalvas, iš kurių komunistai i 
apšaudydavo JAV marinus.)

Priešas aplink tą stovyklą žuvęs sovietu kosmonautas .1 u 
Buvęs .I \\ ambasadorius Hen- huvo sutraukęs dideles savo rij (iagarin, pirmasis 1961 m. 
ry C. Lodge paskirtas ambasa-į pajėgas, bet jos užimti lie- balandžio 2 d. erdvėlaiviu ap- 
dorium Vakarų Vokietijai. į istengė ' skridęs žemę.f

Naujasis Čekoslovakijos prezi
dentas gen. I.udvik Svoboda. iš
rinktas pašalinto užkietėjusio 
stalinisto Novo!nio vieton.



/

Pnrtanft antro

Taikos kovotojas -smurto auka
Praeito ketvirtadienio vakare Mephis mieste. Tenn., 

nuo iš pasalų paleistos kulkos žuvo nėgių vadas kun. dr. 
Martin King. Ta žinia žaibo greitumu pasklido po visą 
kraštą ir sukrėtė ne tik negrus, bet visus. Prezidentas 
Johnson dėl to Įvykio atšaukė konferenciją Havvajuose 
Vietnamo reikalais, tuoj per televiziją ir radiją kreipėsi 
Į tautą, kviesdamas atmesti "aklą smurtą" ir liūdėti, sku
biai šaukti kongresą. Bet daugely miestų tuoj pat prasi
dėjo ir riaušės, plėšimai, padegimai, jau kelios dešimtys 
žmonių šiuose neramumuose žuvo, ir sunaikinta daug tui - 
to. Ir visa tai dėl vieno nedoro žmogaus paleistos kulkos. 
Kas jis toks,, dar nežinoma. Gal išprotėjęs., gal dėl neap
sakomos neapykantos galvos netekęs žmogus. Bet kas iii 
bebūtų, jis v;sų sveiko proto žmonių turi būti pasmerkta.- 
ir visiškai iš mūsų visuomenės pašalintas, nes tokie issiso 
kėliai tik nelaimę visiems neša.

Dr. Martin King buvo žymiausias nėgių vadas, kuri 
r.eatlaidžiai kovojo dėl savo tautiečių geresnės ateitie 
ir jau daug ką buvo laimėję- Jis savo tiksle siekė taikio
mis priemonėmis ir . ..erkė smurtą. Jis nežvangino šauna 
mu ginklu. Jo svarbiausia kovos priemonė buvo proteste 
demonstracijos. Jam baltasis žmogus nebuvo Įsikūniję.- 
baltas velnias, kaip tai skelbia kai kurie kiti kraštutini?.' 
nėgių vadai. Dr. M. King svajojo, kaip jis kartą pasakė 
kad ateis diena, kada Georgijos kalnuose buvusių vergi 
ir jų savininkų vaikai galės broliškai nusiteikę atsisėst 
prie vieno stalo., kada net Mississippi valstija, dabar šun 
tanti dėl neteisėtumo ir priespaudos, taps laisvės ir teise 
tumo oaze.

Dr. M. King numatė, koks pavojus gresia visam kraš
tui, jeigu jis suskils i dvi visuomenes — baltą ir juodą, to
dėl jis taikiomis priemonėmis siekė tą vykstanti skilimą 
sustabdyti ir pasidariusi plyši užlyginti. •

Reikia linkėti, kad dr. M. Kingo vietoj atsistotu ki
tas vadas,, taikių priemonių šalininkas, kad nepaimtų vir
šų kraštutiniai gaivalai, kaip Carmichael, Brovvn ir pan.

Nėgių klausmas yra labai opus ir painus. Blogiausia, 
kad jį tenka spręsti labai pavėluotai. Kaip užleista ligą 
daug sunkiau gydyti, tai ir nėgių klausimą dabar spręsti.

Reikia imtis skubių priemonių nėgių gyvenimui pa
gerinti. bet, iš antros pusės, reikia užkirsti kelią ir nėgių 
chuliganams, reikia apsaugoti nuo jų ramius gyventojus, 
net ir pačius negins. Tikėkime,, kad laimės sveikas protas 
ir gera valia, nes kerštas irgi gimdo tiktai kerštą, ne gėri.

Kas kitur rašoma
gėsi būti privačia grupe, bet 
visdėlto turėjo atstovauja
mosios reikšmės. Vilniuje iš- 

Nors visi žinome, kad vie-: kabintame plakate buvo pa-

JAU IR SPORTAS 

DRASKOMAS

nybėje galvbė. bet savo dar-! žymėta, kad tai š. Ameri
kos lietuviu krepšininkubais daug kas tą vienybę lyg 

tyčia griauna, štai turėjome 
Š. Amerikos Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo ir Sporto Są
jungą, kuri jungė visus spor
to klubus, bet neseniai ir ji 
suskilo dėl skirtingos pažiū
ros i praeitų metų sporti
ninkų ekskursiją Į Lietuvą.

Tėviškės Žiburiai kovo 28 
d. šiuo klausimu rašo:

"Taigi, grupinis drasky- 
masis pasiekė ir sporto sritį, 
kuri ligi šiol atokiai laikėsi 
nuo politikos. Tai įvvko dėl 
to, kad kaikurie sportinin
kai, sąmoningai ar nesąmo
ningai, staiga metėsi į sritį, 
kuri jiems svetima. Sporti
nės išvykos organizavimas 
i okupuotą Lietuvą yra pir
moje eilele politinio pabū- 
džio žygis. Pats krepšinis 
tiesa, nėra politinis, bet 
krepšininkų grupės dalyva
vimas tarptautinėse žaidy
nėse turi atstovaujamosios 
reikšmės. Juk tokių žaidy
nių komitetuose kartais 
vyksta dideli politinio pobū
džio ginčai, nes sportininkai 
tokiais atvejais atstovauja 
vienam ar kitam kraštui. 
Nė viena sportinė grupė sa
vavališkai nedalyvauja tarp
tautinio pobūdžio žaidynė
se. Kartais politinė situacija 
būna tokia, kad ir privati 
grupė negali reikštis svetur. 
Mūsų krepšininkų grupė, 
nuvykusi Vilpiun, tiesa, ne
buvo oficiali, žaidė ne JAV- 
ių ir ne S. Amerikos lietuvių

KELEIVIS, SO. BOSTON

Kairėje Averell Harriman. dešinėje Llewellyn Thompson, 
kuriuos prez. Johnsonas paskyrė atstovauti JAV dery
bose su šiaurės Vietnamo atstovais taikei
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rai žinome, kiek popiežiai 
gynė mus, kai caro žanda
rai uždarinėjo bažnyčias ir 
kitaip mus persekiojo. s

|
DAR VIENAS "LAISVĖS“

MELAS

! Kas nors šiek tiek seka 
šių dienu pasaulio Įvykius, 
tas gerai žino. koki sukrėti
mą pergyvena dabar Čeko
slovakijos komunistai. Daug ninka lietuviams 'savo Hnkė-

• kur kitur jau senokai buvo jimus pareiškė tikis, kad vi-
• nusikratyta dar Stalino lai- si iietuviai vėl sulauks lais-'

Teigu jos visu aiškumu dar "Iš to išeina, kad viešoji 
negali išspręsti nė mūsų po- valdžia vykdytų neteisybę, 
litikai. -uo labiau neišspręs jei ji piliečius verstų ar gra-

kų pakaliku, bet Čekoslova 
kijos partija vis dar tebe
valdė akli Stalino metodu

VLIKO PIRMININKAS

DR. J. K. VALIŪNAS 

FILIPINUOSE

Filipinų respublikos
zidentas Ferdinand E. Mar- 
cos kovo 11 d. Vliko pirmi
ninkui dr. J. K. Valiūnui su
teiktoje audiencijoje paro
dė didžiai palankų Lietuvos

sadorius Jungtinėms Tau
toms.

Iš vyriausybės pareigūnų 
Vliko pirmininkas aplankė 
viešųjų dat bų bei susisieki- 

pre- mo sekretorių Antonio V. 
Raqu iza, kurio žinioje ir
paštas, ir pietavo su užsie
nio reikalų pasekretefium 
jiolitikos klausimams Jose 
Ingles kuriam su Vliko pil

vos Lietuvos.
"Lietuva gauna Respubli-

.... x. . . * kos Prezidento paramą“, —
pasėkėjai, su Novotniu pne- skelb- M ; ,
šaky. kuris buvo parojęs die„raštis The Sa-

.... pirmasis sekretorius ir vals- turdav Chronicle kovo d
tybes prezidentas. ; an(įdanlas ; audienci.

Nors jau šernai partijoje, J kurfoj ,
bi*uzdėta oneš ^1 ran** •sportininkai. Užuot rūpinęsi sintu kurią nos religija išpa- tik‘ paįtaįmoju* laiku Prezidentas užtikrinęs

mūsų atžalyno fiziniu ugdv- žinti arba atmesti, jei ji kam pavyko Novotni išvaryti iš' Fl lplnų Param3 Lietuvos is-
mu. sportine kultūra, jie pa- nors kliudytų kuriai nors re
puko netikru keliu ir užplau- Ilginei bendruomenei pri- 
kė ant uolų. Linkėtina spor- klausyti arba iš jos išstoti“, 
to veikėjams grįžti savon Dr. A. Maceina sako, kad 
-i Itin. atstatyti tautinę ir or- "jei šitas mintis palygintu- 
nar.izacinę drausmę ir būti me su popiežių Grigaliaus: 
’ietuviškojo atžalvno stip- XVI, Pijaus IX, Leono XIII
nntojais."

DR. ANTANAS MACEINA 

IR VYSKUPAI

nusistatymu religijos atžvil
giu, rastume nuostabų posū
ki visu 180 laipsnių“.
Ka aoie tai sakė popiežiai

Dr. A. Maceina šitaip pa
aiškina:

sąžinės ir

rinktinė. Oficialiai tokia ji 
nebuvo, bet faktiškai tai vis
dėlto rinktinė, kad ir neiški- 
li. sulipdyta iš tuo metu gau
namu žaidėjų.

"Išeivijos lietuviai nesu
daro valstybės, nėra tarp
tautinėje plotmėje pripažin
tas politinio pobūdžio viene
tas, tačiau jie sudaro tauti
niu pagrindu organizuot? 
visuomenę. Sportinė sritis y- 
ra jos gyvenimo dalis, ir to
dėl sportininkų vienoks a; 
kitoks žygis paliečia vis? 
bendruomenę. Iš plačios re
akcijos matyti, kad krepši
ninkų išvykos Vilniun nega
lima laikyti vien privačiu, 
’ndividualiu pasivažinėjimu 
Galimas dalykas, kad toji 
išvyka turėjo ir pozityvios 
reikšmės, kad sportinė sritis 
gali būti naudinga grandi
mi su tautiečiais okupuoto
je Lietuvoje, bet pirmiausia 
turi būti išspręstas politinis 
aspektas bei suderintas su 
pagrindiniais tautos sieki
mais. Organizuotoje visuo
menėje politiniai klausimai 
priklauso politinei vadovy
bei, mūsų atveju — VLIKui 
bei diplomatinei tamvbai. 
Gali sportininkai ar kitos 
grupės pateikti savo sugesti-

padėties supratimą ir, per-j mininku susitikti buvo pa
duodamas per \ liko pirmi- vedęs užsienių reikalų sek

retorius Narciso Roma, pats 
negalėjęs Vliko pirmininko 
priimti, nes buvo susirgęs ir 
gydomas ligoninėje.

Kaip Korėjoj ir Taivane, 
taip ir čia Vliko pirmininkas 
iškėlė mintį apie pašto ženk
lą Lietuvos penkiasdešimt
mečiui paminėti. Iš esmės ši 
mintis buvo sutikta palan- 

čio žinio-i kiai, tik paaiškėjo, kad tokio 
sumanymo Įvykdymas grei
čiausiai. nors ne beviltiškai, 
bet ilgai užtruksiąs, nes e- 
santi nemaža eilė vietinių 
organizacijų bei institucijų, 
irgi laukiančių, kol galės bū
ti išleisti jų pasiūlytieji spe
cialios paskirtie- pašto 
ženklai.

Kalbėdamasis su užsienių 
reikalu pasekretorium, Vii-

i • • -1 •. , , . . • .. . laisvinimo pastangoms,
partijos vadovybės ir tiktai i 1
prieš keliolika dienų— ir iš* Dr. Valiūnas Maniloje 
prezidento kėdės. ! matėsi su visa eile kitų aukš-

Visa tai Įvyko po eilės; b? pareigūnų ir politiniuose 
sluoksniuose įtakingų priva
čių asmenų. Prieš ir po au
diencijos pas prezidentą. 
Vliko pirmininkas matėsi ir 
išsamiai išsikalbėjo su Fili-

užkulisio ir viešų Įtemptų 
politiniu veiksmų, susm.iuž- 
džius "senosios stalininės 
gvardijos“ pastangas atsi
griebti valdžią, net po kraš
to apsaugos ministerio pa- 

į vaduotojo nusižudymo ir 
i vieno generolo pabėgimo i

, , -. . . » užsieni.
Vokietijoje profesoriauja! garbUX?ė na nuX°j ™ -RŪmM- P1™*"1"*"

di. Antanas Maceina. Jis va kiekvieno žmogaus lais-

pirų Senato pirmininku Gili pirmininkas iškėlė ir kitą 
J. Puyat. Manila Daily Bui-' mintį. — irteigti Maniloje 
letin kovo 16 4 ū1-'j T Movos garbės konsulatą. 
Valiūno susitikimo su Atsto-i Užsieniu reikalu pasekreto- 

rius sutiko ta klausimą aiš
kintis ir paprašė pateikti

Jose
nuotrauką.kalikų laikraštis Laisvė No- B. Laurel, Jr., 

votnio našalinima savo skai

jis turėjęs didelių nemalo 
nu 
be

Vliko pirmininkas susitiko} jam esamųjn Lietuvos pa- 
buv. senatorium siuntinybių, konsulatų ir 

Samulong, kuris garbės konsulatų sąrašą. Dr. 
nu atstovas Jung- Valiūnas tuojau painforma- 

Chruščiovo vo anie tai Lietuvos Diplo- 
Šefą.

Visuose tuose žygiuose 
Vliko pirmininkui daug pa- 

{ Kadangi Čekoslovakijos'"Chruščiovo bato“ išsišoki- dėjo Maniloje gyvenąs R.
G. Vildžius. Jis paskirtas 
Vilko Įgaliotiniu Filipinuo
se.

komoje valstybėje si 7^ tarsj jį? būtu tik pa-.^nėse Tautose 
. . , reikalavimą.,kun dabar pa- i nenri-' apsilankvmo metu ir dėl ku- matijo

numi, su dvasine vynausy.l fkelbė pats Vatikano II susi- }a onebu e jokio kitoVpau.: rio pastabos anie Baltijos -
linkimas, pop* Grigalius įjuno... i valstybes Įvvko garsusis1936 m. Kaune katalikų 

konferencijoje jis skaitęs 
paskaitą, kurioje dėstęs, 
kad "socialini klausimą rei
kia spręsti ryžtingai ir na
šiai. Bažnytinių turtų refor- 

Į m a buvo siūloma kaip aki-i 
vaizdus tokio ryžtingumo 
ženklas“.

Arkivyskupas Skvireckas 
už tai jam pagrasinęs: jei 
daugiu dar tokią "hereziją“ 
skelbsiąs, tai būsiąs pašalin
tas iš universiteto.

1947 m., jau atsidūręs 
Vokietijoje, dr. A. Maceina 
vėl susidūręs su vyskupais 
dėl skelbiamos nepasaulė- 
žiūrinės politiko? arba vals
tybės neutralumo religijų 
bei pasaulėžiūrų atžvilgiu. 
Tada jis buvęs skundžiamas 
popiežiui, visi tiys lietuviai 
vyskupai pasisakę prieš jo 
kandidatūrą i ateitininkų 
vadus, reikalavę atšaukti, 
ką jis buvęs skelbęs, ir tt.

O šiandięn. sako dr. A. 
Maceina, "šis konfliktas ’vi
siškai išsekęs, nes ’anos so
cialinės idėjos, dėstytos 
prieš 30 metų, yra virtusios 
visiems mums suprantamu 
dalvku. Net ir tada siūlyta 
bažnytinių turtu, pirmoje 
rilėje žemių, reforma dabar 
vra vykdoma pačiu hierar- 
chu rankomis. Reikia tik ap
gailestauti. kad tai daroma 
dabar, o ne prieš 50 metų,

XVI vadino pamišimu (en-j 
eiki. "Mirari“). pop. Pijus 
IX kvalifikavo ji kaip įžūlu
mą (encikl. "Quanta eura“), 
o pop. Leonas XIII laikė 

j bedieviška tą valstybę, ku
riai visos religijos yra lygios 
ir kuri visoms joms pripažįs
ta tas pačias teises (encikl. 
"Libertas“). Pažanga svei
kintina. tik irgi pavėluota, 
kaip ir socialinėje srityje,1

; Įvykiai yra Maskvai labaijma?- Galimas dalykas, kad 
nemalonūs, tai ir mūsiškiai, Samulong vėl gris Į New 
Maskvos tarnai, jai patai-p orką, kaip Filipinų amoa- 
kaudami. stengiasi tą politi-;
nę teisybę nuslėpti, ar bent į 
ją kiek galima sumažinti 

•Juk visada, kaip Kremliuj į 
užgrodavo, taip čia Laisvės Į 
redaktoriai šokdavo. Ji kei-- 
kė Stalino žudomu? senus 
revoliucionierius, šlovino

nes Baznycua paskelbė čia Staliną, paskui numojo ran-} 
tai. kas jau \įsose demokra- ka j v;?a ą»aĮino garbinimą' 
tinėse^v aisty bėse buvo vyk- jr ]jaup?jn0 Chruščiovą, vėl 
doma • 1 stengėsi atgarbinti Stalino

i nužudvtuosius. o supranta- 
POPIEŽIUS IR TAUTŲ ' ma. vis pritarė ir pritaia se- 

j nam komunistų melui apie 
t Lietuvos savanorišką Įsijun-

Jau aukščiau minėtas dr.' 8™» ■>
A. Maceina Darbininke ko- ^!n Taigi, tik visis-

LAISVE

kai juodos galvos skaityto
jas dar gali tikėti Laisvės 
pasakom.

MIRĖ LATVIŲ 

MINISTRAS

Prancūzijoje kovo 27 d.

vo 26 d. laidoje rašo apie 
poeto Adomo Mickevičiaus 
pasikalbėjimą su popiežium 
Pijum IX:

Mickevičius pasiryžo im
tis organizuoti lenkų legio
ną užsieny. Lenkams buvo 
labai svarbu, kad jų legiono
vėliavą pašventintų pats po- mirė Mikels Walters. nepri- 
piežius Piju? IX. Popiežius klausomos Latvijos pirma- 
priėmė lenkų delegaciją, ku- sis vidaus reikalų ministras,

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams.

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ,-

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto 
pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 psl. 
Čia Įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo 
laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
II tomas, 480 psl.

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

r

sporto sąjungos vardu, sten-sPr£sti politinę problemą.

rioj buvo ir Adomas Micke
vičius. Pasikalbėjimą tarp 
jo ir popiežiaus dr. A. Ma
ceina šitaip atpasakoja:

"Popiežius: Reikia būti 
labai atsargiems! Būkite

kada Bažnyčia tikrai būtų kantrūs ir laukite. Mes esa- 
pasirodžiusi pažangi sočia- me Įsitikinę, kad Lenkija 
linėie srityj“. j prisikels.

'Taip pat ir nepasaulė- Mickevičius: Jūsų §ve>i

vėliau ilgus metus atstova
vęs savo kraštui įvairiose 
Europos valstybėse. Mirė 
sulaukęs 94 metų amžiaus.

Velionis buvo vienas iš 
Įžymiųjų latvių kovotojų dėl 
savo krašto laisvės ir nepri
klausomybės. Jis jau 1902 
m. dėl caro žandarų perse-į 
kiojimo turėjo bėgti Į užsie

si

žiūrinės politikos idėja šian- tenvbe, mes negalime ilgiau nį ir grįžo jau Į nepriklauso-}
dien yra išryškėjusi, paskel- laukti! Mes kenčiame, 
bus Vatikano II susirinkimo j Popiežius: Betgi mes ne-
religijos laisvės principą, iš galime skelbti pasauliniams 
kurio savaime plaukia vals- valdovams karo. 
tybės neutralumas pasaulė-j Mickevičius: Kristus ėjo 
žiūrų atžvilgiu. Juk esant vi-' už tiesą mirti ant kryžiaus.
soms religijoms valstybėje 
vienodai laisvoms, valstybė

jas. argumentus, bet spren- nė negali kitaip elgtis, kaip 
dimas politinėje srityje pri-} tik sudalydama visoms vie- 
klauso ne sportininkams. Ir. nodas sąlygas“... 
jeigu šiandieną mūsų spor-, Dr. A.^ Maceina duoda iš
tįs draskomas, tai pagrinde trauką iš Vatikano II suva- 
dėl to, kad sportininkai ėmė žiavimo deklaracijos "Dig-

nitatis humanae

Popiežius: Piano, piano, 
mano sūnau! Tu pamiršti, 
su kuo kalbiesi. — Ir di
džiausiam visų nustebimui 
popiežius staiga parodė į 
duris ir sušuko "Laukan!“ 
Išdidžiu žingsniu Mickevi
čius paliko audiencijų salę“.

Mes, lietuviai, taip pat ge

mą Latviją.
1962 m. velionis išleido' 

vokiečių kalba nemažą vei-Į 
kalą "Das Verbrechen ge-Į 
gen die Baltischen Staaten,1 
Wamung an Europa und die 
Welt“ (Nusikaltimas Balti-’ 
jos valstybėms, Įspėjimas 
Europai ir pasauliui).

Velionis buvo ne tik vals
tybininkas. diplomatas, bet 
ir poetas.

Su M. Walterio mirtimi 
latviai neteko vieno iš ge
riausiųjų savo tautiečių.

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

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

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

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

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

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

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

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.
ĮSIGYKITE SIAS {DOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broadway, So. Boston, Ma»«. 02127
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KAS NIEKO NEVdKLĄ 

TO NIEKAS NBPBK1A. Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO

TAS DUONOS NSPKA1O.

LIETUVOS KONSULATO Paulauskas. Valerijonas.
IEŠKOMI l nuo Alytaus, 1941-44 m. gy-

j veno Ašmenoje.
Aliukonis. Vincas, s. Jo

no, sakoma, gyveno ar gyve
na Australijoj.

į Šidlauskienė, Ona, ir jos 
i duktė Šidlauskaitė, Petru- 
' tė, kilusios iš Paežerių. Vil- 

Ambrozaičio, Juozo, iš j taviškio apskr.
Tauragės, atvykusio j JAV šimulavičius, Juozas, is
1912 m., mirusio 1959 . ko
vo mėn. Stratford, Conn., 
ieškoma sesuo ir kiti gimi
naičiai. Yra žinoma, kad du 
mirusiojo dėdės gyveno Chi
cagoj, o sesuo Lietuvoje.

Armalaitė, Pranė, gimusi 
1905 m. Rygoje, 1923 m. iš
vykusi i JAV.

Benioniūtė-Sveehul, Mag
dalena, gim. Tursučių kai
me, Šunskų par.. 1961 m. 
gvveno Oscoda, Mich.

Bidvierė-V eznaitė, Ona. 
gyvenusi Kliokų kaime, Ža- 
lėnų vai., Telšių apskr.

Ežerskis, Antanas, s. Sta
sio, gim. 1912 m. lapkričio 
16 d. Aldomavo km., Taura
gės apskr.

Ežerskis, .Jonas, s. Stasio, 
gim. 1925 m. birželio 13 d. 
Aldomavo km., Naumiesčio 
vai.. Tauragės apskr.

Gedžius. Pranas, s. Igno, 
gyvenęs Nevv Yorko apylin
kėse.

Gilytė-Waylen, Aldona, 
gyveno 37A Maxilla Gar- 
dens, London W. 10, Angli
joje.

Išlinskaitė. Vanda, gyve
nusi Telšiuose.

Kamarauskienė, Lina, ki
lusi iš Latvijos, gyvenusi 
Chicagoje.

Kelminskas,, Albinas, gi
męs žižėnų km.. Miroslavo 
par., Alytaus apskr.

Klimaitė, Irena, duktė dr. 
Albino Klimo, mirusio 1968 
m. sausio 8 d. Baltimore, 
Md., gimusi apie 1943-44 m.

Kuizinas. Vytautas, gim. 
1908 m., kilęs iš Tauragės.

Kulikauskienė-Žilevičiūtė, 
Kazė, gimusi Žarėnuose, 
Telšių apsk.

Kunickis. Antanas, Anta
no ir Domicėlės sūnus, gim 
1913 m. Telšiuose, j JAV 
atvykęs 1919 m., gyveno 
Chicagoje, vėliau Kaliforni
joje

Gutlaukių km., Šakių apskr. 
Subačius. Domininkas ir

Juozas, sūnūs Antano, kilę 
iš Palačanių km., Kapčia
miesčio vi., Seinų apskr., 
JAV gyveno Shenandoah. 
Pa.

IvuoCiaur-a ivazio tragausau

Antano Petrikonio tapybos darbu paroda Detroito Lietuvių na
muose vyko 196S. III. 17-24 dienomis, čia vienas mūsų fotografų 
atidarymo dienų užfiksavo publiką, ne tiek žiūrinčią Į paveikslus,

Valaitis, Juozas, gimęs 
1913 m., gyvenęs šakių aps.!

Vilnonienė. apie 70 m. a.,' 
ir jos dukterys: Alena, gim.
1932 m. ir Marytė, gim. 1927
m., 1948 m. iŠ Vokietijos at- kiek vienas kitam sekančią pasakas... 
vykę i JAV. •----- --------- —

Nesustokime pusiaukely!

TECHNIKA PADEDA 

PORNOGRAFIJAI i

New Ycrke Times aikštės 
ribose pardavinėjama Įvai
ri nepadori literatūra, bet 
policijai vis sunku būdavo 
sugauti pardavėjus. Mat, 
krautuvės buvo sujungtos e- 
lektroniniais prietaisais. Kai 
tik policija pasirodydavo 
vienoj krautuvėj, visos ki-j 
tos tuoj būdavo tais Įtaisais 
informuojamos ir galėjo lai-į 
ku savo draudžiamas prekes. 
paslėpti.

Bet neseniai policija su
gebėjo apgauti ir tuos gud- j 
rius pardavėjus: ji vienu' 
metu apsupo visas tas krau-i 
tuves ir jose sučiupo gausy
bę pornografinių (nepado
rių) dalykų: daugiau kaip 
30,000 fotografijų, 175 kino 
juostas. 920 negatyvų, 400 
knygų.

Senas šarvuotis New Jersey, pagrindinai atremontuotas 
Philadelphijos uoste, išplaukia j Atlantą.

Consulate General of Li
thuania,
41 West 82nd Street, 
New York, N. Y. 10024.

ŠIMTAI KUNIGŲ META 

KUNIGYSTĄ

Sara toga Springs, N.Y„ banko 
tarnautoja New Yorko loterijo-i 
je laimėjo $250.000. Linksmas 
ir jos viršininkas, banko direk-.
t orias.

MIAMI LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ 

KLUBAS

3S55 N.W. 34th Street, tel. NE 5-4331

Gražios patalpos. Turtingas baras. Geriausia vieta 
saulėj pasikaitinus ir pasimaudžius vandenyne atsivė
sinti, maloniai praleisti laiką, su iš visų šalių suvažia
vusiais tautiečiais susitikti.

Laubonas, Stasys, s. Sta
sio, gim. 1918 m. Strimelių 
km., Mažeikių apskr., 1938 
m. buvo Vokietijoje.

Laukaitytė. Anelė, d. An 
tano ir Magdės Krilavičiū- 
tės, gim. 1916 m.

Laukaitis. Kazimieras, s 
Antano ir Magdės Krilavi- 
čiūtės, gim. 1909 m., pasi
traukęs iš Lietuvos rusų o- 
kupacijos metu.

Liekis, Antanas, į JAV iš
vykęs iš Lietuvos 1921-23 m

Meidus,. Antanas, s. Jo
no, gim. 1907 m. Stučių km., 
Tauragnų vi., Utenos apskr., 
1946-47 m. gyveno Cleve
lande, Ohio.

Morkūnas, Juozas, dar 
neseniai gyvenęs Toronto, 
Kanadoje.

Zadlauskas. Karolis, s.
Karolio, apie 60 m. amžius, 
gyvenęs Filinkos vienkie
my, Ukmergės apskr. I

Žiugzdinis. Antanas, lai
ke karo gyvenęs Vokietijoj. Prieš penketą savaičių mūsų centriniai veiksniai —

Ieškomieji asmens arba Lietuvių Bendruomenė, Vlikas ir Altas — pasirašė nuo- 
apie juos ką nors žinantieji širdaus bendradabiavimo susitarimą. Tuo pat laiku Lietu- 
maloniai prašomi atsiliepti: vių Bendiuomerės ir Vliko pirmininkai drauge kreipėsi 

j lietuvių visuomenę, ragindami visus tvirtai prisidėti prie 
Lietuvos laisvės kovos metų uždavinių Įgyvendinimo, au
kojant Jungtiniam Finansų Komitetui (JFK). Taip pat 
kovo 16-17 d.d. PLB vadovybių pasitarimas (dalyvavo ir 
Alto pirmininkas)) Chicagoje Įsipareigojo suaktyvinti 
pagalbą JFK.

JFK seniai išsiuntinėjo apytikrias surinktinų aukų
kvotas paskiroms LB vietovėms, o taip pat lėšų telkimo
medžiagą bei aukų lapus. Be to, keletą kartų kreipėmės

Pačių katalikų surinkto- per spaudą ir per radiją, ragindami sudaryti prie LB JF K
mis žiniomis, per 1966 ir skyrius ir prašydami visus jungtis i lėšų telkimo darbą.
1967 metus JAV-se savano- Visa eilė pavienių asmenų savo straipsniais, kaip tai ”Visi
riškai metė kunigystę 711 štai ką galim“, ’’Kuriant finansinĮ pagrindą“, ”Kodėl au-
Romos katalikų kunigų. (O Jojame Jungtiniam Finansų Komitetui“ irkt. nuoširdžiai

*  i •—• , ,. ,^u' paryškino sukaktuviniu metu svarba ir auku reikalingumą.
mgų skaičius yra dar didės- ‘
nis, nes tas žinias rinkusiai Tačiau aukos plaukia perlėtai. Žinant lietuvio būdo 
organizacijai nepavyko iš lėtumą ir perdideli individualumą, nuogąstauti nereikėtų, 
visur žinių gauti). Tas fak- bet aukoti reikia paskubinti, nes čia pat pavasaris, kuris 
tas kelia katalikuose susirū- daugumą mūsiškių išvilios i gamtą, i pajūrius, kur apie
pinimo. aukas niekas ir girdėti nenorės.

Iš tų 711 kunigu 228 ku- ... , . . . . ,• v • * ‘ mnz. Galime pareikšti, kad tau stovime ant tiesaus keliomgai kunigystę mete 1966 . L . . .. _ . .
metais, o kiti 1967 m. Dau- Ir esame £e, okai pajudėję taip. kad is Jungtinio Finansų 
guma jų buvo Įšventinti Komiteto jo šeimininkai — Lietuvių Bendruomenė ir Vli- 
prieš 3-12 metu. o 108 jau kas — galės vieną kitą bendrosios programos išlaidų ap- 
kunigavo nemažiau 15 me- mokėti. Tik nesustokime pusiaukely. JFK — esame opti- 
tu. Jų 39 yra kunigų semina- mistai. bet norime pabrėžti, kad ši savo optimizmą grin- 
riju profesoriai. 9 vyskupų džiame viltimi, jog aitimiusioj ateity, dar prieš vasaros 
raštinių nariai. 34 klebonai, atostogų pradžią, visos lietuvių bendruomenės, Įvairios or- 
kiti — mokyklų, stovyklų ganizacijos, Įstaigos, Įmonės ir kiekvienas paskiras lietu

vis, be išimties, atliks savo tautinę pareigą taip, kad ramia 
sąžne galės sau pasakyti: Ir ai prisidėjau, kad okupantas 
—komunistas rusas greičiau išsikraustytu iš mano tėvynės 
Lietuvos!

Aukų lapai, propagandinė medžiaga, loterijos bilie
tai, ženklai, vokai gaunami vietinėse LR apylinkėse, ar 
JFK skyriuose bei JFK centre. Jo adresas:

UNITED LITHUANIAN FINANCE COMMITTEE 
29 West 57 St., New York, N.Y. 10019.

kapelionai ir kt. įdomu, kad 
iu tarpe vra net 210 vienuo
lių. Metę kunigystę, 322 ve
dė, 265 tęsia viengungio gy
venimą ir apie 124 nėra 
tikslių žinių.

Viso labo JAV yra apie 
60,000 katalikų kunigų, jų 
23.000 vienuolių.

Žinoma, idomūs klausi
mas, kodėl paskutiniuoju' 
metu taip daug kunigų me
ta kunigystę?

Jėzuitas Joseph Fichter, 
Harvardo universiteto soci- 
alogijos profesorius, mėgina 
šita faktą taip aiškinti.

DaUg kunigų nusivylė, 
nesulaukdami pažadėtų Va
tikano suvažiavimo refor
mų. Kamendoriu santvkiai 
su klebonais dažnai būna 
blogi. Nevisiems užtenka 
kantrybės visą laiką taip gy
venti. Į

Jungtinis Finansų Komitetas

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

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

Balar.džio 14 d. Bostono . lijos gražuolės balius. 
Akademikų Skautų velyki- * * •

Gegužės 5 d. 3 vai. popiet

Palukaitis, Juozas, ir jo 
sesuo Magdė, gyveno Chi
cagoje.

H

Mayela Sandez iš Columbas, O 
hio, yra 5 metu amžiaus. bet.| 
vaidindama filme "The Green 
Berets“ vietnamietės mergaitės 
vaidmenį, uždirbo tiek, kad jai 
reikia jaa mokėti pajamų mo
kesti.

, niai šokiai So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Dr-jos salėje.'Jordan Hali salėje smuiki

ninko Iz. Vasvliūno lietuviš
kos muzikos koncertas.

• • •
Gegužės 11-19 d. Br. Mu

rino kūrinių paroda Tauti
nės S-gos namuose.

Gegužės 18 d. So. Bosto-

* * *Kamendoriui tenka lauk
ti 25-30 metu, kol jis gauna; Balandžio 21 d. 2 vai. po 
parapiją. Taigi, kunigas, tik pietų John Hancock salėje 
50-55 metu sulaukęs, tegau-' Įvyks Bostono Lietuvių 
na "paaukštinimą“. Tuo tar-i Tautinių šokių Sambūrio 
pu pasirinkus pasauliečio parengimas.
kelia tokio amžiaus žmogus * * *
iau kur kas anksčiau yra pa- Balandžio 26 d. 8:30 vai.
lipęs savo pasirinktoj darbo vak. Jordan Hali Pabaltie-i no Lietuvių Pil. dr-jos salėj 
srityje. ‘ čių Draugijos koncertas. Į Laisvės Varpo koncertas.

DOVANA MOŠŲ 

MAŽIESIEMS

Mvsų skurdi literatūra I 
mažiesiems praturtėjo nau
ju leidiniu. Tai Danutės! 
Bindokienės knygelė

"BALTOSIOS PELYTES 

KELIONE J MENULI“.

Jos kaina $1.50. Pasku
bėkit pradžiuginti savo vai
kus nupirkite jiems tą kny
gele. Ji gaunama ir Keleivio 
Įstaigoje*

8 pagrindu, kodėl Podarogifts, Ine. 
pritraukia tūkstančius naujų

klientų, kurie siunčia
DOVANOS į LIETUVĄ

IR KITAS U.S.S.R. DALIS
1. Jiems nereikia gaišti laiko, superkant ir nešant 

siuntinius Į persiuntimo įstaigas.
2. Jie neturi spėlioti dydžių ar spalvų.
3. Jie sutaupo visus muitus, Įpakavimo ir persiuntimo 

mokesčius.
4. Jie pasirenka ypatingą dovaną: automobilį, moto

ciklą, televizijos priimtuvą, radijo aparatą, šal
dytuvą arba

5 Jie Įsigyja PREKIŲ PIRKIMO ORDERI, su ku
riuo jų giminės jiems patinkamas prekes gali 
Įsigyti Vnešposyltorg’o

DOLERIŲ KRAUTUVĖSE.
6. Jų giminės gali Įsigyti maisto produktų, audeklų, 

drabužių ir avalynės, tinkančių jų skoniui ir pri
taikytų.

7. Jie taupo laiką, nes tuo atveju nėra gabenimo per 
Atlantą.

8. Jie sutaupo pinigus, nes DOLERIŲ KRAUTUVĖ
SE prekės yra labai žemomis kainomis.
Aplankykite mūsų Parodų Salę New Yorke!

Siuskite savo užsakymus ar klausimus i

PODAROGIFTS, INC.
(Vienintelis dovanų atstovas JAV-se)

220 Park Avė. South (corner 18th Street)
New York, N. Y. 10003 
Tel. 212—228-9547

arba i prie jo prisi jungusias firmas:
GLOBĖ PARCEL' SERVICE, INC.

716 Walnut Street, fMų}d<Mphia, Pa. 19106 

Tel.: 215 WĄ 5-3455
arba i bet kuri ju skvriu.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
47 'Vest 45 St.. New York, N. Y. 10036 

Tel.: 212 CI 5-7905
arba į bet kuri ju skyrių.

PACKAGE ENPRESS A TRAVEL AGENCY. INC.
1776 Broadvvay, New York, N. Y. 10019 

Tel: 212-581-6590
212-581-7729 

arba i bet kurį jų skyrių.
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Prisiminė žemės ūkio ! VLIKAS IR PETICIJOS

kolektyvizacijos -sukaktį ‘ VYRIAUSYBĖMS

Kovo 22 d. Vilniaus laik-' Vyriausias Lietuvos Iš-, 
raščiai priminė, kad pasibai- laisvinimo Komitetas deda, 
gė žiema, atėjo pavasaris, pastangas, kad visoms arba Į 
Drauge su žiema išvyko iš . bent daugumai laisvojo pa-i 
Lietuvos ir 600 rusu meni- šaulio vvriausvbiu iki šių I 
ninku, kurie nuo kovo 10 d. metų rugsėjo mėnesio būtų1 
buvo užtvindė Lietuvą ru- Įteiktos peticijos, tai yra. —Į 
siškais koncertais. Jų vieto- prašymai, kad tos vyriausy- 
je Vilniaus apylinkėse pra- bės padėtų Lietuvai jos lais- 
gydę vyturiai, skelbdami vės bei nepriklausomybės 
pavasari. Bet tą dieną taip byloje:
pat suėjo lygiai 20 metu. keltu Jungtinėse Tautose 
kaip Lietuvoje plačiu mastu bei kituose tarptautiniuose
buvo pradėta žemės ūkio forumuose reikalavimą, kad j: 
kolektyvizacija. Sovietų Sąjungos Įvykdyta-!

Prisimindama ta nelemta sis Lietuvos užėmimas būtu 
sukakti. Tiesa rašė: ■ pasmerktas, kad Sovietų Są-i

"Tuomet. prieš du de-- jungos kariuomenė ir admi- 
šimtmečius. valstietiškose nistracija iš Lietuvos pasi- 
trobose vyko nepaprastai
dideli dalvkai. Kailiniuoti, 
sermėgėti žmonės galvojo, 
svarstė, ginčijosi, kaip gy
vens, dirbs, su kuo eis. Po

Tautinė gvardija jodinėja Panamos sostinės gat vėmis. Ji palaiko prezidentą Robies, kurį parla
mentas patraukė atsakomybėn už konstitucijos pažeidimą ir prezidentu išrinko kitą asmenį. To
dėl ten padėtis nerami.

VAGIS ŠAUKIA: 
LAIKYKIT VAGJ!

Sovietu Sąjungos vadai 
šalintų ir kad būtų pašalin-j nuoiat šaukia, kad JAV-bės 
tos vi_<os kitos kliūtys Lietu-' esančios pasaulinis plėšikas,
vai vėl tvarkytis kaip nepri- 0 tu0 tarpu patys per 50 me- 
klausemai valstybei. . . buvo ir tebėra žiauriausi

Siekiama, kad kiekvienai; plėšikai ir tautų pavergėjai.

Nematomi bičiuliai
Tęsinys

ilgų ginčų ir svarstymų kai-: vyriausybei adresuotoji pe- Stalino pasiųsta raudono-
tais išsiskirstydavo, nutarę 
pažiūrėti, k^ darys kiti. bet
dažniausia: vienas po kito 
artinosi prie žiburio ir at
grubusiais pirštais ant mo
kyklinio sąsiuvinio lapo ve
džiojo raides: "Prašau ma
no šeimą priimti i kolektyvi
nį ūkį...“

Lietuvos ūkininkų "entu
ziazmas“ eiti i kolchozus

tici.ia butu 
atitinkamo

Peniciliną, streptomiciną, 
eritromiciną ir kitus antibio
tikus. išgelbėjusius milionų 
žmonių gyvybę, taip pat ga
mina mikrobai. Antibioti
kai Įgalina gydytojus sėk
mingai kovoti su daugeliu

pasirašyta^ eiles jj armija "išlaisvino“ Lat- 
krasto Įžymių viją. Estiją ir Lietuvą ir pri- 

bei įtakingų asmenybių. . jungė prie Sovietų Sąjun-! užkrečiamųjų ligų, jų tarne
f ą>mems tuo rei- gos> Taip pat buvo "išlais- dezinterija, šiltine, tuberku-

kalu kreiptis kviečia atitin- vintau ir Ukraina - -
kairiuose kraštuose;e Kraštuose gyve- Kada maža Suomija ne
riančius lietuvius per jų sutjko geruoju atiduoti So- 
bendrinėm organizacijom vietų Sąjungai dalies savo 

■ vadovaujančius asmenis. žemės, Stalinas ją užpuolė.
bet visa gerkle rėkė. kad 

, . . .. Suomija pradėjusi karą.
prisiminime atpasakotas lyg kiastu atitinkamus laiškus, Suomiai didvyriškai prieši- 
ir ne perdaug nutolstantis nurodančius, kaip peticiją nosj Stalinas* to nesitikėjo, 
nuo tiesos. Trūksta tik vie- pai engti ii kaili suorgani- todėl sutiko darvti taiką, 
no labai svarbaus bruožo: zuoti paia>ų linkimą bei pe- bet be apgaulės ir čia neap- 
kas atsitiko su dešimtimis ticiios Įteikimą. Prie laiškų
tūks 
dar

Vliko valdyba jau paren
gė ir išsiuntinėjo i daugeli

siejo.. Buvo sutarta naują 
jkstančių tų, kurie bandė pridėta informacinės liteia-( gįena išvesti pagal kitos die-
ar "pažiūrėti, ką kiti da- tūros. , nos fronto liniją. Suomiai

! tuoj sustabdė karo veiks- 
KLUBAS 231 mus, o komunistai, Stalino

Keists vardas. Kur toks Įsakymu, sutraukė dideles 
klubą? Įsteigtas? Nagi čeko- jėgas prie Viipuri miesto, ji 

, Slovakijoj, kur, kaip žino- užėmė ir tuo būdu pagal šu
tų seimų liekanos, po de- ma pašalinus stalinistus tarti jis "teisėtai“ paliko so- 
šimties ar daugiau metų gri- duota šiek tiek daugiau lais? vietų rankose.

vės. • Po Antrojo pasaulinio ka-
Tą klubą Įsteigė tie. ku-iro Sovietų Sąjunga, vietos 

rie. komunistams valdžią komunistams padedant, Įve- 
go Įvertinimo, kokia kaina užgrobus, buvo persekioja- dė komunistu diktatūra Len- 
Lietuvos žemdirbiai JO me- mk bet išliko gyvi. Tokių kijoje, čekoslavakijoje, Bul- 
tų; anot tos Tiesos, "turtina susirinko Pragoję 3,000 ir garijoje. Rumunijoje, Veng-
Tėvynės (Rusijos) ainio- nutarė klubą pavadinti 231, rijoje, Rytų Vokietijoje.

įys“. Tą tiesos dali liudija 
Sibiro tundrose išbarstyti tų 
"pasižiūrėti“ bandžiusiųjų 
kaulai ir gal kur nekur išli
kusios pabėgusios sunioko-

antžusios ir namie akmen, 
akmens neberadusios. 

Trūksta ir atviro, sažinin-

dus“. nes tiek s traipsnių buvo ta- Be Sovietų Sąjungos pa- 
me Įstatyme, kuriuo jie buvo ! galbos nebūtų laimėjęs ir 
baudžiami. ; Kinijos Mao Tse-tungas.

Nuo komunistų nukentėjo, Tik JAV didelėmis pastan- 
rinktiniai Čekoslovakijos gomis pavyko sulaikyti ko- 
žmonės — socialistai, demo-i munistus nuo visos Korėjos 
kratai ir kiti. kurie buvo de-! pavergimo. O šiandien ar 

s ty ą įetu os Kai- mokratinėg tvarkos šalinin- ne Sovietų Sąjunga yra vie
kai. Jie buvo apkaltinti na didžiųjų Vietnamo ko-

(E)

Vargas iš namų išvarytam 

kolchozininkui

Atvirai apie gyvenamųjų
namų
me papasakojo vieno 
nykščiu apylinkės kolchozo 
pirmininkas įšamšonkovas) 
kovo 21 d. Tiesoje:

"Statybų apimtis sieks 
daugiau kaip 100 tūkstančių 
rublių. Tuo tarpu kolūkis ne
turi statybinės technikos, nė
ra mūrininkų...

"Arba pažvelkime Į fi
nansinę pusę. Naujam na-

A-
krašto išdavimu, šnipinėji-munistų agresijos rėmėjų? 
mu ir kt.. žiauriai kankinti! Be jos ir Kinijos pagalbos
ir tuo būdu priversti prisipa
žinti net nesvajotų nusikal
timų padarę ir nubausti sun
kiomis bausmėmis. Tokiu
skaičiuojama iki 40,000.

mui pastatyti reikia viduti
niškai 6 tūkstančių rublių. tybė kreditą duoda irgi da- 
Valstybė duoda kolūkiečiui limis. Menam šiais metais! 
kreditą iki 3.5 tūkstančių mūsų ūkyje statomam gyve-; 
rublių/Dali pinigų, išsikel- namam namui skirta kredi- 
darr.as iš melioruojamų že- to vos po penketą šimtų rūb
inių, jis gaus už senąją sody-i hų. Taip ir išeina, lyg leis- 
bą.* Šiek tiek dar gali padėti' tume laivą trijų tūkstančių 
kolūkis. kilometrų kelionėn, o kuro

"Kai skaičiuoji su pieštu-, planuotume tik kokiem pen- 
ku. balansas būna geras, ta- kiem šimtam kilometrti.

partizanų jėgos 
būtų išsekusios. 

Taigi. visa. tai susumavus, 
kas yra tas tarptautinis plė
šikas? Kiekvienam galvo
jančiam žmogui nekyla jo- 
kių abejonių, kad jis sėdi 
Maskvoje, o ne kur kitur.

komunistų 
jau seniai

550.000 DOLERIŲ 

UŽ BLOGUS VAISTUS

gaivinti — puvimo ir nitro- 
fikuojančių bakterijų ener
gija-

Iš tikrųjų, nematomųjų 
žmogaus bičiulių pasaulis 
neaprėpiamas. Daugeli i£ jų 
mokslininkai jau privertė 
tarnauti žmogui. Mes, be a- 
bejo. būsime dar naujų ir Į- 
domių atradimų liudinin
kais.

”M. ir G.“

10 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, 
(Leono Bliumo), 35 psl., 
kaina 25 centai.

Socializmo teorija, (M. 
Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.

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

Ar buvo visuotinis tvanas, 
64 psl., kaina 25 centai.

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

Tikra teisybė apie Sovietų 
Rusiją, (J. Januškio), 96 
psl. kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl.,1 
kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė d r. 
Daugirdaitė-Sruobienė, 24 
psl., karna 50 centų.

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.10. bet visos kartu par
duodamos už $2.

ĮSIGYKITE sias

Poezijos knygos

Ką dovanoti?

lioze. maru ir cholera. Tik 
virusiniai susirgimai nepa
siduoda jų poveikiui.

Gydant sergančius reu
matu, reumatoidiniu artritu 
ir kitais vadinamaisiais au
toimuniniais susirgimais, 
svarbus vaidmuo tenka hor
monams. Jųr pavyzdžiui, 
antinksčių hormono kortizo- 
no tintezė labai sudėtinga, 
tačiau kai kurie mikrobai 
sugeba išskirti ši ir kitus 
hormonus.

Daug bakterijų, jų tarpe i n}as5 P;° rietą ar rėtuką. 
žarnyno, gamina iki devy-l ^rijbedus, likusius rėtuke. 
nių rūšių B gimpės vitaminų, galima vėl panaudoti. Taigi

KEFYRAS

Pienas užvirinamas, at
aušinamas iki 73-86 laips
nių (F), užpilamas ant ke- 
fvriniu ervbeliu. Prideng- 
tas popieriumi, pastatomas 

i para: šiltoje vietoje. Sekan- 
j čia dieną kefyras prakošia-

K ir E vitaminų.
Bakterijos dalyvauja su

sidarant svarbioms amino 
rūgštims: lizinui,, valinui, 
omitinui, glutamino rūgš
čiai, vitaminui C. provitami-

tas pats grybelis tinka ke
liem' kartams. Du kartu per 
savaite reikia grybelius pra
skalauti saitu virintu vande
niu.

Norint gauti tirštesni ke-
nui A. fermentams. Vienas! ^.vr?- is Pradžių paruosta
is šių medžiagų gamina rnas i augas. Praskalauti gry-
mikrobai, kitos gaminamos 
iš jų kūnų.

Ant mūsų stalo — duona, 
sūris, sviestas, grietinė. O 
juk be mielių ir bakterijų 
būtų sunku juos paruošti.

Mokslininkai apskaičiavo.

beliai sudedami i stiklinę ir 
užpilami iki 81-86 laipsnių 
ataušintu virusiu pienu. 
Stiklinė pridengiama popie
riumi ir pastatoma šiltoje 
vietoje, kol pieną sutrauks. 
Tada jis košiamas per sietą

kad bendras mikrobų proto- lr nauoouimas kaip kefyro 
plazmos svoris Žemėje yra \ ienai virinto pie-
daug kartų didesnis už kitos no sti.k-jnej 10 reikia dviejų 
gyvūnijos protoplazmos svo- a: ’at’nių šaukštelių, 
ri. Atkreipkite dėmėsi — . EJfyras paruošiamas dar 
daug kartui Ar tai nereiš- ir kitaip. I ataušintą iki 81- 
kia kad jų vaidmuo mūsų 86 laipsnių pasterizuotą ar- 

2 ba virintą pieną, supilstytąne

Jeigu yra reikalas ameri
kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti sius tinkamas 
knygas:

Tundra Talės, Manyland 
Bocks leidinys paaugliams 
pasiskaityti anglų kalba a- 
piė gyvenimą tolimoje šiau
rėje, 175 pusi. kreidiniamė 
popieriuje, kietais viršeliais, 

į kaina $5.00.
Timeless Lithuania — pa

rašė buvęs JAV atstovas 
Lietuvoj Owen J. C. Norem, 
299 psl., kaina $4.

Tai labai gera dovana ne
mokantiems lietuviškai, bet 
norintiems susipažinti su 
Lietuva.

"Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.00.

"The Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė
vės), 128 psl., kaina $3.95.

"Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas. M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir 1 Šeinius), 
209 psi, kaina $4.95.

"The Ordeal cf Assad Pa- 
sha“ (1. Šeiniaus), 61 psl-, 
kaina $2.00.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo- 
seph B. Končius, 211 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$3, kietais $4.

Introduction to modern 
Lithuanian. parašė Damb- 
riūnas, Klimas ir Schmal- 
stieg, 471 psl , didžiausias 

moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuvių kalbos 

į vadovėlis, kaina $7. 
į "Lithuania land of he-

EILĖRAŠČIŲ RINKINYS,
Steponas Strazdas, 159 
psl., kaina $2.50.

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

HENRIKO RADAUSKO i ,n 
RINKTINĖ, 237 psl, kai

na $5.00.
ŠERKŠNO SIDABRAS, M

Vaitkus, 86 psl., kaina i ££
•Sl.oO. A ,. Awakenmg

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

roes,“ paraše L. Valiukas,

Lithuania, a 
studv on the rise of modern 
Lithuanian nationalism by

GĖLIŲ KALBĖJIMAS, Jo-: Jack J. Stukas, 186 psl., kai
nas Mekas, 32 psl., kai- i na $5.00. 
na $1.00. Į Vytautas the Great Grand

DERLIAUS VAINIKAS, J. Duke of Lithuania, dr. J- B. 
Mikuckis, 359 psl., kaina Končius, iliustruota, 211 
$2.50. : psl.. kaina kietais vilkeliais

CHAPEL B., Algimantas į $-4.00. minkštais $3.00. 
Mackus, 64 psl.. kaina $3.1 POPULAR LITHUANI-

DAINOS APIE LAISVĘ,! AN RECIPES- parašė Juzė
Daužvardiene. kaina $2.50.Alf. Giedraitis, 32 psl., 

kaina 75 centai.
SIELOS BALSAI. J. Smals- 

torius. 221 psl. kaina 75 c.
VYNUOGĖS IR KAKTŲ- 

SAL Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys, 96 psl.. 
kaina $2.00.

SIDABRINĖS KAMANOS 
Kazio Bradūno eilėraščiu 
premijuotas rinkinys, 94 
psl.. kaina $2.

RUDENS SAPNAI, Kotry 
nos Grigaitytės eilėraščiai 
premijuota knyga, 80 ps1 
kaina $2.00.
AUKOS TAURĖ, 3task 

Santvaro 5-ji eilėraščiu 
knyga, 150 puslapių, gra 
žiai Įrišta, kaina... $2.50

PLAUK, MANO LAIVELI 
Petro Segato eilėraščiai 
111 psl.. kaina..........$2.0f

PIGIOS, ĮDOMIOS

knygos
Derliaus vainikas, J. Mi-

kuckio eilėraščių rinkinys, 
359 psl-, kaina $2.50.

Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An
tano Šukio atsiminimai iš 
nepriklausomybės kovų, 376 
psl., kaina S3.00.

Gyvulių ūkis, George Or- 
\vel bolševikinės santvarkos 
satyra, 71 psl.. kaina $1.00.

Per giedrą į audrą, Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m. 
atsiminimų IV tomas, 272 
psl., kaina kietais viršeliais 
$3.75.

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

žemėje kur kas didesni 
gu mes tariame.

Pasirodo, žalioji augme
nija kasmet suvartoja tiek ro 
anglies dvideginio, jog jo 
atsargų užtektų tik dešimt
mečiams. O toliau? Augme
nijos ir gyvūnijos pasaulio 
mirtis. Tačiau to neįvyksta.

Žmogaus ir gyvūnų orga 
nizmas, suvirškindamas au 
galinį maistą, išskiria i orą 
anglies dvideginį. Tačiau 
tai — tik 5 procentai meti
nio pareikalavimo. Likusius 
95 procentus anglies dvide
ginio patiekia mikrobai. Jie 
užtikrina visų organinių me
džiagų rūgimą bei puvimą.! 
Pūdamos organinės medžią

Į stiklines, pridedama po du 
; arbatiniu šaukštelius kefy- 

pirkto pieno parduotu
vėje. Pienas laikomas tam
sioje vietoje. Sekančiomis 
dienomis raugui panaudo
jama dalis šio kefyro. Po
10 dienu vėl imamas švie
žias kefyras iš pąarduotu- 
vės.

VĖL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS

PALENGViNK'TE MUSŲ 

DARBĄ
Savo mažuosius vėl gali

me pradžiuginti gražia do
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 
skiriama, ją tikrai nepapras
tai mėgsta. Todėl pradžių- • • įsi
gykite ją tuoj arba Kalėdų 
proga. Kaina $3.00. Gauna- i mus. 

ma ir Keleivy.

•Jacksono, Miss.. teismas 
priteisė vienai moteriai 
$550.000 iš Arelen vaistus 
pagaminusios bendrovės.

Tie vaistai skirti reumatui 
gydyti. Minėta moteris, 29 

į m. amžiaus, taip pat varto-

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

Esame labai dėkingi tiem, 
kurie tokiu raginimų nelau
kia. ir tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant, 
vis mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini-

Imkit ir nkaitvkit 
Kipro Bielinio

TERORO IR VERGIJO5 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

išteklius."Sudėjus visus
kolūkietis, pradėdamas sta-J jo tuos vaistus ir po 2 metų 
tyti namą. gali turėti apie! apako, 
tris tūkstančius rublių —i Ta bendrovė už minėtą 
tiek, kiek reikia medžiagom vaistą jau baudžiama nebe 

nigai išmokami, nugriovus, išpirkti. O už ką statyti? Mi- pirmą kartą. Jau anksčiau 
namą. Bet kurgi žmogus gy-, nėtus apribojimus ir, reikia' teismas iš jos buvo priteisęs 
vens, jei dar naujasis namas stačiai pasakyti, sunkumus kitai moteriai, taip pat nu-

sukelia Įvairios instiukci- kentėjusiai dėl tų pačių vais-i da žlugtų gyvybė. Ir tik vie- draugai. Knygos 
jos (E) I tų, $150,000, na galybe tepajėgtų ją at-1 75 centai.

čiau iš tikrųjų galai su ga
lais nesueina. Vienas daly
kas, kad iš karto kolūkietis 
gauna tik pusę senosios so
dybos kainos. Likusieji pi-

nepastatytas, o pinigai kaip 
tik reikalingi statybai9 Vab-

gos virsta mineralinėmis,
jas Įsisavina augmenija, ku- Joje smulkiai aprašyta 
ria minta gyvūnai ir žmo-į bolševikinio teroro sistema,
gus. * į tos vergų stovyklos, kuriose! ink'j"’ vaikučiu,

Įsivaizduokime, kad Že- kentėjo ir žuvo mūsų 1 ’
mėje išnyktų mikrobai. Ta- broliai, seserys, giminės ir 

kaina —
Keleivio adm-ja
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Naikiui su tėvu aukojo Oro milžinas
Po $10: LVS "Ramovės“ 

Bostono skyrius ir A. Zam- 
žickas, Columbus. Ohio.

A. Plavičius, Cleveland. 
Ohio $9.

Nemura, Delhi, Ont. Ca- 
nada, So.oO.

St. Catharii. ■*. A. Lanins- 
kas, La Šalie. Canada, H. 
Lapach. Fai Kockauay, N.
Y., J. Strem. Biooks, Alber
ta, A. Tehecheff. Chieago,
Ilk, J. Romano\vski, Hano- 211 
ver, Mass., -1. Domantas J Tai 
VVorcester, lass.. \V. Ni-Po $5: E. Jankus, Toron 

to. Ont., J. Judys, Melrose ckel, Brooklyn, N.Y.. V. Kir- 
Park, Ilk, Mickevich, Brook- monas, Hartford. Corn.. K.
lyn, N.Y.. A. Lubar. Cicero, Geanchas, Carv. Ind. Z.

W.
N.

Ilk, Sinkevičius, Rockford. Locke, San Diego, Calif..
Ilk, ir A. Andriulionis. So. Parazinskas. Brooklyn. 
Boston, Mass. ‘ Y., J. Rudžius, Detroit,

Po $4: Yuškus, Brooklyn, Mich., J. Miglinas.
N.Y., Jurša, Pav.catuck,! land, Ohio. A.

C1eve-
Spirkaucis,

Conn., A. Blažis. Brooklyn, į Chieago, Ik.. J.
N.Y., E. Bakun, Brooklyn,' Lethbridge. Alberta. 
N.Y.. A. Kasparas. Chieago, Kvalita, Pittdnneb.
Ilk. Ko\vatschewsky, Bronx, Į Merkelis. Detr< it. Mich

Prieš dvejus metus avia
cijos parodon Paryžiuje bu
vo atsklidęs sovietų lėktu
vas, kuris galėjo skraidinti 
700 žmonių, jo ilgis buvo 

pėdų. svoris 250 tonų. 
buvo didžiausias lėktu- 
bet šiandien jis jau ne• va

bėra toks. nes JAV turi kari
nio transporto lėktuvą, ku
rio ilgis 245 pėdos, jo maši
nų svoris 356 tonos. Jei tą 
lėktuvą pastatyti futbolo 
aikštėje, tai jo sparnai už- 
ms visą aikštės vidurį ir 

dviejuose šonuose atsirems
Shiller, Į i tribūną. Jo uodegos viršū-

ld.. k.
ir

N.Y., J. Petniūnas, Rich-' W irmauskis. Cchiago, lik 
mond Hill, N.Y., Kaunas, t Aukoje mažiau kaip SI 
Manchester, Conn., V. Vo-Į p. Linkus, Edwardsburg,l 
sykus, East St. Louis. Ilk. ir ynch.. M. Elbe, Great Neck, 
J. L maras, Detroit, Mich. XA.. F. Petrauskas. St. A- 

Po $3: G. Yakelunas, Det-i grathe £),,< Mont-. Canada 
roit, Mich., Daržinskas. Mt. • Buchienė. Chester. Pa.. 
Clement. Mich., N.N., So.; A Matulis, La Šalie, Cana- 
Bcston. Masss., Gaucius. i (Įa, A. Gavrilėikas, Amster- 
Worth, Ilk, Marcinkus-Mi-,-aam, N.Y., k. Geathe, Ke- 

, kalauskis. Toronto, Ont., J. i noSha, Wisc.. F. Silbelus, 
Krištolaitis. Cleveland. O-] ciearvvater, Fla., Paukštvs. 
hio. ir L. Ciplijauskas, Great: phila.. Pa.. J. Bertaška. 
Neck, N.Y. i Reamv, N.J., A. Vailonis-

Po $2: Kasiulaitis. Aibei- Clarckson. Burlington, N.J., 
į ta, Canada, Gelazinienė, s A Viktescite. Faringdale,
’ Franklin, Mass.. J. Biretta. X.J., O. R. Bartas. Worces- 
Manchester, Conn.. Arnio
nis, E. Lansing, Mich., A. D.
Kontrim, So. Boston, Mass.,

— Maiki, šiandien turėsi Įsakė šiaurės Vietnamo jau 
man išvirozyt, kas pasidarė nebombarduoti, išskyrus tik
mūsų prezidentui Džianso-• kaikurias karines vietas, ku- J. Ambrazas. Montreal, Ca-

ter, Mass.. A. Vaicekauskas, 
East St. Louis. Ilk. J. Neu- 
manas. Omaha. Xebr.. Jara- 
shunas. Cleveland. Ohio. D.

nui, kad jis atsisakė rūnvt, nos sudaro mažiau kaip de- nada, Draugelis, Brooklyn. pocius BrooMvn. N.Y. ir P.
, . « r, , • • IT- ._____  .1 ir i X- AT T»:l.I__ ii r pl:______ _ ’ ... ..antrą kaitą? Sako neprisi-Į šimtąją Vietnamo dali. • N.Y.. Bikinaitė, Chieago, 

imsiąs, kad" ir gvoltu demo-; — Nu. tai visgi pakajaus Ilk, P. čigas. Cleveland. O- 
kratų partija norėtų ji pa-] dar nebus. hio, Kazakaitis. Sharon, Pa.,
statyti savo kandidatu. Ki-į — Kol kas, tėve, karas Krauchun, Chieago, Ilk, G. 
ba jis gavo kokį bziką, ar] dar bus tęsiamas, bet šulė- Leveckis, West\vood, Mass., 
ką... (tintas. Tai esąs pirmas A. Shumskis.' New York!

— Aš manau, kad ir tėvas žingsnis i visiška karo nu- Mills, N.Y., J. Tunkis, Red-

Tamulevičius 
Mass.

Dorchester.

NEGRAI DIDMIESČIU 
MAJORAI

nė sieks 6 aukštų namus.

Lėktuvo motorų galingu
mas lygus 800 automobilių 
galingumui. Jis paima kuro 
49,000 galionų. Tokiu kie
kiu kuro automobilis gali 
apvažiuoti aplink žemę 31 
kartą.

Lėktuvas gali paimti sun
kiausius kal inius reikmenis. 
Jame telpa 66 tonų elevato- 
įius. 64 tonų tilto ferma. Jis 
gali vežti 700 karių su pilna'
šarvuote ir gali skristi ne- 

r.usileidęs 6,300 mylių, t. y. 
iš Kalifornijos i Japoniją. 
Jo normalus greitis 560 my
lių per valandą. Nor s ir tiks 
milžinas, bet jam nusileisti 
nereikia didelio aerodromo. 
Jam pakanka 4.000 pėdų il- 

' gio tako. (Kitiems didie
siems lėktuvams reikalingas 
12,000 pėdų takas).

Bet ir brangus tas milži
nas — pusantro biliono do
lerių! Jų jau užsakyta pa
statyti 58, numatyta vėliau 
tą skaičių padidinti iki 200.

Takhli (Tailande) yra naująją Fili JAV lėktuvą sto
vykla. Iš ten jie skrenda š. Vietnamo bombarduoti. Lėk
tuvas gali paimti 25 tonas bombą, —tai daugiau nei kiti.

PASKUBĖKITE — JAU BAIGIAMAS IŠPARDUOTI! 

KĄ RAŠO 1968 M. ' KELEIVIO“

Kalendorius
padalytum tą pati, jeigu bū
tum jo vietoje.

traukimą. Tuo tarpu prezi- dit, Ont., Ign. Grebliūnas. 
dentas paskyrė Thompsoną. Cleveland. Ohio. T. Subavi- 

Maiki. jeigu aš neatsi-į savo ambasadorių Rusijai, čius. Montreal, Canada. J. 
sakau nuo generoliškos uni-į ir diplomatą Harrimaną, M. \Valent. So. Gate, Calif.,
formos, tai jau nuo prezi
dento sosto dar labiau neat
sisakyčiau.

— Tėvas nesupranti tų 
rūpesčių, kuriais preziden
tui Johnsonui tenka gyven
ti. Vietnamo, karas neduoda 
jam užmigti. Dėl to karo 
protestuoja savo žmonės ir 
piktinasi pasaulis. Visuo
menė reikalauja tą žiaurų 
konfliktą nutraukti, o Pen
tagono generolai spaudžia

kad būtų pasiruošę važiuo- K. Kilikauskas, Los Ange- 
ti Ženevon tartis su šiaurės les, CaL. J. Kriks, Ham- 
Vietnamo atstovais, jeigu mond. Ind., M. Gird, Jamai- 

tokius tenai nu- ca Estates, N. Y.. A. Masai-j 
tis, So. Boston, Mass.. F. Ro-

Vietnamas 
siųs.

— Sakai, jeigu nusiųs. Ai
tai tu vokuoji, kad gali ir ne- 
nusiusti?

Miami. Fla 
rienė, So. Boston, Mass., 
Zdanevich. Middletown. N.

gers

Šiuo metu \Yashingtono, Ir dar viena to lėktuvo y- 
Clevelando ir Gan. Ind./ I»tyb6 — JĮ iškrauti ;r vėl 
miestu majorai jau yra neg-! l'ak,au^ “k. °2 Į”!'
rai, o, pasak Brandeis uni-' ™tes' 0 ‘9° >“"«.» aPlel- 
veraiteto prof. Corant. 1975i daa l** lo n’JnuaM- 
metais negrus majorus tuiėy Tokiais lėktuvais bus ga- 
Newark. Detroit ir Pniladei- jjma ištisas divizijas per la

bai trumpą laiką permestiphia, 1980 metais — Chica-
( go, Atlanta. Balti more ir St. 

B. Vizba- Louis. o 19s5 metais—Mem- 
phis ir Xe\v Orleans.

— Gali būti visaip, tėve.' Y., J. Lukošius, Phila., Pa., 
Todėl ir mūsų prezidentas, Daujot, Toronto, Ont.. A. 
kviesdamas šiaurės Vietna- Mizen. Lawrence, Mass.. ir 

Krivickas, Sudburv, Ont.
M. Kirkus, La Šalie, Ca-

mo prezidentą Ho Chi Minh 
i taikos derybas, pridūrė.'

KARŠTA JŪRA PO ŽEME
Vakariniame Sibire geo-

iš vieno fronto į kitą.

1963 metais 15,000 karių 
atvežti iš Europos į JAV bu
vo reikalinga 206 lėktuvų li
tas perkėlimas užtruko 63 
valandas, o dabar 42 šitie

logai surado požeminę jū- naujieji lėktuvai ta patį ka
rą, 3 mik Kvadratinių kilo- rių skaičių galės perkelti per 
metrų pločio. (1 mik su v ir- 15 valandų. Kai Berlynas 
šum kv. mylių, trečdalis vi- buvo blokuotas, jam aprū- 

reivių. Tuo būdu Amerikos Saugus, Mass., E. Cecilio,iso JAV pietoj. Jos vandens pinti reikėjo 300 lėktuvų, o 
armija Vietname pakilsian-’. St. Petersburg. Fla., Damas- temperatūra 167 laipsniai dabartųnaujųjųbūtųužte- 
ti iki 550,000 vyru. Reikėsią ka, Chieago, Ilk, ir J. Kode- (Farenheito). Manoma tą kę 10.

prezidentą, kad daugiau] kad Pietų Vietnamui reike-] nada. $1.60.
siųstų kareivių į Vietnamą.) šią dar 13.-500 Amerikos ka-į Po S1.50: -J. Karšokas, 
kad smarkiau bombarduotų 
kraštą (kuris nieko blogo 

f Amerikai nepadarė). Be to 
buvusieji juodi vergai čia 
degina ir plėšia miestus.

1 Baisi buvo anarchija pereitą 
į vasarą, šių metų vasarą bū
sianti dar baisesnė. Lyg to 

(būtų dar permaža. pasaulis 
pradėjo reikalauti garan- 

Ituoto aukso už popierinius 
dolerius, kuriuos Amerika 

įleidžia užsienin ne milio- 
nais, bet bilionais. Kai kurie’
Paryžiaus viešbučiai prade- 

Į jo jau nebeimti iš Amerikos 
turistų popierinių dolerių.

[Amerikos prestižas niekada 
nebuvo dar taip nusmukęs, 
kaip dabar. Ir dėl visų tų 

'negerumų yra kaltinamas 
prezidentas, kitaip pasakius.

I jo užsienio politika. Jis pa
matė, kad laimėti būsimus 
rinkimus jam nėra vilties,

[todėl nutarė visai nestatyti 
[savo kandidatūros. Garbin- 
[giau yra pačiam atsisakyti.
Įnegu būti sumuštam kitų.

— Nu. tai kaip dabar bus 
Įsu Vietnamo vaina?

— Tėve, sakyk karas, ne 
’vaina“.

— Nu, tai kaip bus su tuo 
Ikaru?

— Prezidentas pasakė 
1 mėginsiąs tą kava baigti ii

dar kelių bilionų dolerių ir: ris. Montreal, Canada. 
pinigų. . j Po $1: E. Klimas, Wollas-

— Nu, tai atrodo, kad bus : ton. Mass.. P. Simonaitis, 
nei vaina, nei pakajus. kaip į Chieago, Ilk, P. Sadovskis, 
Leninas pavadino savo uga-j Scranton, Pa.. H. York, Wa- 
das su kaizerio generolais.; terbury, Conn., J. Kulick,

— Gali būti ir taip. tėve. I Newark. N.J., P. Sant. So. 
Šiaurės Vietnamas gal ir ne- Boston, Mass.. J. Kershovv, 
atsisakys nuo taikos derybų, Engle\vood, Fla., J. Mali
nęs jau praėjusį gruodžio nauskas, Amsterdam. N.Y., 
mėnesį siūlė tokias derybas P. Simanavičius. Lacombe, 
pradėti, tik reikalavo, kad Alberta, V. Vaškelis, Niaga- 
Amerika nutrauktų bombai- ra Falls. Ont., J. Skeivalas, 
davimą ir kitus karo veiks
mus. Šį kartą mūsų prezi
dentas įsakė miestų bombar
davimą nutraukti, nors apie 
kitus karo veiksmus nieko 
nesako. Jeigu Ho Chi Minh 
ir sutiktų tokiom sąlygom 
eiti į taikos derybas, tai dar 
nežinia, kaip būti) su Pietų 
Vietnamu, kur generolų dik
tatūra kariauja su savo 
krašto gyventojais? Jie turi 
revoliucinę valdžią, Krašto 
Išlaisvinimo Frontą, ir val
do du trečdaliu krašto. To 
Fronto armija vadinas Viet- 
kongu. kuri sudaro komu
nistai ir

vandenį panaudoti pramo
nės reikalams ir namams ap-
šildvti.

Aišku, ir pervežimas jais 
bus dvigubai pigesnis.

tuo Frontu koalicinę vyriau
sybę. bet generolai kratosi. 
Jų vadas gen. Thieu pasakė: 
niekas neprivers mus eiti į 
koaliciją su komunistais! 
Žinoma. Amerika galėtų 
juos priversti, nes ji juos 
maitina ir gina. Be Ameri
kos jie būtu tuojau nušluo
ti. Bet klausimas, ar Ameri
ka, kuri taip ilgai juos šėrė, 
norės dabar juos apleisti? 
O jei Amerika gins juos iri 
toliau, tai kokia galėtų būti 

kitos vietnamiečių Vietnamo taika? 
grupės. Washingtone yra’ — žinai, Maiki, mudu ši-i 
noro, kad Vietnamo gene- to klausimo neišrišim. Čia j 
rolu diktatūra sudarytu su reikėtų Salomono galvos.

'.1

91 metu amžiau-* Eth»l Cn/ier. išgyvenusi ( hieagoje 
vien.imt- l ute 12 metus bmo iš įu išmesią, nes nesiimu 

kėjo nuomos, čia matome ją žiūrinčią i savo turtą . 
jau išvarius iš buto. šalpos Įstaigos tarnautojai tą turtą 
pardavė už $17.10. Ji nenori būti kitu globojama, neina 
j piieglaudą, todėl jai nusamdytas kambarys viešbuty.

Jo turinys toks:

1. Žinotini 1968 metų dalykai.

2. Kalendariumas, krikščioniški ir tautiški vardai.

3. Pasaulio vandenynai.

4. Didžiosios pasaulio dykumos.

5. Verdančio vandens šaltiniai.

6. Tyrinėja Lietuvos senovę — kada joje atsirado 

pirmieji gyventojau

7. Kad nepamirštame mūsų Jaunimo Metų.

8. Religija, demokratija ir mokslas.

9. Kodėl negrai kelia riaušes?

10. Kiek lietuviai turi dainų?

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

12. Kaip gyvena šeikeriai.

13. Socializmas — nauda visiems.

14. Segregacija — natūralus dalykas.

15. Tokio stebuklo nebuvo.

16. Kiek per karą Lietuva neteko žmonių.

17. Tūkstančiai laivų ežerų dugne.

18. Kunigai laužo celibatą.

19. Amerikos didmiesčiai mažėja.

20. Kur žmonės ilgiausia gyvena.

21. Pasninkai be mėsos ir su mėsa.

22. Ateiviai iškėlė Ameriką.

23. Kiek yra pasauly gyventojų.

24. Kodėl Amerika neturi metrinės sistemos.

25. Kodėl pasaulis nekenčia Amerikos?

26. Patarimai: (1) kaip kovoti su sodo kenkėjais 
ir ligomis; (2) Kaip naikinti maisto kirmėlaites; 
(3) Kaip plauti pagalves: (4) Kaip išvalyti brūžą 
(pielyčią); (5) Kaip tręšti vaismedžius ir daržo
ves ;(6) Kaip padaromas limpamas popieris mu
sėms gaudyti, ir kt.

Be to, Kalendoriuje yra daug gerų eilėraščių, yra ir 
nuotraukų.

Kalendoriaus kaina $1.00 

Redagavo Stasys Michelsonas.

Kalendorių galima užsisakyti siunčiant prenumeratą 

už "Keleivį“, ir galima atskirai. Nesivėlinkite išsirašyti, 
nes šių metų kalendoriaus pitrrūko. Prašome adresuoti:

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127
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MOTERŲ SKYRIUS į Gražiai pagerbė nusipelniusią 
moterį

%***%
r

Uršulė, velnias Pinčiukas ir 
Girdvainis

(Ii "Baltaragio malūno1

Ta davatka Uršulė, tokia supinti jusi ir prarūgusi mo-J 
terėlė, amžinai nepatenkinta ir pikta kaip širšė, vieną ry-, 
tą. sugrįžusi visa dumblina iš Paudruvės peikiu, pabėgo 1 
plūsdamosi iš Baltaragio namų. kuriuose nuo senų laikų 
tarnavo, ir apsigyveno Švendubrės ubagyne. kad nebūtų 
daugiau pagundų.

Apkaltino ji Baltaragį, kad jis — senas raganius, no- Į 
rėjo ją. skaistybės apžadus padariusią mergelę, išleisti 
ne už ko kito, tiktai už paties velnio, kuris iš seno Paud
ruvės pelkėse gyveno ir Pinčiuko vardu vadinosi.

KAZYS BORUTA

I Viršuje Onos Ivaškienės pagerbimo garbės prezidiumo dalis. 
Vidury tautiniais drabužiais pasipuošusi sėdi Ona Ivaškienė. Apa- 
ėioja ją atėjusią pasitinka pobūvio rengėjos.

Lietuvių Moterų Klubų 
Bostono skyriusKaip ten buvo - nesuprasi, o pati Uršulė ne visą tei- į s ė toki

sybę sakė. nes pati ne viską suprato, o jeigu suprato, tai ■ ,_.ok į s?.
senmergės drovumas pasakyti neleido. Tiktai vieną dieną, Į nįaf bebuvo. Mūsų eilės ro
kai jai pritrūko kantiybės belstis po seno našlio namus- Į^ja par susirenkame šim- 
(iš tikrųjų neteko paskutinės vilties ištekėti už Baltaragio Įaįs j Vasario 16-sios minė- 
ir pasidaryti tikra šeimininke, apie ką seniai veltui sva- jimą. o kituose parengiamo
jo jo). atsitiko nuodėmė — netyčia išsprūdo iš jos lūpų se jau žymiai mažiau mūsų 
baisus žodis, kad eitų nors ir už paties velnio, kad tik ne- pasirodo. O kovo 31 d. i So. 
reikėtų daugiau gaišti pas Baltaragi, kurio namuose Bostono L. P. Dr-jos didzią- 
bergždžiai nuvyto jos jaunystė. & sa^ suplaukė

Tuos iš apmaudo pasakytus jos žodžius nugirdo Bai- bostoniečių ir is kitų vieto- 
taragis. kažkodėl apsidžiaugė ir net pralinksmėjo, kas su 
juo retai būdavo.

— Gerai, — sako, — galiu išpiršti. Mūsų kaimynas 
Pinčiukas vienas be pačios pelkėse rūgsta. jje vjsj atėjo pagerbti 0-

' Nusigandusi Uršulė persižegnojo ir Baltaragį per- nos Ivaškienės už jos nepa- 
žegnojo. prastą 30 metų visuomeninę

— Atstok, — sako. — Ar nežinai, kad apžadus esu verkią, kuria ji puoselėjo čia

bostoniečių ir
vių. senųjų ir naujųjų atei
vių, senimo ir jaunimo. Dau
giau ten ir vietos nebebuvo.

cijos skyriaus pirmininkė Alek
sandra Daukantienė kalba Onos

15 miručių labai vaizdžiai 
apibūdino Onos Ivaškienės 
veiklą ir jos asmenį. Jam 

j baigus, prasidėjo virtinė
; sveikinimų žodžiu.

Adv. Z. Shallnienė svei
kino savo ir savo vyro Lie
tuvos garbės konsulo adv. 
A. ShaHnos vardu, toliau— 
klebonas kun. A. Baltrušū
nas, .J. Kapočius (PLB Cent
ro valdybos, JAV LB tary
bos. III Lietuvių Tautinu: 
Šokių šventės komiteto var
du), A. škudzinskas (Lietu 
vių Fondo), pranciškonv 
provinc. L. Andriekus (šv 
Antano gimnazijos, ten O 
Ivaškienė moko tautiniu šo 
kiu), inž. E. Cibas (Alto) 
inž. J. Rasys (inž. s-gos) 
inž. Stašaits (šaulų s-gos) 
A. Andrulionis (Balfo) 
Mis. Posse (N. Anglijos 
liaudies šokių dr-jos), Č. Ki 
liulis (skautų), dr. B. Matu
lionis. J. Rentelis (tautinin
ku). K. Šimėnas (ramovė- 
ru). A. Matjoška (vietos LF 
apyl-). P. Kaladienė (mot. 
katal.), B. Adomavičiūtė 
(jaunesniųjų šokėjų vardu) 
Kiekvienas sveikintojas tu

; įėjo už ką savaip padėkoti

Pi •ogramos vedėja per 
skaitė daug sveikinimu raš
tu. Iš jų suminėsime tik kai- 
kuriuos: Lietuvos atstovo J 
F a iecko (išspausdinsime). 
Lietuvos cen. konsulo A. Si
mučio, JAV LB Centro vai 
dvbr-s, JAV ir Kanados III 
Tautiniu šokiu Šventės ko
miteto. Lietuvių Fondo C. 
valdybos, iž’-maus N. Ang
lijos liaudies šokiu puoselė
tojo Alan A. Smith (Jis la- 

i bai išgyrė sambūri ir jo ve-

Teisės patarimai
Advokatė M. Sveikauskienė sutiko atsa

kyti į keleivio skaitytoju klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio, klausimus ir at
sakymus spausdinkime. ši^ęię s^vriuje. 
Laiške reikia paž; meti. kau esate Keleivio 
skaitytojas. > ..co . • ! ■
Klausimus prašome siusti tiesios š’**o 
adresu:

M. Šveikauskas. Attorney at Law.
Co-operative Bank Plaza
1S64 Centre Street
Boston, Ma-s. 12132

Klausimas Atsakymas

Esu lietuvių kilmės, bet Advokatas 
mano vyras yra airių kil- painformavo, 
mės. Jo tėvas turi daug pi- teisę palikti savo turtą, kam 
nigų, kai kas sako, kad jis tik nori. Jis gali savo vai- 
yra milionierius. Be mano kams turto nepalikti, o jį 
vyro. mano uošvis turi tik palikti visai svetimiem žmo- 
vieną dukterį. Mano vyro ir nėm. Tačiau vieno dalyko 
jo sesers motina mirė prieš negalima daryti: negalima 
daug metų. Antroji uošvio testamento būdu atimti sa- 
žmona turi vaikų iš savo pir- vo žmonai istatvmais nusta- 
mojo vyro: su uošviu ji vai- tytos mirusio vvro palikto 
kų neturi. Jos vaikai yra ve- turto dalies. įstatymai nu- 
dę ir gyvena kitur. stato, kokia dalis tenka žmo-

visai teisingai 
Žmogus turi

Mes žinome, kad uošvis; 
turi sudaręs testarAentą 
(vvill). Jis mums daug kar
tų yra sakęs, kad visa savo 
turtą yra palikęs vaikams, 
o žmonai nieko nepaliko, 
nes ii turinti savo turto, ir. 
be abejo, jis vra dav°s jai 
visokiu dovanu ir pinigu 
kad jai užteks to turto, kuri 
ji turi, iki gyvos galvos. 

Paskutiniu metu

nai (statutorv share) tuo at
veju, jei testamentu jai nie
ko nepaliekama.

Jūsų uošviui mirus, jo 
našlė gaus vieną trečdali jo 
turto. Kol jis gyvas, jūsų 
uošvis,
leisti“

žinoma, ca’i per- 
vaikams.turtą savo

padariusi skaistybėj gyventi?
Nusijuokė Baltaragis ir linksmai tarė:
— Nieko. — sako, — apžadai apžadais, o kai pama

tysi jaunikį su piršliais, tai užmirši visus apžadus.
Užpyko Uršulė ir daugiu nekalbėjo su Baltaragiu,

bet Baltaragis ir nepasigedo jos kalbos, jis savo darė.
Vaikščiojo toks paslaptingas, su klastinga šypsena, tary
tum ką apgauti rengdamasis ir jau iš anksto dėl to džiaug- kąją sąmonę, 
damasis. i

Tos klastos neilgai teko laukti. Pirmą subatvakarį, Į salę atėjusia šių iškilmių 
pradėjus temti, pasigirdo piršlių skambalai. Tie skamba- kaltininkę pasitiko rengėjos, 
lai visada Uršulei nueidavo per širdį, ir dabar ji sustojo ^uo durų ligi scenos palik- 
viduryje kiemo žiūrėdama, į kuri kiemą piršliai pasuks. t0 Paėjimo abiejose pusėse 
Apie save net napagalvojo, tiktai prisiminė visas turtin- 1^sl.n b0^11l
palias n- gražiausias Paudruvės nuotakas, bet ziun - mažuju
piršliai pro malūną kaip tik pas juos suka. .Ima, ii nužingsniavo i ‘scena.

— Ar nepaklydo? — apsidžiaugė Uršulė, nes buvo kurioje jau buvo susirinkęs? 
amžinai užsirūstinus ant piršlių, kurie nė karto pas ją su ga,bės prezidiumas. !
jaunikiu neatvažiavo.

Bet tuo metu, kai žiopsojo nustebusi Uršulė ir džiau- į 
gėsi dėl piršlių paklydimo, juodbėriai žirgai Įlėkė į kiemą, 
ir paauksuota karieta sustojo prie rūtų darželio.

— Kas gi čia dabar? — net nutirpo visa Uršulė.
O iš karietos išlipo toks rimtas su žila barzda ponas 

ir jaunas ponaitis su prašmatnia skrybėlaite. Nusilenkė 
abudu Uršulei, ir klausia tas senasis:

— Ar ne čia bus pono Baltaragio garsusis dvaras?
— Ne pono, — sako apmirdama Uršulė. — bet Balta- 

ragio, ir ne dvaras, bet malūnas.
— Tai mums jo kaip tik ir reikia, — sako tas žila

barzdis ponas ir dar žemiau lenkias. — Ar priimsite pa
keleivingus svečius?

— Labai prašome, — atsakė iš malūno atsiradęs Bal
taragis. — Seniai mielų svečių laukiame.

Nusivedė tada Baltaragis nepaprastus svečius į sek
lyčią. o paskui ir Uršulę pasikvietė. Kaip ten seklyčioj 
buvo, net pati Uršulė tikrai nežino, tarsi būtų galvos ne
tekusi ar koks kvaitulys užėjęs. Dabar ji gerai supranta, 
kad tai buvo 9eno. raganiaus ir jo bičiulių, tikrų velnių, 
padarytas sąmoksle piBž^dyti jos skaistybę.

Bet tada nte^p n^prato Uršulė, lyg apkvaitusi buvo. 
ir atsimena tikta? kaip saldų midų su piršliu gėrė, kaip 
širdis alpo nuo -meilių jaunikio žodžių. Tokia laiminga 
buvo, kaip dar niekada gyvenime (mat. užkerėta buvo), 
ir net nežino, kaip ilgai ta laimė truko. Tiktai vėl prisime
na, lyg pro sapną, kaip nuo laimės apsvaigusi išėjo iš 
seklyčios, kaip vedė ją už vienos rankos piršlys žilabarz
dis, už kitos jaunikis, jau toks gražus, toks meilus, kad 
nei sapnuote nesapnuotum, o paskui lydėjo patenkintas 
tas besarmatis, — tolimas giminė, bet blogesnis už prie
šininką, — Baltaragis, kuris norėjo ją amžinai pražudyti.

lietuvių tautinius šokius. Lietuviu Moter, Klnb, F«d.r.-, deją. pabrėždamas, kad jei
tarp liaudies šokiu sambūriu 
būtu renkama ”Women of 

sindama kitataučių tarpe. Ivaškienės pagerbimo iškilmėse. the 3 ęai ’. tai Ona Ivaškie

jais ne tik mus džiusinda 
ma. bet ir mūsų vardą gar-

už jos 30 metų pastangas 
buiti jaunimą, diegti jam 
mūsų papročių ir liaudies 
meno meilę, ugdyti lietuvis-? Iškilmes pradėjo jautriu 

žodžiu pirm.. Aleksandra 
Daukantienė, Savo žodį bai
gusi. pagrasė sugiedoti „Il
giausių metų" ir išgerti šam
pano taurę i pagerbiamosios siuntė 
sveikata.

Tada programai vadovau
ti pradėjo Irena Manomai- 
tienė.

Inž. Vytautas Izbickas per

’is s S k.X?.X = -s

Kazys Jakubėnas

DAINA

Vieni medžiai lūžta, 
o kiti žaliuoja.
Vieni žmonės rauda, 
o kti dainuoja.

Eičiau pas upelį, 
skaidrų vandenėlį, 
klausčiau kur skandinti 
kietą vargužėlį.

Eičiau pas giružę, 
tamsią giružėlę.
Kalbinčiau eglelę, 
žalią svyruonėlę.

—Pasakyk, eglele, 
pasakyk, žalioji, 
o kada žmoneliai 
čia paliaus raudoję?

Neatsakė vilnys 
tekančio upelio, 
neatsakė eglės, 
ūžiančios ir žalios.

nė tas varžybas kasmet lai-" 
mėtų). Bostono Lietuviu 
Dramos Sambūrio (spaus
dinsime), J. Matulaitienės 
(Nevv Yorko šokių sambū
rio vardu)). D. Venslauskai- 
tės (AVaterburio Moterų Fe- 
der. skyr.): sveikinimu? pri- 

Bostono neolituanai 
studentai, dailininkai A. ir 
A. Tamošaičiai, A. Kneižvs 
S. Trepenskis, kun. V. Val- 
kavičius.. A. ir G. Adomkai- 
čiai. Bostono jaun. ateitinin
kai ir kiti.

Pirmininkė A. Daukantie
nė perskaitė gražiai parašy
ta 12 organizacijų pasirašy 
ta adresa ir pranešė, kad 
šios organizacijos. A. Va- 
kauzienė ir banketo organi
zatorės prisidėjo prie dova
nos O. Ivaškienei — A. Ta
mošaitienės išausto tautinio 
kostiumo.

iei r« +o norėtu. Tai trali bū
ti atliekama vadinamojo "li- 
ving trust“ būdu. Esu tikra, 
kad iis turi savo advokata.

.... , . kuris iam apie tai bus paaiš-
vis sirguliuoia, jau nebėjau- kinę< 
nas. Mes turime gerą pažįs- ” ♦ ♦ *
tarną advokatą, kuris mums
sako. kad žmona vistiek A. G., Lemont, Illinois, 
gaus eeią dali uošvio turto. Fataiiu ne3amdyti font- 
nepaisant jo testamento. Tai raktoriaus> ku,is Eeturi rei- 
kam gi tas testamentas, jei ka’aujamo (liaudinio. Yra 
žmogiis negali savo tuno žymiai geriau užmokėti 
palikti, kam jis noi i. brangiau, negu įsivelti i vi-

O. H. sokius prieš Tamstą nu- 
Massachusetts. kreiptus ieškinius.

uosvis

e

©
• €

(Bus daugiau)

Prezidiumui apleidus sce
na, ja užėmė Violeta Balčiū
nienė, gražiai padainavusi 
5 dainas. Jai akomponavo 
komp. Jeronimas Kačinskas.

Tada i sceną sugužėjo šo
kiu sambūrio vyresniųjų 6 
poros. B. Banaitis paskelbė, 
kad dabar sambūrio šokėiai 
savo vedėja pasveikins šo
kiais. Ir šoko tikrai gražiai, 
su šilta švpsena veiduose, 
kurios dažnai pasigendu 
iiem kita proga šokant. O 
u' visada turėtų šviesti pub
likai.

Tada i sceną buvo papra
šyta žodžio O. Ivaškienė. Ji 
kukli moteris. Ir šiuo atveju 
pasakė, kad ji čia nieko dė
ta, kad visa pagarba pride
ra jaunimui, kuris gaišta

J. Plikšnio nuotrauka
Lietuvio Moterų Klubu Federacijos Bostono skyriaus valdyba: 
iš kairės į dešinę sėdi Irena Galinienė. Aleksandra Daukantienė 
(pirm.), Elena Valiukonienė (ižd.), stovi ta pačia tvarka Magda
lena Lendraitienė (sekr.) ir Sofija Galdikienė (vicepirm.). Jos 
sumanė ir vadovavo gražiam Onos Ivaškienės pagerbimui.

3»,

mo ir ypač gražiai pasirody-, šeimininkių gamintais val- 
ti kitataučiams. Ji dėkojo' giais. adv. R. Ivaška pa
tam jaunimui, jų tėvams, šio rodė įdomų filmą iš sambū- 
pobūvio rengėjoms, ją apdo-i rio gyvenimo, kuriame pats 
vanojusiems ir visiems ją šave pamatė ir ne vienas pa- 
pagerbusiems savo atsilan- gerbimo dalyvis, 
kymu ir kvietė visus daly
vauti balandžio 21 d. sam
būrio John Hancock salėje 
rengiamoj liaudies šokiu 
šventėje, kurios pelnas ski
riamas kelionės išlaidoms i

Už visa tai ačiū Moterų 
klubo narėms ir šio įvykio 
surengėjoms. Jos sunkiai 
dirbo, bet atliko gerą dar
bą, kurio iki šiol niekas ne- 

Chicagą dalyvauti JAV ir siėmė. Todėl negi pykši 
Kanados III-joj Tautinių šo-? ant jų ir dėl to, kad iškilmes 
kių šventėje. Jai scenoj pa-i vėlokai pradėjo ir užtęsė, 

laiką, prakaituoja besimo- i sirodžius ir baigus kalbėti, nes kiekvienas galėjome čia 
kydamas mūsų liaudies šo- Į susirinkusieji ilgai ilgai plo- susitikti malonių bičiulių ir 
kių, ir tai dar todėl, kad jo. nenuobodžiauti,
nori suteikti mums malonu-į Skaniai pasivaišinus gerų J. V-gas

I
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Vietinės žinios
Ii sandariečių veiklos

Metus pradėjome sėkmin-' 
gai. Sausio mėnesio susirin
kimas buvo gausus ir našus. 
Vasario mėnuo buvo skirtas 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 50 metų sukakčiai i 
atžymėti. Ta proga Amen 
kas Lietuvių Tarybai pasiųs 
ta $570.

I

Kovo mėnesj susirūpinta 
pačios kuopos reikalais. Nu
tarta surengti kortų vakarą, j 
Jis bus nepaprastas, nes bus 
duodama ypač vertingų do
vanų. Vakaro komisijos pir
mininku yra inž. A. Čapli
kas. O ką jis pasiima, visa
da gerai padaro. Šiuo metu 
jis atostogauja Floridoj, bet 
į kortų vakarą sugrįš ir, ne
abejojame. atveš ką nors i- 
domaus.

Tas vakars bus šeštadie
nį. balandžio 20 d. 7:30 vai. 
vak. Sandaros salėje. 124 F 
St., So. Bostone. Visi, — se
ni ir jauni, vedę ir nevedę, 
našliai ir našlės, — kviečia
mi dalyvauti.

Susirenka Dorchesterio 

klubas

Dorchesterio Lietuvių Pi 
liečiu Klubo susirinkimas 
bus balndžio 16 d. 7:30 vai. 
vak. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Dr-jos patalpose. 
Visi nariai kviečiami d aly- 
vauti. Adv. A. Young,

sekretorius I
Sandaros moterys pagerbs I 

savo karalienę

Sandaros Motei-ų Klubas 
balandžio 21 d. 5 vai. vak. 
Sandaros salėje rengia ban
ketą našlių karalienei Mala
jai Pašakarnienei iš Brock
tono ir karaliui Juozapui 
Pusvaikiui iš Bridgewaterio 
pagerbti. Rengėjos kviečia 
visus dalyvauti.

Bus šokių varžybos

Minkų radijo balandžio 
28 d. rengiamos Talentų po
pietės ir ”Miss Lithutnia of

šv. Antano gimnazijos (Kennebunkporte), Me.) 
Ivaškienės vadovaujamo tautinių šokių sambūrio 
d. 2 vai. popiet John Hancock salėje.

mokiniu choras ir skudutininkai dalyvaus Onos 
t: uliniu šokių šventės programoje balandžio 21

Ekskursijos į Lietuvą
trims savaitėms

BIRŽELIO 3 d. (registracija iki 1063 m. balandžio 25 d.) 

LIEPOS 10 d. (registracija iki 1968 m. gegužės 29 d.) 

LIEPOS :r d. (registracija iki 19U3 m. birželio 21 d.)

K A I N A

Darbininkų dr-ja aukojo $25 Aukojo Lietuves laisvinimo
Lietuvių Darbininkų Dr- reikalams

jos kuopos susirinkime nu- So. Bostono Lietuvių Pi- 
tarta pasiųsti Amerikos Lie- liečiu Dr-jos valdyba Lietu- 
tuvių Tarybai $25, rudenį vos laisvinimo reikalams au- 
surengti banketą. Susikaupi- kojo JOG dolerių, 
mo minute buvo pagerbti 3

nari ai: Valteris Mikė •
N.E“ Veronikos Šnekutytėslmn^ , . , . , ..., . . v ___ : nas, Jonas Andriukaitisgarbei baliaus programoje ’ Runiuietis 
bus polkos, valso, tango ir! v T* ‘v . . .... tvisto varžybos. Meninėje , **r-V Jmuska !nanese''

Kovo menesio susmukime ^moje; be raa. kad šiuo metu serga šie na-
mvčių ir dviejų dukryčių“, nai U. Deguziene, V. Anes-i
ji • rk 2. ta. L. Čepiene, J. Tumavi-dalyvaus ir Onos Ivaskienes .. - v • -- • t-f . . .... - , • ' mene, K. Tremavicius ir K.vadovaujami tautirlių šokių , ’* i - • • i •JUSK3.šokėjai.

ir Siųskite Pinigus Į

LIETUVĄ
buvo smulkiai aptartas ir 
banketas senam visuomenės 
veikėjui Simonui Jokubaus- 
kui pagerbti. Banketas bus 
gegužės 19 d. Sandaros sa
lėje. Kviečiame ir jam ruoš
tis.

Komitetas

Išvyko atostogų

Praeitą savaitę atostogų 
į Floridą išvyko Aldona La
buckaitė. Atostogų metu ji 
žada aplankyti raketų cent
rą Cape Kennedy ir susipa
žinti su paskutiniu metu pa
daryta pažangą erdvės me
dicinos srity.. Be to, jinai 
tikisi galėsianti palinkti ir 
parsivežti retesnių krokodi
lu rūšių, užtinkamų tik Flo
ridoje, savo turimam akva
riumui.

Aldona Labuckaitė dir
ba atsakingą darbą Harvar
do universiteto Medicinos 
mokyklos tyrimų laborato
rijose.

1,2000 pavojingų užtvankų

Neseniai nepaprastai liū
čiai, daug vietovių paskan
dinusiai ir didelių nuostolių 
padariusiai, praėjus, sužino
jome, kad vien Mass. valsti
joje yra 1,2000 senų apleis
tų užtvankų, kurias didesnis 
potvynis, jei dar iki šiol ne- 
išvertė, gali išversti. Tik da
bar tuo reikalu susirūpinta, 
ir. reikia manyti, bus imta
si priemonių pavojui paša
linti. ti

Tuoj pasirodyt rinkoje 

"Mūsų Lietuvos“ IV tomas

Tuoj knygų rinkoj bus B. 
Kviklio parengtas, o Lietu
vių Enciklopedijos leidyk
los išleistas knygos ”Mūsų 
Lietuva“ ketvirtasis ir pas
kutinis tomas. Jis skirtas va
karinei Lietuvos daliai—Že
maitijai. Knyga bus 816 
puslapių su daugyve iliust
racijų. kaip ir pirmieji trys 
tomai.

O. Gegužienė vėl ligoninėje.

Ona Gegužienė paguldyta: 
University ligoninėje. Lin
kime jai greičiau grįžti na
mo.

Visi 
1 šinti.

svečiai buvo pavai-

Dr. Jurgis Gimbutas 

grįžo iš Europos

i Praeitą savaitę iš kelio
nės po Angliją ir Prancūzijąį 

Laisvės Varpas iš Vietnamo grįžo dr. Jurgis Gimbutas.'
Praeitą sekmadienį Lais- pioj® dvi savaites užtru-

vės Varpo radijas davė įdo- kusioj išvykoj apianzė ne 
mų pasikalbėjimą žurnalis- ^k savo dukras, kurių viena 
tės Jūratės Kazickaitės iš m°kosi Londone, o kita Pie- 
Vietnamo. Neseniai ten su- Prancūzijoje, bet turėjo 
žeista, ji kalbėjosi su ten Pr°gU susitikti su įvairiais 
kariaujančiais lietuviais ka- tuose kraštuose gyvenan- 
riais — kap. Garsiu ir Wa- čiais kultūrininkais ir' 
terburio ir Gedmintu iš kitais bičiuliais, o taip pat 
Worcesterio. j aplankyti ir tų kraštų meno

i bei mokslo įstaigas ir įžy- 
Naujas šimtininkas mesnes vietoves

Jurgis Stukas, visiems ge
rai pažįstamas ilgametis fo
tografas, turįs savo foto stu
diją 453 Broadvvay, So. Bos
tone, niekieno neraginamas 
pasiūlė ir įmokėjo Lietuvių 
Fondan 100 dolerių.

Šis kilnus jo mostas rodo, 
kad jis gerai suprato LF pa
skirtį ir jo reikšmę lietuviš
kos išeivijos švietimo ir kul
tūrinio darbo baruose ir sa
vo įnašu ne tik prisidėjo 
prie tų darbų ugdymo, bet 
ir savo vardą auksinėmis 
randėmis įrašė į lietuviško 
švietimo ir kultūros rėmėjų 
gretas.

Jurgis Stukas yra seno
sios kartos lietuvis, kuriam 
visada buvo arti prie širdies 
lietuviškų organizacijų dar
bai ir senosios tėvynės Lie
tuvos reikalai.

Sveikiname J. Stuką. ta
pusį gausios LF rėmėjų šei
mos nariu, ir linkime jam 
geros sveikatos ir pasiseki
mo gražiame jo gyvenime. 

LF Bostono Vajaus 
Komitetas

K. P. Žygas — architektas

Veiklus jaunosios kartos 
atstovas Kęstutis Paulius 
Žygas jau baigė garsiojo 
Haivardo universiteto ar
chitektūros skyrių, bet archi
tekto diplomą jis gaus birže
lio mėnesį.

K. P. Žygas jau dirba sa
vo profesijos darbą.

Pakėlė mokytojams algas

Bostono mokytojų ma
žiausia alga nuo rugsėjo mė
nesio bus $6,500. o dar po 
metų — $7,000. (Dabar pra
dedantis mokytojas gauna 
$6,000).

CAMBRIDGE, MASS.

Moterų Sąjunga prisidėjo 

prie Vasario 16 minėjimo

Pinigai siųsti per

GRAMERCY
įteikiami
PINIGAI

gavėjui kaip 
per Bank for Barbara Ann Eisenhower. buv.1 

prezidento vaikaitė, išrinkta 
Virginijos obuolių karalaite. Ji 
studijuoja Mass. universitete.

Kelionė lėktuvu, pirmos ’ '•’sės viešbučiai, maistas ir pavėžinimai, 
dvi dieiij- Kopenhagoje.

Grupių dydis ribotas — REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO

Trans-Atlantic Travel Service
299 VVest Broadway 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

BUVO $4, DABAR TIK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar 
galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.

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

i Lietuva ir Kt.
Kitos tokios knygos neturime.

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

.Pinigu? siųskite:
KELEIVIS 

636 Broadway
So. Boston, Mass. 02127

Prie šiemet įvykusio Va
sario 16 minėjimo Cambrid
ge, Mass.. ir Moterų Sąjun
ga prisidėjo darbu ir auko
mis, ypač A. Ambrozaitienė, 

j E. Paliulienė, K. Povydienė, 
K. Narkevičienė ir EI. Vasy- 
liūnienė.

Įsivėlė klaida
Kiaušinių ritinėjimo 

varžybos

Balandžio 21 d. 2 vai. po 
pietų Cambridge L. K. Klu-

Bostoniečių rezoliucija 

kongreso leidiny

Kongr. Thomas O’Neill iš 
Cambridge į kongreso leidi- 

į nį Congressional Record ba-
Praeitame numeryje iš-. Iandžio 1 d. ištisai įtraukė 

spausdintoj Onos Ulevičie- bostoniečių priimtą rezoliu- _ _
nės padėkoj tarp kitų d ėko- ei ją,, minint Lietuvos nepri-i be (163 Harvard St.) bus 
jama Kazakevičiams, o tu- klausomybės atstatymo pa- banketas su kiaušinių riti- 
rėjo būti Kazakaičiams. skelbimo 50 m. sukaktį. nėjimo varžybomis.

Foreign Trade.

PRISTATOMA 
PER 2 SAVAITES. 

JOKIŲ ATSKAITYMŲ. 
JOS V PINIGŲ GAVĖJAS 
GALI TUOS PINIGUS 

NAUDOTI PAGAL 
SAVO NORĄ.

JOS ESATE SAUGŪS 
TIK SU FIRMA, TURIN
ČIA LEIDIMĄ. JOKIŲ 
TARPININKU, JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIA
VŲ. PER 20-TI METŲ 
VEIKLA ŠIAME VERS
LE GARANTUOJA JUM 
GERĄ PATARNAVIMĄ
Visos perlaidos piir.ai garantuoto: 
ir apdraustos.
Turi Banku Der ar* leidimą ir ap 
draudą. Apsidraud- $20,000.00. O 
ficialūs SSSR kvitai, pasirašyti

Aktorv Saphia Loren su buvu
sio Italijos diktatoriaus ir fašiz- 

kūrėjo Mussolinio vaikaite, tj■žavėjo
Kursas 9 rubliai už

Iki SDO.DO — §2.75.
Virš $30.00 — 10"c

GRAMERCY SHI1TING. INC. 
744 Broid St.. V wark. N. J.

SPECIA LĖS ŠVENTĖMS IR 
PAVASARIU PASIŪLYM AI
Kainos AUTOMOBILIAMS 
atpigintos lCff šventėms

Užsakymai turi būti gauti 
ne vėliau 1968 balandžio 26 d.
Pasinaudokite U o pasiūlymu

SIŲSKITE U.S. DOLERIŲ 
DOVANOMS PAŽYMfiJIMA pa
sirinkimui NAUJOSE SPECIA
LIOSE DOLERIU KRAUTUVĖSE
Tokio mokesčio už \i patarnavimą'

Prašykite mūsų nemokamu 
katalogų reikmenims, audek
lams ir ir.aistuil

GRAMERCY
(įsteigta 1945)

118 E. 28 St. New York, N.Y.

mo

PARDUODAMAS

dėl savininko senatvės 
mažas ūkis Miami. Kia.. mieste, j 
1 akras žemės, 3 pastatai, gyve
na .» šeimos, nuomos $1.650. 
Parduosiu išsimokėtinai. Kreip. I 
tis:

Paul Kraucs.
8O.'f» NAV. 13 Court. 

Miami, Fla. 33147
(17)

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbų. 

..Vaistai, kurie buvo ilgai lau 
kiami, nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjim« 
jau yra.

Tuojau siųsk šį skelbimų ir 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistu išbandymui.

ROYAL PRODUCTS
North Sta., P.O. Boa 9112
N»wartr 4. New JeVMV

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVOJ

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

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių 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 su pase milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikabngiausiaa 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

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

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

STA—AKCIDENTAL# APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klabu ir draugijų nariams. Už f1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 j metus

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

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

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklauso:

f f.qr>
kas savaitę duoda politines, kultūrinei' ir 
žvalgas, mokslo žinias modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj* laba* daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

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

Adresas:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
7722 George Street, LaSalle M—trati, Canada.

9
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Padėkime jaunimui
Liepos 7 d. Chicagoje bus 

Ti ečioji JAY ir Kanados 
Šokių Šventė, kurios progra
moje dalyvaus ir Onos IVaš
kienės vadovaujamas tauti
nių šokių sambūris. Ten nu
vežti kelias dešimtis asme
nų nėra pigus reikalas. Sam
būris neturi ypatingų šelpė
jų. Jis pats rūpinasi lėšų ke
lionei sutelkti.

Tam tikslui balandžio 21 
d. jis rengia nepenrstą 
šventę, kurios programą at
liks per 100 šokėjų, — lie
tuvių, latvių ir estų, Kenne- 
bunkporto lietuvių gimnazi
jos moksleivių choras ir iš 
Nevv Yorko atvykęs žinomas 
humoristas akt. Vitalis 
Žuką uskas, kuris jau y- 
ra vadinamas „Vieno žmo
gaus teatru”, nes vienas at
lieka įvairias roles. !

Šokiu šventė Įvyks John 

Hanckock salėje (kur buvo 

Vasario 15 minėjimas).

Taigi, šventės dalyviai; 
matys ir girdės ne lik labai 
Įdomią programa ir turės 
mai; numo, bet kartu prisi
dės ir savo dvidolerine (nesi 
tiek teks mokėti už Įėjimam 
prie lėšų suteikimo Bostono 
lietuvių šokėjų kelionei i 
Cki-raeą i didžiulės:
šokių šventės programoje.

Ruoškimės balandžio 21 

J. 2 va!, popiet atsilankyti 

Į ši parengimą, tuoj isigyki- 

me bilietus, kurie gaunami 

Keleivio administracijoje, 

Minkų gėlių ir dovanu par

duotuvėje. o. be to. juos pla

tina ir sambūrio nariai.

Livija ir Gintaras Karosas atliks menine prcgrama Bostono 
skautu akademiku velykiniuose šokiuose balandžio L! d. So. Los 
iono Lietuviu Pik Dr-jos salėje. Livija yra žinoma V.aterburio 
veikėja.

Sveikino Vliko pirmininką5:

Miko pirmininkas dr. J. 
K. Valiūnas Keleivio redak
toriui atsiuntė sveikinimų iš 
Thailando sostinės Bang- 
kok. Laiškelis ėjo 5 dienas.

Dr. J. K. Valiūnas, kaip 
jau esame rašė. lankėsi i vai- 
riose Tolimųjų Rytų valsty
bėse, matėsi su daugeliu 
aukštų pareigūnų ir jiems 
aiškino mūsų blą.

šiuo metu dr. J. K. Valiū
nas turbūt lanko Australijos 
lietuvių kolonijas ir netru-1 
kus grįš i Xew Yorką.

Lietuviai amerikiečių 

šventėse

X. Anglijoje kasmet yra 
rengiama Liaudies šventė, 
šiemet ii bus Natieke 1 alan- 
džio 19-21 dienomis. Balan
džio 20 d. programoje daly
vaus ir Onos Ivaškienės va
dovaujamas lietuvių tauti
nių šokių sambūris.

Getružės 5 d. Concorde 
bus Meno sverte. Jos pro
gramoje tai) pat dalyvaus 
minėtas tautinių 
būris.

Gražiai pavykusi paroda
s

Bostono skaučių Židinio Į 
praeitą savaitę suruoštoji 
Danos Bakienės ir Jurgio 
Laurinaičio paveikslų paro
da mažiai piaėjo. Iš viso 
buvo išstatyta D. Bakienės i 
24 ir J. Laurinaičio 50 pa-j 
veikslų, iš kurių parduota: 
Bakienės 7 ir Laurinaičio 5. ’

Į
Vertas dėmesio buvo ir 

pats parodos atidarymas. 
Laimingą Įžangini žodi ta
rė Bostono Baltijos tunto 
tuntininkė Y. Kleinienė, o 
(iai!. J. špakevičius gražiai 
apibūdino D. Bakienės ir J. 
Laurinaičio darbus.

Parodos atidaryman susi-j 
linko apie 150 svečių iš Bos-i 
iono ir apylinkių. Juos visus- 
mažiai nuvaišino židinietėsį
kava ir savo pačių keptais!
I y ragais.

la;oda tęsėsi dvi dienas,;
ir ją aplankė per 200 svečių, i

Bž suruoštą parodą pa-! 
gyrimas priklauso židinie- 
tėms. mokėjusioms surasti 
naujus ir Įdomius žmones 
mūsų tarpe.

šiuo metu Židiniui pirmi-į

jokių sam-
ninkauja Teresė 
nė.
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Praleiskite atostogas 
Europoje už $313.--

LONDONAS—BRIUSELIS—AMSTERDAMAS 

—PARYŽIUS—

DVIEM SAVAITĖM

Į šią žemą kainą yra įskaityta kelionė lėktuvu, viešbu
čiai su pusryčiais ir ekskursijos po miestus.

Išvyksta tiesiog iš Bostono: gegužės 26 
birželio 9 
liepos 7
rugpiūčio 1

Kreipkitės į

TRANS- ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

399 Mest Broaduay
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Knyga yra geriausias žmogaus draugas
1 «K£.... tL.n.t,,.. idi ...... 1................ i . ii

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvu 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių pianus. Specia
liai žemos kainos vykstantiems Į Florid ą— 
MIAMI— iš Bostono. — tik $65.-
VISŲ LĖKTUVŲ LINIJŲ BILIETAI (AIR TICKETS) IŠRAŠO
MI BELAUKIANT — BE JOKIO PAPILDOMO MOKESČIO. 
PASITEIRAUKITE IR ĮSITIKINKITE — PATARNAVIMAS 
GREITAS.
Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.

KARTU f R A

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir rusiš
kų gaminių certifikatus.

PASINAUDOKITE 10'. NUOLAIDA. KURI GALIOJA IKI ŠIŲ 
METŲ BALANDŽIO 28 D. š ioms prekėms:

Rusiskos gamybos automobiliai — Volga. Moskvich, 
Zaporozhets; itališki nailoniniai lietpalčiai ir vilnonės 
skarytės.

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.

Galite rašyti ar skambinti lietuviškai:
390 West Broadway, South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764
Vedėja: Aldona Adomonis

TAUPYKITE **

šildydami ALYVA
ir naudodamiesi patarnavimu

FORTŪNA FUEL C0.
• 24 valandas VELTUI degiklio (burner) aptar

navimas.
• VELTUI vasarą jūsų krosnies ir degiklio iš

valymas.
• AUTOMATINIS alyvos Įpylimas.

• AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES 

kūrenamoji alyva

• PILNUS APŠILDYMO ĮRENGIMUS 
parduoda, įrengia ir aptarnauja

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

GE 6 1204

16.9 uz
galoną

± -L

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway., South Boston, Mass.

„Kur tūkstančiai taupo milionus“
ALERED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS

šio banko direktorių taryboje na Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigaius. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. 

Turtas (Assets) virs $132,000,000

Dabar moka

už visų rūšių taupomus pinigus

DorcneMerv išnuomojamas 3 
kambarių butas. — antrame 
aukšte, centrinis šildymas ga
zu. abiejose pusėse piazai, aliu-' 
minimai langai ir durys, netoli 
Fitlds < orner. nuoma S75 mėn.

skambinti tarp 5-10 vai. vak. 
tel. TA 5-1226.

(16)

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atiiesu visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika- 
iavimą. šaukite visados iki t va- 
’andu vakaro.

Telefonas: 698-8675
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Visokiausias patarnavimas
,1. J. N AM AUSY

Real Estate & Insurance

321 County Club Rd- 
Newton Centre, Mass. 02159$ 

Tel. 332-2645

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p. j 

331 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

Telefonai: 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, Mass

• TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

j;; nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.
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Visų rusių automobilių ir sunkvežimių 

PAGRINDINIAI PATAISYMAI

* Motorų ir elektros įrengimų.

* Motorų atnaujinimas.

* Oro ar vandens stabdžiai — mūsų special v bė.

Mes esame automobilių remonto geriausi žinovai. Turim 
daugiau nei 25 m. patyrimą. Mes g;.rantuojame už 
kiekvieną mūsų atliktą darbą ar pakeistą dalį.

Anthony s Gulf Service
150 Old Colony Avė. — Corner D Street 

South Boston — 268-5342 

ATIDARYTA nuo 7 vai. ryto ik: 9 vai. vakaro

ks 4

K The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ
Parduodame tiktai vaistas, išpilaome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

Ssv. Emanuei L. Rosengard. B. S., Reg. Pharm.

J82 s W. Broadvray, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-8020
Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. v., išskyrus šventadienius ir seka.

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vielinės gamybos medžiagų, ap
avo. maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

Vedėjas A. Schyrinski

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Turime Lietuvos žemėla

pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

Paragink tavo pažjstamui 
išsirašyti Keleivį. Kaina 
metams $5.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Miibury SL 

VVORCESTER, MASS. 
Tel. SW 8 2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorcea- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai

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

Vedėja B. Svikliene

e*************#******************.

: Ketvirtis & Co.
—JEW£LERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
; ‘ifipMtingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tei AN 8-4649 
*eeeee******eeeeee«*eeeeeeee**e«*
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| Dažau ir Taisau i
t Namus iš lauko ir viduje. 3 

Lipdau popierius ir taisau^
viską, ką pataisyti reikia. ‘ 

Naudoju tik geriausią
medžiagą.

J JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Mana.

TeL CO 5-5854

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijt 
Programa Naujoj Anglijo; 
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: Vėliausiu! 
pasaulinių žinių santrauka j 
r komentarai, muzika, dai i 

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis i 

Baltic Florists gėlių ir dova 
nų krautuvę, 502 E. Broad 
pay, So. Bostone. Telefo 
nas AN 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivis. Į

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvray

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

Flood Square * 
Hardivare Co.
ganaiekas N. J. ALEKNA
<28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms 

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams 

Reikmenys plumberiama 
Visokie geležies daiktai
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