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Pasibaigė Pietų Amerikos 
prezidentų konferencija

Sutarė steigti bendrą ekonominę rinką, kelti gerovę. 
JAV pažadėjo padėtu

Vatikanas esąs už
gimdymų kontrolę ?

Tą klausimą nagrinėti po
piežius buvo pavedęs aukš
tųjų dvasininkų komisijai. 
Ji darbą baigė ir savo n uo- 
monę įteikė popiežiui, kuris 
gali ją priimti ar atmesti.

Praeitą penktadienį pasi
baigė Pietų Amerikos prezi
dentų konferencija Urugva
jaus vasarvietėje Punta dėl 
Este. kurioje nedalyvavo tik 
Kubos, Haiti ir Bolivijos 
prezidentai, bet dalyvavo 
ir JAV prezidentas Johnso- 
nas.

Prezidentai nutarė Euro
pos pavyzdžiu įsteigti bend
ra ūkine rink-., kuri turėtų 
būti įvykdyta iki 1985 me
tų; siekti kelti žemės ūkį. 
plėsti švietimą, pagerinti 
sveikatos apsauga ir tt.

Prezidentas Johnsonas pa
žadėjo remti P. Amerikos 
pastangas kelti savo kraštų 
gerovę, bet jis pabrėžė, kad 
be pačių P. Amerikos vals
tybių pastangų jokios sveti
mos paramos nebus vaisin
gos. Pačios P Amerikos 
valstybės viena kitai turi pa
dėti (ten yra ir didelių, jau 
gyvenimo lygi gerokai pakė
lusių), turtingosios valsty
bės turi ateiti pagalbon ma
žosioms.

Nutarimų nepasirašė Ek
vadoro prezidentas, nes jis 
nepatenkintas -JAV teikia
ma parama. Jis reikalavo di-. 
desnės pašalnos, o pats nesi
rūpina priversti turtinguo
sius sluogsnius mokėti jiems 
lengvai pakeliamus mokes
čius.

Visa tai nutarti preziden
tams nebuvo taip sunku, bet 
bus daug sunkiau nutarimus 
vykdyti, nes ten svarbiausią 
vaidmenį vaidina mažas tur
čių. suogsnis. kuriems ir 
šiandien gera, o bendri 
krašto reikalai mažai terūpi.

Komunistai yra priešingi 
didesniam Pietų Amerikos 
apsijungimui ir tenykščių 
masių gerovės kėlimui, nes

Gen. Creighlon W. Abrams. ku-

tada jiem ten būtų sunkesnė 
dirva agitacijai ir kiršini- 
mui bei perversmams.

Konferencijos pabaigoje 
Argentina visiem dalyviam 
iškėlė puotą, kurioje buvo 
iškepta ir suvalgyta 5.500 
svarų jautienos, atvežtos iš 
Argentinos, nes argentinie- 
čiai giiiasi. kad jų jautiena 
yra gaidžiai/ia. nors tą patį 
sako ir urugvajiečiai. Išger
ta ir 4,800 butelių Argenti
nos vyno.

Chicagoje mirė 
Vladas Grudzinskas

Balandžio 9 d. Chicagoje 
mirė 71 metu amžiaus pulk. 
Vladas Grudzinskas. buvęs 
Lietuvos kariuomenės inten
dantas, vėliau Maisto fabri- 

į ko Klaipėdoje direktorius.
Velionis vokiečių buvo 

pasodintas į Stutthofo kon
centracijos stovyklą, iš ku
rios išėjo, kai prie stovyklos 
artinosi sovietai. Palikęs so
vietų užimtoj vietoj, buvo 
jų mobilizuotas, po karo grį
žo į Marijampolę, kurį laiką 
dirbo kooperatyve, vėliau iš
ėjo į pensiją

1964 m. jam pavyko atva
žiuoti pas savo šeimą, kuri 
buvo pasitraukusi į JAV.

Darbiečiai Anglijoje 
pralaimi

Londone miesto tarybon 
išrinkta 82 konservatoriai ir 
tik 18 darbiečių. o iki šiol 
toje taryboje buvo 64 dar
biečiai ir 36 konservatoriai.

Darbiečiai pralaimėjo ir 
kai kuriose kitose vietose.

Rinkimai į parlamentą te
bus 1971 metais. Iki to lai
ko gyventojų nuotaikos ga
li pasikeisti.

Geležinkeliečių
streikas nukeltas

Geležinkeliečiam su darb
daviais nesusitarus ir nuta
rus skelbti streiką, kongre
sas jį nukėlė iki gegužės 
pradžios, tikintis, kad per 
tą laiką šalims pavyks susi
tarti.

Sunkvežimių vežėjų strei
kas pasibaigė.

Maršalas Grečko
karo ministeris

Sovietu Sąjungos karo 
ministeriu paskirtas marša
las Grečko. o ne civilinis 
žmogus, kaip buvo spėlioja- 

nenusi-

Komisijos mažuma nusi
stačiusi prieš bet kokį baž
nyčios dabartinio tuo reika
lu nusistatymo keitimą, o 
dauguma pripažįsta, kad 
galima gimdymą kontroliuo
ti ir dirbtinėmis priemonė
mis.

Brežnevas atvyko 
į Berlyną

Sekmadienį sovietų ko
munistų vadas Brežnevas at
vyko į Berlyną dalyvauti Ry
tų Vokietijos komunistų 
partijos suvažiavime. Viso 
labo 60 kraštų komunistų 
partijos atsiuntė savo atsto
vus. Aišku, nėra Kinijos at
stovo. nes Rytų Vokietijos 
komunistai yra ištikimi 
Maskvos šalininkai.

Adam CIayton Powell. kuri Harlemo negrai vėl didele 
bakų dauguma išrinko savo atstovu į kongresą. Čia 
jį matome Rimini naktiniame klube žaidžianti domino, 
greta princesė Tanya. naktinio klubo šokėja.

8 slaugių žudikas pripažintas 
kaltu, bet gali likti gyvas

Prisiekę posėdininkai per 49 minutes nutarė, kad 
Speck yra kaltas, ir pasiūlė jį nubausti mirties bausme.

ris paskirtas Vietnamo karo va ma. Kal iai, matyti, 
do gen. Westmoreland padėjėju, leido.

Poicell laimėjo 
rinkimus

Vadin. "beždžionės“ 
įstatymas tebeveikia

Penktadienį Peorijoj (II-; 
linois) baigėsi pabaisos 
Speck, 25 m. amž., byla. Jis 
buvo kaltinamas praeitų me- 
tų liepos mėnesį nužudęs 8 
slauges-studentes. Vieninte
lė gyva išlikusi filipinietė 
Corazon Amurao papasako
jo teismui, kaip žudikas jė-j 
jo į jų butą, kaip jis jas 
vieną po kitos suraišiojo ir 
vieną po kitos išsivilko į ki
tą kambarį, iš kurio netru
kus pasigirsdavo išvestosios 
šauksmas, kaip pagaliau jis 
vieną tame pačiame kamba- 
įy išprievartavo ir vėliau iš
tempė į kitą kambarį ir tt. 
Visa tai ta mergaitė iškentė 
pasislėpusi po lova. Žudikas 
nebenumanė, kad ne visos 
dar nužudytos, o po lova pa- į 
ieškoti pamiršo. Taip ji iš
liko gyva, ir jei ne ji. tai 
žudikas gal ir nebūtų suras- į 
tas.

Žudiko gynėjas visaip no
rėjo liudininkę supainioti, 
bet nepasisekė: ji aiškiai at
pažino žudiką Nepavyko 
gynėjui pasiremti ir kažko
kiais keistais liudininkais, 
<urie sakė matę Speck 
smuklėj tuo metu, kai jis 
žudė slauges. Sunku buvo 
jiems patikėti, nes ir pirštų 
nuospaudų specialistas aiš
kiai parodė, kad slaugių bu
to duryse rasti pirštų pėdsa
kai yra Specko pirštų nuo
spaudos.

Todėl ir prisiekusiems po- 
sėdininkams (7 vyrams ir 5 
moterims) pąkako 49 minu
čių pripažinti Specką kaltu 
ir pasiūlyti teisėjui jį nu
bausti mirtimi.

Koks bus teisėjo sprendi
mas. tenka palaukti. Jis gali 
Specką nuteisti mirtimi ar
ba kalėti iki gyvos galvos, 
nes posėdininkų numatyta 
bausmė tėra tik pasiūlymas.

Specko gynėjas pareiškė, 
kad jis paduos apeliaciją. 
Specko gynėjas adv. Getty 
buvo paskirtas teismo.

Tai dr. Leroy Smith. kuris pir
mas atpažino 8 slauges nužu
džiusį Specką. kai jį atvežė Į li
goninę su perplauta ranka.

Jeno F. Paulucci iš Duluth, 
Minn., kuris 1947 m. pradėjo 
verstis Briuselio kopūstų dai
gais. vėliau sukūrė (hun King 
bendrovę ir ją dabar pardavė už 
S63 milionus. Vertindamas tos 
bendrovės tarnautojų darbą, 
Paulucci padovanojo vieną mi- 
lioną dolerių bendrovės tarnau
tojams. išdalindamas jį tarp tų, 
kurie yra ištarnavę ne mažiau 
10 metu.

Tennessee valstybėje at 
leistas 24 m. amž; mokyto
jas Gary Scott dėl to, kad 

vo tarpo, vėl išrinktas. Jis jis mokykloje aiškino žmo 
gavo daugiau balsų, nesu gaus evoliucijos teoriją. O 
pernai. Ką dabar su juo da- toje valstybėje dar tebeyei- 
lys atstovų rūmai, pamatysi- kia vadinamasis "beždžio- 
me vėliau

Jis buvo pašalintas už ne

Pagarsėjęs Nevv Yorko 
kongresmanas Povvell. kuri 
atstovu rūmai pašalino iš sa-

T okio majoras
socialistas

Japonijos sostinės majoru 
išrinktas kairysis socialistas 
prof. Rvokichi Minobe, ku
rį rėmė ir komunistai. Su juo 
varžėsi liberalų-demokratų 
kandidatas prof Matsuchi- 
ta. kurį palaikė ir socialde 
mokratai.

JAV paštui reikia 
5 bilionų

JAV paštų viršininkas 
O’Brien sako, kad JAV paš
tams taip sumoderninti, kad 
jie galėtų tinkamai savo 
darbą dirbti, reikia per pen
kerius metus po vieną bilio- 
ną dolerių.

Konrad Adenauer
dar gyvas

Vokietijos įžymus valsty
bininkas Konrad Adenauer. 
91 m. amžiaus, sunkiai ser
ga. Jis jau buvo prie mirties, 
bet, kai šie žodžiai rašomi, 
jo sveikata kiek pagerėjo. 
Tačiau ar jam pavyks įveik
ti susikomplikavusi gripą, 
šiandien dar nežinia

Komunistų teroras 
P. Vietname

Pietų Vietname vyksta 
vietos savivaldybių rinki
mai. Komunistai stengiasi 
juos trukdyti. Jie sprogdina 
rinkimų vietas, žudo kandi- 

į datus arba jau išrinktus at
stovus.

nes" įstatymas, kuris drau
džia aiškinti, kad ir žmogus

teisėtą kongreso lėšų aikvo- >'ra išsi vystus iš žemesniųjų 
gyvių.

Prieš 42 metus ten buvo
jimą — mokėjo algą savo 
žmonai, su kuria negyveno 
ir kuri nieko nedirbo kong- dėl to reikalo visame pasau-
resui. vežiojo lėktuvais' 
kongreso lėšomis gražias 
"sekretores“, kurios nežinia 
kokiu būdu jam "sekretoria
vo“ ir tt.

ly pagarsėjusi byla, kurioje 
mokytojas, mokykloje dės
tęs evoliucijos teoriją, buvo 
nubaustas kalėti.

Pabėgo iš Kinijos
muzikas

Iš Raudonosios

Jaunas, bet sumanus 
apgavikas

Indijos policija ieško 25 
metų amžiaus vyro, kuris 

Kinijos ten sostinėjo iškrėtė šitokį
pabėgo ir apsigyveno -JAV pokštą, 
buvęs Pekingo konservatori- Jis pasamdė didelę salę 
jos direktorius. Kinijos mu- ir paskelbė, kad Pasaulio 
zikų Pekinge unijos vicepir- žmonių gerovės sąjunga ren- 
mininkas smuikininkas Ma gia koncertą, kurio progra 
Si-tson kartu su žmona ir 2 mą atliks amerikiečiai Elvis 
suaugusiais vaikais. Presley ir Louis Armstrong

Jis sakosi, kad Kinijoje: orkestras. Jis pardavė bilie- 
dabar tokia padėtis, kad jis tų už 6,000 rupijų ($800) ir 
jaučiasi pabėgęs lyg iš vėl- dingo. Nei Presley, nei Arm 
nių nagų ir niekad taip nėra rtrong nieko apie tą koncei
branginęs ir jautęs laisvės 
palaimos kaip dabar, pa
sprukęs iš Kinijos

lą nežino. O bilietus jau bu 
vo įsigijusi net pati ministg 
re pirmininkė Gandi ir kiti 
ministeriai, o JAV ambasa 
doriaus žmona net buvo pa
sisiūliusi koncerto progra
mos dalyviams surengti am
basadoje priėmimą.

Naujas posūkis 
Jugoslavijoje

Komunistų partija pare 
kė, kad ruošiamas planas. Gen. Westmoreland, P. 
pagal kuri komunistų parti- Vietnamo karo vadas, sako, 
ja atsisakys visą gyvenimą
kontroliuoti ir komanduoti.
Partija atsiskirsianti nuo 
valstybės, sudemokratėsian- 
ti partijos tvarka, ir ji pasi
liksianti kaip vadovaujanti 
ideologinė .iega, o ne viską 
valdanti valstybinė pajėga, 
kaip tai įprasta komunisti
nėje santvarkoje

kad nors priešo padėtis ir 
pablogėjo, bet dar negalima 
numatyti, kiek ilgai tas ka
ras užsitęs.

Atsovų rūmai vienu balsu 
nutarė įsteigti etikos komi
tetą. kuris paruoštų elgesio 
taisykles atstovams ir tar
nautojams.
f*#*####*#*###***#*#****#*#**###**#

Paminklas milionam 
nužudytųjų

Sekmadienį per 100,000 j 
žmonių, nemažai jų kalinių; 
drabužiais apsivilkusių, da
lyvavo Osvviecime (Lenkijo
je) paminklo 4 milionamsį 
nužudytų kalinių atminimui! 
atidengimo iškilmėse. O- 
svviecim buvo viena iš bai-Į 
šiųjų nacių įsteigtų žmonių 
naikinimo koncentracijos 
stovyklų.

Iškilmėse pagrindinis kal
bėtojas buvo Lenkijos min. 
pirm. Cyrankiewicz. kuris 
taip pat sėdėjo toje stovyk
loje ir buvo pažymėtas Nr. 

1 62933.

Robert Tyson karo (eismo Sai- 
gone nuteistas kalėti iki gyvos 
galvos už 4 civilių vietnamiečių 
nužudymą.

f
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Kas viso šito užpakalyj?
Prieitą šeštadienį įvyko seniai ruoštos demonstra

cijos New Yorke ir San Franeisco. Jas ruošė nekaltu var
du pasivadinęs komitetas: "Pavasario mobilizacijos ko
mitetas Vietnamo karui baigti“. Policijos skaičiavimu, 
demonstracijoje dalyvavo apie 100.000 žmonių, suvažia
vusių ir iš tolimų miestų. San Franeisco mieste tebuvę 
apie 20.000. New Yorke tai eisenai prie Jungtinių Tautii 
rūmų vadovavo nėgių kun. dr. King, dainininkas Bela- 
fonte, dr. Spock ir kt. Dr. King su kitais, įteikęs Jungt 
Tautų gen. sekretoriaus padėjėjui dr. Bunche atitinkamą 
raštą, laikraštininkams pareiškė, kad ši demonstracija 
tai tik pradžia veiksmų, nukreiptų prieš nelegalų ir nepa
teisinamą karą.

Demonstracijai saugoti buvo sutraukta 3,000 polici
ninkų. daugiau negu Chruščiovo apsaugai anuomet, kai 
jis Jungt. Tautose posėdžio metu nusiavęs batą daužė 
stalą. Jei ne tokia apsauga, tai būtų buvę ir kraujo pra
liejimo, nes šalimais demonstravo kiti, kurie giedojo 
JAV himną ir "Dieve, laimink Ameriką“, ir, aišku, jiems 
susitikus su tais. kurie degino savo šaukimus karinei prie
volei atlikti, būtų galėję visko atsitikti.

Panašios demonstracijos, tik labai negausios, buvo 
ir Londone, ir Paryžiuje, ir Tokio, ir Mexico City ir kt.

Šitas faktas rodo, kad demonstracijos nekilo savai
me. o buvo atitinkamos rankos organizuotos ir lėšomis 
paremtos. Bet kas tikrieji ju vykdytojai?

Apie tai JAV valstybės sekretorius Rusk aiškiai pa
sakė: "Aš neabejoju, kad komunistai labai veikia šiame 
įeikale visame pasauly ir mūsų krašte. Bet aš nenoriu 
pasakyti, kad visi tie, kurie yra prieš karą, yra komunis
tai“. Rusk pasakė teisybę Neabejotina, kad ir už dr King 
nugaros dirba raudonosios diktatūros pranašai, siekdami 
tik sužlugdyti laisvuosius kraštus. Jie ir naivių žmonių 
minią už nosies veda ten. kur tik jų tikslam ji reikalinga.

šL_JL_1X

Kairėje Meksikos užsienių reikalų ministeris dr. Aato- 
nio (arrilio Eiores. dešinėj jo JAV kolega Dean Rusk.

DAR BENDRUOMENĖS 

RINKIMŲ KLAUSIMU

Keleivio Nr. 12 savo raši
nėly paliečiau tik JAV L.

NAUDOJASI SVETIMAIS 

NUOPELNAIS

Bostono The Chirtian
Į Science Monitor balandžio 

Bendruomenės būsimus rin-’7 d. įdėjo žiupsnį įspūdžių 
kimus. Kartu pastebėjau,• iš Japonijoj (Tokio) įvyku-. 
kad iki šiol buvę rinkimai' sios tarptautinės grafikos 
nesuteikia jai pagrindo at-. meno parodos. Straipsnis i- 
stovauti visiems JAV gyve-j liustruojamas Jono Kuz- 

• nantiems lietuviams. Fakti- minskio (dabartinio daili-
Į nai ji dar nėra virtusi JAV 
visuotine lietuviu atstovvbe.

ninku pirmininko Lietuvoj) 
raižiniu "Anoj pusėj ežero

Gerb. S Griežė, i tai atsi-itrys liepelės žydėjo“ ir estų 
liepdamas Keleivio Nr. 13, Vive Tolh raižiniu,

su

Kerenskis apie Rusiją
Aleksandras Kerenskis: 

savo laiku buvo įžymi asme- į 
nybė Rusijoje, ir, kai 1917' 
metais caro valdžia buvo su
naikinta, jis atsistojo laiki
nosios revoliucinės vyriau-' 
sybės priešaky.. Jo politinė 
pozicija buvo į kairę nuo 
centro: jis buvo socialrevo- 
liucionierius. Kai Leninas 
laikinąją vyriausybę nuver-(' 
tė. Kerenskis iš Rusijos pasi
traukė ir apsigyveno Ameri
koje. Jis buvo smarkus kai-, 
bėtoja? ir kuri laiką čia sakė' 
prakalbas, aiškindamas, kad 
bolševizmas yra tik laikinis, 
sumas. Vėliau jis nutilo iri 
buvo jau pamirštas: buvoj 
manoma, kad jis jau miręs. į

Bet pasirodo, kad jis dar 
gyvas ir vis dar filosofuoja 
apie Rusiją. Anądien jis: 
kalbėjo spaudos konferenci-, 
joje Norteastern universite
te. Vyras jau pasenęs, laibas 
ir sausas, galva balta, veidas 
raukšlėtas. nes šį mėnesį, 
baigia iau 86 metus. Bet jo 
balsas dar tvirtas ir aiškus.

Savo kalboje jis užsiminė 
ir apie Vietnamą, apie Ame- j 
l ikos vedamą tenai karą. i 
Tam karui jis priešingas. Jo j 
galvojimu, sovietų valdžia 
nori. kad tas karas tęstųsi, i 
nes kai jis tęsiasi, tai ji turi 
kuo teisintis, kad dar nega- į 
Įima daryti nuolaidų Rusi-1 
jos žmonėms.

Kerenskis gimęs prie Vol
gos, mokvklos viršininko sū
nus. baigė teisės mokslą ir 
priklausė Rusijos socialre- 
voliucionierių partijai.

Apie Rusiją jis kalba jau 
kitaip, negu seniau. Jis jau 
nesako, kad komunizmas 
Rusijoj išnyks. Jis sako, kad 
jokio komunizmo Rusijoje 
nėra. Dabartinė sistema te
nai nėra komunizmas, bet 
valstybinio kapitalizmo pra
džia.

Svarbus vra faktas, jis sa
ko, kad Kremliaus vadai, 
per 50 metų linksniavę 
Marksą, Lejjiną ir Staliną, 
pradėjo galų gale suprasti, 
kad reikia imtis amelioraci- 
jos (pagerinimų) ir sudaryti

geresnes sąlygas gyvenimui
"Aš manau, sako jis, kad 

ne tiktai marksistiniai ko
munistai miršta, bet miršta 
ir pati Markso doktrina. 
Markso pranašavimus su
naikino ne partinės intrigos, 
bet ekonominio gyvenimo 
raida.

"Kinijos Mao Tse-tungas 
laiko save geriausiu Markso 
doktrinos (mokslo) aiškin
toju... bet ne tiek svarbi ta 
doktrina, kiek troškimas pa
statyti Kiniją į galingą ir 
vadovaujamą poziciją. Kon
fliktas tarp Kinijos ir Rusi
jos yra ne tiek ideologinis, 
kiek tautinis... Aš manau, 
kad Kinijos vidaus padėtis 
turės keistis Aš netikiu, kad 
Mao Tse-tungo megaloma- 
nija (didybės liga) galėtų 
ilgai tęstis“.

Keisis dalykai ir Rusijoj, 
sako Kerenskis. (Jis vengia 
žodžio "sovietai“). Bus 
griežtai kitokia ekonominė 
truktūra ir kitokia politinė 
sistema. Pastaroji bus pa
remta autonomijos ir laisvės 
principais.

Kerenskiųi buvo pastaty
tas klausimas, koks yra di
džiausias Mao Tse-tungo re
žimo pavojus? Jis atsakė 
dviem žodžiais: Kinijos 
liaudis.

Ar Kremliaus valdžia da- 
oar įleistų Kerenskį Rusi
jon? Jis mano. kad įleistų. 
Sako: "Jeigu aš grįžčiau Ru
sijon kaip turistas, aš būčiau 
priimtas. Bet taip aš neno
riu. Jeigu man leistų kalbėti 
atvirai, ka aš noriu pasaky
ti, aš grįžčiau rytoj“.

Kerenskis buvo pakvies
tas vakare kalbėt dar North- 
eastem universiteto studen
tų susirinkime.

Daugeliui žmonių Kerens
kis tebėra didelis klausimo 
ženklas: Kodėl jo revoliuci
nė vyriausybė 1917 metais 
taip lengvai kapituliavo 
prieš Lenino proletariato 
diktatūrą? šituo klausimu 
aš ketinu ųarašyti ilgesnį 
straipsnį

S. M.

u,-s

Vienintelė išlikusi gyva slaugė Corazon Amurao 
i teismą Peorijoj. III., kur teisiamas tų slaugių nužu
dę tojas Speck. Kai laikraštis pasieks skaitytojus, jau 
bus žinomas ir teismo sprendimas.

Kas kitur rašoma

veik nieko nepaneigdamas, 
kas mano buvo rašyta, pasi
leido i plačius laukus. Ana. 
girdi, ir valstybių Įstatymuo
se esama spragų. Prisimin
ta net vieno teisino sprendi
mas ir kitų aiškinimai. Ne
pamiršta net kitur veikian
čios L. Bendruomenės, lyg 
jos būtų JAV L. Bendruo
menės skyriai. Tos L. Bend
ruomenės ne visur vienais 
ir tais pačiais pagrindais or
ganizuotos. dar tik siekia su
daryti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės centrą. To
kia užuomazga jau sudary
ta.

Gerb. S. Griežė klausia, 
ar turiu kitą tokią organiza
ciją, kuri apėmusi tokį že
mės plotą ir apjungusi tiek 
nariu, suprask, kaip L 
Bendruomenė.

Tokios organizacijos aš 
neturiu, nes esu tik organi
zacijų narys. Bet štai vieną 
tokia organizaciją žinau, 
tai R. katalikų lietuvių para
pijos. Deja, tos organizaci

nurodant, kad. tarp kitų, il
tie kūriniai parodoje buvo... 
Rusijos indėlis. Pažymėjusi, 
kad J. Kuzminskis gimęs 
"in Batuvala“. (atseit, Bety
galoj), Lietuvoj, autorė jo 
grafikoje mato perteiktus... 
rusų temperamentui būdin
gus į-usiškų pasakų — skazki

bruožus .. Apie estų daili
ninką kalba irgi kaip apie 
"kitą pasiuntinį iš Rusijos 
scenos“...

Tai nenuostabu. nes į 
tarptautines parodas (ar ir 
sporto varžybas) lietuviai 
(arba ir estai ar latviai) pa
tenka tik rusiškomis etiketė
mis pažymėti. Ir į Tokio sa
vo grafikos darbus siųsda
mi Vilniaus dailininkai vel
tui džiūgavo, kad. esą, "štai, 
lietuvių dailė išeina į platų
jį pasaulį.“ Išeina, bet rusų 
pasisavinta. Panašiai, kaip 
ir Montrealio parodoje siun
čiamieji lietuvių menininkų 
kūriniai (jų tarpe didžiuliai 
vitražai) arba lietuvių ran
komis pagaminti pramonės 
gaminiai.

(Elta)

Maloni naujiena 

knygų miege j amsi!
SOVIETIJOJE VISUR 

APGAULĖ

Tai yra pagrindiniai klausi- jos nesu nariu, 
mai. Visuose pasaulio parla
mentuose, svarstant biudže- 

Maskva visur skelbia, kad tų projektus, jie neišvengia- 
Sovietų .Sąjungą sudaran- ma^ iškyla. Praėjusių metų 
čios respublikos yra laisvos. £a^e dėl to turėjo pasitrauk- 
kad Pabaltijo kraštai ne o- ti net kelios vyriausybės, jų 
kupuoii, bet išvaduoti. O iš tarpe ir kanclerio Erhardo 
tikrųjų juk visa valdžia yra ministrų kabinetas Vakarų 
Maskvoje, tos respublikos 2 okietijoje. \ ilniuje tokie 
turi viską taip darvti, kaip klausimai neiškilo, nes vil- 
Maskva Įsako. Bet pašau-' niškis Aukščiausias Sovietas 
liui ši tikrovė visada atbulai nėra joks pai Ramentas. Jis 
rodoma i nėra kompetentingas spręs-

Štai kad ir biudžeto rei-! ti svarbiuosius krašto reika- 
kalas. Jau gruodžio 13 d.! lus- JU tarpe ir priimti oku- 
Maskvoje partijos centro; puoto krašto biudžetą“, 
vadovybė priėmė Sovietų' Taip teisingai rašo Euro- 
Sąjungos biudžetą, į kurį y-' pos Lietuvis vasario 28 d. 
ra įjungtas ir Lietuvos biu- laidoje.
džetas. Gruodžio 19 d. jį pa-j 
tvirtino Aukščiausias Sovie-i
tas... ir Podgornio ir Geor-į SAVA KOMPANIJA 
gadzės parašais paskelbė, j

Tuo, rodos, ir turėjo tas, Laisvė rašo. kad balan- 
reikalas baigtis. Bet ne, ; džio 2 d. Vienybės patalpo- 
gruodžio 30 d. jį dar "svars-i se buvo poeto Tysliavos kū
tė“ Lietuvos Aukščiausias rybos aptarimo vakaras. Į 
Sovietas, jame kalbas drožė ji Vienybės leidėja Valerija 
finansų ministras Sikorskis, i Tysliavienė pakvietė kai ku- 
Drobnys, Meškauskas ir kt.; riuos Tysliavos bičiulius ir jo 
Tai komedijai visa tai buvo' poezijos mėgėjus, 
būtina, o iš tikrųjų visiškai! Pagrindinis pranešėjas a- 
nereikalingas vaidinimas. . pie Tysliavos kūrybą apla- 

"Kokias ‘užduotis4 Mask-! mai ir ypatingai apie jo ne
va skiria Lietuvai, vadina- seniai Lietuvoj išleistą "Ne

muno rankose“ knygą buvo 
J. Kiznis, kuris skaitė ir kai 
kuriuos Tysliavos eilėraš-

Mano klaidingumui ir ne
žinojimui įrodyti gerb. S.! 
Griežė pasikvietė į talką, 
bolševikų pulkininką Kutu-1 
zovą, trūko tik Pouillio iš 
Harllemo, tada dar stipriau 
ir linksmiau būtų buvę argu-į 
mentuota.

Kai ginče dingsta bendras 
tikslas, tai vieta taškui.

Iš tuščiažodžiavimo košės 
neišvirsi.

J. Vlks. :

mieji deputatai jau prieš sa
vaitę skaitė zimaninėje Tie
soje, maskvinėse Izvestijose
ir kituose sovietiniuose laik-į čius. Be jo, dar daugiau pa- 
raščiuese. Jiems neliko ko iri skaitė Ona žiugždienė, ko- 
besvarstyti Užtat vilniškio1 munistų spaudos agentūros 
Aukščiausio Sovieto nariai; Tass atstovo Žiugždos žmo- 
biudžeto ir nesvarstė. Kalbė- na.
jo apie viską, tik ne apie Dr. Levas Vladimirovas 
biudžetą. Nė vienas nekėlė tarė keletą žodžių apie Tys- 
klausimo. ar vadinamajame: liavos knygos išleidimo Lie- 
biudžeto projekte vieniems tuvoje reikšmę, 
ar kitiems reikalams numa-j Be to. suminėti dar šie to 
tytos sumos yra perdidelės "šeimyninio kongreso“ da- 
ar permažos. ar mokesčiai1 lyviai: dr. A. Petriką, S. 

persunkus ar perlengvi ir tt. Narkeliūnaitė, J Valaitis...

t

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis I

KUN. KING RAGINA

NEKLAUSYTI VALDŽIOS

Nėgių kunigas dr. King 
vis smarkiau kalba prieš da
bartinio prezidento politiką. 
Jis prezidentą Johnsoną pa
vadino didžiusiu smurto 
rangovu šių dienų pasaulyje! 
ir reikalauja, kad tuoj būtų 
sustabdyti karo veiksmai 
Vietname, o jei ten karas 
bus tęsiamas, tai visuomenės 
protestas galės reikštis atsi
sakymu nuo pilietinio klus
numo. Jis ragina boikotuoti 
karą, moralės pagrindu at
sisakyti imti ginklą į ran
kas. atsisakyti vykti į Viet
namo karą

Jis sakė, kad JAV Viet
name vartoja naujus ginklus 
civiliams žmonėms naikin
ti, o tai esą lygu nacių var
totiems medicinos bandy
mams ir kankinimams kon
centracijos stovyklose.

(Prieš tą sulyginimą griež
tai užprotestavo JAV žydų 
karo veteranų organizacija).

Taigi, toj "policinėj“ A- 
merikoj leidžiama ir tokia 
propaganda. O pamėgintų 
tas taikos šalininkas bent 
šimtąją dalį to pasakyti 
"laisviausiame“ krašte — 
Sovietų Sąjungoje! Kas jam 
atsitiktų, nėra reikalo čia ir 
aiškinti. Geriausiu atveju 
ten jau seniai enkavedistų 
būtų pakabintas "perauklė- 
jimo laboratorijos“ palubėj 
kabliu už liežuvio...

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.

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

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

II tomas, 480 psl.

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

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

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

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

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

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

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

Kaina buvo $2J>0, dabar —.... 75 centai

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų. 

ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broadtray, So. Boston, Mass. 02127
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KAS NOKO NETEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO SABO,

TAS DUONOS NEPRAŠO.

„Gražinai“ Chicagon atkeliaujant
ALFONSAS NAKAS

Kai sausio 4 d. Keleivyje tai — S. Valiukienė, Danu-
rašiau apie artėjančią ” G ra
zinos“ premjerą, tai žadėjau 
neužilgo paskelbti ir solistų 
sąstatą. Tas "neužilgo“ už
truko taip ilgai, kad. vos 
mėnesiui iki premjeros beli
kus, skaitytojas teturi pro
gą sužinoti.

Jurgio Karna vičiaus ke
turių veiksmų opera "Graži
na“. kurios libretą Kazys 
Inčiūra rašė pasiremdamas 
Adomo Mickevičiaus poe
ma, gegužės 20 ir 21 dieno
mis ya statoma Chicagos 
Operos rūmuose (angliškai: 
Opera House; adresas — 
Madison Wacker Drive). 
"Gražinos“ statytoja yra 
Chicago* Lietuvių Opera. 
Tai "dainuojanti organiza
cija“, prieš dešimtį metų Į- 
sikūrusi ir savo dešimtme
čiui lietuvišką operą pasi
rinkusi. Apie organizaciją 
vėliau Dabar apie pastaty
mo dalyvius.

Dirigentas — Aleksandras

tė Stankaitytė. Stasys Citva- 
ras. Jonas Vaznelis ir V. 
Liorentas; aktoriai — K. 
Oželis ir J. Raudonis; žur
nalistas VI. Butėnas ir choro 
valdybos nariai — Vytautas 
Radžius, L Bildušas, K. 
Skaisgirys, V. Gutauskas, 
Antanaitis ir P. Olis. Pada
rytas nutarimas: 1957 m. 
kovo 30 ir 31 dienomis pa
statyti Giuseppe Verdi "Ri
goletto“. Pastaroji opera pa
sirinkta todėl, kad joje te
reikia vyru choro. Kai buvo 
užvesta propagandinė maši
na spaudoje, tai tuomet at
sirado muzikų bei žurnalis
tų. siūlančių nesitrukdyti su 
svetimtaučių kūriniais, o ei
ti tiesiai prie lietuviškos o- 
peros. Tarp kitų. jau ir tuo
met buvo siūloma "Graži
na“.

A. Kučiūnui diriguojant, 
"Rigoletto“ premjera ir se
kantis spektaklis praėjo su 
nepaprastu pasisekimu. A-

Worcesterio Lietuvių Piliečių Klubo vadovybė. Sėdi ii kairės i de šinę: vicepirmininkas Juozas Tribandis. knygų tikrintojas Juozas 
Matulevičius, sekretorius Julius Svikla, pirmininkas Kazimieras Tagmėnas. iždininkas Jask Kasperas, fin. sekretorius Vytautas 
Mačys, knygų tikrintojas Albertas Vieraitis ir fin. sekr. padėję jas Valteris Grimaila. Stovi ta pačia tvarka: Jonas Pocius. Vincas 
Kraunelis, Jonas Butkevičius. Kazimieras Paleliūnas, Benys Sava s-e. Juozas Norkaitis (maršalka). Juozas Jakutonis. Antanas 
Oklaitis (šeimininkas) ir Antanas Staliulionis. šitos vadovybės pastangomis buvo išmokėta skolų per 4 metus $100,000 ir gegužės 
7 dieną bus iškilmingai sudeginti įkaito raštai.

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet i- 
domu skaityti, todėl siūlome 
įsigyti šias mūsų žinomų 
žmonių gyvai parašytas at
siminimų knygas:

ATSIMINIMAI IŠ BAL
FO VEIKLOS, prel. J. B.

Kučiūh**, o jo talkininkas—į pie tai spaudos atsiliepimai 
Darius Lapinskas. Režisie- buvo labai geri. Tų pačiu valdybos pirmininko Vytau- 

1957 m. gruodžio 8 d. Chi-' to Radžiaus Būtina dar pri-riua — Kazys Oželis. Deko
ratorius — Vytautas Virkau.
Choru vadovai — Alice Ste- „
plieną. Faustas Strolia ir Al-j o 1958 m gegužės 17 d. —i koratorių Vytautą Virkau,

cagoje buvo duotas dar vie-! dėti viso dešimtmečio chor- 
nas "Rigoletto“ spektaklis, meisterį Alfonsą Gečą, de-

fonsas Gečas..
Solo parti jas atliks sekan

tieji dainininkai:
Lilija Šukytė — Gražina

gegužės 20 d. spektaklyje: 
Danutė Stankaitytė — Gra
žina gegužės 21 d. spektak
lyje; Daiva Mongirdaitė — 
Ramunė; Genovaitė Mažei
kienė — raudotoja; Stasys 
Baras — Liutauras; Algir
das Brazis — Rimvydas; 
Arnoldas Vokietaitis — 
kvieslys; Jonas Vaznelis — 
krivis; Stefan Wicik—Lai
mutis : Algimantas Grigas— 
jaunas bajoras; Julius Sav- 
rinavičius — I vaidila; Vac
lovas Momkus — II vaidila 
ir Bronius Mačiukevičius — 
III vaidila.

Kadangi "Gražina“ yra 
pirmoji lietuviška tradicinė 
opera, statoma už Lietuvos 
ribų (pernai Chicagoje buvo 
pastatyta Dariaus Lapinsko 
moderninė opera "Lokys“), 
verta pažvelgti į jos statyto
jus. Patikrinti, kas tie pa- 
trakėliai. išdrįsę dviem die
nom išsinuomoti Chicagos 
Operos rūmus su 3,500 kė
džių. pasamdyti 100 muzi
kantų simfoninį orkestrą ir 
įbristi į 60,000 dolerių sko
lą? Pasinaudoju Vlado Bu
tėno ruošiamos Chicagos 
Lietuvių Operos dešimtme
čiui paminėti istorijos juod
raščiu.

Taigi, pradžioje buvo tik 
vyrų balsas Tai 1954 m. 
Vlado Baltrušaičio lavinti 
pradėtas vyrų choras, kuris 
vėliau VI. Butėno vadina
mas Chicagos Lietuvių Vyrų 
choru "Vytim“. Atrodo, cho
ras egzistdv6f:jau seniau, bet 
Lietuvos operos solisto VI. 
Baltrušaičio perimtas nebe- 
pasitenkino vien paprasto
mis dainelėmis, o kartais ė- 
mė pasirodyti ir su operų iš
traukomis.

Lemiama data reikia lai
kyti 1956 m. rugpiūčio 11 d. 
Choro valdyba tuomet su
šaukė posėdį, kuriame daly
vavo: dirigentai V. Baltru
šaitis ir AL Kučiūnas; solis-

Toronte, Kanadoje (kur su
silaukta materialinių nuo- 
stolių).

Kai 1957 m. rudeni jau 
buvo pradėta ruoštis Ch. F.

bei pagrindinius svarbiau 
sius operos mecenatus — 
Mariją ir Antaną Rudžius.

nių apie Lietuvą, alkani in
ventoriaus kultūrinėms įstai
goms ir dešimčiai kitų "svar
besnių“ dalykų, tyliai ir gar
siai piktinasi "aukštomis“ 
lietuvių operos bilietų kai
nomis (po 10.8.6,5 ir 3 dol. > 
ir aplamai išlaidų sąmata.

Be šių žmonių neapsiėjo nei. tartum operos atsisakius, tie
vienas Chicagos Lietuviu O- 60.000 dol. tiesiai ir nurie- 

Gounod "Fausto“ pastaty-į Peros pastatymas. Rasčiau i dėtų į jų pageidaujamas į 
mui, tai buvo suorganizuo-1 nuo Pėdžios iki dabar ten i spragas. Deia, gyvenimo re
tas ir moterų choras, kuriam! dirbančių ir daugiau, bet. Į alybė yra tokia, kad pramo- 
nuo tada iki šiol tebevado-i kartoju, čia minimi asmenvs gos joje vaidina didelį vaid-j 
vauja seniūnė M. Momkie-^ suvaidino praeity ir tebevai- menį. Gerovei liejantis per 
nė "Fausto“ * spektakliai dina iki šiol patį didžiausią kraštus, kiek lietuviško pi- 
(kaip ir "Rigoletto“) ivykoį vaidmenį. nigo nuplaukia i Havajus.
Marijos aukšt. mokvklos sa-j Po čia atskleistos kad ir’ Bermudas. Acapulcas ir nu- 
lėje 1958 m. kovo 15 16 ir' ,,uPios statistikos, ar bekyla skrenda į.. Maskvą? Kiek 
99 Hiėnnmiė i vena klausimas. iog J. Karnavi-' lietuviško pinigo nueina i a-
dant 89 žmones, griežiant' ciaus Gražina“ bus tinka-1 merikiecių koncertų bei o- 
28 žmonių simfoniniam or-jmai pastatyta? Man regis—• peros sales, kiek į trečios rū- 
kestrui. Po "Fausto“ Vladas! ne- . j šięs kino teatrus, kur rodo-i
Baltrušaitis išsikėlė gyventi i "Gražinoje“ svarbiausią; mi dešimtos rūšies filmai ir 
i New Yorką > rolę vaidina choras. Jis re-j nesigėdinama po 2-3 dol.;

" ... , . Į petuoia mėnesių mėnesiais, už bilietą lupti? Kiek prau-'
Beveik kasmet seke P°, kaip kad repetuodavo prieš liojama labdaringuose ir pri-j 

vieną opera . 19o. m. «uvOj^tug p^tatymus. Dabar ir Vaciuose baliuose? Kiek?, 
pastatyta Bizet Carmen , solistai jau dirba išsijuosę.; Ogi milionai kasmet! Tie!

Jiems pasiruošti laiko už- 60,000 dol., 7.000 žiūrovu 
teks į lygiom padalinus.

1960 m. — "Trubadūras“,
1962 m. — G Verdi "Aida“,
1963 m. — P. Mascagni "Ca- 
valleria Rusticana“ ir R. Le- 
oncavallo "Pajacai“. 1964 
m. — G. Puccini "Tosca“. 
Švenčiant partizaninius me
tus ir r orint nepaprastai pa
gerbti žuvusiuosius už lais
ve. 1965 m. pavasari buvo 
atlikta G. Verdi "Reąuiem“ 
ir Bruno Margaičio. S.J., 
kantata "Vilniaus varpai“. 
Dainavo beveik 200 choris
tu. Visos 5.000 vietų McCor- 
mick Place koncertu halėje 
ta proga buvo išparduotos, 
ir keli šimtai žmonių bilietų 
negavo Pagaliau 1966 m. 
pavasari buvo pastatyta G. 
Verdi "Traviata“.

Nenorėdamas šio straips
nio užtęsti, nebeminėsiu ir 
kelių dešimčių vienoje ar ki
toje operoje dainavusių so
listų pavardžių, o taip pat ir 
pavardžių šimtais skaičiuo 
jamu moterų bei vvru, kurie

kiekvie-
Kaip prieš visus kitus pa-j nam tekainuoja tik trupučiu- 

statymus per visus dešimti ką virš pusdevinto dolerio, 
metų, Chicagos Lietuviu O- i O jeigu mažai aukojama gy- 
peros vadovvbė daugiausia į vybiniams kultūriniams rei- 
rūpesčio turi su finansais.
"Gražinos*4 samata, kaipmi-

Nuotrauka G; Naujokaičio

Aktoriai K. Vasiliauskas, Albina l'knevičiūtė, E. Vaičiulis. P. 
Sandanavičius ir režisieriaus Vyt. Valiuko rankos “Barzdos“ 
repeticijos metu. A. Landsbergio viena veiksmo faffmt-ėMimąas 
kartu su K. Ostrausko “Pypke“ New Yorke balandžio 29-tą d. 
S vai. vak. Van Wyck Junior High, 85 05 14 lt h St. Jamaica. N.Y.

Končius, 404
iliustracijų,

DU MEDINIAI !R TRYS 
GELEŽINIAI KRYŽIAI, 
Antano Šukio atsir inimai iš 
Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų, 376 psl. kaina . .$3.00

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas, 272 psl., kaina kietais
viršeliais ...................  $3.75,
minkštais viršeliais .. 82.50.

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

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

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

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

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

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

VYSKUPO P. BŪČIO 
ATSIMINIMAI, I tomas.

; 320 psl-. kaina $3.50.
SIAUBINGOS DIENOS, 

1944-1950 metu atsimini
mai. parašė Juozas Kapa- 
činskas, 273 pusk kaina $3.

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kalvaitytės-Karvelie-
nė», 360 psl.. kaina . .$3.50.

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

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėja Nėri), Pet
ronėlės Orintaitės, 234 psl. 
kaina ............................ •. $3.

j SIAURUOJU TAKELIU, 
K. B. Kriaučiūno. 178 psL. 
kaina ...............................$2.

kaina ....
daug

$5.00.

kalams, tai čia priežasčių 
reikia kitur ieškoti, 

nėjau, yra šešios dešimtvs Keleivio skaitytojai, ku
rie nori "Gražinos“ operatūkstančiu dolerių. Kodėl 

net 60,000? Todėl, kad mil-

ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU. Petronė
lės Liūdžiuvienės, 88 psk. 
kaina ...............................$1.

pamatyti. bet kurie gyvena
žiniškas sumas kainuoja toli nuo Chicagos ir neturi
simfoninis orkestras ir uni
joms priklausą, apskritai, 
scenos bei teatro darbinin-

ten draugų, galinčių bilietu - 
parūpinti, prašomi tuo rei
kalu rašyt: Lithuanian Ope

kai. Ir kodėl tik 60,000? Tai ra of Chicago. 6905 So. Ar-
todėl, kad šimto žmonių 
choras neima jokio atlygini
mo nei už repeticijose, nei 
už spektakliuose sugaištą 
laiką. Jeigu jiems būtų mo
kamas nors minimalinis o- 
perinių choristu atlygini
mas, sąmata siektų kelis

tesian Ave., Chicago, Illi
nois, 60629. Turi pažymėti, 
kuriam spektakliui (gegužės 
20 d. ar 21 d.) bilietų nori. 
kelių ir už kokią kainą. Kar
tu pasiųsti čekį. Norimu bi
lietų pritrūkus, rengėjai at
siųs pigesnius ir su jais pi-

šimtus tūkstančiu, ir jokia nigų grąžą Tuo pačiu adre- 
, gajjma RiųSti ir aukas o-

peros pastatymui paremti.
Statydama- tašką, prime

nu, kad per devynerius me
tus Chicagos Lietuvių Ope
ros operas pamatė 40,900 
žmonių, jų tarpe visa eilė

kita opera praeity, neigi 
"Gražina“ šį pavasari nebū
tų pastatyta. Kadangi bilie-

VVORCESTER, MASS.

Svarbu žinoti

Lietuviu klubo nariams

Balandžio 30 d. klube bu^ 
didelis pokylis, kuriame vi
si nariai bus veltui vaišina
mi valgiais ir gėrimais. At
eidami nepamirškite 
rešti nario knvgvtės.

BERLIN, CONN.

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

NEPRIKLAUSOMA LIE- 
, . . ... . TUVĄ ATSTATANT, Ra-
Lietuvi, ragavo didel, vagi Skipičio. 440 puslapių,

Lietuvis policininkas To-i^a’na ................................
mas Gergis (Gerdauskas) j ŽVILGSNIS Į PRAEITI,
sugavo vagį Johną Dell), ku-jK- Žuko, 
ris yra įvykdęs nevieną va- na ...........

476 psl., kai- 
................... $5

gystę. Jo pavogtų daiktų iri Tas knygas galite gauti 
pinigų vertė prašoka $100, i Keleivio administracijoje 

atsi-, 000 Dabar jis sėdi kalėjime i(636 Broadway, So. Boston, 
ir laukia teismo. M«“ °2'27’

visaip nrie pastatvmų prisi-j tų kainų nežmoniškai išpūsti 
dėio. Pasakysiu tik. kad. J rengėjai nenori, tai remiasi 
kain raudonu siūlu, per visą. ir eile mecenatu. Kas skaito 
dešimtmeti kartojasi maest
ro Aleksandro Kučiūno var
das, kaip svarbiausio, tie
siog nepamainomo dirigen-

Chicagos lietuviu spaudą,
mecenatų pavardes ir jų pa-j amerikiečių muzikų bei mu- 
aukotas sumas dažnai mato. i zikos kritikų, kurie po milio- 

Kai kurie visuomenės vei-! ninių tiražų dienraščius pa
to. Ir antras vardas — tai kėjai, vis alkani lituanisti-, skleidė lietuvių neįprastą į- 
Chicagos Lietuvių Operos nių vadovėlių, alkani leidi-1 vykį.

Gegužės 7 d. bus iškil
mingai sudeginti klubo na
mu įkaito raštai. Nariai yra 
kviečiami paskubėti įsigyti 
bilietus, nes jų tėra ribotas 
skaičius.

Julius Svikla,

sekretorius

Pr. Naunčikas

NAUJOS AKĖČIOS

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

DĖMESIUI !

GERA KNYGA DOVANAI

Jeigu norite kalbančiam 
angliškai padovanoti knvgą, 
tai pasirinkite dr. A. Šapo
kos "Vilnius in the Life of 
Lithuania“, 174 psl., da?g 
pave'kslų, kaina tik $1.50.
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Iš pavergtos Lietuvos

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Numato statyti žmoniškus 

butus

Lazdynų priemiestis Vil
niuje numatomas paversti 
stambiu naujamiesčiu, ku
riame būsią apgyvendinta 
apie 100 tūkstančių žmonių. 
Ten planuojama statyti, eilę 
daugiaaukščių gyvenamųjų 
namų, kuriuose būsią du mi- 
lionai kvadratinių metrų gy
venamojo ploto.

Toks planas rengiamas, 
turbūt, numatant galimybę 
atmesti rusų atneštą nuosta
tą, kuriuo miestuose -gyve-į 
namojo ploto norma vienam ‘ 
asmeniui nustatyta tik 9 kv.į 
metrai (maždaug 97 k-vadr.Į 
pėdos, arba 10 pėdų ilgio ir 
9.7 pėdų pločio kambarys).) 
Lazdynuos planuojama vie
nam asmeniui skini 20 kv.; 
metrų. Tai būtų daugiau 
ka: dukart, negu pagal ru- 
s?š.- -> standartą.

F: rengimai
n.-oe bendi. 'Kiškit*. ne 
"kazarmiški“, kaip ligšioli
niuose naujuosiuose pasta
tuose. Czenvony Sztandar 
pasakoja, kad tai būsią pel
kių, dvylikos ir net šejioli-į 
kos aukštų pastatai, ir juose, 
būsią ne tik vieno ar dviejų 
kambarių butukų, bet taip 
pat ir trijų bei keturių kam- 
bairių butų (neskaitant vir
tuvių). Nebūsią kambarių— 
"dešrų", kaip dabar (atseit, 
neilgu, siauru). Nebūsią irC* fc.' c fc

kišeniniu" virtuvėlių. -Vir
tuvės būsiančios didelės, ko
ridoriai platūs. B a Ikona i 
būsią nebe prie sienų iš lau
ko prikabinti „varnaliz- 
džiai“. o Įtrauktiniai, lyg 
kambariu tęsiniai. Neberei
kėsią balkonų naudoti skal
biniams džiovinti, kaip da
bar, nes ant stogų būsiančios 
Įrengtos dengtos skalbinių 
džiovyklos. O kambariuose 
didžiausia naujiena — sie
nose Įrengtos spintos ir vie
tos dulkių siurbliui bei 
„skalbiamai mašinai" (toks 
dvigubo kibiro aukščio in
das su elektriniu vibrato
rium).

Butai taip pat būsią aukš
tesni, negu dabar statomie
ji. Dabar butų aukštis irgi 
ne perdaug žemas. 2 5 met
ro (8.2 pėdos), bet žadama 
paaukštinti iki 2.7 metro 
(beveik 9 pėdos). Ir „arti
miausiais metais“ būsiąs iš
spręstas ir grindų medžia
gos klausimas, nes dabai 
grindims vartojamosios len
tos esančios... "tarptautinė 
problema“ (suprask, ir ki
tuose kraštuose vargas gau
ti geru lentų grindims).

Tokia žadama „šviesi at-

jų metų užgožėjo geriausias j 
Vilniaus ir kitų miestų dalis. 
Norom nenorom teks jas 
kęsti bent iki šio šimtmečio 
pabaigos.

Taip atsitiko dėl rusiško 
bolševikinio „planavimo"— 
beatodairiško skubėjimo di
dinti pramonę Lietuvoj ir 
tuo pačiu be saiko ir be ati
tinkamo pasirengimo didin
ti jos miestų gyventojų skai
čių. Tas privertė ir vietinius 
Lietuvos miestų tvarkytojus 
skubėti statvti ko daugiau 
gyvenamųjų namu. tenkintis 
rusų statybos kokybės pa
vyzdžiu sekimu.

Vilniaus Lazdynų nauja
miesčio projektą rengia lie
tuviai architektai (E. Čeka
nauskas ir V. Brėdikis). Jie 
be abejo, stengiasi bent nau
jąją. busimąją statyba Lie
tuvoje priartinti prie Lietu
ves kultūrinio lygio. Bet 
„štorminis“ Lietuvos miestu

rurrfatonu ugdvmo laikotarpis bus ii-* i-t ▼ • , •gam palikęs Lietuvoje šim
tus nelemtų savo „pamink
lų“. (Elta)

P: ___  širdies vožtuvu*

Kauno klinikinėj ligoni
nėj. prof. dr. Jurgio Brėdi- 
kio vadovaujamoj širdies 
chirurgijos klinikoj, kovo 
mėnesio vidury buvo pada
rytos dvi širdies vožtuvų pa
keitimo operacijos. Dviem 
ligoninis (vienas iš Šiaulių, 
kitas iš Kėdainių) buvo iš
imti reumato iškreipti vož
tuvai ir jų vieton Įsiūti kiti, 
dirbtiniai. Abu ligonys ge
rai jaučiasi

Operacijų stebėti buvo at
vykęs iš Maskvos prof. G. 
Solovjovas, kuris pareiškė 
(Tiesa, kovo 21). kad tokios 
operacijos neseniai pradėtos 
darvti Maskvoj, Leningrade 
ir Kijeve, ir jų atlikta apie, 
300. bet J. Brėdikio vado-; 
vaujamoj klinikoj esąs ge
riausiai pasirengęs kolekty
vas ir čia tokios operacijos 
galinčios būti atliktos „kuo 
sėkmingiausiai“.

Prieš keletą metų dr. J. 
Brėdikis lankėsi Vakarų Eu
ropoj (tada dar tik rengėsi 
daktaro laipsniui), siekda
mas susipažinti su širdies ir 
kraujagyslių operaci joms į
vartojamomis medžiagomis. 
Vėliau suorganizavo tokių 
medžiagų gamvbą Kaune. 
Dabar J. Brėdikis yra minė
tos klinikos vadovas ir pro
fesorius Kauno Medicinos 
Institute. (E)

Berniukų choras

Vienos berniukų choro 
pavyzdžiu, jau kuris metas

eitis“ butu srityje. Tuo tar-J via ir Vilniuje berniukų cho-
pu ji dar tik ant popierio. 
Ir Vilniuje tos ateities teks 
laukti dar mažiausia keletą 
n Ame šiandien sta- 
* "'u.- "amus ' ažiūros skir
tingos. . įvyz. ’i, dabarti
niuose bendrabučiuose už
augę jaunavedžiai apie nau
ją (dvieju kambariukų, apie 
30 kv. metrų) butuką svaic 
ja, kaip apie rojišką praban
gą. Bet pagyvenę žmonės, 
jei kuriems tenka apleisti 
senos statvbos namus ir kel

ias Ąžuoliukas“. Chore 
dainuoja 120 berniukų. Per 
septynetą metų choras yra 
pasirodęs ne tik beveik vi
suose Lietuvos miestuose 
bet ir Rygoj, Talline ir net 
Maskvoj. Kovo gale choras 
išvyko koncertuoti i Kije
vą Pažvmėtina. kad choras 

; ką t„. . Vgč rengti J. S. Ba
cho kantatą „Magnificat“ 
(su kameriniu filharmonijos 
orkestru ir keturiais solis
tais. kurių tarpe yra ir V. A- 
damkevičius). Vilniaus „ą-tis Į naujus kooperatyvinius

butus, sako, kad teksią bąig-į šuoliukai“ šią (religinio tu
jinančioje ir rinio) kantatą Kijeve atliksti gyvenimą karančioje 

plaišiojančioje dėžėje“, kaš- 
Urtjančioje keletą tūkstan
čių rublių

Tos „plaišiojančios dė-
iės" per kelioliką pastąjųeĄiteinas.

Dr. Carl (.oppoiino. savo antrosios žmonos lydimas, 
grįžta i teismą Nuplės. Fla.., kuris ji teisia už pirmosios 
žmonos nužudymą.

Lakūnas Robert Gauchie. kuris, lėktuvui nukritus to
limojoj Kanados šiaurėje, išbuvo 5s dienas didžiuos šal
čiuos ir vilku puolamas, kol buvo pastebėtas ir išgelbė
tas.. Jis čia sveikinamas savo draugu.

KANADOS NAUJIENOS
TORONTO ONT.

Lietuviu namu metinist ■ *■ *-
,r susirinkimas

Kovo 19 d. buvo kviečia
mas Lietuvių namų metinis 
susirinkimas. kvietimuose 
pažymint, kad nesusirinkus 
nurodytu laiku reikiamam 
narių skaičiui, kitas susirin
kimas kviečiamas po pusva
landžio ir bus teisėtas, bet
kuriam narių skaičiui atvv- « «•
kus. Taip ir buvo, nes iš ke
lių šimtų narių teatsilankė 
apie 30.

Lietuvių namai, kuriems 
netrukus sueis 15 metų. kai 
jie tarnauja Toronto lietu
viams. yra jiems daug davę, 
ir dabar yra jie labai reika
lingi.

Iš apyskaitų aiškėja, kad 
jie sunkokai verčiasi, kad 
1965 m. namai turėjo $494 
nuostolio, o 1966 m. paja
mos - išlaidos subalansuotos 
su $146 pelno. Priežastis: 
patalpų išnuomavimas su
mažėjo dėl ramu kuklumo: 
jie yra maži. netinka kon
certams. vaidinimams, net 
didesniems susirinkimams. 
Reikia pasitenkinti mažes
niais parengimais. Namai i- 
gyti buvo tada. kada turėjo
me mažiau pinigų, bet dau
giau lietuviško jausmo ir pa
reigos supratimo.

pirmą kartą. Sovietijoj jos 
iš viso dar niekas nėra gir
dėjęs. Kantatą prirengė cho
ro meno vadovas H. Perel-į 

(E) I

Išsiilgęs Lietuvos

Vilniaus operos solistas 
Eduardas Kaniava, barito
nas. šiuo metu gyvena ir mo
kosi Sofijoj. Bulgarijoje. 
Kaip išleidžiamąjį egzami
ną. rengiasi Sofijos operoje' 
dainuoti Rigoletto (Itališ
kai), o gal ir Figaro (irgi 
itališkai). Birželio mėnesi*• į
tikisi dalyvauti ten numato
mame tarptautiniame solis
tu konkurse ir po to grįžti i 
Vilnių, nes. sako. —„noris 
namo“. Sofijoje esą malonu, 
bet „nė žodžio lietuviškai“.

(E) į

Paskutinis posėdis
(Iš Juozo Audėno, anuomet Žemės ūkio ministro, 
dabar Vliko vicepirmininko, ką tik išėjusios knygos 
„Paskutinis posėdis“, kurią išleido Romuva. Knyga 
gaunama ir Keleivio administracijoje. Jos kaina $4.

Gera
dovana
Kai rengiatės duoti kokią 

dovaną angliškai kalban
tiems, nepamirškite, kad ge
riausia dovana yra knygk.

Prezidentui paprašius. A. j svarstytas ir politinių parti- ^tai kelios lietuvių rašy- 
Merkys. laikydamas ranko- jų centruose ir seimo užku-Į tojų parašytos ir Į anglų 
se maždaug prieš pusantros’ Ilsiuose. Būtų buvę patirta, kalbą išverstos knygos, ku- 
valandos iš Maskvoje esan-; ką apie tai galvoja platesni rios tinka dovanoms:

(Tęsinys)

CIO uzs. reik. min. gautą te- visuomenės sluoksniai. „Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.00.

legramą, po keletos Įvadinių Klausimo staigumas ir ne- 
žodžių. iš jos paskaitė jau j pasiruošimas jam buvo svar- 
iššifruotus tris pagrindinius i blausios priežastys, kodėl; 
skirsnius, kuriuose buvo iš-j niekas neprašė žodžio, 
dėstyti sovietų reikalavi- žvilgčiojome vienas Į kitą. Linden Tree“ (Vinco Kre
mai: Į o gal daugiausia i preziden-į vės), 128 psl., kaina $3.95.

1. kad tuojau būtų atiduo-j tą. Posėdyje dalydavo ir nys ..Lithuanian Quarte»“ (A.
buvę vid reik. generolai - .Musteikis. \ it-Baroll„ M a.

kauskas ir Pundzevičius, Landsbergis ir I Šeiniu,), 
kurie, kaip \ alstybes Gyni- 2O9 , kaina * 95
mo tarybos nariai, žinojo,
jos nusistatymą ir galėjo tu-' „House Upon the Stnd“ 
rėti savo nuomonę Bet nei (Jurgio Gliaudos), 168 psl.,

ti teismui 
min. Skučas ir valstybės sau
gumo dir. Povilaitis, kai}) 
tiesioginiai kaltininkai pro
vokaciniu veiksmų prieš so
vietų Įgulas Lietuvoje:

2. kad tuojau būtu sufor-; 
muota Lietuvoje tokia vy
riausybė. kuri sugebėtų ir 
būtu pasiruošusi laiduoti 
darbingą Sovietų Sąjungos

vienas iš jų neėmė žodžio. 
Kol šitokio konkretaus ii 
pavojingo klausimo prieš a- 
kis nebuvo, jie greičiausiai 
buvo visai aiškiai apsispren-1 
dę bet kuriuo atveju priešu:'ir Lietuvos savitarpines pa-: 

galbos sutarties igvvendini- pasipriešinti ginklu. Tačiau 
ma ir ryžtingai sutramdyti atsidūrus tokios žiaurios tik- 
sutartieš priešus: * rovės akivaizdoje, galima

3. kad tuojau būtu laiduo- tarti tik labai apgalvotą žo- 
tas laisvas perleidimas i Lie-i db arba Pradėti veikti, tik 
tuvos teritorija sovietų ka
riuomenės dalinių jiems iš-
siskirstvti svarbesniuose Lie- *tuvos centruose tokiame kie
kyje, kurio pakaktų, kad bū
tu laiduotas Sovietu Sąiun-

kelis kartus tos visos veiklos 
pasekmes pergalvojus.

'The Herdsman and the

kaina $3.95.

„The Ordeal of Assad Pa- 
sha“ (L Šeiniaus), 61 psl-, 
kaina S2.G0.

„The Maker of Goda“, 
Ten Lithuanian Stories, pa
rašė Stepas Zoborskas, 131 
psl., kaina $3.00.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo- 
seph B. Končius, 211 pal., 
kaina minkštais viršeliais

Min. pirm. A. Merkys ar į $3, kietais $4.
posėdžiuose,, ar kitokiuose 
susibūrimuose visuomet pa
sistengdavo i save atkreipti

Mūsų kolonijai renkalin- 
gi dideli, gražūs namai, ku
riuose būtų salė su devyniais 
šimtais ir daugiau kėdžių 
Tada juose būtų galima 
rengti ir Vasario 16-sios mi
nėjimus, didesnio maste 
koncertus ar vaidinimus ii 
išnuomoti kitataučiams pa
našiems ieikalams. Tokiu 
patalpų badas. Jos jau užsa
komos prieš metus ar anks
čiau.

Vienuolių parapija, teisy
bė. turi didokas ir nebloga? 
patalpas, bet jos visiems 
tarnauti negali, nes jos rei
kalingos parapijos ir jos or 
ganizaciju reikalams. Ki
tiems nelengva tenai „Įlįsti“, 
o ir gavus reikia už porą tre
jetą valandų mokėti nepa
prastai aukštą nuomą.

Jeigu dabar namų dali
ninkai turėtų tiek užsidegi
mo, kiek jo turėjo anuomet 
Įsigyjant duos kuklius na
mus. nesunku būtų turėti 
tikrai pasididžiavimo vertus 
naujus namus.

Tylus ir darbštus

sukaktuvininkas
Kadai? ■ gyvenęs ir veikęs 

Toronte, o dabar gyvenąs 
So. Woodslee. Ont.. apylin
kės kaime ir rašąs savo atsi
minimu- Stasys Taurinskas 
kovo 4 d. minėjo savo am
žiaus 80 metų sukaktį.

Tiek išgyvenęs ir veikęs, 
sukaktuvininkas turi daug 
ką prisiminti. Būtų malonu, 
kad tie jo atsiminimai grei
čiau išvystų dienos šviesą.

Sveikinu sukaktuvininką 
ir linkiu sveikatos!

Laukia Vilko pirmininko

Vliko pirm. dr. K. Valiū
nas balandžio 29 d. kalbės 
Hamiltone, o balandžio 30 
d. Toronte. Jam priimti jau 
sudarytas 7 asmenų komite
tas

gos ir Lietuvos savitarpirės kitų dėmesį. Jis mėgdavo 
pagalbos sutarties vykdy- sumegzti naują anekdotą ar 
mas ir užkirsti provokaci- ką nors linksmai dėstyti, 
niai veiksmai prieš sovietų Jausdamasis pranašesniu, 
Įgulą Lietuvoje. administravimo darbe būda-

Sovietu Sąjungos vvriau- vo trumpas ir konkretus. II- 
sybė laukia Lietuvos vvriau- £okai dirbdamas savivaldy- 
svbės atsakvmo iki birželio bėJe ir J° vyriausybėje, ži
lo d. 10 vai. rvto. Negavi- n°Jau- kad J1S ls kiekvieno 
mas Lietuvos vvriausvbėU skalavo gero pasiruošimo, 
atsakymo iki to termino bus Darant pranešimą, turėjai 
vertinamas, kaip atsisakv- nemikčiodamas tiksliai is- 
mas nuo vykdymo aukščiau dėst-Xti savo nuomonę vienu 
nurodytu Sovietu Sąjungos ai ^itu klausimu, kartu pa
reikalavimu " teikiant aiškų ir konkretu

Merkys ‘perskaitė šiuos pasiūlymą. Tai vertinga ad- 
bolševiku reikalavimus ga- niinistiatoriaus savybe, 
na liūdnu ir net drebančiu Merkys, dar jaunas būda- 
balsu. Iš kiekvieno jo tarto mas. kaip ir dažnas ano me- 
žodžio tryško susijaudini- to inteligentas, greitai pate- 
mas. Perskaitęs viską, su- ko Į valdžios viršūnes ir pei 
stojo. Jautėsi, kad bolševi
kų grėsmė jo nebuvo per
galvota ir dėl jos savo nuo
monės nesusidaryta. Užvieš
patavo nyki tyla Prieš to
kius baisius reikalavimu?

Gal dėl to jame buvo išbujo
jęs toks didelis savimi pasi
tikėjimas Iš tolo stebint, 
jis kaikam atrodė dau- 

niekas nebuvo greitomis pa-j giau baisus, negu pagarbus,
siruošęs ką nors pasakyti ir.) Tarnyboje ji§ dažnai, be pa- 
suprantama. niekas ir neno-j šalinės protekcijos, pasiro-i 
rėjo pradėti kalbėti. dydavo geros širdies žmo

\ isos šios knygos yra gra
žiai Įrištos.
ccaeoseoscoeoooooeoeoeeoo

Knygos
jaunimui

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

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

MEŠKIUKAS RUDNOSIU-
, C- 1 • ! KAS. eiliuota pasaka, para-visą nepriklausomybes lai- v Xemunėlis ‘Iabai 

kotarpi nuo jų nenuslydo. gražiai Y. S. Stančikaitės 
iliustruota, trečioji laida, 
pasaka ir Lietuvoj turėju
si dideli pasisekimą. Kny
gos kaina..............$3.00.

BALTOSIOS PELYTĖS
KELIONĖ Į MĖNULĮ, 

parašė Danutė Bindokie-
Nors per paskutines tris gumi. Jis sutikdavo ir su ma-l n^- Psb, kaina .... $1.50

savaites bolševikai buvo pri- no administraciniu princi- ŽAIŽARAS, D. čibo pasaka
* 1 • _  — • i • ___ !_>. L. • ____ m O vincmmc figalvoję mūsų vyriausybei 

visokiu kaltinimu, bet kad 
jau kėsintųsi visiškai krašte 

Į okupacijai, su tuo posėdžio 
dalyviai dar nebuvo susigv- 
vene ir anksčiau tokio gali
mo Įvykio nesvarstę.

Iš A. Smetonos atsimini
mų (Margutis, 1955 m. Nr 
7-8) matyti, kad Valstybės 
Gynimo Taryba tą klausimą 
svarsčiusi ne vieną kaj'tą. 
Ten buvęs sudarytas ii’ aiš
kus nusistatymas gintis prieš

pu: valstybei — teisėtumas 
o piliečiui — teisėtumas ir 
teisingumas.

Bet šiame Lietuvos vals
tybės lemiamame posėdyje 
Merkys buvo visai kitoks 
negu kitados. Jis vengė bet 
su kuo sueiti, savo mintis 
vienu arT<itu klausimu dės 
tyti. Matėsi esąs visai pri
blokštas, siaurai užsidaręs ii 
net svaidąsis nejaukiais 
žvilgsniais. Atsisėsti pasi
rinko tolokai kampe stovinti

bet kuri užpuoliką visomis’krėslą ir jame giliai susmu-
jėgomis. Deja. ir su Valsty- ko. 
bes Gynimo Tarybos nusi
statymu vyriausybė nebuvo 
supažindinta anksčiau, jo
kiu žodžiu nebuvo apie tai 
ir šiame posėdyje painfor-! LIETUVIŲ IŠEIVIJA A
muota. Jei toks klausimas MERIKOJE, St Michelso 
anksčiau būtų buvęs disku-

(Bus daugiau.)

• tuotas, būtų buvusi iš anks- 
j čiau sudaryta aiški nuomo
nė. ką tokiu pavojingu kraš
tui momentu turėtume dary
ti. Toks tikslus vyriausybės 
nusistatymas būtų buvęs pa-

no vaizdžiai parašyta ši- 
krašto lietuvių istorija 
500 puslapių, kaina mink 
štais viršeliais $4.00, » 
kietais $5.00.

mažiesiems, teisybė dide
liems, Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis,
kaina .................. $1.50.

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai
na ........................... $1.80.

GINTARO TAKAIS, J. Na- 
ūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų. 64 nsl.. kaina $1.80. 
GINTARĖLĖ, J. Narūnės 

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

Ta pati anglų kalba, .. $.1. 
KETURKOJIS UGNIAGE

SYS, D. Rudokienės pa
rašytas labai Įdomus pa
sakojimas. gera dovanu 
vaikams, bet ir senelia’ 
su Įdomumu ir malonumu 
skaitvs. Kaina tik $2.00. 

MĖLYNU KARVELIAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai
na ..........................  $1.50.

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

♦*♦♦♦♦•♦#•***♦♦*♦*****♦**♦♦*#**** OOOOOOOOOOOaOOOOOaOMBMM
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Pasikalbėjimas 
Maikio so Tėvo

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Lietuviai pastatė ligoninę 

sveikstantiems

Dr. Donald Grigg (Grigu- 
tis), jo senuo laidotuvių di
rektorė Elena Karlonienė ir 
Edward Reese pastatė ir'

Lietuviai Australijoje
J. ARMINAS

Keleivio korespondentas Australijoje

Prieš pradėdamas teikti Kaip jau minėjau, austra- 
baigė įrengti 800 tūkstančių' Keleivio skaitytojams žinių lasyra miesto žmogus, taigi 
vertės ligoninę sveikstan- j iš lietuvių gyvenimo Austrą- ir lietuviai susibūrę keliuose 
tiems. Ji bus įrengta labai H joje, noriu supažindinti dideliuose miestuose — stei- 

skaitytojus su pačia Austrą- tų sostinėse. Skaičiuojama, 
lija, nes, geriau pažįstant kad Sidnėjuje gyvena apie 

Į kraštą, geriau bus supranta- 3.500. Melbourne apie 2,500. 
! mas lietuvių gyvenimas ir jų Adelaidėje — 2,000. Brisha 
veikla šiame krašte

moderniškai ir yra tik uz 
vieno bloko nuo General li
goninės.

Lietuvių bendrovės 

susirinkimas

New Britain Lietuvių 
Bendrovės susirinkimas bu
vo kovo 12 d. Jame išrinkta 
šių metų valdyba ir nustaty
tos ateities veiklos gairės. 
Susirinkime paliesti ir bend
rieji lietuvių reikalai, taip

nėję. Perthe, Hobarte, Can-

| turint prieš akis bendrąjį 
Australijos vaizdą.

Apie autorių:

Jurgis Arminas vra pir-' 
mojo lietuvių laikraščio 
Australijoje — Australijos 
Lietuvio — įsteigėjas ir re
daktorius. Jis buvo pradėtas 
leisti 1948 m. rugsėjo 12 d., 
kada pats redaktorius ir kiti 
lietuviai ateiviai dar tebegy
veno stovyklose. Dabar J. 
Arminas redaguoja Adelai
dės Lietuvių žinias.

KOMUNISTŲ PARTIJA—

PONŲ PARTIJA

Sovietų Sąjungos komu
nistų partijoje šių metų sau
sio 1 d. buvo 12.684.133 na
riai, tai yra 6*. visų gyven
tojų. Narių tarpe "baltakal- 
nierių“ yra 45.9'<. darbinin
kų 38.1/t, žemdirbių 16',.

Moterys sudaro 20.9', vi
sų narių. Per metus iš parti
jos pašalinta 62,868 nariai 
dėl veiksmų, nesuderinamų 
su komunisto vardu.

Australija — penktasis ir berroje, Geelonge — po ke- 
pats mažiausias kontinentas lėtą šimtų. Be to,
Žemėje. Jos plotas arti
milionų kvadratinių mylių. Įima sutikti kone visoje 
tai yra beveik toks pat. kaip Australijoje, 
ir Europos kontinento. Ta- Yra sakoma, kad trys ru- 
čiau gyventojų Australijoje, sai — revoliucija, trys ang

J —z........ v-----po Vieną
3 ■ kitą lietuvį arba ir šeimą ga-

lai — biznis, na, o apie lie
tuvius galima sakyti, kad 
trys lietuviai — penkios or

yra iš viso apie 12 milionų, 
tuo tarpu gi Europa išmai- 

pat ir JAV pasirašyta su So-| tina per 500 milionų. To 
vietų S-ga konsularinė su-j priežastis yra labai papras- ganizacijos. Taip ir Austra-
tartis. ................... ; ta: Europeje kone visa že- lijoje gyveną lietuviai turi

J valdybą išrinkti: pirm. mė. išskyrus gal kalnus, yra galybę organizacijų. Vienos 
Juozas Fetuskis. vicepirm. tinkama daugiau ar mažiau1, jų sukurtos tam, kad prisi- 
Juozas Balčiūnas, sekr. Pra- ( žemės ūkiui, tuo tarpu Aust-j mintų, kuo jų nariai yra bū
nąs Andriukaitis, ižd. Bei- rali ja yra pusiau dykuma. į vę Lietuvoje (pav teisinin- 
nardas Vilčinskas. Kontro- Tik Australijos pakraščiuose J kų draugija), kitos, kaip 
ės komisija: Kazimieras žemė daugiau kultivuojama skautai, sportininkai. įsijun 
itaciiiiroitic k'a^miorae 7,9. Australija kenčia stoką van- gė į vietines organizacijas 

dens (lietaus). Yra dideli ir, kaip lietuviški vienetai, 
j plotai dykumų, kur. turbūt.! tęsia veiklą kaip ir tėvynėje, 
amžiais nėra buvę lietaus,! Visus lietuvius, bent teo- 
tačiau didžiausi plotai yra j retiškai. dengia Australijos 

! pusiau dykumos, kur šiek į Lietuvių Bendruomenė, ku- 
tiek. nereguliariai, iškrinta! ri yra Pasaulio Lietuvių

Stasiukaitis, Kazimieras Za- 
vickas ir Juozas Leibelis.

— Maik, ar tu matei, kaip glausiu aukštųjų mokyklų 
aną nedėldienį Bostono studentai ir studentės. Tarp 
miesto parke piknikas buvo baltųjų buvo matyti nemaža 
sumurdytas į varlių prūdą? ir juodųjų. Vienas buvo

— Ar tėvas tenai buvai? dviejų mergaičių atlydėtas
— Aš, Maiki, per televy- važiuojamoj kėdėj ir su gita-

žą žiūrėjau. ! i a. Apie 3-čią valandą buvo
— O aš tenai buvau. ; jau apie 7,000 žmonių. Ne
— Nu. tai pasakyk, kas tą Į simatė jokių plakatų, susi

jomarką surengė ir kam jo įinkusieji prieš nieką nepro 
reikėjo? į testavo. Atrodė, kad jiems

— Tai buvo mokyklinio! nerūpi nei Vietnamo karas 
jaunimo amerikietiškas pa-į nei partijų politika, o vien
silinksminimas. Agliškai jis 
buvo pavadintas "be-in“. 
Lietuviškai gal būtų: "bū
kim krūvoje“.

— Ale aš girdėjau žmo
nes kalbant, kad tai buvo 
kažkoks meilės jomarkas 
Tai pasakyk, kaip tą meilę 
aš turėčiau suprasti.

— Tas "be-in“ turėjo bū
ti artimo meilės demonstra
cija. tėve. Tai nebuvo tokia 
meilė, kaip vaikinas myli 
merginą, bet greičiau tokia 
kaip kaimynas myli kaimy
ną, arba draugas draugą.

— Nemeluok. Maiki. žiū
rėdamas to "be-in“ jomar- 
ko televyžoje, aš mačiau 
tik ištvirkimą. Vieni kitus 
stumdė, griuvo vienas anl 
kito, ant galo visi sugarmė
jo su visom drapanom į var
lių prūdą arba. kiap jį an- 
gelskai vadina, Frog Pond.

— Tai nebuvo ištvirki
mas, tėve. Tai buvo lyg ir 
krikštas, pradžia žmoniško 
sugyvenimo. Kai juodvei- 
džių agitatoriai ruošia de
monstracijas triukšmui kel
ti, langams daužyti, krautu
vėms plėšti, tai čia buvo ge
ros valios maišytų rasių pa
silinksminimas. Tai buvo 
pavyzdys, kaip baltieji turė
tų su juodaisiais bendrauti.

— Ir į prūdą vieni kitus 
murdyti?

— Tas "murdymas“. tėve. 
buvo ne blogo noro elgesys. 
Stumdė vieni kitus juokais

tik amerikietiškas ”fun“ 
Vienas Bostono Kolegijo: 
studentas apibūdino šį būr 
žodžiais: "Daugybė žmonių 
ir jie čia daro, ką nori. Dau 
gybė kreizių “ Vieni skam 
bino gitaromis, kiti dainavo 
o mergaitės rašė vaikinams 
ant kaktų, ant veidų ir an* 
nugarų stambiomis raidėmi 
LOVE. Rašė sau ant kaktų 
tą žodi ir jos pačios. Vienas 
studentas dūrė mergaite 
pirštu į kaktą ir klausia 
"Kas čia? Ką tas žodis rei: 
kia?“ Ši atsakė: "Tai meilė 
Man patinka čia buvoti, nes 
žmonės čia žmoniški ir pro
tingi“.

Vakarop prasidėjo šokiai 
ir žaidimai. Apie 50b jau
nuolių susikabino rankomis 
i dideli ratą ir pasišokėdami 
pradėjo suktis ir dainuoti 
Staiga ratas trūko ir visi su
krito i vidurį. Tas pasikarto 
jo keletą kartų. Pagaliau 
tas žmonių ratas įsisuko 
prūdą ir vandeny ėmė suktis 
pasišokėdamas. Galų gale 
ratas pakriko, ir "tyneidže- 
riai“ pradėjo vieni kitus taš
kuti bei murdyti i vandenį. 
Dvi mergaitės įritino į prū
dą studentą su važiuojama 
kėde. ir tas pradėjo iškelto
mis rankomis skambinti gi 
tara. Ant kranto šunelis, pri
kišęs snukį, pradėjo žiūrėti 
į varlę, o vyras, žiūrėdamas 
i tą šuneli, sako: "Vyrai, 
čia jau tikra meilė!“ Cam-

Ir milionieriai kartais 

nusvyla nagus

Čia seni namai griaunami, 
o naujų mažai statoma Šei
myniniai žmonės priversti 
kraustytis iš miesto. Jie per
ka ar statosi namus Berline, 
Plenvillėj, Kensingtone ir 
kitur, o pavieniai, kurie sam
dydavosi kambarius, neturi 
kur dėtis. Jeigu ir suranda 
kokią lindynę, tai turi mokė
ti labai aukštas nuomas, ir 
todėl iš mažų pensijų dar 
sunkiau pragyventi.

Prieš porą metų. rodos, 
New Yorko milionieriai pa
statė porą didžiulių namų, 
bet darbo

lietaus. Tokiose vietose gali 
išsilaikyti avys.

Bendruomenės padalinys. 
-Jos krašto valdybos buveinė

Tačiau Australija gali iš- pagal nusistovėjusią tradici
Japonas Ikuo Kashima savo laively, kuriuo jis tikisi iš 
Long Beach, (ak, nuplaukti per 100 dienų į už 6,000 
mylių esant; Y'okohamą (Japonijoje). Jis jau kartą mė
gino tai padaryti, bet nepavyko — laivelis sudužo į uo
lą prie Catalina salos.

maitinti daug didesnį žmo
nių skaičių, negu jų dabar 
ten gyvena. Kiek tiksliai — 
pasakyti sunkoka, tačiau 
manoma, kad bent 100-150 
milionų žmonių galėtų iš
maitinti.

Australijos ūkio pagrin
das dar iki šiol yra žemės 
ūkis: 160 milionų avių, 15 
milionų galvijų; iš javų vy-J parengimus 
rauja kviečiai, toliau mie ’ ’oet aaroo žmonėms juose / •- * _ .butai neįkandami, nes už Zemes uk“ P10’

mazą butą reikia mokėti loO , ....j i - j • t- - • 4. - daro daugiau kaip pusę vi-dol. ir daugiau. Jie stovi tus- k . vprtx?
ti. Siūlo juos pirkti miesto, A .---- pramoneAntrinė sir.ar-

ją yra Sydnėjuje, kur dau
giausia susibūrę lietuvių. 
Kiekviename didesniame 
mieste yra Bendruomenės 
padalinys su savo valdyba, 
kuri atstovauja lietuviams 
prieš svetimtaučius, o taip 
pat organizuoja tautinių 
švenčių minėjimus bei kito
kius visuomeninio pobūdžio 

Viena iš di
džiausių problemų būna su
dalyti valdybą, kuri bent 
metus galėtų atstovauti vie
tos lietuviams. Visi kratosi 
pareigu, kaip užkrečiamos 
ligos. Tačiau paprastai, po 

ilgesnių tą- 
su-

lipdyti.
Vietines Bendruomenės

valdybas renka visuotiniai

Jau baigiamas parduoti

1967 METŲ "KELEIVIO“

>a\ ivaidybei, bet ši nepei ka, kl-aj autra daugiausia užsie- trumpesnių ar ilgesnių 
nes jie nėra pritaikyt, darbo ; kapi ,0 8dgk kurisisynių. valdybą pavyksta
žmonėms gyventi. • plaukia i Australiją iš Angli- KALENDORIUS
Nugriaus Commercial gatvę' Jos’ Japonijos ir mažesnėm 

sumom iš Kitų kraštų.
Vedant

nugriauti
greitkelį, tenka: 
Commercial gat-!

Palyginimui pasakytina, narių susirinkimai, kūne 
vyksta kasmet. Krašto val-, kad Australijoje kiekvie-

vę. kurioje yra policijos, ug-i niems2’ 2 žmonių tenka vie- dybą renka dviems metams 
niagesių stotys, Swift mėsos j nas automobilis Kelių pro-j specialūs atstovai, kurie ren- 

blema sunki ir sunkiai: kami apylinkiųsandėlis ir daug kitų preky
bos pastatų. Jau statoma 
moderniška policijos stotis 
Elm ir Church gatvių kampe. 
Ten bus teismas ir kitos į- 
staigos.

Pr. Naunčikas

visuotinių
sprendžiama ypatingai dėl Į susirinkimų proporcingai e- 
didelių atstumų tarp tirštai; šamam toje vietoje lietuvių
apgyventų vietovių.

Apie 80'- visų gyventoju
yra susibūrę miestuose, to
dėl australas yra miesto 
žmogus. Australijos vyriau
sybė stengiasi kiek galėda
ma didinti gyventojų skai
čių. todėl kasmet į Australi
ją atvyksta apie šimtas tūks
tančių imigrantų iš Įvairių 
šalių, daugiausia Europos ii 
Anglijos.

Į skaičiui. Paprastai, atstovų 
suvažiavimai vyksta jau tra
dicija tapusių Lietuvių Die
nų metu. kurios būna kas 
antri metai per Kalėdų atos
togas paeiliui didesnėse stei- 
tų sostinėse (Sydney. Mel
bourne, Adelaide). Lietuvių 
Dienų metu vyksta daug į- 
vairių meno bei sporto pa
rengimų, tuo būdu palaikant 
lietuviu glaudų tarpusavį

Pirmieji lietuviai Į Aust- bendradarbiavimą ir puošė
raliją via atvykę jau prieš 
daugelį metų. bet jų skaičius 
buvo vos kelios dešimtys. 
Lietuvių skaičius pradėjo 
smarkiai augti, kai buvo ati
dalytos durys ”d i piečiams”, 
išblaškytiems po Vokietijos 
stovyklas.

lėjant lietuvišką dvasią jau
nimo tarpe, kuris pamažu 
tolsta nuo lietuvybės.

Be Australijos Lietuvių 
Bendruomenės, kūną var
giai galima pavadinti orga
nizacija. nes jos narių ne 
saisto jokios pareigos, yra

I Pirmasis lietuvių trans-Į dar daugybė kitų specialiem 
buvo tipiškas amerikietiško portas po Antrojo pasauli

ir juokėsi. Suprantama, ga-: bridge kolegijos studentė 
Įėjo būti rimčiau Bet kuri prilipino sidabro žvaigždę 
juokai, ten rimtumas nesi-! prie savo kaktos ir staksėda- 
maišo. i ma kalbėjo: "Aš esu Afro-

— Nu. tai 
man, kaip tas

papasakok 
viskas prasi-

ditė. aš meilės deivė!“ O ki
ta leidė. jau nebejauna, žiū-

dėjo, ba pradžios aš nema- rėdama, kar;> vienas "bytni
kas“ su varvančia barzda 

be-in“ prasidėjo rioglinosi iš prūdo, tarė:
pradėjo "Atrodo, kad jis pirmą kar

tą šimet išsimaudė“.
Reikia pasakyti, kad tai

ciau.
— Tas

lėtai. Jaunimas 
rinktis popiet. Iš pradžios
nedideliais būreliais. Dau-

jaunimo "good time“. Gal 
nieko čia nelaimėta, nieko 
apčiuopiamai nenuveikta, 
bet ir nieko blogo nepada
lyta Visi išsiskirstė ramiai.
Neišmuštas nei vienas lan
gas. neapverstas nei vienas 
automobilis, ir niekam ne
pramušta galva.

— Nu. bile tik tu negavai
mušti, tai viskas olrait, Mai-1 gi apie 1.0oO dar vis gyvena 
ki. svetimšalio teisėmis.

tikslam organizacijų. Vienos 
nio karo atvyko i Australiją jų vra registruotos ir turi 
1947 metų lapkričio mėnesi, juridinio asmens teises, ki- 
ir transportai tęsėsi keletą tos daugiau popierinės, sie- 
metų. Kiek šiuo metu lietu-Į kiančios tik tam tikros gru- 
vių yra Australijoje —sun-; pės žmonių tarpusavio
ku tiksliai pasakyti, tačiau, berdradarbiavimo. 
remiantis skelbiamais sta-1 Manau, kad šiam kartui 
tistikos duomenimis, ju yra pakaks Kitose korespon- 
apie 10,000. Iš jų apie 9,000 dencijose pamažu supažin- 
priėmė Austi alijos pilietybę. dinsiu Keleivio skaitytojus

BELIKO TIK KELIOS DEŠIMTYS EGZEMLIORIŲ!

Jo turinys:

Iš pat pradžios eina gamtos reiškiniai, toliau kalen- 
doriumas su krikščioniškais ir tautiškais vardais.

Be to, kalendoriuje aiškinama: ką reiškia ameriko- 
nizmas, anarchizmas, imperializmas, socializmas, bolše
vizmas bei komunizmas ir kaip pasidarė komunizmo fron
to skilimas? Kaip atsirado fašizmas, nacizmas, sindika- 
lizmas, technokratija ir šaltasis karas?

Kas yra 15-kos valstybių blokas, kuris vadinasi 
NATO?

Kodėl Sovietų Rusija nemoka skolų Jungtinių Tautų 
organizacijai?

Ar tikrai Lietuva yra pasmerkta žūti?
Kaip sudilo Atlanto Čarteris?
Kaip didelis Kinijos pavojus Amerikai?
Kiek dabar Sovietų Rusijos gyventojų?
Vietnamas faktų šviesoje-
Straipsnis Jaltai prisiminti.
Kiek vertas mėnulis?
Kodėl žemė dreba?
Amerikos karų nuostoliai.
Kas išrado televiziją?
Pamirštas svarbus mūsų istorijos momentas.
100 metų nuo d-ro Kazio Griniaus gimimo.
Pasaulio skolos Amerikai.
Be to, kalendoriuje yra daug gerų dainų, eilių ir dar 

geresnių juokų.
Kalendorių redagavo STASYS MICHELSONAS 

Kalendoriaus kaina — 95 centai

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127

su lietuviška veikla Austra- 
1 lijoje. Ji bus suprantamesnė,!
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MOTERŲ SKYRIUS
ANTANAS VAIČIULAITIS

Karaliaus Vytauto vėliavnešys 
Kaributas

Padavimas

(Tęsinys)

kaErzėdami grižo pasiuntiniai ir pranešė Timūrui 
girdėję.

Prabilo chanas:
— Prieš mano veidą dreba visa žemė. Kur aš žengiu, 

griūva miestai ir krenta žmonės. Kur mano žirgas pasta
to kanopą, niekados ten jau neželia žolė ir nepražysta 
ložė. Ir aš klausiu nūn įjsų ir pątgąj savęs: kas yra tasai 
vyras, kuris drįsta stoti mano akivaizdoje ir ginčytis 
su manim?

Tuos žodžius sakydamas, jisai pamojo ranka ir davė 
ženklą pulti lietuvių pulkus. Vilnis po vilnies totoriai griu
vo ant karaliaus Vytauto .gretų, krito nuo savo žirgų ir 
mirė Vienok jų eilėms nebuvo nei galo nei krašto: kaip 
marių bangos, jie ėjo ir ėjo. Tarytum skėrių debesys, jie 
čia skriejo iš pietų, čia iš rylų, čia vėl lyg iš žemių išaugda
vo tenai, kur prieš akimirką jų nė bute nebuvo ir tik žolė 
tyvuliavo. Lietuviai kovėsi visą dieną, ir aštri lėkė strėlė 
iš jų lanko. Kai saulė leidosi, karalius Vytautas ir jo kuni
gaikščiai pamatė, kad totoriai juos jau supa. Jis davė 
ženklą bėgti ir gelbėtis. Bet daugel jo vyrų jau nepakėlė

KELEIVIS, SO. BOSTON

Wilhurn Cobb iš San Francisco rodo didžiausią perlą, 
kuris susideda iš 127.574 grūdelių ir kuri jis tikisi par
duoti už tris su puse milionų dolerių. Tą 14 svarų ir 1 
unciją sveriantį perlą Cobb gavo iš Dyako giminės (Fi
lipinuose) vado už jo maliarija sergančio sūnaus gy
vybės išgelbėjimą.

Teisės patarimai

Klausimas

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa 
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir iš
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia paž:mėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

I Atsakymas

ANGLIJOS KARALIENES 

TURTAI

Anglijos karalienė Elz
bieta II yra gal pati turtin-

IR REIKĖJO TAIP 

ATSITIKTI...

Raul Estrada Meksikos

Atvykę į Ameriką, apsi- Atsiminkite, kad advoka- 
gyvenome pas savo sj>onso- tas tik interpretuoja, aiškina 
rius: žmonos tetą ir jos vy- it' taiko įstatymus. Jis jų nė
ra. Vaikų jiedu neturėjo. Iš- tašo. Įstatymdavystės istai- 
gvvenę pas juos beveik me- gos leidžia įstatymus. Man 
tus ir susiradę darbus, išsi- atrodo, kad Tamstų advoka- 
kraustėme, bet visą laiką su- tas Tamstoms teisingai ir są- 

i gyvenome darniai ir gerai, žiningai paaiškino teisinę 
S Teta dažnai mums užsimin- padėtį. Jei tetos ir dėdės 
1 davo, kad ji kitų giminių turtas buvo abiejų vardu 
• neturi, tik mano žmoną.
{ (Lietuvoje tebegyvena jos
: brolio vaikai: mano žmona J . . . .i! yra jos mirusios sesers vien- 
j turtė duktė).
‘ Prieš trejus metus mus iš-1 
tiko didelė nelaimė. Teta ir’ 
dėdė. važiuodami automobi
liu, kažkodėl įvažiavo i me-' ~ ~ ~ „ - . i

' pats. Suprantu Tamstų pasi-

(jointly held), jai pirmai 
mirus, dėdė paveldėjo visą 
turtą Tada. jam mirus, jo 
įpėdiniai, o ne josios, pavel
di. Nesvarbu, kad dėdė mirė 
taip greit po savo žmonos 
mirties. Jei jis būtų miręs 
tik viena valanda vėliau, ne- 

• gu ji, rezultatas būtų tas

galvos nuo stepių žolės ir .nesėdo ant savo ristųjų žirgų.j giausia karalienė. Jai gal tik 
Jie pasiliko mūšio lauke ir niekadas negrižo i savo žeme Olandijos kaialienė Juliana Gomez. Ten netrukus atėjo
...;_________ „ " ‘ ‘ gali savo tūriais prilygti. ir jo žmona \ irginia Gomez.

Spėjama

so«tinėie nuėio anlankvti li-! sunkiai susižeidė At-sostineje nuėjo apianKyti n . noliera ir "ambu i Plktimm^- Tokl° rezultato 
gomneje gulinčios uosves; 'aziavo policija n _ambu išvengti testa-
CnmP7 Ton netmlrnc ntėin lance“ ir JUOS nuvežei Ilgo- i.“1“"4 “ t iMi te .a

ir į savo namus.
Totoriai apniko ir Kaributą, išplėšė vėliavą ir su- 

į ištą jį nusivarė su kitais belaisviais. Liūdna buvo jo širdis, 
kai jis ėjo per stepes, kur nei gluosnis neaugo, nei dūmas 
iš trobos nesmilko, nei jokis žmogus negyveno. Jis mąstė.
kad jau neišvys Šušvės krantų ir niekados su V ytauto ku- į v0 turtus žymiai padidino, 
nigaikščiais nevaikščios po Trakų pilies menes. Gailu jam įdėdami juos į įvairias pel- 
buvo. kad jis jau nepažvelgs į mėlynas savo žmonos akis ningas užsienio įmones.

Milžiniškos veriės yra ka
ralienės brangenybės. Jai

ir nepasisodins vaikų sau ant kelių. Svajonėj jis matė 
savo sūnus ir mažąją dukrelę, tėvo belaukiančius, ir minė

juos nuveze i ligo-
prilvgti. ir jo žmona Virginia Gomez. ninę. Pasirgusi tris dienas, 

kad Elzbietos II o kiek vėliau ir Graciela Do- teta mirė. Dėdė tebesikan- 
turtas yra daugiau kaip 200 minguez savo giminaitės. kino ou mėnesius, bet is li- 
mil. dolerių vertės. kuri gulėjo tame pačiame goninės nebeišėjo. M ims

Anglijos karaliai, prade- kambaiy, aplankyti Ji nu- buvo didelis smūgis, nes jie 
dant karaliene Viktorija, sa- stebo, čia pamačiusi savo a^u buvo mūsų geradariai.

vyrą tą patį Estradą ir suži- Palaidojom. . pasirūpinome j 
nojusi. kad. be jos, Estrada visais su laidojimu susi ju-j 
turi dar vieną žmoną Virgi-
nią.

Bet to buvo maža. Į tą pa- Dabar nežinojome, kasi

mento būdu. Dabar 
noma. pervėlu.

jau. zi-

Ar skaitei 

šias knygas?
NULAUŽTA ŠAKA, tri- 

jų vaizdelių pynė. parašė 
Stasė Vanagaitė-Petersonie
nė, 81 psh, kaina $2.

STEPONO STRAZDO 
EILeRASČIŲ RINKINYS, 
159 psl., kaina $2.50.

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J., 
Augustaitis, 154 psl., kai-/ 
na $1.50. Z

VIENŲ VIENI dvidešimt 
penkerių metų rezistencijoje
Parašė N. E. Sūduvis, 424 
psl., aiškiai pavaizduojama, 
kaip lietuviai priešinosi vo
kiečių okupantams, kaip 
priešinosi ir tebesi {iriešina 
komunistų okupacijai, kai
na $4.
LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĖ. lietuvių dainynas, 

100 dairų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.

PLAUK, MANO LAIVEIJ,
Petro Segato eilėraščiai,
111 psl., kaina..........$2.00

ŠVENTADIENIS UŽ MIES
TO. Mariaus Katiliškio 17 

novelių, kaina $5.00.
Jonas Aistis, POEZIJA. 

Joje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai
na $6.

Viešas laiškas advokatei 

Marijai L. Šveikauskienei

Skaičiau Tamstos atsakv-

LITUANISTIKOS DAR
BAI, studijų rinkinys Jų 
tarpe V. Maciūno "Naujoji 
dokumentinė medžiaga apie 
Antaną Strazdą“. J. Gimbu
to "Mažosios Lietuvos krikš-

siais reikalais. Palaidojom į i v?en3 klausimą kana- ^ų formos“. R. Sealv ”Vel- 
kaip tėvus, o ne gimines. Įdiečiui Keleivio Nr. 10,į n ..foynsoinin hiAniou skiu 

1907 m. kovo men. 8 d. $3.00.
jo koki švelnūs jos plaukai, kada juos paglostai, grižęs priklauso didelės meno kū- į tį kambarį atėjo ir Irma M u- mums daryti ir nutarėme) 
išžvgioar po dienos darbų. " , rinių kolekcijos, kuriose yra noz... ir taip pat nustebo, nueiti pas vietini advokatai

Aš
į kt., 227 psl.. kaina 

esu ta sesuo, kuri ten' VYNUOGĖS IR KAKTŲ.
žygio ar po

Trečią kelionės vakarą jie pasiekė palapinių miestą daugiau kai^ 6.000 paveiks- ten pamačiusi savo vyrą irgi ir su juo pasitarti, paprašyti
. Tr v X • • 11 • 1 TK 1 . - lu. jų tarpe tokių garsiu dai- tą Estrada ir sužinojusi, kad ji, kad mums padėtu,ustojo. Kaributą .r jo pulke, rammnką Pukuverą_pnn. ,fniJnMku. kaip Rembrandt. jis turi d ar dvi Žmonas. , ti, tvarkyti mū»u

so prie stulpų ir apstatė sargybomis. Totoriai gi uze ir la- Ruben5 Van Dvck. Da Vin- Bet kai i ta biznį Įsikišo ..„n..,“? 'T/!tamento atro 
Įėjo visą naktį, rykaudami savo pergalėj ir skirstydamiesi ci Michelangelo ir kt policija, paaiškėjo. kad Ėst- do nebuvo nore b. teta į,:
grobį I Ji turi Haendelio garsiojo Į rada turi net 8 žmonas ir (Uflė kalhMav0 apie

Kai išaušo naujas rytas, sargai atnso Kaributą ir muzikos kūrinio Messiah: kiekviena jų augina po vie-
Pukuverą ir nuvedė prieš Timūrą, kuris su savo patarėjais gaidų originalą, brangiausio’ ną jo vaiką.
ir vadais kalbėjosi pas auksu atsiūlėtą palapinę. . porcelano. gobeleno, pašto: Aišku. Estrada pateko i j-j- v knri«? tnrvp

Ilgai žiūrėjo Timūrasl Kaributą, nieko nesakydamas. ženklų kolekcijas. Jos pašto šaltąją, nes daugpatystė r ' ?.
Paskui jis prabilo: ‘ j ženklų rinkiny yra patys re- i™ HmnsvV amjoi n kuns

— Girdžiu, kad esi didis Vytauto karys. t ^nk]ak ,
Tuos žodžius taręs, jisai zengeartyn ir. įsirėmęs pnes ,iai metus įeln0

Kaributą, žvelgė jam į akfs. Kai jis taip stebėjo, totorių

ir

, ............................................... -. .. ..... apie §280.000. Kai ji išva-
chano veidas čia niaukėsi, čia giedrėjo, čia pyko. čia vėl žiuoia i užsieni arba gimta- 
lyg gilioj durnoj skendo. Pagaliau, lyg kažkuo netikėda-

Meksikoje uždrausta.

reikalą sudalyti testamentą. 
Po kiek kriko

minima. Aš nesu jau tokia j 
bloga, kaip aprašyta Aš tik į 
noriu, kad viskas būtų taip! 
sutvarkyta, kaip yra nuro-' 
dvta mano motinos testa
mente. Kanadietis brolis da
bar ir pats žino. kad ameri
konas brolis nesiūlo mokėti
procentus uz anksčiau gau prisistatė 1 _ - --1 narna savo dalį ir kad jis 

namus už labainori pirkti 
žema kaina. Tie žmonės, i

NUOŠIRDI PADĖKA
1 . i

Kovo 19 d. baigiau 70

su dėde nei susirašinėjo, nei k . ; žį žj., KATRYNA
palaike įysius. J laidotuves1 1 1 *x
net nebuvo atvažiavęs, nors
mes jam pranešėm ir apie
tetos mirti, ir apie dėdės li-

: no. kad aš nesu tokia bloga.; 
' kaip gali kai kuriems žino-į 
i nėms atrodyti: bet tie, ku-
i rie manęs gerai nepažįsta.

dienio ir kitomis panašiomis metu. Ta proga man buvo ™ m.irrb .Atvažiavęs tas, tuo‘a|)'ejotj Todėl aš 
mas, jis papurtė galvą, tarytum savo širdyje svarstydamas progomis — gauna irgi la- suruošta netikėta puota Aš pusbrolis pasiėmė artvoka-: Tamstą pra§au jdėti ši mano 
ar ginčydamasis patsai su savimi. ! bai brangių dovanų. į nuoširdžiai dėkoju už tai sa-' kelių menesių musu jaišką : laikraštį, i "Keleivį“,

Tada sušuko jis įnirtęs: i Be visa to. ji kasmet dar vo vyrui ir vaikams, o taip' af vokatas pasisaukė mus! žmonės žinotu, kad'
— Ar tu žinai, kad kitus tavo draugus vergais nuva- gauna iš valstybės iždo apie pat visiems dalyviams. Ačiū’ i)as say?- sa c0’ "IogaL. J1?' aš tik noriu, kad viskas bū-

riau į totorių žemes? Dar kitus liepiau arkliais suplėšyti.
Kaributas tylėjo.
Timūras vėl prašneko:
— Ir iš tavęs būtų geras vergas. Tave pastatyčiau sa

vo haremų sargu, ir rytų šalies gražuolės galėtų grožiuo- 
tis geltona tavo barzda, ir joms patiktų tavo mėlynos akys.

Jis ėmė klastingai juoktis, pešiodamas juodus savo 
ūsus.

Kaributas jam atsakė:
— Nebuvau ir niekados nebūsiu niekeno vergu, net 

ir tavo, kuris esi žiaurus ir žudai moteris ir vaikus.
Nusigando Timūro vadai ir patarėjai, išgirdę šią kal

bą, ir piktindamiesi suklego:
— Išlupti jam liežuvi.ir^akis už tokią drąsą
Nuramdė juos chanasrii* prabilo:
— Geriau tu nekeiki balso prieš mane: juk žinai, kad 

aš galiu tave paleisti su vėjais ir dulkėmis arba taip nu
lenkti, kad šliaužiotum ir laižytum mano kojas, lyg ma
žas šunytis!

Paskui jis mostelėjo ranka ir paliepė:
— Atimkite jį iš mano akių ir visą naktį laikykite

2 mil. dolerių. Ji nemoka jo- už sveikinimus, linkėjimus; 
kiu mokesčių. Taigi, kara-1 ir dovanas, 
lienė Anglijos žmonėms at-
sieina daug brangiau, negu 
JAV žmonėms jų preziden
tas.

V. Zlatkienė

ne
v, ,. r, ' ... į tu vykdoma pagal motinospusbrolis viską paveldės 4 * x

Mus kaip perkūnas trenkė. I a™e
Kokie čia įstatymai? Kur

čia teisybė? Tetos dalis tu-
Sesuo

: retų priklausvti mums. o ne 
! svetimam jos vyro pusbro
liui. Mūsų advokatas mums 
aiškina, kad ir pinigai ban- 

Helen ke’ ” nama' ^uvo abieju | 
bet viena Brazilija užaugina: Mastriani ir ios sūnus kely-Į vardu: taigi mūsų nuomo-j 
jos daugiau nei 40%. Užau-į je apiniėšė Josephą Teies.he, puse viso turto priklauso i

KĄ DARYTI SU KAVA?

Kavą augina 70 valstybių,

WATERBURY, CONN. 

Plėšikauja ir moterys

Edmand Daigle,

STUDENTAI VARTOJA 

NARKOTIKUS

Princetono

8ĄT- Juliios švabritės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl., 
kaina $2.00.

SIDABRINĖS KAMANOS, 
Kazin Bradūno eilėraščių 
prerriiuota? rinkinys. 94 
psl.. kaina $2.

AUKOS TAUPĖ. Stasio 
Santvaro 5-ii eilėraščių 
knvg-a. 150 puslapiu, ma
žiai įrišta, kaina... S2.59.

Sallv Salmi-
nen, garsios švedų rašyto
jos romanas, 291 psl., kai
na $5.00.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie +a "riesta ir a- 
pvlinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

RUDENS SAPNAI. Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps1, 
kaina $2.00.
RAŠTAI — STRAIPSNIAI, 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina..........$3.00.

VIENIŠI MEDŽIAI, roma
nas, parašė Aloyzas Baro
nas, 117 psl.. kaina $1.50

TŪZŲ KLUBAS, Antano 
Tūlio 11 novelių. 196 psl., 
kaina ................... $3.00.

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai,. kaina............. $3.50
VEIDU PRIE ŽEMĖS, para- 

šė Kotryn aGrigaitytė, 13 
novelių, 204 psl., kaina 
$2.00.

NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K.

Kario. 225 psl., kaina $5.
SENOVĖS LIETUVIŲ PI- 
'NIGAI nuo seniausių laikų 

iki 1795 m., Jono K. Ka
rio, 396 psl., kaina .... $10. 
Tas knygas galima gauti

universitete 
įėjimo

menimis, 15ri studentų var
mūsų tetai. Jei mes tą bus?) <-iarvto apklausinėjimo duo 
gautume, galėtume ir siun-i 
tiniu nusiusti i I ietuva žmo-t

ginama jos daugiau
pajėgiama suvartoti. Šiuo na, kažkur vežėsi, bet pri
metu turima atsargos 87 su) trūko gazolino Kai vienas; uni^ ! J >etuva tQja narkotikus. kuriu jie
puse rnilionų maišų po 132 jų nuėjo ieškoti gazolino. į ^ak rakome.) nesunkiai nusipirkti pa-

1 svarus, kitaip tarus, tos at- Telescai pavyko pabėgti iio a<^ xoka^ai.sV.sl^a’e n..n. ! čiame universitete iš juos
sargo? užtektu^ pusantriems gu pasitaikiusiu pravažiuo-
metams Todėl kavą augi- jančiu policininku plėšikus 
nančiose valstybėse labai pavvko suimti, 
susirūpinta, kas darvti, kad

negu Cą jr, įsisodinę į savo maši- 
Šiuo

tos atsargos vis didėja.
’’ Kitos išeities nėra — rei-

Fr. Nauncika*

pririšę. Kai patekės aušra, atvarykite jj pas mane, kad kia mažinti kavos auginimą, 
man atmintų tris mįsles, "jeigu jis toks gudrus. I Tai nėra paprastas dalykas.

Totoriai nuvarė jį so»:Pukuveru ir priveržė virvėmis Par°dė pa-
prię mieto. Vienas sargas, užtraukdamas maZR. pnsily- Į
tėjo pne Kaributo rankų ir slaptingai žiurėjo į akis. Nesu- ,i(J ir ų p]ot)( užsėjo korngis 
prato jisai to žvilgsnio, tik pajuto, kad jam lyg lengviau kuokeliu jau mėgina eiti ir
pasidarė širdyje.

(Bus daugiau).

MNMOooaoaai

1 Išrašykite
KELEIVI

kai kurios kitos kavą augi- S&VO dr&Uį&Hl 
nančiog valstybės. r ■d

dipukus, laiko kvailais ir. parfjavinėjančiu studentu 
mano. kad mus gali apstaty-, .
ti. į

Mūsų mieste lietuvio add 
vokato nėra. o šiain ir ne-į 
dauo- tu advokatu. Jei mes, 
nueitume pas kita advoka-

KONGRESMANŲ 

KELIONIŲ IŠLAIDOS

tą, ar jis galės perimti tą bv- 
la iš pirmojo advokato, jei
jis apsiimtu mums ją toliau j^šų išleido 718,
vesti. Prašau, labai pra.au £78 dolerių. Dalis tų kelio- 
mums patarti šioj skaudžioj njy buvo reikalinga, o kitos 

—tik proga paatostogauti

Per 1966 m. kongresma- 
nai, važinėdamiesi užsieny.

mums valandoj.
Keleivio skaitytojas

Michigan. A

proga paatostogauti! Keleivio administracijoje: 
mokesčių mokėtojų sudėto-! 636 E. Broadway, 
mis lėšomis. | So. Boston, Mas*. 02127

... ...
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Vietines žinios Kai Bostone steigėsi LF 
Vajaus Komitetas, Juozas 
Kapočius, Liet. Enciklope-

kurinių koncertas

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,

Worce$ter, Mass.

Tet. 798-3347

Tiesiai iš VVorcesterio i Lietu.

r . .. r; ,11111,

Russell St ra t ton, 27 m., iš Quin- 
cy, Mass., džiaugiasi pradėjusiu 
judėti savo vienu pirštu. Mat, 
tą ranką jam buvo visiškai nu
plovęs pjūklas. Jis ją Įsikišo į 
kišenę ir nusivežė į General li
goninę. kur ji buvo vėl prisiūta. 
Ji prigijo, ir kaip matome vie
nas pirštas jau juda. Tikimasi, 
kad dar po kelių operacijų ju
dės visi pirštai.

Pagerbė dr. K. Grinių

Sandaros 7 kuopa savo 
namų salėje balandžio 16 d. 
surengė dr. Kazio Griniaus 
gimimo 100 metų sukakties 
minėjimą.

Šiemet mūsų kompozito-
... ..... , , , riui Jeronimui Kačinskui,dijos leidėjas, dalyvavo ko-j tajp pat pl.iartžjo go metų
miteto organizavimo darbe amžiaus jubiliejus. Kaip ir kilus Rusijos okupuotus 
ir pirmas Įstojo i LF nariu.

Ekskursija Į Lietuvą

JAU AIŠKĖJA

KANDIDATAI

Dabar, prasidėjus šių metų 
vajui. Juozas Kapočius vėl 
pirmas prisiuntė 100 dol. če
kį. linkėdamas komitetui 
greit surinkti Bostonui skir
tą sumą — 20,000 dol. ir bū
ti pirmaujančių komitetų ei
lėse. Taip pat jis pažadėjo

Trumpą dr. K. Griniaus 
veiklos apžvalgą padarė
kuopos pirm. Iz. Milius, jį. .
papildė Br. Bajerčius. inž. lr ateityje remti LF šimtine-

tenka patirti, ta proga nori-! kraštus: Pristatymas greitas ir 
ma suruošti jo kūrinių re-Į garantuotas. Tąipgi 
prezentacinis koncertas, ku-! pinigus, maistą ir pramonės ga
ris turėtų įvykti š. m. gruo
džio 10 dieną Jordan Hali. 
pro^amos atlikime daly
vaujant profesionalams mu
zikam. Tai tikrai daug pras
mingiau, negu tokia proga 
tik įprastiniai užgėrimai i 
jubiliato sveikatą.

vyksta'

siunčiame RUGPIŪČIO 2d. (regi ifiasi birželio 17).

prekiųminius. Turime įvairij 
prieinamomis kainomis, 
ryta darbo dienomis nuo 9 vai.j
ryto iki 5 vai. popiet.

KAINA $775.00,

A. Čaplikas, J. Lekys, J. 
Tuinila ir J. Sonda, papasa
kojęs apie savo susitikimus 
su dr. K. Grinium ir pagy
ręs sandariečius už tai, kad 
jie nepamiršo nors ir kukliai 
paminėti šio tiek nuopelnų 
turinčio veikėjo tokios retos 
sukakties proga. Niekas ki 
tas nemažoj Bostono lietu
vių kolonijoj tos sukakties 

i neatsiminė.

Šaunios lietuviškos vestuvės

Praeitą šeštadienį Bosto
ne susikūlė nauja jauna lie
tuviška šeima: tą popietį su
situokė dr. Broniaus ir Ge
nutės Mikonių sūnus Kęstu
tis ir inž. Broniaus ir Irenos 
Galinių duktė Jūra.

Gegužės 6ir 7 dienomis 
bus JAV Lietuvių Bendruo- 
menės tarybos rinkimai. 
Kandidatai išstatomi apy
gardoms, kurių yra penkios.

Ketvirtojoj apygardoj, ku
ri apima N. Angliją, yra šie 
kandidatai: dr. Balys Matu
lionis, Stasys Griežė-Jurge- 
levičius, Juozas Kapočius, 
Antanas Ustjanauskas, kun. 
Jonas Jutkevičius, kun. Be
nediktas Gauronskis. Pi anas 
Pauliukonis, Vilius Bražė
nas, Juozas Karmūza. Jo- 
seph Urbon ir dr. Petras Vi-

Penktojo apygardoj (ji 
apima Atlanto pakraštį, iš
skyrus N. Angliją) yra net 
22 kandidatai: inž. A. Barz- 
dukas. arch. J. Bučinskas, 
dr. A. Budreckis, muz. M. 
Cibas. kun. V. Dabušis. inž. 
V Dilis, inž. V. Gruzdys, 
kun. L. Jankus, dr. D. Jasai
tis, dail. V. Jonynas, ekon. 
R. Kezys, arch. Hellen Kul- 
bokienė, chem. A. Mažeika, 
inž. K. Miklas. prof dr. Br. 
Nemickas. K. Suromskis. 
teis. J. Šlepetys, farm. R. 
Šomkaitė ir mišk. A. Vasai- 
tis, ekon. D. Penikas, dr Br. 
Radzivanas, teis. J. Stiklo- 
rius.

Inž. V. Izbickas — stambios 

firmos dalininkas

Inž. Vytautas Izbickas, 
nuo 1953 m. dirbdamas 
Chas. T Main inžinerinėje 
firmoje, savo sugebėjimais 
tiek pasiekė, kad tapo tos 
firmos dalininku.

Firma įsteigta 1893 m. Ji 
projektuoja milžiniškas sta
tybas. Pav. šiuo metu, be ki
tų darbų, firma ruošia Kim- 
berly & Clark bendrovei po
pieriaus fabrikų 400 mil. do
lerių vertės projektus.

Firmoje dirba apie 1.200 
inžinierių, braižytojų ir ki 
tų tarnautojų. Jai vadovau
ja virš 40 direktorių ir da 
lininkų. kurių vienas yra ir 
inž. Vytautas Izbickas.

Inž. V. Izbickas yra ir uo
lus visuomenininkas, plačiai 
įleidęs šaknis į lietuviu vi
suomeninės veiklos laukus.

Kęstutis Mikonis baigia 
universiteto studijas, o jo 
jaunoji žmonelė Jūra, bai
gusi mokytojų kolegiją, mo
kytojauja Bostone

Po šliūbo Šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčioje, 
vestuvinėj puotoj Lietuvių 
Piliečių Dr-jos salėje daly
vavo apie 250 svečių, lietu
vių ir amerikiečių, ne tiktai 
jaunųjų ir jų tėvų artimieji 
bičiuliai iš Bostono, bet ir 
iš tolimesnių kolonijų ir net 
iš Kanados. Puošnios pa
mergės. gražios ir žavios 
uošvienės, rinktiniai svečiai 
—visa tai sudarė puikų pir
mosios jaunųjų

mis iki bus surinktas milio- 
nas dolerių.

Vajaus Komitetas nuošir
džiai dėkoja Juozui Kapo
čiui už naują LF Įnašą, už 
pažadus ateityje remti LF 
ir už nuoširdžius linkėjimus.

Paskutiniuoju metu Į LF 
rašėm tik mirusius, bet būtų 
jau laikas gyviesiems su
krusti ir stoti Į LF nariais 
Kuo greičiau mes surinksi 
me milioną dolerių, tuo dau
giau turėsime pinigų lietu
viškiems reikalams. Tiesą 
pasakius, tą milioną dolerių 
jau seniai galėjome sudėti, 
bet mūsų neryžtas ir kai ku
rių LF reikšmės neįvertini
mas užvilkino šio kilnaus 
tikslo Įgyvendinimą.

A. Šk.

Mūsų padėka

Seniausių lietuvių radijo 
programų Talentų popietėj 
ir ”Miss Lithuania of N.E.“ 
baliuje balandžio 9 d. dova
nas už geriausią pasirodymą 
laimėjo: Aldona Dabriiaitė 
iš Dorchesterio. Saulius Ci-

SUKAKTUVINIŲ METŲ

GIESMIŲ KONKURSAS

1968 m. minėsime didelės 
reikšmės Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo 50 
metų sukakti. Ją švęsdami, 
turime siekti ne tik tautinio 
dvasinio savo pakilimo, bet j

Atida-į įskaitant lėktuvą, pirmos klasės viešbučius, maistą ir per
vežimus_ •

Prie šių grupių gali prisijungti ir gyvenantieji Kanadoje. 

Kreipk i t e s
(is)

Vedybos
Rimtas, blaivus ir pasiturintis 

našlys vedybų tikslu ieško ramu 
šeimynini gyvenimą mėgstan
čios rimtos moters iki 70 metu.

Rimtus pasiūlymus siusti Ke
leivio redakdios adresu, ant vo- 
ko pažvmint ’’M. W.“ į

(17) i

GREITA PAGALBA
.Nenusimink, gau-1 pagalbą. 

.Vaistai, kurie buvo ilgai lau- 
-iami, nuo reumatizmo, ranką, 

ir skaudėjimo

skelbia sukaktuvinių metui Tuojau siusk ši skelbimą iri 
I savo vardą su antrašu, ir mes 

itsiųsime vaistų išbandymui.

ir kūrybinių laimėjimu. 1
Šiam tikslui PLB Valdyba I ^\."ut,rp,mo

lietuviškų giesmių tekstų 

konkursą.
ROYAL PRODUCTS

N'orth Sta„ P.O. Box 9112 
Vpuirl 1 V«*w lerwe»

Paskirtis. Sukaktuvinėmis ■ ■ _
giesmėmis siekiama kuriuo DlEVO K&r&lVStCS 
nors atžvilgiu atžymėti Lie-1, 1
tuvos Nepriklausomybės at-1
statymo 50-ties metų sukak 
tį. Tekstų autoriams palie-! 
karna motyvo ir formos pa-1
si rinkimo laisvė. Tačiau au- n . _ . a .
toriai turės aalvoie kad vie f^nasas Durnelis taipgi pra. lonai turės gaivoje. Kau Vie našavo apie mirusiųjų prisikėli- 
na sukaktuvinė giesmė ski-, mą ir parodė, kad tai’turės Įvyk
inama suaugusiųjų chorams. :1* P° drielių priespaudą, su ku- 
o kita lituanistinių mokyklų
chorams. \ gelis tu. kurie miega žemės dul-

, kėse. pabus. Atsimenate, kaipGiesme čia suprantama -- - H
ne bažnytine, o patriotiškai 
tautine prasme. I

zimos
į Tema:Prisikėlimas iš numirusią

(Tęsinys)

!

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
390 West Broadway 
South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 80 me* # 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 m puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

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

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

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

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

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

Dievas ištarė mirties bausmę 
prieš pirmuosius mūsų gimdyto
jus. sakydamas: "Nes dulkė esi 
ir Į dulkę vėl pavirsi“. Taigi, 
aišku, kad visas šventasis Raš- 

.... „ . tas yra sar.dermingas ir pilnas
bas iš Miltono ir Vilija Eiki- Tekstai turi būti parašyti brangių pažadėjimų apie išve- 
naitė iš Dorchesterio už’ mašinėle ir pasirašyti slapy- dima .is kanv mūsR mylimų mi- 
skambinimų pianinu. Biru- varfžiu. Atskirame voke už-

lipinama autoriaus pavarde.;
adresas ir telefono numeris ' Ęaloedamas! sa™ mokytinius 

! apie Die\o mene. kuria parodv-
Giesmių tekstai turi ribotis damas Jis siuntė Jėzų i pasauli 
maždaug 16 eilučių, bet bus atpirkti žmonija, patsai Išgany- 
taip pat toleruojami ir nedi- tojas, pasakė : ’Nes Dieva_s taip 
deli nukrypimai. Tas pats

tė Adomavičiūtė iš So Bos
tono už eilėraščių pasaky
mą, Edvardas Budreika iš

dienos įrėminimą. Jaunave- W. Roxbury už grojimą
džių tėvai tarė po paskutinį 
pamokomąjį žodį, iškilmių 
vedėjas inž. Raimundas Žič- 
kus perskaitė eilę sveikini
mų ir telegramų, gautų net 
iš Lietuvos ir Lenkijos, ir 
puota iki vėlumos tęsėsi ge
roj nuotaikoj.

Linkime jaunavedžiams 
laimingos ateities ir kad jų 
šeimos pastogėje visuomet 
būtų gyva lietuviška dvasia 
ir lietuvių kalbos žodis.

Bostono

PARENGIMŲ KALENDORIUS

Gegužės 6 d. (šeštadienį) 
So. Bostono aukšt. mokyklos 
salėje (Thomas Park) Bos
tono Lietuvių Dramos Sam
būris stato Petro Vaičiūno 
pjesę "Nuodėmingas Ange
las“. Pradžia 7 vai. vak.

• « •

Gruodžio 10 d. 3 vai. po 
pietų Jordan Hali kompozi
toriaus Jeronimo Kačinsko 
kūrinių jubiliejinis koncer
tas.

UETUVOS ŽEMĖLAPIAI

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

Rankraščio paruošimas.

smuiku ir Carol (Maneikis) 
Puncbard už grojimą klar
netu.

Šokių varžybas laimėjo: 
Mamės ir papeš polkos — 
Antanina Prakapienė su 
Juozu Velička, jaunimo pol
kos — gražuolė Marytė Vol- 
kavičiūtė su Petru Gricium- 
Gray. valso — gražuolės tė
vas Steponas Valkavičius su 
savo dukra Birute, tango — 
Pianas Račkauskas su Bro
ne Martysiene. tvisto — Ra
munė Kerbelytė su Vytau
tu Tamošaičiu.

Dėkojam šeimininkei Mo
nikai Plevokienei su padėjė
jomis — Alice Šilaliene, Mi
kalina Pavydiene, Vince Zu- 
kevičiene, Ona Ulevičiene. 
Marija Pešiniene. Mildred 
Aucoine. Jeannette Manei- 
kyte. Albina Soltaniene. O- 
na Savičiūniene. Stela Ma- 
neikiene, Kristina šnekuty- 
te, Elzbieta žižniauskiene. 
Irena Williamsoniene; taip 
pat ačiū Aleksandrui Du
bauskui, Billiui Williamso- 
nui, Jonui Žilinskui, Petrui 
Kaminskui, Stasiui Rackevi-v • •
C1U1.

Taip pat dėkojame visiem 
už iškeptus ir padovanotus 
gardumynus ir Onai ir An- 
taui Bartašiūnams už pini
ginę dovaną radijo progra
moms.

Steponas ir Valentina 

Minkai

mylėjo pasauli, kad davė savo 
, , , vienatini Sūnų. kad kiekvienas.

aUtonUS gali dalyvauti ne. kurs į ji tiki. nepražūtų, bet tu- 
daugiaukaip dviem giesmių' retų amžinąjį gyvenimą“ (Jono*
tekstais kiekvienam chorui. Į3:1??- r.’a ir ve.! Pasakvta- kadj Į amžinasis gyvenimas bus gauna- j 

mas tikėjimu i Dievą ir Kristų, i 
Atpirkėją.

Nelaimėjusiųjų autorių vo
kai su pavardėmis nebus at
plėšiami.

Konkurso adresas: Rank
raščiai siunčiami šiuo adre
su:
Suaugusiųjų Chorų Giesmės 
Konkursui
(arba: Mokyklų Chorų Gies
mės Konkursui)

c/o Juozas Stempužis
4249 Lambert Rd.
Cleveland. Ohio 44121

Konkurso laik*s. Paskuti
nė data rankraščiams įteik
ti — 1967 m. liepos 31 d. 
(vokuose pašto antspaudo 
data).

Premijos. PLB Valdyba 
už premijuotąjį tekstą suau
gusiųjų chorui skilia 150 
dol. ir už premijuotąjį teks
tą lituanistinių mokyklų cho
rams — 100 dol. Tam pa
čiam autoriui gali būti ski
riamos abi premijos. Premi
juotieji tekstai lieka PLB 
nuosavybė, bet autoriams 
teikiama laisvė juos dėti į 
savo poezijos rinkinius

Atsteiglosios žmonijos 
gyvenimo viela — žemė

Bet kaikurių mintyse gali at
sirasti klausimas: ar užteks ant | 
žemės vietos visiems gyviesiems 1 
ir prikeltiesiems milionam žmo ! 
nių. kurie gyveno ir mirė bėgyje; 
šešių tūkstančių metų? Taip. į 
mieli prieteliai. Pradinis Dievo' 
tikslas buvo pripildyt žemę svei- 

j kais. linksmais, panašiais Į Die 
j vo veidą, vadinasi, turinčiais 
Į Dievui panašų jausmą, tokį kaip 
meilę, teisybę, išminti, pasigai
lėjimą. duosnumą, geradarystę 
ir t.p. Pasaulio žemėlapiai ro
do. kad ant žemės yra dar daug 
tuščiu ir neapgyventu vietų, ty
rų, lieknų, balų ir išdžiūvusių 
vietų.

Šventasis Raštas parodo, kad 
Kristaus karaliavimo metu. 
Tūkstantmetinėje Teismo Die
noje. žemė bus gerinama, tobu
linama ir prirengiama žmogui 
gyventi, nes iš jos bus atimtas 
pradinis prakeikimas. Pasiklau
sykite, ka sako apie tai Dievo 
pranašas Izajas trisdešimt penk
tame savo pranašystės skyriuj: 
“Apleista ii
linksminsis, 
ir žydės kaip rožė“. “Aš duosiu 
tyrumoje kedrų, akacijų, myrtų 
ir alyvmedžiu, kad visi kartu 
matytu ir suprastų, jog tai pa
darė Viešpats“.

Jury komisija. Į konkurso 
jury komisijų yra pakviesti 
ir sutiko įeiti Aldona Au- 
gustinsvičienė, Vacys Kava-j USA. 
liūnas ir Juozas Stempužis.

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, moderną sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoje, labai daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

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

N.L. dabar pradeda duoti pianesimus apie Mnntrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuviu Dieną.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

Svaibios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus»t ♦

Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00

nepereinama dalis Perkant abi dalis kaina tik ..................................... $6.50
tvruma džiaugsis . _ „ . ,

Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybes santvarkos bruo-

Kas Įdomaujasi tiesa, kreipki-' 
tės žemiau nurodytu adresu:1 
prisiusime veltui spaudos, knv i 
gelių ir traktatu. Kreipkitės i 
šiuo adresu: L.R.S.A., 212 E. 
3rd St., Spring Valley, III. 61362

(Bus daugiau)

tai, 176 psl., Kaina • ••••• • ••• • • ••••••••• • »-••••• •••• • • •«!•• $2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prašų teisynas, 31 psl.. .50 cnt 
Čicagietės įspūdžiai komunistų paverstoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina • ••• • ••••• •••• 9 • • • ♦>•••• •••••••• • • $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiam bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina • ••••••••••• •••♦ 9 9 9 9 9 9 •••••••••••• • • $1.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1958 m. 190 psl. kieti vilt. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik.................................................. $2.00

V
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Vietines žinios
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Kultūros klube
K • i . - « <a #

apie kritiką'

Stepono Dariaus posto 

banketas

SLA 53-ji kuopa (Chel- 
sea. Mass.) rengia ”penny 
sale" balandžio 29 d. (šešta
dienį) E. Keslerienės na- 

, muose (155 Fenno St.. Re- 
j vere. Mass.) Pradžia 7 vai. 
į vak. ir tęsis iki vėlumos.

Visi kuopos nariai kvie- 
postas I čiami patys dalyvauti ir at-

Pasveikino ir 4* j i kuopa

Gražų sveikinimą 
Vladui Sirutavičiui atsiuntė 
ir ALSS 4-ji kuopa (Chica
goje).

. „ I mz.

N u o d ė m ingas 
angelas 

atskrenda į Bostono sceną i

Šį šeštadieni, balandžio 
22 d. 7:30 vai. vak./LB 
Bostono Lietuvių Kultūros 
Klubo susirinkime ‘lituanis
tas Vladas Kulbokas skai
tys paskaitą, tema: *’Lietu- mundas Ketvirtis, 
vių literatūros kritika trem
tyje“. Reikia tikėtis, kad ši 
tema sukels didelį susidomė
jimą.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
X RA Y

534 Broadvvay,
So. Boston, Mass.

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

IEŠKOMA NUOLATINĖ 

ŠEIMININKĖ,
kuri sutiktu gyventi Cape Cod, 
Osterville, Mass.

Dėl sąlygų kreipkitės i

TRAN S- ATL A N T1C T K A V EL 
SERVICE

Telefonas 268-8764

Aoooeeeeeoeaoeeaoooooeooee

Kaip jau buvo rašyta, 
Bostono Lietuvių Dramos 
Sambūris po ilgesnės per
traukos Bostone vėl rengia 
naują spektaklį. Tai bus 
nepriklausomos Lietuvos te-

vaujamo tautinių šokių sam- dramaturgo Pet-
šoko ro Vaičiūno S veiksmų pje- 

balandžio mėnesio 11 diena ~ "Nuodėmingas angelas“,
So. Bostono aukštesniosios ^un gegužes 6 d.,
vakarinės mokyklos išleistu- *e»tadieni, 7 vai. vak. So. 
vėse. o jos paruoštieji Ken- Bostono aukštesniosios mo- 
nebunkporto lietuvių aukš- tykios auditorijoj (Thomas 
tesniosios mokyklos tautiniu Park>- nc* veikalui yra rei- 
šokiu šokėjai šoko valan- kalinga erdvi scena. •
džio 16 d. televizijoje (ka- Šio spektaklio ruoša jau 
nalas 4) ilgesnis laikas vyksta pilnu

tempu, o dabar dar smar-

Šoko ir šoks

Onos Ivaškienės vado-
Stepono Dariaus r___

savo 30 metų sukakti pami-i sivesti savo giminių, draugų būrio mažųjų grupė 
rėš banketu balandžio 23.ir. pažįstamų. Kviečiame ir l"’ J' * * —”
diena So Bostono Lietuvių kitų kuopų narius atsilanky-
Pil. Dr-jos salėje. Pradžia Bū$ite pavaišinti ir apdo- 
5. vai. vak. Jo vedėjas — Ed-i vanoti.

S. C. Budvitis,
pirmininkas

- Bankete buvusiam posto 
vadui, dabar adjutantui 
William J. Casey bus Įteik-; Nemuno tunto žinios

tas posto vado auksinis žie- Balandžio 18-19 dienomis 
Klubo susirinkimai vykš-į n^bž^nkUk”18- amZm°; *erauno . dalyvavo

Balandžio 22 d. jos vado

ta Tarptautinio Instituto pa
talpose. 287 Comrnunweąlth 
Avė, Bostone.

«
L. Darbininkų Dr-jos 

suvažiavimas

Elena Valiukonienė 

vėl ligoninėje

Elena Valiukonienė vėl 
paguldyta ligoninėn, iš ku
rios ji neseniai po operaci-

Bostono BSA didžiojoje pa
rodoje (skautų Expo 67).

Gegužės 13 d., šeštadienį. 
7 vai. vak. Tautinės Sąjun
gos namuose tuntas iškil
minga sueiga minės lietuvių 
jūrų skautų 45 m. įsisteigi-

vaujamas
sambūris

tautinių
atstovaus

šokių
lietu-

kiau sukrusta, nes pastaty
mas reikalauja ir dekoraci-

viams N. Anglijos 23-čioje «• ir mu2iko‘. ■». taktinių
liaudies šventėje Natike. »“»»•«.» »I»vietimo pa- 

tobulintų {rengimų.
Veikalui įmantrias deko-

Kelionė po Lietuvą už $1.50 racijas gamina dailininkas 
Viktoras Vizgirda. Šiam 
reikalui savo namuose pa
talpas ir kitą paramą teikia

Norėdamas

Lietuvių Darbininkų Dr- 
jos centro valdyba balan- jos buvo grįžusi, 
džio 15 d. posėdyje nutarė
kviesti draugijos atstovų su
važiavimą Bostone liepos 
17 d. Sandaros salėje.

supažindinti
mo sukaktį. Po sueigos — Amerikoj užaugusį lietuvis-
vaišės. Tėvai ir svečiai kvie- kąjį jaunimą su Nepriklau- nuoiirdu8 dramO8 .ambūrio 
čiami dalyvauti. somos Lietuvos sportu, ka- mcccnata8 staaya Griežž.

Gegužės 21 d. jūrų skau- nuomene. miestais, kaimais. jurgeĮevįčįU8t kuri* pa8 8a.
linkime'čių Undinių valties iškylai papročiais, gyventojais 11 Ve iki šiol globoja ir kitų

• -................................žavinga gamta, i Bostoną at- MmWrio p„tatymų dek„-
vyksta su savo puikiais spal-__ X..A_
votais garsiniais filmais Ka-
zvs Motuzas iš New Yorko.

Nuoširdžiausiai
greičiau atgauti prarastas New Bedford, Mass 
jėgas.

TRANS--ATLANTIC TRAVEL i 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVlšKA'KELIONIŲ {STAIGA NAUJOJOJ 

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

VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO. 'i r-

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntimas L užsa
kyti rusiškų prekių.

■ jr
{VAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų įstaigoje.
{STAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. Ties kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.
Įstaiga atdara: kasdien nuo

ketvirtadieniais nuo 
šeštadieniais nuo

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

Telefonas: 268-8764
Vedėja: Aldona Adomonis

susi
pažinti su istoriniu laivu US. 

• Massachusetts.
Birželio 3 d. 6 vai. vak.

Tautinės Sąjungos namuose į Dviejų valandų programa 
tunto darbo sueiga.

Birželio 11 d. 12 vai. Na- 
tick, Mass., Cochituate eže
ro (State Park) ribose tun
to iškyla — atidaromas jū
rų skautų-čių plaukiojimo 
sezonas. Laukiami tėvai ir 
svečiai.

Rugpiūčio 12 d Nemuno 
tuntas išvyksta stovyklauti į 
Jūbiliejinę Lietuvių Jūrų 
Skautijos stovyklą, kuri bus 
Kanadoje, apie 70 mylių nuo 
Toronto, Ont. New Wasaga.
Tėvų Pranciškonų vasarvie
tėje. Grįžta į Bostoną rug
piūčio 21 d.

Nemuno tuntas savo at
skiros stovyklos šiemet ne
dalys.

V. v. Bronius Kovas,

tuntininkas

! susidės iš sekančių filmų: 
Lietuvos Olimpiada, Vil-

racijas ir kitą turtą.
Repeticijos vyksta kito

sambūrio rėmėjo P. Ausie- 
jaus kavinės patalpose, o 
pastaruoju laiku ir Tautinės 
Sąjungos namų salėje, kuria

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.

(VAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

327 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068 

Vedėjas J. Vaičaitis

Telefonas: A N 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pas ak ar nio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
<rtuth Boston. Mass

TEL. AN 8-2124

HDr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTO M E TRI STĖ
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY
SOUTH BOSTON. MASS.

::
ii
;;

9 vai. iki 5 vai. v.
9 vai. iki 7 vai. v.

8 vai. iki 12 vai. dn.

..t ■

Sutaupysite $100. alyvos kirai
Pilna centrinė šildymo sistema 

Tiktai BALANDŽIO mėnesį 

Pašauk šiandien VELTUI įkainoti

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

GE6 1204
‘ Naujas 1967 modelis

garo - karšto vandens 
Šito oro sistemų

Alyvos kūrenimo- specialistai 
ilgiau nei per 4ūlnetų

24 vai. alyvos burnerio aptarnavimas VELTUI 

Alyvos kaina tik 15.9 centų galionas 

Garantuotas automatinis pristatymas

niaus išlaisvinimas, Kur 8įų namu administracija irgi 
Nemunas banguoja", Lie- maloniai leido pasinaudoti, 
tuva" (angliškas tekstas),; Dramos sambūris visiems 

Brangioje tėvynėje“, Lie- »avo rėmėjams yra didžiai 
tuvių Diena 1965 m. N.Y. dėkingas ir stengsis jų ne- 
Pasaulinėje Parodoje“ ir apvilti.

Lietuva 19^9 m. Pasauli-Į Reikia tikėtis, kad Bosto- 
nėje Parodoje“. Paskuti- no įr apylinkės lietuviai į šį 
niuose dviejuose filmuose parengimą tikrai atsilankys, 
matysime visą eilę Bostono
ir apylinkių organizacijų, —, 
kaip Dariaus Posto legionie- 
rius. šv. Petro parapijos ” 
chorą, orkestrą, tautinių šo
kių grupę ir daug kitų pa-

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury St. 

WORCESTER, MASS 

Tel. SW 8 2868 

yra vienintelė oficiali įstai-

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
!! a jpestingai taisome laikrodžio* 

žiedas, papuošalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649 
r#**#***e#****e**##*e**ee***#**#«« :

4
ga Worcestery, kuri siunčia £ DūŽūU ir TūisOŲ, 1 
siuntinius tiesiog iš vVcrces- ► __ .. , , . - 1tiesiog
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 vietinės 

CAPE COD LIETUVIŲ j gamybos medžiagų ir kitų 

VASARVIETEI daiktų, tinkamų Lietuvoje,

suaugusią šeimai reikalingas 
4-5 kambariu butas So. Bostone, 
būtinai pirmame aukšte.

Pranešti tel. 268-0068.

Namus iš lauko ir viduje.
Lipdau popierius ir taisau j 

viską, ką pataisyti reikia. < 
Naudoju tik geriausią « 

medžiagą. 2
JONAS STARINSKAS * 

220 Savin Hill Avė. « 
Dorchester, Mase. •
Tel. CO 5-5854 ■

ZĮstamų.
Ši reta lietuviškų filmų 

popietė bus balandžio 23 d., 
sekmadienį. Lietuvių Pilie
čių Dr-jos III aukšto audito
rijoje. Broadway, So. Bos
tone. Pradžia 3 vai. popiet.

Jaunimas, senimas ir vi- nėti į stalą ir tvarkyti kam- 
Rašytojas Antanas Gustai- sa Bostono ir apylinkių vi- bariams ir

A. Gustaitis New Yorke

I

vasaros sezonui ieškoma 

2 mergaičių padavi-

labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

Televiziją 
k ir radiją .
Taiso Gerai ir Pigiai

JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sisht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645 

rjuooooccaoooooocooecgoos’

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadway 

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

kviečiamitis šį šeštadienį, balandžio
22 d. skaitys savo satyrinę leisti šios retos progos 
kūrybą Laisvės Žiburio ra- lankyti gimtąjį kraštą 
dijo koncerte Nevv Yorke. išvysti save ir savo draugus 
Atsimainymo lietuvių para-; Įžanga: $1.50 suaugu- 
pijos salėje. 64-14 56th Rd.. šiem. 81.00 studentams ir 50 
Maspeth. N.Y. ; centų vaikams.

suomene nepia- 2 moterų
aP? bams.
bei

Dėl sąlygų kreiptis:

M Jansonas.
15 Rosedale Street, 
Boston. Mass. 02124. 
Telefonas 288-5999.

FORDAS

MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON • FAIRLANE 
FORD TRUCKS

VISOKS REMONT AS —DALYS 
24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

Norėdami talkos perkant naują ar vartotą maliną su 
nuolaida bei mašiną remontuojant* kreipkitės {

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

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

virtuvės dar-

i

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

Biznio reikalais kreiptis | 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.
»***#*«#*******#**#****#*«#*#«**««•

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, Išpildome gydytojų rs 
osptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit { lietuvišką vaistinų.

Sav. Emaouel L. Rueengard, B. S., Reg. Pharm.

«82 a W. Breadnay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Tetofeam AN 8-M20

Nae 9 vaL ryte Iki 8 vaL v^ Išskyras šventadienine Ir

A.J.NAMAKSV i
Real Estate A Insurance j:

321 County Club Rd- 
Newton Centre, Mass. 02159:; 

Tel. 332-2645

Flood Sąuare 
Hardware Co. *
Baviaiakaa N. J. ALEKNA
S3S EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Monre Dažai 
Popiero* Sienoms 

Stiklas Langams 
Visokia reikmenys namam 

Reikmenys plumberiama 
Visokie geleHee daiktai

1


