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HirėK.Adenauer,prezJohnson 
dalyvavo jo laidotuvėse

Mirė Konrad Adenauer, ilgametis Vokietijos kancle
ris, jo» atstatytoju vadinamas. Laidotuvėse dalyvavo ir 
prez. Johnsonas, tą progą panaudojęs ir pasitarimam* su 
įvairių valstybių vairininkais.

Didysis Vokietijos valstybinin
kas dr. Konrad Adenauer mirė 
balandžio 19 d., sulaukęs 91 m. 
amžiaus.

LB rinkimai
gegužės 6-7 d.

JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybos rinkimai bus 
gegužės 6-7 dienomis. Jie 
vykdomi 5 apygardomis 
Kiekviena ių turi savo kan-l 
didatus. Viso labo jų yra] 
116: I-joje (Vakarinė dalis) 
—17, II-joje (Chicagos) - 
46, III-joje (Ohio. Michiga-| 
no ir kt.) — 20. IV-joje 
(Bostono ir kt.) — 11 ir V-1 
joje (Nevv Yorko ir kt.) —| 
22 kandidatai.
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šitie jaunuoliai buvo pagrobti ir vėliau tėvų išpirk ti už dideles sumas pinigų. Iš kairės į dešinę vir
šuje — 11 m. Kenneth ^oung, už kuri tėvas neseniai sumokėjo $250.000. Robert Greenglease, 
1953 m. išpirktas už $600.000. bet buvo grąžin tas nužudytas ir 1963 m. pagrobtas Frank Sinatra 
ir už $240,000 grąžintas. Apačioje ta pačia tvarka keturi pagrobtieji, kurie išpirkti, sumokėjus 
po $200,000: Anthony Olessio iš San Diego (19 60 m.). George Meyerhauer iš Tacomos, Charles 
Urschel iš Oklahoma City ir Edward Bremer iš St. Paul.

Diktatoriaus Stalino duktė 
atskrido į JAV

Svetlana Aliliujeva jau New Yorke. Išleidžia savo 
autobiofrafiją. Spėjama, kad tuo tarpu ji apsigyvens kame 
nor* Naujojoje Anglijoje.

Balandžio 19 d. mirė Kon
rad Adenauer, 91 m. amž . 
po karo pirmasis Vakarų 
Vokietijos kancleris, tose 
pareigose išbuvęs iki 1963 
m., kada ji pakeitė dr. Lud- 
wig Erhard. K. Adenaueris 
buvo stipriausia ir koalicijoj 
partijos žmogus. Jo partija 
buv ostipriausia ir koalicijoj 
su demokratais valdė kraš
tą. K. Adenaueris laikomas 
vienu didžiųjų pokario Eu
ropos valstybės vyrų. Chur- 
chilis jį vadino didžiausiu 
Vokietijos politiku po Bis
marko. Jis sugebėjo taip i 
vairuoti, kad greitai Įsigijo 
tų valstybių, su kuriomis Vo
kietija kariavo, pasitikėji 
mą ir sugebėjo iš griuvėsiu 
prikelti Vokietiją taip, kad 
šiandien ji savo ūkio pajė
gumu yra trečioji valstybė 
pasauly.

K. Adenaueris palaidotas 
valstybės lėšomis savo gim
tajame miestely prie Bonnos 
miesto. Laidotuvėse dalyva
vo Įvairių valstybių vyriau
sybių galvos, jų tarpe JAV 
prez Johnsonas. Prancūzi
jos prez. de Gaulle, Anglijos 
ministeris pirmininkas Wil- 
son ir kiti.

Prez. Johnsonas tą progą 
panaudojo pasitarimams su 
kitų kraštų vadovaujančiais 
asmenimis.

Paleckį pakeitė 
M. Šumauskas

Sovietinės Lietuvos Aukš
čiausia Taryba savo piimi-1/>>•//» 
ninku išsirinko Motiejų Šu-' 
mauską, iki šiol buvusi mi
nistrą pirmininką

Sovietams nepavyko Vietname daužo )IIG Graikijoje kariai 
aerodromą įvykdė perversmą

Per paskutiniuosius 25 JAV lėktuvai subombar- čia seniai eina smarki ko-
mėnesius sovietai nepaleido davo š. Vietnamo Haiphon- va tarp karaliaus ir demo- 

Iki šiol "prezidentu“ buvo| Į erdvę nė vieno erdvėlaivio, go uostą, kurį bombarduoti kratinių sluogsnių. Opozici-
Prieš kurį laiką buvo paskli- iki šiol buvo vengiama, nors jos vadas yra senas politikas 
dusios kalbos, kad jie jau per ji komunistai siunčia la- Papandreou, kurį karalius

Justas Paleckis, kuris yra ir 
visos Sovietų Sąjungos Tau-J
tybių Tarybos pirmininkas.} kažką nepaprasto ruošiasi bai daug karo reikmenų

kartą parašysime pla-Į 
apie M Šumauską.

Kitą 
čiau

Ministru pirmininku įs
linktas Juozas Maniušis, 57 
m. amžiaus. Jis iki šiol buvo 
partijos centro komiteto 
sekretorium.

FBI išlydėjo sovietų]

šnipų vadą
Sovietų Sąjungos šnipų 

vadas nr. 2 gen Možečkov, 
aišku, šnipų organizavimo 
reikalu sumanė atvažiuoti į 
JAV, lydimas kito aukšto 
pareigūno. Žinoma, jie atva
žiavo kitomis pavardėmis ir 
diplomatais apsimetę. Bet 
JAV žvalgyba visa tai suži
nojo ir sekė kiekvieną jų 
žingsnį, jiems važinėjantis 
po JAV. Jiems nežinant, a- 
merikiečiu žvalgai palydėjo 
ir i aerodromą ir lipant i 
lėktuvą net nufotografavo.

Dr. King pradėjo 
"Vietnamo vasarį

Ne°Tų vadas kun. dr. Mar
tin King praeitą sekmadie
ni lankėsi Cambridge. 
Mass.. ir čia paskelbė pra
dedąs "Vietnamo vasarą“ 
Tai reiškia, kad jis visame 
krašte tikisi sutelkti 10.000 
asmenų, kurie vasara bent 
500 vietovių vaikščios iš bu- 

Kun. vienuolis Vincent De Leersi to i butą ir organizuos žmo-

ten išskraidinti Ir štai pra
eitą savaitę jie iškėlė Į erd
vę pulk. Komarovą, o po 
kurio laiko turėjo būti ten 
iškelti kiti kosmonautai, ir 
jie turėjo pabandyti erdvėje 
persėsti iš vieno erdvėlaivio 
Į kitą.

Jei tai būtų pavykę, so
vietai vėl būtų pralenkę 
JAV pastangose nusileisti 
mėnulyje. Deja, antrą parą 
skrisdamas aplink žemę 18, 
641 mylių per valandą, jų 
kosmonautas žuvo.

Paskutini kartą sovietų 
kosmonautas buvo pakilęs 
i erdvę 1965 m. kovo 18 d.. 
JAV per tą laiką i erdvę pa
leido 10 Gemini erdvėlaivių.

Paskutinėmis dienomis 
JAV Surveyer 3 nusileido 
mėnulyje ir atsiuntė daug 
nuotraukų. Jis turi prietaisą 
mėnulio paviršiui kasti, jo 
sudėčiai tirti. Tuos duome
nis jis atsiuntė i žemę. Pa
tirta. kad mėnulio paviršius 
yra pakankamai tvirtas, kad 
kalėtu išlaikyti nusileidusį 
erdvėlaivi.

1965 m atleido ir ministro 
Pirmą kartą subombarda- pirmininko vietos ir ten pa- 

vo ir sovietų atsiųstų MIG skyrė konservatorių Canel- 
lėktuvų stovyklą. Ji buvo lopoulos, kuris negavo parla- 
bombarduota bombom, ku- mento pasitikėjimo. Tada 
rios sprogsta į tūkstančius parlamentas buvo paleistas 
skeveldrų ir aprėpia dideli ir nauji rinkimai paskelbti 
plotą. Šio veiksmo imtasi gegužės 28 d.. Papandereou 
dėl to. kad sovietų lėktuvai tikėjosi juos laimėti ir vėl 
vis daugiau nuostolių pada- sugrįžti į valdžią, 
ro JAV lėktuvams.

Pagaliau gal JAV pradės

u

iv. Norberto kolegijos (De Pe-I nes prieš karą Vietname. J- 
re. Wis.) dekanas, paprašė po- vairiose vietose tie asmenys 
piežių jį atleisti, nes jis nori bus pamokomi, kaip imtis to 
vesti 26 metų moterį. 1 jjems pavesto darbo.

Kipre žuvo 
126 žmonės

Netoli Nicosijos šveicarų 
lėktuvas, skridęs iš Indijos 
su 120 keleivių ir 10 asmenų 
įgula pateko i audrą ir nu
krito. Žuvo 126 asmenys.

Indijoj, Bihar valstijoje, 
siaučia dideli* badas

kariauti taip. kaip reikia 
smogs priešą ten, kur jam 
skaudžiausia. Tik tokiu bū
du tegalima kovą laimėti.

Prancūzų atstovų 
dvikova

Pi ’ancūzijos parlamente 
socialistas Gaston Deffere 
įsikarščiavęs degolistą Ri- 
biere pavadino idiotu, šis 
iššaukė Deffere dvikovom 
kuri Prancūzijoje yra už
drausta. Bet jie susitiko už
miestyje : ažįstamo laukuos 
ir kovėsi špagomis. Ribiere 
buvo dviejose vietose įbrėž

ytas.
Pi •imintina, kad dabar 

parlamente degolistų tėra 
142. o opozicijoje socialis
tų ir kitų 194. Be to, 41 at
stovas yra nepriklausomas, 
kurie kartais palaiko val
džią, kartais eina prieš ją.

Karalius laikėsi daugiau 
karių remiamas. Todėl jiem 
ir parūpo rinkimams užbėg
ti už akių — įvykdyti per
versmą, sudarvti savo vy
riausybę. kurioje svarbiau
sias vietas užėmė kariai. Jie 
skelbia viską darą karaliaus 
vardu, bet karalius, sako. 
nesutinkąs pripažinti per
versmo legaliu.

Krašte veikia karo stovis, 
daug suėmimų.

Streikuoja katalikų 
universitetas

Praeitą penktadienį į New 
Yorką iš Šveicarijos atskri
do mirusio Sovietų Sąjungos 
diktatoriaus baisiojo Stalino 
duktė Svetlana, kuri vadina
si savo motinos mergautine 
pavarde Aliliujeva. (Jos 
motina nepakentė Stalino 
žiaurybių ir todėl ji nusižu
dė ar buvo Stalino nužudy
ta).

Kaip jau buvo rašyta, 
Svetlana. 42 m. amž., į Indi
ją nuvežė savo mirusio vyro 
indo pelenus ir ten nutarė 
nebegrįžti į Sovietų Sąjun
gą. Indija bijojo ją priimti, 
nesutiko jos įsileisti ir JAV, 
nes nenorėjo dėl to sunkinti 
pradėtų "tiltų į rytus“ sta
tybos. Todėl ji prisiglaudė 
Šveicarijoje. Pagaliau ir 
JAV sutiko ją įsileisti, ir ji, 
kaip minėta, jau atskrido į 
New Yorką. Ji turi 6 savai
čių turistinę vizą, bet valsty
bės departamentas jau pra 
nešė. kad ji galės čia pasi
likti tol. kol norės

Svetlana yęa parašiusi sa
vo autobiografiją ir jau su
sitarusi su amerikiečių lei
dykla ją išleisti. Tos knygos 
ištraukos bus spausdinamos 
ir Life žurnale bei The New 
York Times dienrašty.

Svetlana pareiškė, kad ji 
nustojo tikėjusi komunizmų 
dogmas ir tikisi JAV rasti 
"laisvę save išreikšti“, lais
vę rašyti, studijuoti ir įnešti 
nors mažą indėlį į meno ir 
literatūros lobyną. "Man 
nėra nei komunistų, nei im
perialistų. Tėra tiktai geri ir 
blogi žmonės“, pasakė Svet
lana.

Manoma, kad Svetlana 
kol kas apsigyvens kame 
nors ramioj vietoj Naujojoj 
Anglijoj ir seks savo knygos 
vertima į anglų kalbą.

Reikia laukti, kad ji savo 
knygoje parašys įdomių da
lykų, kurie iki šiol nebuvo 
žinomi. Maskvos komunis
tams Svetlanos pabėgimas 
nėra malonus dalykas.

Gresia geležinkelių 
streikas

Darbo sekretorius pareiš
kė. kad gresia visame kraš
te geležii? kelių streikas. 
Kongreso nutarimu, streikas 
yra nutęstas iki gegužės 3 
d., bet iki šiol nėra jokios 
vilties, kad šalys susitars. ir 
todėl streiko pavojus yra la
bai rimtas.

Ma Sitson. žymus Kinijos mu
zikas, pabėgęs, kaip jis sako. iš 
velnio nagų ir gavęs prieglaudą 
JAV.

Naujasis Sovietų S-gos krašto 
apsaugos ministeris maršalas 
Andrėj A. Grečko, 63 m. amž.

Viesulas Amerikos 
vidury

Tornado siautė Illinois. 
Michigane ir Missouri vals
tijose. Arti 100 žuvo ir per 
1000 sužeista.

Katalikų universitetas 
Washingtone sustreikavo, 
protestuodamas prieš jo pro
fesoriaus kun. Charles Cur- 
ran atleidimą dėl jo taria
mo liberališkumo gimdymo 
kontrolės ir kitais klausi
mais. -Jį palaiko ne tik stu
dentai. bet ir profesoriai. 
Net Bostono arcb. kardino
las Cushing jį užtaria

To universiteto patikėti
nių taryboje, kuri prof. Cur

Automobilių unija 
išeis iš AFL-CIO

Automobilių pramonės u- 
nijos konferencija įgaliojo 
savo pirm Reutherį pasi
traukti iš AFL-CIO, jeigu ši 
nesutiks vykdyti pasiūlytos 
programos.

Nemaži nesutikimai 
komunistų tarpe

Dr. Millon Heipern ir dr. ( har- 
les J. l'mherger paliudijo, kad 
jie rado nuodų (armelos Coppo- 
lino kūne. Jos buvęs vyras dr. 
Coppolino vra kaltinamas ją 
nužudęs. Teismas dar tebeeina 
Naples mieste. Fla.

ran atleido, vra 32 vyskupai!
ir 6 pasauliečiai, bet tame' Nemažų nęsutarimų pasi-l 
posėdyje jų tebuvo tiktai reiškė i Rytų Berlvną konfe-Į 
dalis, matyti, pati konservą- rencijos suvažiavusių komu- 
tviskiausia. į nistų atstovų tarpe.
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Gegužės Pirmoji
TARPTAUTINĖS LAISVŲJŲ DARBO UNIJŲ 

KONFERENCIJOS ŽODIS DIKTATŪRINIŲ REŽIMŲ 

DARBO ŽMONĖMS GEGUŽĖS PIRMOSIOS PROGA

Diktatūrinio režimo kraštu darbininkai!

šešiasdešimt trijų milionų darbininkų, devyniasde
šimt penkiuose kraštuose apsijungusių 121 laisvųjų darbu 
unijų, vardu siunčiame jums broliškus linkėjimus tradi
cinės u simbolinės darbininkų šventės — Gegužės Pirmo
sios proga.

Tarptautinė laisvųjų unijų konferencija visada ko
vojo įvairiuose frontuose dėl laisvės ir demokratijos. Ji 
via griežčiausiai •-riešinga visokiai diktatūrai, nepaisyda
ma jos formų — ar ji būtų komunistinė, fašistinė, milita- 
rinė. kolonialinė ar rasistinė. Kinijoje ar Sovietų Sąjun
goje. Haity ar Rodezijoje. Portugalijoje ar Pietų Afrika -je. 
Vengrijoje. Ispanijoje ar kur kitur.

Tarptautinė laisvųjų darbo unijų konferencija vi
suomet kaltino vyriausybių kontroliuojamas organizaci
jas. klaidingu darbo unijų vardu prisidengusias, kad jos 
vra tu režimu trankiai, kuriu vvriausias tikslas — kon.tro- i 
liuoti darbininkus. Jūs gerai žinote, koki vaidmenį jos 
vaidina jus išnaudodamas, ir mes nepaliausime ių veiklos 
demaskuoti.

Mūsų kova. kuri yra bendra mums ir jums. bus ilga 
ir sunki. nes. nelaimei, diktatūrinė valdžia dar tebėra dau
gelyje valstybių, laikydamasi vien teroru ir didžiulės poli
cijos jėga.

Mūsų žodis kreipiamas Į visų policinių valstybių pa
vergtus darbininkus. Šiemet, tačiau, mes norime specialų 
žodi tarti iš jų dviejų tautų darbininkams.

Sovietų Sąjungos darbininkams mes norime pasakyti, 
kad mes su jais minime 50 i tų revoliucijos sukakti. Mes 
niekados nepamiršime, kad tai buvo tikra revoliucija — 
garbinga Vasario revoliucija, kuri nuvertė caro valdžią 
ir pirmą kartą Įvedė demokratines institucijas. Įskaitant 
ir tikras darbininkų organizacijas. Spalio revoliucija ne
buvo tikra revoliucija: tai buvo civilinis karas, kuriame 
komunistai užgrobė valdžią, kad galėtų naudotis demo
kratinių jėgų laimėjimų nauda ir garbe Visur darbininkai 
džiaugiasi, kad sovietų darbininkai tos sukakties proga 
gaus penkių dienų darbo savaitę. Ilgai laukus, jūsų darbo i 
savaitė Įsirikiuoja i eilę laimėjimų, kuriais daugumos pra- j 
moningu kraštų darbininkai, jų darbo unijų dėka. jau 
daug metų naudojasi.

Ispanijos darbininkams jų sunkioje valandoje nori
me išreikšti viso laisvojo pasaulio darbininkų solidarumą. 
Ispanijos diktatūrinis režimas stiprina savo slopinančias 
priemones prieš darbininkus, kovojančius dėl savo teisiu, 
nes jis gerai žir.o, kad. tas teises iškovojus, diktatūros 
dienos bus suskaičiuotos. Tačiau, nepaisant priespaudos, i 
kova dėl laisvės ir darbo unijų teisių, kuria Ispanijos dar- į 
bininkai drąsiai ir atkakliai veda. ir greta ju Ispanijos stu
dentų ir kitų demokratinių jėgų kova jau pradeda duoti 
vaisių.

Diktatūrinių režimų kraštų darbininkai! Tarptautinis 
laisvųjų darbo unijų sąjūdis visuomet yra su jumis ir kalba 
už jus. Me? nesustabdysime savo kovos, kol jūsų krašte 
darbininkų teisės, laisvė organizuoti savas unijas, laisvė 
rinkti savo atstovus, visiška pagarba jiems ir teisė laisvai 
džiaugtis savo darbo vaisiais bus pasiekta.

Junta juu-ta tai mirties juosta, -kirkinti šiaurės ir 
Pie’.u Vietnamą. P. Vietnamo min. pirm. Ky Įsakė tą 
iun-tą aptverti spygliuota viela ir užminuoti, iškėlus iš 
jo- apie 20-000 gyventojų. Ji yra 40 myliu ilgio ir .'{ 
myliu plėšio.

žuvis L:y šs žodžius dar pa- muota apie gresianti 
gal kurnu:.Ištini <tilių ir ter- okupacijos pavojų“...
mmolo'ci’a
gaunam ■ visai . • -j:sRą vaiz
dą. Tada net ir tie Sibire ar 
kalėj:;- ■< nukankinti vys
Rupai. atrodo 
; e: tr-.ii.. .r-

•a: eaagavo

numirė...

k ir rita- dalvkas šiame 
st ais R ii Mizarai tik
rai gerai pasisekė:
Lapę padarė visai 
i m.r-r-Re Ra; lene.

>»

Prancūzija nuleidžia pirmutinį atomo jėga varomą po
vandenini laivą (herbourg uoste, pačiam prezidentui 
de Gaulle dalyvaujant. Laivas yra 8.00h tonu. beveik 
lygus .JAV Polaris povandeniniam laivui.

Kas kitur rašoma

Keistų dalykų yra J. A. V.
Jungtinės Amerikos Valstybės šiandien yra pati ga-j 

lingiausia valstybė. Niekas negali susilyginti su jos kari
nėmis pajėgomis. Jos ūkis tiek išbujojęs, kad ji pajėgia 
skirti bilionines pašalpas Įvairoms kitoms valstybėms. Jo? 
gyventojai gyvena daug geriau, negu bet kurio kito krašto.

JAV pirmauja erdvės užkariavime. Jos mokslininkai 
pirmauja ir Įvairiose kitose srityse. Tai iš vienos pusės.

O iš antros pusės. — dar tebėra daug viduramžinės 
tamsybės. Tokių viduramžių dvasios liekanų buvimą štai 
liudija kad ir toks pavyzdys:

šiomis dienomis Tennessee valstijoje iš Jacksboro 
mokyklos buvo pašalintas mokytojas Gary Lindle Scott 
dėl to, kad jis mokiniams labai atsargiai dėstė evoliucijos 
teoriją, tai yra mokslinį faktą, kad aukštesnieji, tobules- 
nieji gyviai yra išsivystę iš ž lesniųjų. Tai mokslinė tiesa, 
kurios šiandie nė katalikų bažnyčia neneigia. O toje vals
tybėje dar yra Įstatymas, kuris draudžia evoliucijos teori
ją viešai dėstyti. Tai aiški tamsybės liekana.

Tas mokytojas tą Įstatymą žinojo, todėl jis mokiniam 
kalbėjo ne apie žmogaus evoliuciją, bet apie kitų gyvių. 
Aišku, galvojantieji mokiniai turėjo suprasti, kad šiuo at
žvilgiu ir žmogus nėra išimtis ir kad mokslinė tikrovė ne
sutinka su Biblijos padavimais ir legendomis. Svarstant to 
pasenusio Įstatymo panaikinimą, atsirado dar daug kon- 
gresmanų ir senatorių, kurie tą tamsybę dar palaikė...

priemonėmis bei su tuo, iš 
kurio jie negali sau išspaus- 

' ti dar daugiau naudos? Ko
kiam beginkliui pasikalbė
jimų partneriui jie kada 
nors tik tiesos ir žmonišku-
mo vardan davė laisvę ar ką Musu kariuo- , , ■ ■ • mnors kad ir menkesnio. To 
mes jų istorijoje nerandam.

Ar komunizmas yra Lie
tuvai blogybė'.'’ Nejaugi mes,

rtjsų

"Lietuvos valdžia pasiro
dė be plano krizės metui... 
Lietuvos visuomenė pasiro- 

.a.-Aiuu p?s- dė neparuošta rusu okupaci 
t'K is laisves • • - , •jai pasitikti. Musų kariuo 

menė pasirodė neparuošta 
smūgiui prieš visas mus iš 
užsienio ištikusias agresijas. 
Ji nepasireiškė lenkų ultimajis kun 

nanašu tumo proga 1938 metais. ; demokratai ir socialdemo- 
Klaipėdos netekimo metu kratai, jau galvojame, kad 
1939 m. rudeni ir. pagaliau. Maskvos vvkdomas komu-. - 1 c J »
rusu kariuomenei okupavus; nizmas. kuri- nepripažįsta

KA RINKTI Į LB TARYBĄ L ietuvą 1940.VI.15 d. Mes; jokios demokratijos. gali
rebūtume sulaikų pasauli- 

Tt kriu-imu Dirva ba- nės revoliucijos bangos, bet 
lan ūžiu 14 d. laidoje rašo: galėjome pasirodyti esą 

"Bendruomenės organiza- ^ent n~ * ra-'°
gal saugiausia ir nu- 

dėl ti . kad jos veik
iu- pobūdis reikalingas dar-Į1 
bo rankų, o ne titulų ir rėk
iant' -. O ka.- .! šiandien taip

i cija
kenčia

! ’au liuke- 'Urbti, o garbės vadas.
neturėti, kas šiandien 
pasi.vžęs atlikti reikalingą 
k ū; t i i r i < i i.: bą. kad ryto j 
r • - - •- n.i i; įtekai’ etų

cimbolais ne; ir būbnais
• garsintų?"

Manome 
i niu dar v

būti mums priimtina.-

Kavolis, pats buvęs Įžymus 
tautininkas, aukštas teismo 
pareigūnas.

Tai šitoks buvo A. Sme
tona valstvbininkas. tautos

vi a žmogau;
jo paties 

? teigimu.
partijos

KĄ ČIA SKLO 

JONAS KARDELIS?

kad tokių žmo-: 
tiek tituluotų, 

tiek netituluotų tarpe. To
ki - r r..- žinomus nnosor- 

berisiek .jaučius mūsų 
kulti' i riai- reikalais, gyvos 

plačių polėkių, bet 
nevengiančius juo- 

;bo a-menis ir turime 
isai neki eipdami dė

mėsi i iu t 1. - titulus ar
užritamas vietas.

■ džiai

I minties, 
kartu ir 
do d ’

i ; ir.kt

SAVAS APIE SMETONĄ 
IR JO VALDŽIA

Montrealy leidžiamos Ne
priklausomos Lietuvos re
daktorius J. Kardelis balan
džio 12 d. kelia klausimą, 
ar nepersvarstytinas mūsų 
nusistatymas rasų atžvilgiu.

Be to, iki šiol jis dar jo
kiame krašte nebuvo žmo
nių laisva valia pasirinktas, 
o ne tik dabar Lietuvai, bet 

i ir pačiai Rusijai tik nežy
mios mažumos didžiausiai 
gyventojų daugumai jėga 
primestas.

Mes manome, kad komu
nizmui paliudyti geriau tik
tų anas legendinis evange
lijos Kaino pavyzdys, kuris 
diktatūriniu geismų veda
mas. užmušė savo broli Abe
lį...

Lauksime J. Kardelio pa
sisakymo. kodėl gi mes turi
me keisti savo pažiūrą Į tą 
maskvini komunizmą ir mū
sų krašta okupavusius ra
šus ir kuria kryptimi keisti?

"Komunizmas yra idėja.
labai sena idėja, kurios pra- VIENYBĖS NESKAITAI— 
du randame jau Evangeli-
joje. Ir visuomeninė žmoni
jos raida eina tąja kryptimi, 
kad ir ne dabartinio vadir.a- 

komunizmo kryptimi.mo

filiacinės tei eveikia“, ”...ti
kintieji da; gausiau aukomis 
remia bažnyčių palaikymą 
ir kunigų išlaikymą, negu 
prieškariniai- metais", ..."li
gonių lankymas su šventais 
sakramentai- vra nevaržo
mas".

ŽUVAI TAUTAI...

Taip galvoja Vienybės 
leidėja V. Tysliavienė. Ji 
savo laikrašti siuntė ir tiem. 
kurie, prenumeratai pasibai
gus. jos nepratęsė. nes nebe
norėjo to laikraščio daugiau 
skaityti.

V. Tysliavienė rašo:
"Sąžiningi lietuviai even

tualiai atsilygins, o tie. kurie 
neturi geros valios, parašys: 
”0 kas jus prašė Vienybę 
siuntinėti, jeigu prenumera
tos neatnaujinome...

"Tokiems atsakymo netu
rime, tai žmonės, kurie lie
tuviu tautai žuvę“.

Tikrai nežinojome, kad 
t tiktai Vienvbe skaitvdamas

kuni-

i -X »

kuris faktinai yra jėga pri
verčiamasis valstybinis ka
pitalizmas. Komunizmas ga
limas tiktai tada. kada 

Kavolis žmonių dauguma laisva va
ri. lai- Ha pasisakys už komunizmą. 

Taigi. Lietuvos nelaimė ne 
vadinamame komunizme, 
bet rusiškame imperializme.

”0 vis dėlto ir mūsų nu
sistatymą rusų atžvilgiu rei
kia pergalvoti ir reikia per
formuluoti. nes ir jis gero
kai užsistovėjęs ir gerokai 
pasenęs. Net su priešu gali 
būti prasminga kalbėtis. 
Gali būti ir reikalinga li
gai jau bręsta tokie laikai, 
kai ne tiktai bus galima, o 
bus ir reikalas kalbėtis."

"Kas

Teisininkas, dabar 
gas dr. Martyna:
Džvos balandžio 
doj- parašė straipsni 
mus skiria — amžius ar as-
mens sti uktūros būdai", iš 
kuri sužinome, kad Anta- 

tona r-mėgęs klau- 
sytis net tautininkų sujau
gęs patarimu.

Dr. AR Kavolis rašo, kad 
tu metu, kai dar nebuvo nė 
sm< ■ inio seim< A. Smeto-

: agei avimu tautininku 
; cem. vai riyba kas savaitę 
rinkosi pirmiau pas nrniiflte-

gali išlikti amžinai gyvas ir 
išgelbėti tautą.

r; pirmininką, o vėliau pas
. . . .. . . prezidentą "visuomenės bal- 

tikmtieji taip pat t...: 
gali laisvai tu< ktis. krikštv-

R. MIZARA VĖL PUČIA 

Į AKIS DŪMĄ

Rojus Mizara Laisvės ko
vo 28 ir 30 dienų laidose iš
spausdino ilgą pasikalbėji
mą su buvusiu kunigų semi
narijos rektorium, o dabar
Šančių parapijos klebonu ti vaikus ir 
kun. Alfonsu Lape. kuri jis kiškai“ ir t 
turėjęs 1965 m. rugpiūčio . . . „. . .
mėnesi, bet iki šiol viešai ne- Lygiai taip pat Įtikina- 
skelbe=. mai" galėjo kun. Lapė per

Mizaros burna pasakoti, kad
Pagal tą Mizaros lūpomis Antanas Sniečkus Parcinku- 

kalbanti kunigą Lapę — . n0 atlaiduose
"Konstitucija garantavo bažnytinę vėliavą, Su- 

visiems piliečiams, taigi ir mauskas baltoj kamželėj 
tikintiesiems, sąžinės laisvę P^arnavo apeigose, o pats . 
ir religiniu kultu atlikimo Lietuvos čekistų viršininkas konstituciją, 
laisve -... 'Tarybinė Vaisty- su paauksuou buože tvarkė i'U re u atleido

L.t.
laidoti; 

tt.
katali-

J. Kardelis šiuo tarpu dar 
u; -. a.ūžia: pareikšti. Kartą nieko konkrečiai detalizuo- 

Prezidentas Smetona pa- to nesiūlo, bet tiktai kelia 
reiške. kad kariuomenė ji klausimą. O jei kelia toki 
pastačiusi valdžios priešaky- klausima keisti mūsų pa-
je ir jis nereikalingas sąjun
gos skatinimo“ (Kel red.
pabiri).

Vadinasi. Smetona nepa- 
teseproces!- kentė net savųjų skirtingos 

nuomų nės ir patarimu.

bė... gina D saugo tikinčiųjų. maHHninkų mu.ią... 
kaip ir visų tarvbinių pilie- žodžiu, dabar Lietuvoje 
čių. teises, numatytas pačios kunigams geriau, negu se- 
Konstitucijos paragrafuo- niau, negali skustis ir tikin- 
se". .."vienas kita? kunigas tieji, nes visur laisvė — ir 
stalininio režimo metu buvo melstis, ir tuoktis, ir laido- 
Ikalintas be teismo. Vėliau tis! Matvti. popiežius iki šiol 
beveik visi. Įkalintieji ir iš-, to nežinojo, nes nei Stalino, 
tremtieji kunigai, sugrįžo Į nei Chruščiovo už tai neap- 
Tarybinų Lietuvą“..”kuriem dovanojo ordinais. Gal ji 
neteko laimės gyventi Tary
bų Lietuvoje, negali pilnai 
suprasti pokarinio atstato- i Ką kun. A. Lapė iš tikrų- 
mojo gyvenimo ir pastoraci- jų Rojui Mizarai pasakojo, 
nio kunigo darbo jame“, Į tai tik juodu du težino. Xe- 
"Jeigu šiandien lankytume
Tarybų Lietuvoje bažny
čias. galėtume isitikinti. kad

dovanojo ordinais, 
gaus Brežnevas

kyla abejonių, kad kun. Al. 
Lapė gerai žinojo, su kokiu

,________________ ”bažnyčios gjmėju“ jis kal-
jos atrodo neblogiau, negu basi. Jam buvo visai aišku., 
prieškarinėie Lietuvoje: ir
iš oro ir viduje jos gražiai, 
švariai, gerai apšviestos, i- 
liuminuotos“. ”Kelios baž
nyčios nebeveikia dėl ypa
tingi! aplinkybių. Šiaip visos 
bažnyčios ir parapijinės ir

kad tai, ką pasakys Mizarai, 
tuoj pat žinos Lietuvoje "vi
sur budinčios akys ir ausys“. 
Taigi tik apie tokią "tarybi
nę laisvę ir tikėjimo globą“ 
ir tegalima buvo kalbėti. O

TIESOS SUKAKTIS

Kovo 30 d. sukako 50 m ,
kai Petrapily išėjo Tiesos
pirmasis numeris. Po Pir-

, grindinį nusistatymą mūsų' moio pasaulinio karo jos re- ...... - - .priešų atžvilgiu, tai. aišku, 
turi galvoje ir kokius nors 
savo argumentus. Kokie jie 
galėtu būti?

Pagal smetonine 1938 m.
Mes nematome jokios 

priežasties, kuri skatintų 
pferifenūs! t“5 keM MVO priešišką nu- 
ministerius sistat.vm3 atžvilgiu. Tų 

rusų, kurie puoselėja impe
rialistines idėjas ir brutalia

\ adinasi. jis pasirinkdavo 
savo padėjėjus, jis ir nešė . . , .
didžiausia atsakomybę už jų jas vykdo tik savo tau-
darbą. O štai ką sako dr. M. 
Kavol ri aide vieną ministeri 
pirmininką, kuri jis pasirin
ko pačiu kritiškiausiu Lie
tuvai momentu. — Antaną 
Merki:

"Antanas Merkys buvo 
laikomas akcijos tigras, kol 
jis buvo laisvas pilietis, bet 
pasirodė avinėlis, kuomet 
buvo įkinkytas valdžion. Jis 
pasirodė pasyvus jau Kauno 
miesto burmistro pareigose, 
tuo labiau ministerių pirmi
ninko pareigose, pradedant

tos grobuoniškiems ir egois
tiniams tikslams ir kaimyni
nių tautų ir valstybių nelai
mei ir pražūčiai.

Negi mes staiga kažkokios 
nežemiškos meilės apimti, 
imsime dabar tvirtinti, kad 
Lietuvą okupavo ne rusai, 
ne rusai dabar ją valdo ir 
išnaudoja ir ne rusai sten
giasi ją surusinti? Tai kas! dosaitė 
gi yra tie Lietuvos okupan
tai?

dakcija buvo perkelta Į Lie
tuva. Jos redaktoriais yra 
buvę Z. Aleksa. V. Kapsu
kas. J. Janonis. K. Požėla ir 
kiti. Dabar jos vyr. redakto
rius yra G. Zimanas.

Anot Rojau? Mizaros, šis 
dienraštis vra — lietuvių 
tautos pasididžiavimas, o 
mūsų nuomone. — tai netie
sos skelbimo pavyzdys ir, 
pridėsime. — labai nuobo
dus valdišku minčių regist
racijos ir skelbimo leidinys, 
nes dažnai ko ne visas skil
tis užima kurio nors vieno 
aukšto pareigūno kalba ar 
Įsakai.

Sukakties proga net 68 
Tiesos bendradarbiai gavo 
"Garbės raštus“. Ju tarpe—
Chaimas Aiženas. Mira Cho- 

Mira Bordonaitė.
Izaokas Oiminas, kiksu 
Stražas. Rachilė Volenskyte.
Nepamiršti ir kiti "tiesinin-Taip. mes galėtume su

jais kalbėtis tik Lietuvos iš- kai — Aug. Gricius. J. Ka- 
1939 m. lapkričio mėn., ka-' laisvinimo, tik jos politinės, rosas, V. Niunka, A. Snieč- 
da susilaukėm rasų Įgulos' ekonominės ir kultūrinės kus. R. šarmaitis. G. Zima- 
Lietuvoie. Jis susmuko 1940 vergijos panaikinimo reika-nas. o Tiesos vyr. redakto
rių birželio 15 d. rytą, kai lu. bet kada bolševikai lei-liaus pavaduotojui Stasiui 
-ulaukėm rusų okupacijos dosi Į žmoniškas kalbas su Laurinaičiui ir jos korespon- 
ir reikėjo skubiai veikti tose (tuo, kuris neturi rankoje už dentui Vvtautui Miniotui 
nenumatytose sąlygose. Jo: juos tvirtesnio ginklo ar ne-suteiktas "nusipelniusio žur-

atsiminus. kad Mizaros lie- vyriausybė pasirodė neinfor- gali jų prispausti kitomis nalisto vardas“.
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KAS NIEKO NETBK1A. 

TO NIEKAS NVHK1A. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO S ---*7,

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Kanados Lietuvių Dienos
RUGSĖJO 2*3 DIENOMIS

SKAUTŲ 1968 METŲ 

ŽENKLELIS IR DAINA

Lietuviu Dienai įuosti Pa
saulinės tarptautinės paro
dos metu Montrealyje komi
tetas praneša visiems lietu
viams. kad Lietuvių Diena 
įvyks ilgojo savaitgalio me
tu — 1967 m. rugsėjo 2 ir 3 
dienomis Montrealyje šia 
tvarka:

Rugsėjo 2 d.,šeštadienį, 
vyks lietuviu suvažiavimas.
Tos dienos vakare 7 valan
dą naujoje didelėje Paul 
Sauve auditorijoje, Beau- 
bien East 4000 (kampas Pie 
IX) įvyks didelis balius, ku
rio metu bus išrinkta Iškilio
ji Kanados Lietuvaitė, kara
laitė. angliškai vadinama 
Miss Lithuania. Baliuje bus 
šokiai, veiks bufetas ir kt.

Rugsėjo 3 d., sekmadienį.
Pasaulinei parodai skirtoje 
bažnyčioje .įvyks iškilmin
gos pamaldos su lietuvišku 
pamokslu ir giesmėmis. Tos 
dienos 3 vai. po pietų pui
kioje Montrealio universite
to Konservatorijos salėje
(Sallle Claude Champagne), I Tarybos vicepirmininkui:

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo ir lietuvių 
skautybės sąjūdžio įsisteigi- 
mo 50 metų sukaktims atžy
mėti Lietuvių Skautų Sąjun
gos vadovybė nori:

a) išleisti sukaktuvinių 
metų (mažą metalinį) ženk
lelį,

b) išleisti Penktosios Tau
tinės Stovyklos medžiaginį 
ženklelį, dėvimą prie uni
formos. ir

c) pasirūpinti, kad būtų 
sukurta Sukaktuvinių Metų 
ar Penktosios Tautinės Sto
vyklos daina.

LSS Tarybos Pirmi ja 
kviečia LSS narius ir kitus 
asmenis pasiūlyti tų ženkle
lių projektus ir dainos žo
džius ligi š. m. gegužės 31 d.

Tuo reikalu rašyti LSS

CHICAGO, ILL.

V. Ramonio paroda

. . Balzeko kulūros muziejuj 
balandžio 16 d. atidaryta 
dailininko Vai. Ramonio 
kūrinių paroda, kuri tęsi* i- 
ki gegužės 6 d. Paroda ati
daryta kasdien nuo 1 iki į 
4:30 vai. popiet.

Tautininkų suvažiavimas

Birželio 3-4 dienomis čia t 
bus Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos dešimtasis 
seimas.

Bačiūnų sukaktis

Gegužės 19 d. South Shore 
Countrv Club (7059 So. 
Shore Drive) rengiamas po
kylis Marijonai ir Juozui 
Bačiūnams pagerbti jų ve
dybinio gyvenimo 50 m- su
kakties proga.

CLEVELAND, OHIO

Siaučia plėšikai

Plėšikai apiplėšė lietuvio 
krautuvę Baltic (priešais 
Lietuvių klubą) ir E. Mazi
liausko kirpyklą.

Nuotrauka G. Naujokaičio

Kieki ienis (P. Sandanavičius), Tėvas (h. Vasiliauskas) ir Mama 
(A. Lknevičiūtė) is A. Landsbergio farso ’’I5arzda“ repeticijos. 
Režisuoja \yt. \ aliukas. Spektaklis, kuriame matysime ir K. 
Ostrausko "Pypkę“, Įvyksta balandžio 29 d. S vai. vak. Van Wyck 
Junior High mokyklos salėje, 85-05 llith St. Jamaica. N.Y.

LABAI ĮDOMŪS
ATSIPILTAI

AUKOS TAUTOS 

FONDUI

Tautos Fondui Lietuviu
Fronto Bičiulių Los Angeles Ateiminimus visuomet 
skyrius sunnko ir prisiuntė domu 
45 dolerių auką Lietuvos „ šjas’ mafl] ž- 
Laisvinimo darbams pareiti-žmf.ni .
ti . . *

‘m x r, i ii , .simmimu knygas:
Tautos Fodo valdyba nuo-1 ‘

ATSIMINIMAI IŠ

parašytas at-

200 Bellingham Road, bus 
aktas ir koncertas. Akte da
lyvauja svečiais pakviesti 
federalinės ir provincinės 
valdžios ministeriai. Šios 
dienos, sekmadienio, vakare 
Pasaulinės parodos srityje, 
amfiteatre, ’ įvyks lietuvių 
pasirodymas

Po pasirodymo jaunimui 
numatytas specialus paren
gimas.

Bus ir sporto žaidynės, ir 
meno paroda, bet apie tai 
vėliau.

Lietuvių Dienai išleidžia
mas specialus leidinys, ku
riame bus miesto planai, pa
rodos planai, parengimų 
programa ir kt. informacija.

Jaunimui Lietuvių Dienos 
savaitėje ruošiama Lauryni- 
jos kalnuose stovykla.

Visi lietuviai iš visur, ne 
tiktai iš Kanados ir JAV. 
bet ir iš viso pasaulio malo
niai kviečiami atsilankyti į 
Lietuvių Dieną Montrealyje. 
Kanadoje.

Komiteto pirm. adresas:
R. Verbyla, 4930 Melrose 

Avė., Montreal. Telefonas: 
(514) - 482-0665.

Informacija: 7722 George 
SL, LaSalle, P.Q Telefonas 
366-6220.

K-to informacija

V.s. A. Matonis,

10 Edw*rd Street, 

Waterbury, Conn. 06708.

ROCKFORD, ILL 

Balfas vykdo rinkliavą

širdžiai dėkoja Liet. Fronto!
Bičiulių Los Angeles skyriui! FO VEIKLOS, orei. 
už gražias pastangas, savo; Končius, ' ,
iniciatyvą organizuoti lais- iliust’-acijų, . :
vinimui aukų rinkimą.

Pi •ašome visus LFB

BAL- 
J. B.
daug

35.00.

DU MEDINIA’ IR TRYS 
skV- GELEŽINIAI KRYŽIAI,

irus, taip pat kitas organiza-; AntanO Šukio a1 sin rūmai iš 
cijas oiganizuoti aukas L I.J Lietuvos N. mybės
Tautos Fondui. Labai būtų Į kovu .;7G ,;,y g.00
graži ir vertinga talka, jeigu i
visos Vliką sudarančios par-j GiFE ' A ;R AUD-
tijos bei grupės ir rezisten- Mykolo \ aitk us* atsi

minimų (1909-1 'L IV toi cinės organizacijos (jų yra 
15) per savo skyrius bent
vieną kartą metuose savo..............................
narių tarpe pravestų aukų' minkštais viršeliais 
vajų Lietuvos laisvinimo ko 
vai paremti.

mas. 272 psl., kaina kietais 
viršeliais .................. $3.75,

$2.50.

Tautos Fondo Valdyba

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio, ilk ■ -I . kai
na ............................... $2.90

TORONTO, ONT.

Knygų mėgėjams

Būsite pastebėję Keleivy 
ALSS Literatūros Fondo 
knygų nupiginimo skelbi
mą:

Št. Kairio "Lietuva budo“ 

ir ”Tau, Lietuva“ buvo po 
$6.00, dabar tik po $2.00.

K. Bielinio "Dienojant“ 
ir "Penktieji- metai“ buvo po 
$6.00, dabar tik po $2.00.

Teroro ir vergijos imperi 
ja Sovietų Rusija“ buvo 
$2.50, dabar po 75 centus.
.. "Lietuvių išeivija Ameri
koje“—S. Michelsono $5.00 
(kietais viršeliais) ir St 
Strazdo Eilėraščių rinkinys 
$2.50.

Toronte jas platina
J. Novog, 87 Windermere 

Avė., Toronto 3, OnL
šios knygos turėtų būtinai 

puošti kiekvieno knygų mė
gėjo biblioteką.

Kel. SkaiL

Per 1966 m. Balfo sky
rius, norėdamas daugiau lė
šų sutelkti, surengė margu
čių pokylį, gegužinę ir kon
certą. Centrui pasiuntė $709 
ir kasoj dar liko $203.

Didieji Balfo rėmėjai bu
vo dr. Danguolė ir Stasys 
Surantai, dr. Valentinas ir 
Aldona Pliopliai, aukoję po 
$50, Jurgis Milaševičius — 
$20 ir kt. Lietuviškos kepyk
los savininkai Poškai visuo
met parengimams savo duo
ną ir kepsnius duoda veltui.

Valdyba visiems rėmėjam 
dėkoja ir tikisi jų paramos 
ir ateity.

1967 m. išrinkta šitokia 
valdyba: pirm. Augustinas 
Pocius, vicepirm. Kazys 
Rutkauskas. Petrė Savickie
nė ir Petras Šėmas. sekr. 
Gi edrė Špokaitė, kasin. Jus
tinas Bubelis, nariai Jonas 
Bielskis, Augustinas Ka- 
pačinskas ir Jurgis Milaše
vičius

Keista mirtis

Žmonos pašautas ligoni
nėje mirė Vincas Barionis 
41 m. amž., kilęs iš Vilniau-' 
krašto, į JAV atvykęs 1949 
metais. Žudikė suimta, bet 
iki teismo paleista, padėjus 
užstatą. Teisme gal paaiš
kės t03 tragedijos priežastis

Velionis dėl savo būdo 
buvo mėgiamas lietuvių ir 
kitataučių. Jis mokėjo ke
lias kalbas, mėgo dainą, pri 
klausė Čiurlionio sambūriui.

Vykdant velionio pagei
davimą, jo palaikai sudegin
ti krematoriume, dalyvau
jant būriui jo draugu.

A. Plavičius

Dabar vykdoma piniginė 
rinkliava, išsiuntinėti laiš
kai, o vėliau vajininkai lan
kysis namuose. Rinkliavai 
vadovaua Kazys Rutkaus
kas. Rinkliavos pabaigai 
birželio 4 d. numatyta su
rengti gegužinė Lietuvių 
klubo parke. Kitas parengi
mas numatomas rudenį.

Valdyba prašo gavusius 
laiškus tuoj savo auką pa
siųsti nurodytu adresu. Jūsų 
auka nušluostys ašarą ne 
vienam varguoliui.

Perkūns
♦ ->»

LB KANDIDATAI

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

Staibi mirtis LDD narių susirinkimas

Balandžio 16 d. įvyko Lie-i 
tuviu Darbininku Dr-ios

Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos I-je rinkiminėj apy
gardoj (apima Kaliforniją 
ir kitas vakarines valstybes) 
pasiūlyti šitokie kandidatai: 

prof A. Avižienius, laik-
rastrmnkas V. Bakunas. po-1 
etas B. Brazdžionis. braižy-Į 
to jas A. Bulota, agr. J. čin- 
ga, inž. B Dabšys. radijo 
liet. vai. dir. B. Gediminas, 
inž. L. Grinius, matematikas 
P. Grušas, inž. S. Kungis, 
nekiln. turto tarp. A Mar
kevičius, stud. M. Matulio
nis, inž. A. Mažeika, inž. J. 
Motiejūnas, mok. V. Pažiū
ra. inž. B. Stančikas ir pen
sininkas A Telyčėnas.

Treciojoj apygardoj (Mi- 
chigano, Ohjo, dalis Penn- 
sylvanijos ir dalis New Yor
ko valstybių) yra šie kan
didatai :

dr. chenr. A. Butkus, agr.

Lietuvių siuvėjų veikėjas, 
siuvėju unijos 54 skyriaus 
pirmininkas V Lepšys štai- skyr iaus gausus susirinki- 
ga mirė. Jis dar buvusiame mas. Jame plačiau pasida- 
siuvėju metiniame pobūvyje linta įspūdžiais ir mintimis
jautėsi gerai, džiaugėsi to apie vietos Alto susirinki-j 
pobūvio pasisekimu. Balan- mą. kuriame Vasario 16 pro-, 
džio 10 d. pasijuto sergąs ga surinktų ąuku dalis buvo' 
bet dar mėgino eiti į darbą paskirta re Alto tiesioginim, 
o balandžio 14 d. jau buvo, tikslam, o ir Vilkui $700. 
palaidotas.

V. Lepšys gimus 1905 m. , veiklą visi remia,i
Baltimorėje. Lietuvos nepri- !’et Pat?a^ tų dvieju bendri 
klausomybės metais jis lan
kėsi Lietuvoje. Nors lietu
vių kalbą jis jau buvo gero
kai pamiršęs, bet Lietuva 
jam buvo artima, kaip jo

nių. vieno tikslo siekiančių 
organizacijų — Alto ir Vil
ko — susitarimą, visos Va-

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

DIENOJANT, Kipro Bie- 
• iinio, 464 psl., kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI. Kip-
ro Biel inio, 592 puslapiai, 

i kaina ........................... $2.00
i

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

44 m. dainininkė Judv

ATSIM1NIM AI 
TYS, dr. Kazio
11 tomas. 336 r>l.

IR M1N- 
Griniaus,
kaina $5.

JUK NETURITE?

Petronėlės Orintaitės ei
liuotos apysakos "Teofilė 
nuo Kražantės“. Keleivio 
administracijoje ją galite 
gauti už $1.80.

VYSKUPO P. BŪČIO 
ATSIMINIMAI, J tomas, 
320 psl-. kaina $3.50.

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

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kalvaitytčs-Karvelie- 
nės, 360 psl.. kaina . .$3.50.i

VIENIŠO ŽMOGAUS 
GYVENIMAS ( anie Dėdę 

206
psl., kaina .......................... $2.

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

• ip • i. i- Garland. apačioje jos ketvirtasis asario 16 proga surinktos le- _ . , Šerną), Antano auko,
i,*. -• . 36 m. amz. vyras aktorius Markscs eina Altui, o lis tam tik-i „ ......Herron. su kuriuo ji taip pat išira sutarta 

Vilkui.
dali atiduoda siskvrė.

Liko liūdinti žmona, sū
nus ir duktė. Xew Yorko Alto skyrius

Savo profesijos bendra- šitą susitarimą sulaužė Ja- 
darbiu jis buvo gerbiama?
ir kaip sumanu, darbštų ir 
sąžiningą dranga siuvėjai iš
rinko ii uniios skyriui pir
mininkauti. Jo draugai gau
siai atsilankė ir į laidotuves.

Vykę* Operetė* choro 

koncertą*

Gražiai pasirodė M Cibo 
vadovaujamės Operetės 
choras balandžio 15 d. kon
certe. Jam patalkininkauti

me socialdemokratams at
stovaujantieji tam pasiprie
šino ir balsavo prieš.

Mėginama teisintis, kad 
norėta Aito centrą ’’pamo- 
kyti‘5 bet tai nesvarus argu
mentas, nes Alto centras tas 
Vliko tiesioginiai gautas su
mas iškaitys i tą sumą, ku
ria Vlikas iš Alto turi gauti.

V.

. ™ i’š Hartfordo buvo atvykęs
J. Daugėla, visuom. F. Ei-j Jvngio Petniūno vadovau

jamas Aido mišrus choras.dimtas, chem. J. Gailiušytė, 
nekiln. turi. tarp. V Jucevi
čius, inž. V. K am an tas, dr. 
inž. K. Keblys. prof. A. Kli
mas, mok. V. Količienė, inž. 
V Kutkus, dr. V. Majaus
kas, nekiln. turi. tarp. J. Mi- 
konis, inž A. Pautienius. 
mok. V. Pauža. dr. V. Ra
manauskas, inž. Pr. Razgai- 
tis, teis. J. Smetona, braiž 
J. Urbonas ir inž, A. Zapa- 
reckas.

Balsuotojams primintina, 
kad balsavimo kortelėje rei
kia atžymėti ne daugiau 
kaip pusę pasiūlytų kandi
datų (mažiau galima), bet 
ne daugiau kaip 37.

LIETUVIU DARBININKU 

DR-JOS SUVAŽIAVIMAS

ĮSIGYKITE ŠIAS 

POEZIJOS KNYGAS : SIAURUOJU TAKELIU, 
K. B. Kriaučiūno. 178 psl..

EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, kaina .....................................$2.
Steponas Strazdas, 159
psl.. kaina $2.50.

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

HENRIKO RADAUSKO
RINKTINĖ, 237 psl , kai-i PALIK AŠARAS MASK- 

na $5.00. VOJE, Barboro, Armonie-

ATSIMiNlMAI APIE - 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė-^ 
lės Liodžiuvienės, 88 psl.. “ 
kaina ............................... $1.

. $3.si., kainanes,

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra- 

\ INGIAI. Alf. T\-;oolo Skipičio, O ;> slapių, 
ruolis, 176 psl. kaina $3.:kaina .. ..

GĖLIŲ KALBĖJIMAS '

ŠERKŠNO SIDABRAS, M 
Vaitkus. 86 psl., kaina 
$1.50.

Jo-

253 p

nas Mekas, 32 psl., kai-' ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ, 
na $1.00. žvk° 47G Ps]-

DERLIAUS VAINIKAS, J. na ..............................
Mikuckis, 359 psl., kaina TaP knygas g.6:ce gauti 
$2.50. Kel eivio adi istracijoje

CHAPEL B.. Algimantas (535 BrOad wav. So. Boston,
d 12 vai Sandaros salėie 1 Mackus’ f)4 P8’- kaina Mass. C2127).' 
d. U \ai. randaios saieje,. dainos APIE LAISVE.----  ------ -

Lietuviu Darbininkų Dr- 
jos centro valdyba nutarė, 
šaukti draugijos suvažiavi-j 
m a birželio (ne liepos, kaip! 
buvo anksčiau parašyta) 17

Sudainuota iki šiol retai 
kur dainuojamų dainų. Y- 
pač daug kam patiko ir 
linksmai nuteikė "Ženvkis. 
vaike, jau ^adios reikia“.
Ją sudainavo Operetės cho
ras, Aido chorui pritariant. So. Bostone

Į koncertą atsilankė per Suvažiavimo darbotvar- 
300 žmonių. kė: 1. Atidarymas, 2. Pre-

Operetės choras iš nebaž- zidiumo rinkimas, 3. Man- 
nytinių choru bene bus JAV datų komisijos rinkimas, 4. 
seniausias, nes jis gyvuoja Sveikinimai. 5. Valdybos a- 
jau 50 metų ir šis koncertas pyskaita, 6. Revizijos komi- 
buvo 48-tasis. To choro da- sijos pranešimas, 7. Centro 
lyvių tarpe yra tokių, kurie valdybos rinkimas, 8. Suma- 
jame dainuoja daugiau nei nymai, 9. Suvažiavimo už- 
25 metus. darymas.

Alf. Giedraitis, 3,2 psl,. 
kaina 75 centai.

SIELOS BALSAI. J. Smals- 
torius. 221 psl. kaina 75 c.

VYNUOGĖS IR KAKTŲ 
S AT. Julijos švabaitės ei 
lėraščių rinkinys. 96 psl 
kaina $2.00.

PLAUK. MANO LATVELI 
Petro Segato eilėraščiai

kai
šo

DĖMESIUI !

GERA KNYGA DOVANAI

Jeigu norite kalbančiam 
; angliškai ]>; lo moti knygą,
tai paritinkite dr. A. Šapo
kos "Vilnius in the Life of 
Lithnania“, 17* psl.. dajg 

111 psl., kaina.......... $2.00 ‘ paversiu, ka' t tik $1.50.
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

f -ENGVA NAIKINTI Sugrįžo. nor» ir ne senojon

VIENKIEMIUS vieton

Grižo \iešumon. nors ir 
ne n vieton. J. Zikaro
skulptūra Laisvė—nuo 1928 
metų (Lietuvos Nepriklau
somybės 10 metų sukaktu- 
viu> stovėjusi Kauno Karo

ia os« 
v»v

NOUVAVOKJ

Tai i mėnulį paleistu JAV Surveyor 3 brėžinys. Jo in
strumentai fotografuoja ir nuotraukas perduoda i že
mę. be to. jis galės net iškasti 18 volių duobę, kad pa
tirtų. kokio stiprumo yra mėnulio paviršius.

Tai buvo vienas iš Sme-: tybinio gyvenimo viršūnėje, 
tonos argumentų, kuriuo jis ypač tarptautiniuose dar- Gera 

dovana
Kai rengiatės duoti kokią 

dovaną angliškai kalban
tiems, nepamirškite, kad ge
riausia dovana yra knyga, 

j štai čia kelios lietuvių rašy-
1 toju parašytos ir i anglų 

nois daugiau, negu įrodinė-, dar giliau pažvelgti j Lietu-j ka||į gveįtos kn kl> 
jimų. kad sovietai neturi tei-, vai gresiančią prarają. į
sės kištis i mūsų vidaus rei- Kiekvieną posėdžio dalyvi

rėmė savo nuomonę, kad ir 
mes turime pasielgti kaip 
Norvegija, t. y. atmesti tąją

buose.
Po Bizausko kalbos ir 

Smetonos replikos užstojo
ultimatumo dali, kuria rei- dar nejaukesnė tyia Dabar 
kalaujama Įsileisti neribotą jau turėjome trijų, daugiau- 
sovietų armijos kieki, ir, jei- šia politikoj patyrusių, vyrų 
gu ji mus puls. pasipriešinti visai skirtingas nuomones, 
ginklu. Tas dar labiau kėlė nervų i-

Tai paprasti, visiems ži- tampą, dar labiau vertė su 
nomi ir suprantami dalykai
Iš prezidento buvo laukta ko

sikaupti, dar labiau kontro
liuoti savo mintis ir jausmusDar apie 280 tūkstančių 

buvusių Lietuvos ūkinink” 
šeimų tebegyvena senosiose 
sodybose. vienkiemiuose.
Valdžia yra pasiryžusi juos 
greičiau panaikinti ir žmo
nes vėl suvaryti i kaimus, Muziejaus sodelyje, kaip 
kur juos lengviau kontro- Lietuvos nepriklausomybės 
liuoti ir kolektyviniai plauti paminklas. Po karo pamink- 
smegenis. Ias buvo nugriautas ir skulp-

Vįlniuje leidžiamo Žemės tūros likimas daugiau kaip 
ūkio žurnalo šių metų antra- 20 metų buvo viešai nežino- 
jame numery Antanas Kiau- mas.
šas. Vandens ūkio projektą- Dabar Literatūros ir Me- 
vimo skyriaus viršininkas, no balandžio 1 d. numeryje 
štai kaip paaiškina, kodėl pranešama. kad Kauno 

Ski

kalus. Būtų buvę pravartu kankino žaibo greitumu pra- 
išgirsti galimos okupacijos lekiančios mintys. Kaip rei- 
Įvertinimo, pasiruošimo gel- kia pasisakyti, ką tavo žodis 
bėti tai, kas dar galima iš- ar nusistatymas turi reikšti, 
gelbėti, be to, ir tolimesnės ką jis gali nusverti? 0 svar-

Lietuvos vienkiemius likvi
duoti nebus lengva ir kodėl 
gal nereikėtų nei 
su tuo likvidavimu

”Xe visur suplanuoto 
kolūkių, tarybinių bei vais-■■ tų naujų kūrinių, rašo. 
tvbiniu ūk'u gyvenvietės".

“...melioracinės statybos

kulptūros-vitražo galerija 
(kuri Įrengta Kauno Įgulos'; 

kubintis bažnyčioje) pradžiugino sa-Į 
vo lankytojus naujais rodo-! 
mais meno kūriniais. Tarp 

^tu
rime progos pamatyti žy
maus lietuviu skulptoriaus

valdyba 150 ha gali nudrę-l J Zikaro skulptūras Laisvė
nuoti ir sukultūrinti per 2-3 
mėnesius Tokiame plote 
gali būti 10 ir daugiau sody
bų. Kokia statybinė organi
zacija dabartiniu metu su
spės nėr 2-3

bei Mąstytojas.
(E)

Skaitykite, ką rusai daro 

Lietuvoje

Du nuostabiai iškalbingus
per 2-3 menesius pasta

tyti likviduojamų sodybų sa
vininkams namus arba butus
gyvenvietėse? Tokios oiga- . , _2; „ i ii „ - - j. niaus kasdienvbes neseniaimzacijcs kol kas nėra ir, tur- . k ,

atsitikimus iš Kauno ir Vii-

būt, greit nebus“ ( kovo 28) Tiesoj papasako- 
vienas “LTSR Aukščiau-

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

(Tęsinys)

Po ilgesnės tylos, kaip ir nimus. besitęsiančius jau 
turėjo būti, pvaDilo prezi- tris savaites. Juos smulkiai 
dentas. Pirmiausia jis pa- analizuodamas, pabrėžė bol- 
mir.ėjo visus sovietų prasi-

rios labai tinka dovanoms:
“Selected Lithunian Short 

Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.00.

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

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

Lietuvos padėties Įvertini- blausia, kokios bus pasėk- 
mo. Deja. tokios analizės jis į mes? Klausimas didelis, bai- 
nepadarė. Matyt, ir jis pats sus, ne dėl šiaip ko nors, bet 
tokių klausimų nebuvo anks-s sprendimo dėl visos tautos, 
čiau nei svarstęs, nei galvo- ūėl savo valstybės ateities ir 
jęs. Labai gaila, kati tame' jos tolimesnio likimo, 
posėdyje nebuvo užs. reik. Į Mano supratimu, svar-
min. Urbšio, kuris, nors ir j blausias sovietų ultimatumo; ,. 1CQ i
panašių samprotavimų vy-, reikalavimas buvo įsileisti; kaįna 5395 

neribotą raud. armijos skai-
Įsileisi be pasipriešini-

samprotavimų 
riausybei nebuvo dėstęs, bet 
vis tik atsargumo dėlei 1940 čių.
m. gegužės mėn. paskyrė, mo —bus okupacija, nesu- 
Stasi Lozoraiti (Lietuvos at-‘ tiksi isileisti — bus karas ir 
stovą Romoje) diplomatijos į visvien okupacija, nes karą 
šefu galimos Lietuvai nelai-l laimės sovietai.
mes atveju. Jo pavaduoto- : Laikantis tik principo, ne- 
jais buvo paskirti Jurgis? abejotinai reikia nuo užpuo-

ievikišką melą ir neteisybes, 
manytus piieš Lietuvą kalti- nukreiptas prieš Lietuvą.

j Pagaliau ji-piiėjo ii piieul- nariai nebuvo painfor- visą 
------------—timatumo. \ įsus tris įeikala- muotj apie tai sužinojau Kar

Mirė A. Kvedaras

Balandžio 12 d

vimus smulkiai aptardamas 
ir dėl jų savo nuomonę pasa
kydamas. Lygiai. kaip ir 

mirė. ei- birželio 12 d. posėdyje, pre-
damas 80-sius metus, miški- zidentas aštriai kalbėjo dėl 
ninkas Antanas Kvedaras;

Velionis, slėpdamasis nuo
"...melioracijos projek- ffojo'tėfemo *n7iT?“T Vi-i “nda1^ P® 19°? “• re- kaIus

tuose gali būti numatytos tik

sovietų kišimosi i mūsų vals
tybės vidaus gyvenimo rei-

“House Upon the Sand“

šauly 
pie

liko gintis visomis turimo
ji oatvarkvmą vyriausy-i mis priemonėmis, Įjungiant 

tauta ir krašto gvnvba 
užinojau Karą pradedantysis turi lai- 

gyvendamas ko pergalvoti ir apsvarstyti

ir Petras Klimas. A-

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

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

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. 4o- 
seph B. Končius, 211 psl., 

1 kaina minkštais viršeliaistik po karo, w _______ .
Vokietijoje. Labai gaila, ne vien, kaip ir kada karą!$3» kietais $4. 
kad Urbšys tokio klausimoj pradėti, bet, svaribausia, ir . V įsos šios knygos yra gra- 
neinešė Į joki vyriausybės' kaip ji užbaigti. Tačiau štai- ^iai_irlstos- 
posėdį. nors apie tai nekartą giai užpultoji Lietuva buvo
kaikurių ministerių buvo už- prispausta prie sienos Vo- 
siminta. Ar toki paskyrimą J kietijos. kuri tuo metu karia-

siunas.
Abu atsitikimai vienodos 

_ . . . .. .-t rūšies. Tik ju atlikėjai skir-
Tokią kompensaciją salima tingi jr Įsidž^ėtinai skirtim

lėšos kompensavimui už lik
viduojamus vienkiemius.

išmokėti greit, sodybą pa 
naikinti taip pat greit, ta-) 
čiau. kurgi pasidės nugriau
tų sodybų gyventojai?"

“Perkeliant iš vienkiemių 
i gyvenvietes ir visai neblo
gus pastatus, neišvengiamai 
tektų pridėti gana daug miš
ke medžiagos, kurios fcrub 
r .-u* *ahai trūksta. Todėl ar 

ii. a jau ''uo metu ne
blogus pasta u v.? vienkie
miuose griauti? Pagaliau, iš 
viso ar tikslinga gyvenvie
tėse statvti medinius pasta
tus?“

“Lietuvoje kasmet nusau
sinama drenažu 90 ir dau
giau tūkstančių hektarų.-To
kiame plote yra 5-6 tūkstah-1 7* • • • 1 • • < * V1 T *

voliucijos. buvo priverstas 
pabėgti i užsieni. 190S-1913, 
metais jis gyveno Chicagoj, 
čia uoliai dalyvavo socialis
tų sąjūdyje, rašė Kovai ir 
kt. laikraščiams. G lūžęs Įga tų atsitikimų eiga.

1. Vėlų vakarą viename
Kauno Lygiosios gatvės na- odontologiją1, o 1923 m.“ Įsi-

Kaip paprastai, Smetonos 
kalbos ir jo raštai pasižy
mėdavo į iačia skale ir vaiz
džių dėstymu, bet ne minčių 
gilumu. Taip ir 
Dusliu balsu labai

' oŪ Lietuvą, jis pirma studijavo h. Iačia: (lėstė Lietuvos.So.
- nflAnfnlnrmn 1099 m ici I . . . , . .vietų Sąjungos santykius, i!=n kil°amt?U^m?S' lsvl.rt0' gijo miškininko specialybę, pindamas 'fitaarfišiu“ min-

lango lemai, iššoko mergina fomoi’A ™ici/n . _ _
j ir ėmė bėgti Su peiliu ran

koje, grėsmingai rėkauda- ras ji užklupo Maskvoje, ten 
nuvykus tarnvbos reikalai

rėkauda
mas, ją vijosi vyriškis. Mer-i

tarnavo miškų departamen- čių vis pabrėždamas, kad 
te. Antrasis pasaulinis ka- sovietai neturi 

vidaus reikalus

telegramos keliu Urbšys pa
darė grynai savo iniciatyva 
ar su prezidento ir min. pir
mininko žinia, nežinia. Tur 
būt. tas liks dar kuriam lai-

iuokart. į kui paslaptis.
išsamiai Gaila, kad posėdyje ne

dalyvavo ir E. Galvanaus
kas, kuris, gal būt, buvo ge
riausiai pažinęs ne tik kraš
to vidaus reikalus, bet ir 
valstybės padėti tarptauti
niuose santvkiuose. Jis. nors

1 musu

vo su didele pasaulio dali
mi. Vokietija nebūtų mums į 
padėjusi, o iš kitur ne tik pa
galbos. bet ir gero žodžio 
neteko laukti. Beliko tik du 
galimi keliai:

a) gintis nuo užpuoliko 
savo turimomis jėgomis, ai

b) žiūrint karo eigoje ga
limų netolimų įvykių, pasi
duoti, kad tauta kuo mažiau 
nukentėtų.

Teko apsispręsti ne dėl Į-

Knygos 
j atminini

gaitė netrukus parkrito (bu-į Į Lietuvą besugrižo tik po 
vo jau sužeistai, bet užpuo-j karo, ėjo aukštas pareigas
likas nebesuspėjo tęsti savo j 
pasikėsinimo: ji sučiupo.

miškų ūkio ministerijoje, 
vėliau buvo mišku ūkio in

nuginklavo ir atidavė milici- tituto vadovu. Jis buvo ap

čiai vienkiemių. Aišku, kad 
per metus jų likviduoti neį
manoma ir todėl žvmia dali

jai du praeiviai, jauni kau
nieti' ’ darbininkai — S.
Raudaitis ir M. Gineika. miškininko garbė 
Jiems dar padėjo ir pensi
ninkas L. Miklaševičius.
Užpuolikas buvo —“pilietis 

Naruliovas.“

2. Vėlų vakarą Vilniaus 
Baltupio gatvėje stoviniavo

dovanotas ordinais, jam bu
vo suteiktas nusipelniusio 

vardas.

melioruotuose plotuose teks; keletas gerokai įsigėrusių 
«iikti. Jei taip. tai ar ne ge- jaunuolių (ties namu. kuria-

riau pirmiausia likviduoti 
tik labiausiai apleistus vien
kiemius. nepriklausomai 
nuo to. ar jie stovi tais pa
čiais metais melioruotiname 
plote, ar tokiame, kuris bus 
melioruojamas, pavyzdžiui. 
I*) kelel ių metų. ar pagaliau 
tokiame, kuris jau melioruo
tas. Nepamirština, kad šiuo 
metu respublikoje yra apie 
60d tūkstančių hektaių dre
nuotu plotų ir juose vienkie
miai dar nepaliesti".

. Valdžios nutarimas vien-!

me gyvena). Pamatę atei
nančią vyriškio lydimą no- 
terĮ. to paties namo gyven
toją, trys vyiukai užpuolė 
ir sumušė vyriški, ėmė mušti 
ir moterį, iš jos tyčiodamie
si.

Prie Įėjimo i namą stovė
jo dar du darbininkai, bet 
moters pagalbos šauksmui 
jie buvo abejingi ir netrukus 
pasišalino.

Užpuolikai — E. Kuzne- 
covas, J. Morozovas ir P. 
Gavrilovas. O “kuklieji“

kiemiu likvidavimą jungti į stebėtojai“ — V. Grigorje-
su žemių nusausinimais yra 
pagristas viltim, kad toksai 
dviejų darbu sujungimas! 
privers vienkiemių likvida-Į 
vimą pagreitinti. Bet specia
listai. štai. nurodo, kad 
praktikoje iš to nieko neiš
eis: nėra jėgų ir nėra iš ko i 
pagreitinti tokį užsimojimą,.

vas ir V. Gurenka...

Teisėjo straipsnio tikslas 
—pagirti kauniškių (Hau- 
daičio. Gineikos ir Miklaše- 
vičiaus) pasielgięną, paro
dyti ji. kaip sektiną pavyz
di Specialiu nutarimu net ir 
teismas juos pagyręs. Bet

kur nepakanka tik ta. kąs ,5elkejų ^a.tas papa^a- 
r kotuose atsitikimuose suke

lia dar ir kitų minčių, norsyra. revoliucionieriškai 
griauti, bet kur reikia ir 
statyti..

(Elta)

su-
pa-

Geras ženklas

Viename kolchoze Lietu
voje žmonėms kažkaip pa
vyko “išprašyti" kolchozo 
pirmininką, kuris, “nors pro
tingas ir gabus", bet. jaus
damasis už pavaldinius pra
našesnis. buvęs jiems išdidus 
ir n et šiurkštus.

Vienas iš Tiesos redakto
rių (kovo 28) bandė iš to 
padalyti tokių svajotojiškų 
išvadų: “Kaimietis, buvęs 
tamsuolis, užguitas ir betei
sis, vis labiau ištiesia pečius, 
atsistoja visu ūgiu; jis iš tie
sų pajuto savo žmogiškąjį 
vertingumą, savo teises ir 
nenori prieš nieką nei že
mintis, nei būti užgaulioja
mas“. Toks reiškinys esąs 
“Tarybų valdžios iškovoji
mas kaime“...

Iš tiesų, jei bent kaikur 
Lietuvoje žmonės jau išdiūs-

Tačiau. nežiūrint tokie 
griežto pasisakymo, prezi
dentas sutinkąs svarstyti 
tik vieną iš trijų ultimatu
mo reikalavimų, būtent: 
naujos Lietuvos vyriausybės 
sudarymą. Vyriausybės, ku
ri būtu piiimtina ne tik so
vietam.-. bet ir Lietuvai. O 
juk šitas klausimas kaip tik 
ir buv,? gi vniausias ir svar
biausias mūsų vidaus klau
simas.

Patraukti teisman Skučą 
ir Povilai: prezidentas sa
kėsi nesutiksiąs, nes jie Lie
tuvos va -tybei niekuo ne
nusikaltę. Jie abu labai są
žiningai ėję savo pareigas 
ir visą laiką budėję Lietuvos 
vidaus gyvenimo sargyboje

Ti •ečią. pati svarbiausią 
ir pa veji ilgiausią sovietų 
reikalavimą — Įleisti neri
botą raud* nosios armijos 
skaičių, kuris sudai-ytu ne- 
priklausomybei pavojų, pre
zidentas pasiūlė atmesti. 
Jeigu raudonoji armija 
veržtųsi Į Lietuvos teritoriją 
jis siūlė pasipriešinti gink
lu.

Tuomet jau vokiečiai bu
vo užėmė Daniją ir Norvegi-

ir staiga užkluptas, pajėgda-Į vykio pradžios, bet dėl jo
vo bet kuri klausimą giliai 
ir sumaniai analizuoti.

Po prezidento kalbos, 
kaip ir reikėjo laukti, paėmė 
žodi min. pirm. pavaduoto-, 
jas K. Bizauskas, gana ener
gingais ir trumpais žodžiais 
pasisakydamas, kad ultima
tumą reikia priimti. Jis klau
sė, kodėl dar iki šiol neatsi
statydinęs min. pirm Mer
kys, kas tokioje padėtyje 
būtų visai suprantama?

Nemaloniai nuteikė pose
džio dalyvius toks energin
gas Bizausko pareiškimas 
dėl Merkio neatsistatydini- 
mo, nes tai buvo visai ne 
laiku ir ne vietoje.

Kas dėl Skučo ir Povilai
čio atidavimo teisman, tai 
būsiąs paprastas formalu
mas. nes juos tardysiąs Lie
tuvos tardytojas ir teisiąs 
Lietuvos teismas.

pabaigos
mių.

ir galimų pasek-

(Bus daugiau)

11 knygų už $2
Demokratinio socializmo i 

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

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

Tavo kelias į socializmą.
(Leono Bliumo). 35 psl., 
kaina 25 centai.

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

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

Kas yra socializacija (K.
Panašiai pasisakė ir Mer- Kauskio). 51 psl., kaina 25 

kys. centai.
Materialistiškas istorijos

supratimas, 80 psl., kaina 
20 centų.

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

Ant rytojaus po socialėsta ir pajėgia sėkmingai su- ją. Danija nesipriešino vo- 
kilti prieš bolševikini dvar- kiečiams. bet Norvegija.
poni — kolchozo pirminin
ką. tai jau šis tas. Nors tai 
dar labai retas atsitikimas, 
bet toki atvejai galėtų būti 
pradžia visuotinio lietuvių 
atsistojimo visu ūgiu prieš

nors ir atkakliai gynėsi nuo 
užpuoliku, turėjo pasiduoti. 
Smetona, suminėdamas tuos

juos pažeminusia ir ju teises 
na na. ir kilu minčių, ™rS| atėnlusią ”tą,ybinę“ bolše- 
straipsny n nepaiy skintų... vjkjna rUi;„ valdžia...

(E) I (E)

A. Smetona i tai tuoj re
agavo. kad jis. kaip resp. 
prezidentas, šito nedalysiąs.

K. Bizausko karšta ir e- 
nerginga kalba, reikalaujan
ti, kad Merkys atsistatydin
tų. atrodė lyg lengvapėdiška 
pažiūra. Argi sovietu ulti
matumą reikia vertinti kaip j revoliucijos, (K. Kautskio). 
Merkio vadovaujamos vy-; 111 psl.. kaina 35 centai.
riausybės nevykusią politiką 
Sov. S-gos atžvilgiu? Bi

abu pavyzdžius, dėstė maž-lzauskas negalėjo
daug taip: “Per taikos dery
bas. prie žaliojo stalo, Nor
vegija užims garbingesnę 
vietą, negu Danija, nes ji už
puolikui ginklu pasiprieši
no.“

Tikra teisybė apie Sovietų 
Rusiją, (J. Januškio), 

nežinoti pSi kaina 50 centų.
Juozas Stalinas, 32

kaina 25 centai.
Atskirai sudėjus, jų kaina 

par-

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

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

MEŠKIUKAS RUDNOSIU
KAS. eiliuota pasaka, para

šė Vytė Nemunėlis, labai 
gražiai Y. S. Stančikaitės 
iliustruota, trečioji laida, 
palaka ir Lietuvoj turėju
si dideli pasisekimą. Kny
gos kaina.............. $3.00.

BALTOSIOS PELYTĖS
KELIONĖ Į MĖNULĮ, 

parašė Danutė Bindokie- 
nė. 58 ps!., kaina .... $1.50 
Ž AIŽARAS, D. Cibo pasaka 

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- 
rtinės eilėraščiai, daug ilius
tracijų. 64 psl.. kaina $1.80. 
GTNTARĖLĖ, J. Narūnės 

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

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

SYS, D. P’ idokienės pa
rašytas labai Įdomus pa
sakojimas. gera dovan*. 
vaikams, bet ir senelia’ 
su Įdomumu ir malonumu 
skaitvs. Kaina tik $2.00.

ko nors apie Maskvos-Berly 
no sutarti Lietuvos sąskai
tom Be to. jis nuo pat Nepri
klausomybės atstatymo akto 
paskelbimo, kuri ir pats pa-į $3.10. bet visos kartu 
sirašė. visą laiką buvo vais- duodamos už $2.

96jM£LYNT KARVELIAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai
na ........................... $1.50.

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

OOOOOOOOOOOaOOOOOOaMOMM

psl.,
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BALFAS GAUNA IR 

DUODA

š m. sausio, vasario ir 
kovo mėnesiais Balfo centre 
buvo gauta 32.982 dol.. per ', 
tą pati laiką išleista 32,256 į 
dol. Didžiąją pajamų dalį i 
sudarė aukos bendrai šalpai, 
(14.512 dol.), palikimai tęs-j 
tamentais (8,768), aukos 
Vasario 16 gimnazijai 
(6,460) ir kt.

Išlaidų stambiausios pozi
cijos buvo: 113 siuntinių į 
Sibirą ir Lietuvą — 14,555 
do.. paštui sumokėta už 1491 
siuntinius j Lenkiją 1.2641 
dol. Lietuvių šalpai grynais! 
pinigais Įvairiuose kraštuo
se išdalinta 4.121 dol.

Per paskutinius devynis 
apyskaitos metų mėnesius 
(liepos-kovo) Balfo centras 
gavo 84.973 dol., o išleido 
86,818 dol. Per tą laiką bu
vo supakuota ir į užjūrius iš
siųsta 908 individualūs siun-i 
tiniai, taigi Balfas mėnesio 
laikotarpyje gauna maž
daug 10,000 dolerių, o išlei
džia kiek daugiau (naudoja 
atsargas) ir išsiunčia taip 
pat kas mėnesį po 100 indi
vidualių siuntinių.

Dešinėje italas Nino Benvenuti 15-jame runde nugalėjo 
vidutinio svorio bokso čempioną Emile Griffith iš Haiti.

Ir dar kartą L. 6. rinkimų 
reikalu

S. GRIEŽĖ

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

— Gut mornink.
Kur taip bėgi?

— Mokyklon, tėve.
— O ka tu dabar darai 

mokykloj? Juk tu jau viską 
žinai.

— Ne. tėve, visko niekas, 
neišmoks. Aš dabar istoriją 
studijuoju.

— Jes, matau, kad ir kny-' 
ga nauja. į

— Ne nauja,, tik kita 
— O apie ką ji rašo?

— Apie Šventąją Sąjun-j 
gą.

— Tai ka, gal jau nori i 
kunigus eiti?

— Ne, tėve. ta sąjunga 
neturi su kunigais nieko 
bendra.

— Ale sakai, kad šventa, 
tai reiškia, ne bedieviška. 
Nu. tai gal ir aš galėčiau 
prie jos prisidėti, ką?

— Negali, tėve.
— Kodėl?
— Todėl, kad ji jau mi

rus.
— Jes, Maiki. susaidės 

miršta. Atsimenu, prohibi- 
cijos laikais mes turėjome 
Pilną Blaivininkų Sušaldė, 
ale šiandien jos jau nebėra 
nei dūko.

— Ar yra pilnų ir nepilnų 
blaivininkų?

— Jes. Maiki. yra. Mūsų 
susaidės konstitucijoje buvo 
pasakvta, kad pilnas blaivi
ninkas turi gerti iš pilnos 
bonkos ir po pilną stiklą.

— Tai kokie jūs buvot 
blaivininkai?

— Maiki. mes vykdėme 
blaivybę, naikindami mun- 
šainą. Ir aš tau pasakysiu, 
kad mes daug jo sunaiki- 
nom. Dipukiškai kalbant, iš- 
gurkšniavome didelį kiekį. 
Bet vienas po kito membe- 
riai pradėjo mirti, ir šian
dien jau visi po žeme. amži
ną jiems atilsį. Ale pasakyk, 
kodėl ta Šventoji Sąjunga 
išnyko?

— Jos likimas buvo pana
šus. kaip ir jūsų blaivininkų 
"susaidės“, tėve

— Man neaišku, Maiki,! 
Išvirozyk geriau.

— Jūs norėjote išnaikinti, 
munšainą, bet rr.unšainas 
sunaikino jūsų draugiją. O1 
Šventoji Sąjunga norėjo ap-

Maiki šlavė beveik visus sostus su 
kaialiais. Štai kur likimų 
panašumas.

— Jes, Maiki, čia didelė 
padabenstva. labai padab 
na. Ale pasakyk, kur ir ka
da tokia šventa susaidė bu
vo?

saugoti karalių sostus nuo 
revoliucijų, bet revoliucijos 
sunaikino tą sąjungą ir nu-

— Ji įsikūrė 1815 metais 
tėve. Ją sugalvojo Rusi jo 
caras Aleksandras I-masis 
Tais metais suvažiavo Pary
žiuje keli Europos monar
chai ir pasirašė sutartį neva 
krikščionybei globoti, o iš 
tiktųjų savo kailiui ginti. 
Iš pradžių tą sutartį pasira
šė tik trys: Rusijos Alek 
Sandras, Austrijos Pranas L 
ir Prūsijos ^Vilhelmas III 
bet vėliau prisidėjo ir kit 
valdovai. Rusijos Aleksand 
ras, kaip tos sąjungos suma 
nytojas. buvo pavadinta; 
"Europos žandaru". Ir tar 
žandaras su savo šalininkai: 
pridarė daug žalos Europos 
pažangai. Kai 1822 metais 
Ispanijoj kilo revoliucija 
prieš karalių Ferdinandą 
tai Rusija. Austrija. Prūsija 
ir kitos šventosios Sąjungos 
valstybės nutarė tą revoliu
ciją sutriuškinti ir tirone 
Ferdinando sostą išgelbėti 
ir iš tikrųjų revoliucija buve 
paskandinta žmonių krau
juose Taip pat buvo pa
smaugtas ir Austrijos žmo
nių sukilimas. Dar mūsų lai
kais Rusijos caras Mikalojus 
Il-rasis šaudė revoliucionie- 
liūs. norėdamas savo sostą 
išgelbėti. Bet sugriuvo jc 
sostas, ir žlugo jis pats. Taip 
pat žlugo ir kiti monarchai, 
kurie norėjo pastoti kelią 
revoliucinėms idėjoms. Žlu
go ir Hitleris, kuris norėjo 
išnaikinti žydus. Bet žydai 
liko, o Hitlerio nebėra. Da
bar žydai gaudo ir karia bu
vusius jo padėjėjus. Taip ir 
turi būti. nes žmonija žen
gia pirmyn, o ne atgal. Jei
gu reakcija užtvenkia jai ke 
lia. tai neišvengiamai turi 
kilti revoliucija ir sunaikin
ti. kas jai priešinasi. Tokia 
yra gyvenimo logika.

— Nu. tai nrie tavo logi
kos reikėtų tik pridėti A- 
men.. ir būtų baigtas biznis.

Pasukite pirmyn 
Laikrodžius

Chicago. III, E. Putris, Ci
cero, III., B. Gurskienė. Chi- ; 
cago, Ilk, E. Dietrich, Eli-

T1. . , . zabeth, N.J., Ignas Grėbliu- ’
Iki pernai nebuvo sutari- cieveland. Ohio, A. i 

mo vienu laiku pavai-yti|K chi ,n z<la.-
. laikrodžius pavasarį pirmyn,. R. $įiddlet
I o niderų juos atsukti atgal.U y- , Da,žirskas. Mt. Cle- 
Delto būdavo didelių nepa- mens Mich š T 
togumų. Pernai kongresas 0 „ Krivick Oak.
išleido Įstatymą, kuris nu
mato tuos laikrodžių pakei-1 
timus balandžio ir spalio 
mėnesių paskutinių sekma-i

ville, Ont., J. Grimas, To
ronto. Ont.. B. Bilvaišienė, 
So. Boston. Mass.. P. Bukis, 

dieniu rytais. Šiemet tai iš- ^mmi, Fla.. O. Lange, Nau- 
eina balandžio 29 d. 2 va..,f"“" Des^E,X
ryto ir spalio 29 d. 2 vai. ry- Canada, Z. Jankauskas,to. Taigi nuo šio sekmadie-f G T tz inio turėsime 1 vai. anksčiau, ^lla" Pa ’ J1'_

Sharon. Pa.. K. Gelezimene, 
Franklin. Mas.. So\vick, U-atsike’ti, nes laikrodžius pa

suksime 1 valanda pirmyn.
Įstatymas leidžia atski

roms valstybėms laiko ne- 
| kaitelioti. Taip yra nutaru

sios laikrodžio nesukinėti i 
Michigano. Kenntuckio, A 
laskos ir Hawajų valstybės

MAIKIO TĖVUI AUKOJO

Dar jaunas vingungis už- lio Lietuvių Bendruomenės 
einu į valgyklą. Žiema, šei- seimai ir kad yra jos centro 
mininkas kasa sniegą nuo valdyba. Paskutinis (III) 
takų. Baigdamas valgyti, seimas buvo 1963 m. rug- 

i matau jį atlangėje, pašilė- piūčio 31-rugsėjol d.d. To- 
j muši ant lopetos ir bežiūrin-
i tį išilgai gatvės, 
i — Kask, Juozai, kask. ne- 
! stovėk — sušalsi, — raginu, 

būtų barškindamas krumpliais i

ronte. Dabartinis Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės CV, 
pirmininkas yra Juozas Ba- 
čiūnas (Bachunas) Sodus, 
Michigan. vykdomasis vice-Ką svietas be karalių

padabnas? ! stiklą. pirmininkas Stasys Barzdu-
— O kam jų reikia, tėve?i — Žiūrėk, ten žmogų mu- ųas< Clevelande, Ohio.
— Turbūt, reikia, jeigu ša!.. _ Anksčiau C V buvo Kanado-

juos pripažįsta šventas ras- Išbėgu laukan. Gatvių je> jos pirmininku buvo Jo
tas ir kunigai Kristų, mūsų! sankryžoje būrys apstojęs nas Matulionis, buvęs Vliko 
išganytoją, vadina karalių- kulia tautietį. Skeryčiojasi pirmininkas.
mi Ir kai Kristus gimė, tai žmogus, kaip vėjo malūnas. Keleivio 12 nr. J. Vlks ra- 
re kokie revoliucionieriai jį besigindamas, o tie. kaip- kafj L." Bendruomenė 
pasitiko, ale trys karaliai at- varnai, vienas per kitą tašo /Rodžio
jojo jį pasveikinti. Nu, tai jam pažandės. Kepurė jau ' ,
pasakyk, kaip galima kara- numušta, iš smilkinio krau- zxa’e 
liūs naikinti? ! jas teka. Parmuš žmogų že- . . .... ...

— Tai ne argumentas, mėn. gali ir labai skaudžiai Aalp 11 bolševikai,

niontown. Ohio, B. Dirmė- 
nas. Phila., Pa., T. Subačius, 
Montreal, Canada, ir J. Sa- 
vulionis, Miami Beach, Fla.

A. Kalashnikovas, Hart
ford, Conn.. ir F Petraus
kas, St. Akath, Canada, au
kojo po $1.60.

A. Baleišis iš Australijos 
aukojo $1.50.

Po $1.00: A. Vilčinskas, 
Gardner. Mass.. A. Karaliū
nas, Cicero, III . W. Zongai- 
la, Tinley Park, I1L, Bugai- 
liškis, Hamilton, Ont., J. 
Starkus, So. Boston, Mass., 
A. Karlyn. Hartford, Conn.,
M. Mačionis. Nevvark. N.J.. 
P. Sank, F. Šatienė, A. And
riulionis, Šnekutienė — visi 
iš So Bostono, W. Parazins- 
kas, Brooklyn, N.Y., P. Ja- 
kelaitis, White Plain. N.Y.,
J. Kasper. Richmont Hill,

N. Y., A. Marmokas. Phila., 
Pa.. W. Zavis. Easthambton. 
Mass., Sabalis, Northamp- 
ton, Mass . Merkelis, Tohon- 
to, Ont., Ch. Paul, Centere- 
ach, N.Y., M. Thompson,

i Bridgeport, Conn.. Jukna. 
Toronto. Ont., A. Banylis, 
Weston, Ont.

Visiems aukotojams taria
me nuoširdų ačiū.

Keleivio administracija

B. Klovas, Chicago. III. * 
$10; T. Urbon, Brooklyn, 
N.Y., $6; Bostono Jaunimo 
Metų komitetas ir M. Vait
kus iš Brocktono. Mass..po 
$5.

Po $4: J Krušinskis. iš 
Brooklyn, N.Y., Mickevich, 
Brooklyn, N.Y.. J. Petniū- 
nas, Richmond Hill, N.Y., 
A. Kalvaitis, Halowell. Me.. 
J. Johnson, Easton. Pa., V. 
Ilgauskas, Cicero.. III.. Ch 
S. Chaledin, Mount Hope, 
Ont., V. Vaškelis. Toronto, 
Ont., A. Bačėnas, Brampton, 
Ont.. ir V. Ragulis. Rosam- 
not, Canada.

Po $2.50: K. Bielevičius, 
Chicago. Ilk, A. Šukaitis. 
Hamilton.. Ont, ir J. Beker, 
Hartford, Conn.

Po $2.00: Ch. Bačkus, 
Manchester, Conn., A. Po- 
lait, Phila., Pa., Navickas. 
New Boston. Mich., J. Šatas, 
Chicago. III., P. Breskin. 
Chicago, III., T. Biknaitė,

"JAV“ ten ir su 
nerasite. G.) sudaro 

tik viena kandidatų sąrašą, 
kad ne-| 

ira-1leidžia šalia profesijos įr 
švti ir ideologinių, partinių 
ar pasaulėžiūrinių įsitikini
mu ir tuo nuslepiama nuo 
balsuotojų kandidato visuo
meninis veidas. Vadinasi, 
LB apgaudinėja savo bal- 

ir dėl to ..."Liet.

sužaloti.tėve.
— O kas yra vargumen

tas? , ti!.
— Mano argumentas yra Į — Tuščia jo. dar 

toks, tėve. kad karalių lai-, si...
kai jau pasibaigė. Žmonės; Bėgu vienas, iš tolo šauk- l; 
jau suprato, kad maitinti to- damas:
kius dykaduonius nėra jokio — Žmonės, ką jūs darot. >uotoJus

i-' Bėkim. Juozai, gelbė-

pats gau-

nurtokit’ Bendiuomenės ligšiolinė va-
Netrukus atbėgo Polici- dovybėneturijokiopagi-in- 

ninkas, paskui jį kitas ir tre- ^ didžiuotis tokiais rinki- 
turi tik-! čias. Užgriebė visą būrį ir ma*s i*’ kartu kalbėti, kad ji 

tai tiek reikšmės, kiek gumi-! nuovadom O ten protokolas. a^ovauJa visai lietuviu iš
neštam pa. Bet ir tam ji ne-į vėliau teismas. Ir aš tame e*yį’a’* ra®P J-.Vlks. 
reikalinga. Tokį antspaudą; būryje. atstovauja tik savo
geriausia laikyti stalčiuje, oį Paskaitęs Keleivio 12 nr. balsuotojams ir ne daugiau“ 
ne ant sosto pasodintą. į J. Vlks straipsnį "L. Bend- ^a* a?. nurodžiau, kad LB 

— Kažin. Maiki. artu vis-į ruomenės rinkimu reikalu”. .vra paplitusi po visą pasau-

reikalo. Ir jeigu jie dar ne
visi išnaikinti, tai jų galia 
jau apribota. Pavyzdžiui, 
Anglijos karalienė

vas pats atėjo, mano visai 
nekviestas, ir ne J. Vlks 
klaidingumui ar nežinoji
mui įrodyti, o tik pareikštų 
minčių tapatumui palyginti. 
O kad jos panašios kaip du 
vandens lašai, ne mano kal
tė, o J. Vlks. Powellis iš 
Harlemo lietuviško darbo

Ką tik gavome:

Ale aš nesakysiu tau Amen, 
ba revoliucijoms, ką galabi
ja karalius, aš priešingas. Į

ką žinai? j pajutau, kad skaudžiai ir!
— Aš, tėve. nesigiriu sa- neužtarnautai pliekiama L.

vo žinojimu. Bendruomenė. Užvirė krau-!
— Matau ir aš, kad apie| jas, kaip jaunose dienose.! 

karalius tu nedaug težinai?
Valuk tavo rokundos, tai 
karaliai yra nereikalingi dy-

lį. kur tik yra daugiau lietu- bailiose iki šiol nepasirodė,

kaduoniai. Bet ar tu neatsi
meni. kas buvo 1917 metais, 
kai buvo nuverstas Rusijos 
caras? Mūsų tautos vadai 
raidavei nutarė, kad vietoj 
caro Lietuvai reikalingas 
karalius. Ir jie pasirinko ne 
savo tautos žmogų, ale pa
sikvietė iš Vokietijos kaize
rio generolą, kad užimtų 
Lietuvos sostą. Ir niekas ne
protestavo Mūsų šventably- 
vos gazietos, "Darbininkas“ 
ir "Draugas“, džiaugėsi, kad 
dabar mūsų Lietuva bus jau 
laiminga, ba Urachas jau iš
moko lietuviškai sukalbėti 
"tėve mūsų“. Nu. tai kur ta
vo ražu mas sakyti, kad ka
raliai nereikalingi forničiai?

— Bet šiandien, tėve. tie 
ponai, kurie norėjo Lietu
vai karaliaus, gėdinasi Ura
chą prisiminti. O jeigu jiems 
priminsi, tai ginsis kaip ne
kalti.

; — Žinai, Maiki. atrodo, 
kad mudu šiandien nesusi- 
kalbėsim. Na. tai kol dar ne
susipykom. pasakykim viens 
kitam guobai, ir dac oi!

tai ir šokau ginti (Žiūrėk 
Keleivio 13 nr.. 2 psl.). Gy
niau. kaip sugebėjau, bet ir 
vėl gavau protokolą. Tik ši 
karta ne iš policininko, o 
gerbiamo mano 
p. J. Vlks.

Aną bylą sprendė 
jas. Geras žmogus

vių ir kad nėra draudimo į- 
sirašyti savo pasaulėžiūrą 
ar kitus vertingus priedus 
(Žiūr. Keleivio 13 nr. 2 
psl.), tai J. Vlks Keleivio 
16 nr. bara mane. kad 
"...veik nieko nepaneigda
mas, kas buvo jo rašyta, pa- 

oponentoi sileidau į plačius laukus ir..
nuklydau net į kitas L. 

teisė- Bendruomenes, lyg jos būtų 
buvo. JAV L. Bendruomenės sky-

amžirą jam atilsį, nepakorė. 
O šitą turės spręsti patys! 
skaitytojai, todėl prašau 
leisti pasiteisinti.

Ne. šitokios kaltės nepri- 
siimu ir štai dėl ko:

J. Vlks Keleivio 12 nr. ra
šė apie L. Bendruomenę kai
no tokia. Tad ir maro atsa
kymas lieti tik L. Bendruo
menę visumoje. Kitas vals
tybes ir kitus žemynus sumi
nėjau. parodydamas, kad 
L. Bendruomenė yra visuo
tinė lietuviško ie išeivijoje, 
o ne kieno kokie padaliniai.

Toliau .J Vlks rašo: "...L. į 
Bendruomerės ne visur vie
nais ir tais pačiais pagrin
dais organizuotos, dar tik 
siekia sudaryti Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės cent
rą“.

Matyti pamiršo ,J. Vlks. 
kad jau buvo net trys Pasau

liai .
Dabar, matydamas nega

lėsiąs atsilaikyti prieš pla
čiai užimtas L. Bendruome
nės pozicijas, J. Vlks. pali
kęs sunkiąsias haubicas L 
Bendruomenės kovos bailio
se, persimetė į JAV LB ir, 
apsikasęs paskutiniame bun 
koryje, ėmė svaidyti ranki
nėm granatėlėm. kiek pra. 
skiestom chloru (Žiūrėk Ke 
leivio 16 nr 2 psl.). Čia jau 
kiekviename antrame saki
nyje akcertuoįama "JAV 
LB. ko anksčiau nebuvo, 
tai jau geras ženklas. Į gala 
net ir visai pasitaiso: pali
kęs pagrindinį taikini — L. 
Bendruomene, ėmė šaudyti 
ir gaudyti kuklų oponentą.

Kai jau šitaip reikalai su
siklostė — paliaubos pri
brendę.

Bolševikų pulk. Kutuzo-

ir todėl jis čia nieko dėtas.
Lietuvių RK parapijos yra 

sukurtos giynai religiniam 
ugdymui, o visa kita joms 
tik antraeiliai darbai. Jos 
yra vietinių vyskupų ordina- 
nj visiškoje valdžioje, į ku
lių tvarkymą nei LB. nei vi
suomenė jokių teisių neturi. 
Todėl mūsų kalbamai temai 
joks palyginimas.

Aš labai džiaugiuosi, kad 
paskutinis mano oponento 
rašinys LB klausimu jau 
daug kuklesnis, ir jeigu a- 
nas mano rašinėlis bus tu
rėjęs bent kiek įtakos tam 
sušvelnėjimui, jaučiuos nors 
šiek tiek pasitarnavęs LB

Šia proga tebūnie man 
leista pakviesti visus, kurie 
jau yra LB nariai, ir tuos 
kurie iki šiol dar nebuvo ap
sisprendę jais būti. ryžtis į- 
sijungti į mūsų eiles, o įsi
jungę tikrai pajusime dide
lį malonumą būti arti vienas 
kito. sielotis tom pačiom ne
gerovėm ir rūpintis tais pa
čiais reikalais.

Geriausias būdas ir pato
giausias laikas įsijungti į LB 
eiles yra ateinantieji LB 
JAV krašto tai-ybos atstovų 
rinkimai, kurie įvyks gegu
žės mėn. 6-7 dienomis.

Tad visi prie urnų!

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

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

Nardžio pulkas, Balės 
Vaivorykštės, kaina $2.

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

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

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

Chicagos istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė. 664 psl.. 
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10. 
minkštais — $8.

Lietuvos konstitucinės tei
sės klausimais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas, 178 
psl., kaina $2.

Introduction to modern 
Lithuanian. parašė Damb- 
riūnas, Klimas ir Schmal- 
stieg, 471 psl , didžiausias 
ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuvių kalbos 
vadovėlis, kaina $7.

Amerikos lietuvių politika, 
parašė dr. K. Šidlauskas. į- 
vadas dr P. Grigaičio, kai
na $1.50.

LAUMIŲ JUOSTA. Bro
niaus Railos akimirksnių 
krorikų I dalis, straipsnių 

! rinkinys, 348 psl-. kaina — 
I minkštais viršeliais $2.50, 
I
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MOTERŲ SKYRIUSį

ANTANAS VAIČIULAITIS

Karaliaus Vytauto vėliavnešys 
Kaributas

Padavimas

(Tęsinys)

Sutemo naktis Aukštai danguje viena po kitos tekė
jo žvaigždės. Kaributas mąstė apie savo dienas, kurios 
laimingos ’prabėgo ant Šušvės krantų. Graudu ir ilgu jam 
buvo. kad jau neregės nei savo namų. nei liepynų, nei 
javų. nei vaikų. Jo siela verkė ir raudojo, kai jis atsiminė 
karaliaus Vytauto pulkus. kurie su daina jojo i tolimą že
mę — ir štai nūn. jie buvo sumušti ir išvaikyti. Kažkur 
stepių krašte gulėjo Lietuvos vyrai, kurių jau niekas nebe-' 
nrikels: re: paukščių giesmė, kai saulė teka. nei mergelės 
baisas, kai ji viena sau niūniuoja, per rasas brisdama, nei 
garsūs trimitai, kai šaukia jie i kovą.

Išaušus dienai. Kaributą vėl nuvedė pas Timūrą, ku
ris prieš auksu žėrinčią palapinę sėdėjo ant valdžios krės
lo. apstu, tas savo didžiūnų.

Tarė chanas:
— Kiaurą naktį nemiegojau, negalėdamas perprasti 

šios mįslės. Nūn gerai klausykis ir man atsakyki.
Visi nuščiuvo. Buvo taip tylu, kad girdėjai, kaip če

žena sakalo plunksnos, kai jis glostė jas snapu, atsitūpęs 
ant sosto atramos.

Prabilo Timūras:
— Labai toli. kur jau nei vanagas negali nuskristi, 

nei vilkas nubėgti, yra tyrlaukis, neturįs nei galo nei kraš
to. Jo viduryje niūkso aukštas kalnas, kurio nėra regėjusi 
gyvo žmogaus akis. Pasakyki to kalno vardą ’

Tylėjo totoriai, stebėdamies Timūro žodžių išmintimi.
Pagalvojęs, taip jam aiškino Kaributas:
— Tas kalnas vadinasi taip. kaip tu jį praminei, kada 

vienas buvai ligi jo nujojęs, kad apsimąstytum savo atei
ties garbę ir žygius O davei jam savo paties vardą, nes ir 
kalnas yra vienišas ir išdidus, kaip ir tu savo širdies min
tyse. Teisingai sakai, kad jo nėra mačiusi jokia gyvo žmo-' 
gaus akis: juk dingojas, kad esi už visus didesnis ir pri
lygsti dievams.

Nulenkė Timūras galvą ir ilgą valandą svarstė. Pa
skui jis kalbėjo:

— Tarytum iš mano širdies paskaitei. Savo metuose 
ir žygiuose nesu regėjęs tokio gudraus vyro, kaip tu. Jei 
man atsakysi ir į kitus du klausimus, paleisiu tave į laisvę, 
ir, jei bus tokia tavo valia, galėsi gyventi su manimi ir 
duoti patarimu? mano ausiai.

— Neliksiu su tavimi, nes mane šaukia mano žemės 
ir mano namų balsas, — atsiliepė Kaributas. — Bet jei 
pajėgsiu, atspėsiu ir antrą tavo mįslę.

Tarė chanas:
— Ant to kalno, kuriam daviau savo vardą, viršum ' 

debesų nulėkusi tupi vieniša paukštė ir dainuodama ga
landa snapą i aukso viršūnę. Taigi nūn tujen bylosi ir man 
išgliaudensi. ką toji paukšte suokia, nes aš savo sieloje 
vis girdžiu jo? balsą ir negaliu nurimti, kol sužinosiu, ką 
ji man ulba.

Savo dvasioje pasvarstęs, atsakė Kaributas:
— Štai ką tau gieda toji paukštė, tupėdama viršum 

debesų: — Niekados žemėje nebuvo ir nebus tokio nar-

Dr. ( ari (oppulino ir jo antroji žmona Mary. Jis yra 
teisiamas už pirmosios žmonos Carmelos nužudymą. —

•T

Ben. Kutkūnas

AKYS

O, akys, akys — 
Žydinčio lino!
Jumyse siela 
Pasiskandino.
Jumyse — gelmės, 
Žvaigždės ir saulės. 
Mėlynos akys —
Mano pasaulis.
Jūsų užburtas,
Jus aš bučiuoju 
Jausmu skaisčiuoju. 
Many Jūs žydit,
Man atsivėrę —
Prikėlę Dievą,
Užmušę žvėrį----------

Teisės patarimai

Klausimas

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

. vengti. — tada jis nėra il

sios savitą požiūri į skirtin
gų lyčių asmenų tarpusavio 
santykius".

“Dabar jaunimas elgiasi 
laisvai. — tokia mada“, — 
mano viena auklėtinė, o anot 
kitos — “dėmesio vertas vy
rukas būtinai mokės muštis, 
išgers puslitrį ir “neišvirs iš 
koto, būtinai mokės tvistą“. 
Ji. esą, “mokėdavo pati pa
grobti iš salės gražuolį, o 
nusikeikti. įžeisti kuklesnę 
draugę buvo lengviau už 
viską“. Šios nuomone, “ne
turinčios šių savybių mergi
nos niekas nepastebės“...

Šių “tarybinio jaunimo 
žiedų" nei specialioji mo-

civiliniai atsakingas už ne- 
V Tam-ta kartais malo- laimę Jei jis nėra atsakin- Į Septyniolikmetė Stasė, bai 

nėtum atsakyti i klausima.1^?, tada. žinoma, ir jo'
kuris liečia ne mus, o mūsų (baudimo kompanija nera 
kaimynus? Jie nėra lietu- atsakinga, ir reikalas yra 
viai. bet labai geri žmonės, baigtas. Nelaimė tokiu atve- 
ir geri kaimynai. I Ju laikoma "akcidentu", dėl

K- • • •/ kurio niekas nėra atsakin-Nesemai juos ištiko baisi 
nelaimi: sunkvežimis

! toje užmušė jų keturių metų
. ‘jas vie-i s

kykla nepajėgianti pakeisti

1 gusi šią mokyklą, išeidama 
pareiškusi: “Nebetikiu žmo
nėmis. Nebetikiu kilnumu. 
Ir nežinau, ar patikėsiu“.!.

Straipsnyje samprotauja
ma, kad mokytojai yra Įsak
miai raginami supažindinti

Kad gautų kompensaciją'. mokinius su Sovietų Sąjun-
: už sužeidimą arba mirtį,mergaite. Tai įvyko visai; , x_. . ,. r • i nukentėjusio asmens advo-netoli ju ir musu gyvenamos, , . ?• . G kata? visuomet turi įrodyti,vietos. Mergaite važiavo antį, , ,x. . ,kad kaltininkas nesieme 
tų priemonių, kuriu atsargus 
vairuotojas privalo imtis: 
kad aplinkybės reikalavo ki
tokio "elgesio“, atseit, kad 
nesilaikyta tų atsargumo 
normų arba štandarto, kuriu 
reikalauja Įstatymas.

šaligatvio triračiu. ? 
nematė pačios nelaimės. Tik 

i po nelaimės, triratis buvo at- 
: sidūręs ant vidurio gatvės, 
i o mergaitė buvo rasta po 
sunkvežimio ratu.

Nors mūsų kaimynai turit -
• aštuoneta vaiku, bet visi v- 
' ra gerai išauklėti ir visai ne-tj amerikoniškai prižiūrimi, 
i Jie visuomet mandagūs ir 
■ atsargūs. Smūgis, žinoma.
Į tėvams buvo neapsakomas. 
1 Mes irgi labai pergyvenome 
i šitą nelaimę, nes turime to

kio pat amžiaus sūneli Po

POETUI B. RUTKCNUI 
60 METŲ

* * *
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gos konrf.itucija. Bet svar
biau esą laiku ir tinkamai 
supažindinti mokinius su ly
čių santykių "konstitucija“ 
—kad mažiau merginų turė
tų atsidurti toje "spec. prof- 
technikinėje“ mokykloje.

(Elta)

- r

Keleivio skaitytojui M.R.

Ar skaitei 

šias knygas?
NULAUŽTA ŠAKA, tri-

jų vaizdelių pynė. parašėJei namai yra abiejų var
du. kaipo "tenants by the
entiretv“, tada viskas tvar-į - o, , , . i • t ' , ne, 81 psl.. kaina §2.koj. Jei kitaip, tada negaliu' 1

Stasė Vanagaitė-Petersonie-

keleto mėnesių išdrįsome Tamstai tiksliai atsakyti
paklausti savo kaimynus, ar 
tas sunkvežimio šoferis bu
vo patrauktas atsakomybėn. t 
ir ar jie gaus iš jo draudimo 
kompanijos kompensacijos 
už dukrelės mirtį.

Mes labai nustebome tuo.

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 154 psl., kai-nau«irra. nes yra įvairiu bū

dų. kuriais dokumentai gali; Ra gj
būti sudaromi. Atsakymas' A/ictib -j - .

VIENŲ VIENI dvidešimt 
oenkerių metų rezistencijoje
Parašė N. E. Sūduvis, 424

ką iie mums pasakė. Sakė 
kad teismas ta šoferi pilnai!

į Tamstos klausimą priklau 
so nuo to. kuriuo būdu! 
Tamstos dokumentai yra su 

i rašvti.

; išteisino ir kad dėl to vargui jj "PARDAVĖ SAVE UŽ... 
.i ar jie gaus kokio atlyginimo!

Balandžio 29 d. . poetui savo skaudžią nelaimę.' RUBLIŲ“
/Benediktui Rutkūnui sueina jje turj advokata ir jie ma-' Vilniuie vra ypatinga

60 metų amžiaus. < n0 ka(Į įG Vra gera? advo-- -~Je * u
Ben. Ruikunas, kaip musų, kata?, bet mes sielojamės, m -i; proftechnikinė“

i skaitytojai žino. yra beveik t0 žjnoma me« nenori-i , • -P , • F • ’
„„aI-o™;- u nerion į kunoie. salia kiek susiaunn-nuolatinių keleivio poezijos rrtp ki^ti^ i in bpfl s. i. i • i • •1 jeiKaius, oei’tos bendrojo lavinimo pro-
širdžių dailiuoju žodžiu vis
skyrelio rėmėjas, savo nuo- „ums patiems įdomu. kodėl i į,.amoį mokoma fabrikiniu
nrabvlas i mūsų sielas ! '°kle k-e'SU- lezu.,?atal: Žmo‘i darbu. Mokinės į tą mokyklą

Jis yra'studijavęs litera-į^iieko uitai'nedali PfH®*™®? 
turą Lietuvos Universitete, nei baudžia jo paties, nei jo ciamos) u ' paea dm 1' 
Kaune, 1943 m. baigęs Vii-! draudimo kompanijos.

Mums nesuprantama, ko-j mergaitės, nepatogios laiky-
rio<e I ietuvos ir Vokietijoje i” kai° tokie dalykai ga_! ti normaliose mokyklose dėl 
noseLetu os i et j Je; h jVykti. Būtume dėkingi už įu "amoralaus ekerio“ A- 
tremty lietuvių gimnazijose, Į Tamrt* s amuiaiau. elgesiu, m

B Rutkūnas literatūrini i nę

ras “kvalifikacijas“. Tai ke
turiolikmetės - šešiolikmetės

į darbą pradėjo dar universi-

tingi
pareikštą nuomo-

psl., aiškiai pavaizduojama, 
kaip lietuviai priešinosi vo
kiečių okupantams, kaip 
priešinosi ir tebesipriešina 
komunistų okupacijai, kai
na 84.
LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĖ. lietuvių dainynas,

100 dairu su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na S4.50.

SVEVTADTENTS TTŽ MIES
TO. Mariaus Katiliškio 17

novoliu. kaina Sn.OO. 
LITUANISTIKOS DAR

BAI, studijų rinkinys Jų 
tarpe V. Maciūno “Naujoji 
dokurrertinė medžiaga apie 
Antaną Strazdą“. J. Gimbu
to “Mažosios Lietuvos krikš
tų formos“. R. Sealv “Vel- 
.n „foąusointn htAnjoų smu 
kt.. 227 psl.. kaina .. $3.00. 
PANEVĖŽYS, didžiausia 

knyga apie "rie^a ir a- 
pviinkę, 130 psl. kaina 
$6.50.

jų amoralaus elgesio 
pie tą mokvklą rašoma Ta
rybiniame Mokytojuje (ko
vo 23). Iš eilės straipsnyje 
minimų pavyzdžiu regimas 
tos mokyklos auklėtinių vei
das:

"...Natašai prireikė pini-

Tėvai
saus ir išmintingo vyro. kaip Timūras. Saulė skaisčiau. Brig. generolas David Sarnoff tete. savo kūrybą spausdino 
šviečia už visa? žvaigždes, o tu pranoksti visus žmones i sveikina operos aktorę Anną įvairiuose literatūros žuma- 
savo darbais, šlove ir spindėjiimu. — Taip tau dainuoja; -Moffo, vieną iš šešių moterų, luos ir išleido atskirais rin- 
vieniša paukštė ant vienišo kalno, kuris nešioja tavojkur’°s buvo pagerbtos 13-jame kiniais: Nuodėmės, Eilėraš-' 
varda. . metiniame “Laimėjimo dvasios“ j čiai marėse. Versmės, Gyve-i

— Teisingi ir tikri tavo žodžiai. — kalbėjo Timū- P0*4-'1-' *>iew '‘’^e. kurį globojo nimo tvanas ir kt. . Paprastai tokiais atvejais,
• lvv lengviau mano sielos sapnuose. Alberh. Einšteino medicinos ko.! Malonų sukaktuvininką prieg traukiant žmogų'kri-

Micbigan.

Atsakymas
* L: •<

ras. — Man dabar lyg lengviau mano sielos sapnuose.
Tada chanas atsilošė soste ir, atkišęs pirštą į Kari

butą. ėmė teirautis:
— Su kiek vyrų tavo karalius Vytautas buvo atėjęs 

manęs nukovoti ir kiek dar jų paliko savo žemėje? Taip 
pat, ar jisai sutiks mano veidą atmušti ant savo pinigo, 
kai aš to pareikalausiu? Buvau tikėjęs, kad jisai pats, o ne 
tu, stovės prieš mano sostą ir man atsakinės. Deja. jis

gų. Per drauges susirado »
“pirkėją“ ir, jei taip galima TAT STRATPSNTAI,

legijos moterų komitetas. nuoširdžiausiai sveikiname! minalinėn atsakomybėn dėl 
vadinamo “manslaughter“, 
yra teismo procedūra,

išsireikšti, pardavė save už .. 
10 rubliu“.

...trylika metė Elena, pa-

ATSTMTNTMAT, parašė Juo
zas T.iūdžius, 246 pusla
piai. kaina..........$3.00.

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

ANGLU KALBOS GRA
MATIKA. 215 psl., kieti vir-

sėliai kaina.... ........$3.50
VFTDTT PRIE ŽEMĖS, para

šė Kotryn aGrigaitytė. 18 
novelių, 204 psl., kaina 

00
NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K. 

Kario. 225 psl., kaina $5.

kuri gimdžiusi sūnų, išvežė jį ir 
paliko tolimiems giminai
čiams. šešiolikmetė Regina

vienur vadinama “prelimi-
! nary hearing“, kitur “pro-
Į ceedines for probable cau-( taip pat norėjo pamesti savo 

— Kai saulė rytoj tekės, tu atsiskirsi su savo žeme 'se“. Tokioj procedūroj teis-• kūdikį. Merginos prisipaži- 
ir su savo mintimis ir jau niekados neregėsi nei savo ka-! pirmoje instancijojej no tiesio^ nepagalvojusios,

Timūras pakėlė galvą ir liūdnai prabilo:

ištrūko, ir greičiausi mano žirgai jo neprivijo. Toks y i a ra]jaus nej j0 pilių, nei savo žmonių. Tokią dalią tu pa-
paskutinis mano klausimas, ant kurio pririšta kabo tavo 
gyvybė ir mirtis.

Nudžiugo Kaributas girdėdamas, kad Vytautas iš
sigelbėjo iš totorių, ir taip šnekėjo:

— Mūsų gyvybė ir mūsų mirtis yra rankoje didžiojo 
mūsų Tėvo. kuris mus leido. Bet aš žinau, kad mano ka
ralius nesutinka ir nesutiks ant savo pinigo mušti tavo 
veido. Nesu girdėjęs ir negaliu tau pasakyti jo arklių ir 
karių skaičiaus, o jei ir žinočiau, tau neišduočiau.

Paniuro Timūras, parymęs savo soste, ir niekas ap
linkui jį nedrįso praverti lūpų. Vien tik buvo girdėti, kaip 
vėliavos plazda ir kaip vanagas, aukštai danguje skries- 
damas, sukrykščia ir lekia tolyn.

siskyrei pats — savo atsakymu, o tu buvai patikęs mano 
širdžiai. Tegul tavo gentis šiąnakt aplarko tave sapnuose 
ir tegul tau atneša brangiuosius tavo atsiminimus. Galė
čiau aš perkreipti savo paties sprendimą, bet kaip aš pa
keisiu tai. ką tu esi sau nusilėmęs

Tai taręs, jis ūmai pakilo nuo sosto ir, į nieką nežiū
rėdamas, nuėjo į savo palapinę.

Totoriai nusivedė atgal Kaributą. Anas gi vyras, pri-

svarsto, ar vra pagrindo jOg bus kūdikis ir reikės jį 
žmogų traukti atsakomybėn auginti“.
(indietb Jei. teismo nuomo-'. "...šioje mokykloje priso- 
ne, tokio pagrindo nėra, jis.dinta daug imtų, visi paša- 
vargu bus traukiamas atsa- liai jomis apsėti. Kartą be- 
komybėn. Tai tiek dėl kri- ravėdamos rūtas merginos
minalinės atsakomybės. 

Dėl civilinės
pratrūko nesuvaldomu juo-

atsakomy- ku. Mat, daugtelis tik čia. SENOVĖS LIETUVIŲ PT 
bės: jei šoferis neturėjo pro- šioje mokykloje, sužinojo NIGAI nuo seniausių laikų 
gos ir galimumo pastebėti simbolišką lietuviškos rūte- iki 1795 m., Jono K. Ka- 

Į mergaitę laiku ir išvengti lės prasme... Nenuostabu, rio, 396 psl., kaina .... $10.
Tas knygas galima gauti— J 1 1 * i io Skis. lygi „S. jei jis buvo “at- kad pokalbis apie rūtos sim-

norėdamas ką pasakyti. ! sargus“ ir darė viską, ką boliką merginoms pasirodė! Keleivio administracijoje:
vairuotojas gali daryti to- juokingas... Merginos atėjo 636 E. Broadway,

(Bus daugiau) kiaus atvejais nelaimei iš- į šią mokyklą jau susidariu- So. Boston, Mass. 02127

•• ■
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Vietinės žinios
ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street, 

VVorcester, Mas*.

Tet. 798-3347

Tiesiai iš VVorcesterio į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus! Pristatymas greitas ir 
garantuotas. Taipgi siunčiame 
pinigus, maistą ir pramones ga
minius. Turime įvairij prekių 
prieinamomis kainomis. Atida
ryta darbo dienomis nuo 9 vai. 
ryto iki 5 vai. popiet.

(18)

IEŠKOMA
nuolatinė šeimininkė, kuri sutik
tu gyventi ir padėti namų ruo
šoje.

Dėl sąlygų kreiptis:
Marija Šimkus 
418 Helen St.
Detroit, Mich. 48207. 
Telefonas LO 7-3885.

Vedybos

Prieš 109 metus pastatyta 73 pėdų ilgio škuna buvo nu
skendusi praeitą mėnesi Bostono uoste, čia matome, 
kaip ją iškelia Į paviršių.

A. A. Faustas K iria 

Lietuvių Fondo narys

įdomus studentų pobūvis

Lietuvių Studentų Sąjun-
T - • o . • - gos Bostono skyrius balan-Jau suėjo 3 metai nuo mu- = .. AA . ; _

. • t • . dzio 30 d., sekmadieni, o sų z vmaus poeto ir Lietuvos . . . ’ . . 1i-- r ‘ . v -z. ! vai. po pietų Tautines S-gosiKūrėjo Fausto Kirsos mir- 11 ‘J i namuose rengia Įdomų po-
Kai Bostone steigėsi LF

jis tą idėją nuoširdžiai rė-1 
mė ir pažadėjo padėti dar- , . 
bu ir pinigais ir Įsirašyti į) ,a1^
LF nariu. Bet. deja, pablo- . 
gė jusi jo sveikata ir netikėta 
mirtis neleido jam savo idė
jų įgyvendinti.

Dievo karalystes 
žinios

Tema:Prisikėlimas iš numirusių 
(Tęsinys)

Dar kitoje vietoje tas pats 
pranašas sako, kad visa žeme 
bus pripildyta Dievo garbės pa-

įDOMIOS KNYGOS

Romanai
Pranas Naujokaitis, ŽY

DINČIOS DIENOS, premi
juotas romanas. 250 psl., 
kaina §3.50.

Ekskursija į Lietuvą
vyksta

RUGPJŪČIO 2 d. (registracija baigiasi birželio 17).

glazūros dugnąaiTuometUįvyks ! Jeronimas Ignatonis, LŪ- Registruokitės iš anksto, nes grupės didumas yra ribotas, 
kaip pranašo pasakyta: "Vieš- ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00 į kaima e«r«»e nn

Rimtas, blaivus ir pasiturintis 
našlys vedybų tiksiu ieško ramų 
šeimynini gyvenimą mėgstan
čios rimtos moters iki 70 metų.

Rimtus nasiūly mus siųsti Ke
leivio redakci:ns adresu, ant vo
ko pažvmint ’’M. W.“

(17)

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbą.

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

Tuojau siųsk šį skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui. 

ROYAL PRODUCTS 
North Sta„ P.O. Bos 9112

t \«»» l»rx..

paties atpirktieji (gyvieji ir at 
gaivinti mirusieji)- sugrįš ir at
eis i Sioną (j Viešpaties Kalną, 
aiškiau pasakius, į Kristaus Ka
ralystę; su gyriaus giesme: am
žina linksmybė apvainikuos jų 
galvą. Jie gaus džiaugsmo ir 
linksmybės, o skausmas ir vaito 
jimas bėgs šalin“.—Izaijo 35:11 

“žmonija tai Dievo vaikai pa
gal sutvėrimą — Jo rankų dar 
bas — ir Jo planas santykyje su 
jais yra aiškiai apreikštas J« 
žodyje. Povilas sako. kad pirma 
sis žmogus (kuris buvo pavyz 
džiu to, kuo bus tobuloji žmoni 
ja) buvo iš žemės, žemiškas; ii 
jo ainiai, išskyrus Evangelijos 
Bažnyčią, prisikėlę bus žemiški 
žmogiški, pritaikyti prie žemės 
(1 Kor. 15:38,—44). Dovydas 
sako, kad žmogus buvęs sutver 
tas tik truputį žemesnis už an- r
gėlus ir apvainikuotas garbės Zfc.rMK.i_t, 
šlovės, viešpatautės ir tt. (Psl mana?, 234 psl., kaina §2.50 
8:4 8). O Petras ir mūsų Vieš
pats ir visi pranašai nuo pašau 
Ho pradžios sako. kad žmonija 
bus atsteigta j tą garbingą to 
bulumą ir vėl viešpataus žemė
je taip, kaip viešpatavo jos at
stovas Adomas. — Ap. Darb 
3:19-21“.

“Ir šitą dali Dievas išrinko 
duoti žmonėms. Ir kokia garbin-

KAINA $775.00,
Andrius Valuckas, NE-Į . .

MUNO SŪNŪS, romanas iš' iškaitant lėktuvą, pirmos klasės viešbučius, maistą ir per- 
suvaikiečių ūkininku sukili-į vežimus
mo 1935 m.. I tomas, 280 Prie šių grupių gali prisijungti ir gyvenantieji Kanadoje, 
psl.. kaina §3.00. jkaina §3.00.

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS. II tomas, 
428 p.d , kaina §4.00.

Sally Salminen, KATRY-
NA, i ('manas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją, 
291 ’p?]., kaina §5.00.

Petr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪBAS, 495 psl., kaina 
minkštai? viršeliais §3.15.

Jurgis Gliaudą, DELFINO
premijuotas ro-

Kreipkitės 1

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
399 West Broadvvay 
South Boston Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

SLA
Albinas Baranauskas, !

KARKLUPĖNUOSE, pre-;
mijuotas romanas, 224 psl.,! 
kaina §2.50.

Kazvs Almenas, UPĖ Į 
RYTUS. UPĖ Į ŠIAURĘ,
romanas I dalis. 325 psl., II •

SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE

ga toji dalis! Užmerk savo akis ' dalis 302 psl.. kiekvienos da 
valandėlei nuo tu skurdo ir var-į kaina §3-00
go. nuopuolio ir rūpesčių. kurie "eS

Alį Rūta. KELIAS |
KAIR£, premijuotas roma
nas iš -JAV senosios kartos

. būvį.
Programoj — poetas Sta

sys Santvaras apie poeziją. « 
žmogaus išraiškos bū-J 

dą. Savo kūrybą skaitys in 
jaunimo atstovai

Po programos bus vaišės 
ir pasilinksminimas.

Siuskite Pinigus į

LIETUVĄ
Pinigai siųsti per

GRAMERCY
Kilo mintis, kad tą 100' 

dol. įnašą sudėtų lietuviškos 
organizacijos. Jo mirties 1 
proga Ateitininkų Sendrau-, 
gių ir Inžinierių Dr-jos ir 
LB Bostono apylinkės val
dyba vietoj gėlių paaukojo'

Visas lietuviškasis jauni
mas yra kviečiamas daly
vauti. Įėjimas veltui.

R. Baika išliko gyvas

AlfonsoAleksandros ii
LF 40 dol. Tuomet buvo! Bai^ sūnus R°mas kariau- 
kreiptasi raštu ir pakartoti- į įeiname. Sekmadienio 
nai žodžiu į kitas lietuviškas -’1S paskambino tėvam,
organizacijas, prašant sūdė- ta ^ull°Je J1S
ti reikiamą sumą 60 dol buvo šeštadieni, puolė parti-
Kai kurios organizaci jos pa- zanai; .^au^iau simtas 
žadėjo, bet neištesėjo, kai amenkiecių žuvo, bet jis įs- 
kurios pasisakė neturinčios *ko gvvas.
pinigų, o dar kai kurios pa
reiškė. kad las įnašo i LF "Nuodėmingą angelą“ jau
reikalas išsispręs Fausto kviečia į Philadelphij, 
Kirsos palikimą sutvarkius.

Laikas bėgo. bet minimas Nors šis veikalas dar ne- 
reikalas nėjo pirmyn. Prieš pastatytas Bostone, bet Tau- 
keletą dienų apie tai buvo j tinės S-gos skyrius sambū- 
užsiminta skautams č. Ki-' ri jau kviečia rugsėjo gale 
liūliui ir J. Špakevičiui, ir! jį parodyti Philadelphijos 
jie pažadėjo tą trūkstamą! kolonijai, kur mūsiškiai yra 
60 dol. surinkti ir tą sumą! vaidinę su dideliu pasiseki- 
surinko per tris dienas, ko mu "Brandos atestatą“ 
garbingų žilagalvių organi-į Dramos sambūris, atsi- 
zacijų vadovybės nepajėgė! mindamas tenykščių rengė- 
padarvti per trejus metus, jų aną kartą parodytą didelį 

Tą 60 dol. sumą sudėjo:! nuoširdumą ir draugiškumą,

įteikiami gavėjui kaip 
PINIGAI per Bank for 
Foreign Trade Maskvoje 
JŪS ESATE SAUGŪS 
TIK SU FIRMA, TURIN
ČIA LEIDIMĄ. JOKIŲ 
TARPININKŲ. JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIA
VŲ. MŪSV 20 METŲ 
VEIKLA ŠIAME VERS
LE GARANTUOJA JUM 
GERĄ PATARNAVIMĄ
Visos perlaidos pilnai garantuotos 
ir apdraustos.
Turi Bankų Depart. leidimą ir ap
draudą. Apsidraudę $20,000.00. O- 
ficialūs SSSR kvitai, pasirašyti 
sravėjo

Pristatoma per 2 savaites. 
Jokių atskaitymų.

Kursas: 9 rubliai už S1O.OO.
Iki $30.00 — $2.75.
Virš $2.0.00 — 10%

GRAMERCY SHIPPING. INC. 
7->J Broad St.. Newark. N. J.

tebesiranda dėl nuodėmės ir Įsi
vaizduok sau proto akimis tobu
losios žemės vaizdą. Jokia nuo
dėmės dėmė neteršia tobulos vi
suomenės sandermės ir ramy
bės; jokia pikta mintis, jokis 
nemalonus pažiūrėjimas ar žo
dis. meilė, tekanti iš kiekvienos .

, širdies atranda tolygų atsiliepi , 
mą kiekvienoj širdv ir labdarin-!
"rūmas pažymi kiekvieną darbą. • . . .
Ligos nebus daugiau: nei jrėlimo tų gyvenimo. 24- psl.. kai 
nei skausmo, nei jokio ženklo na §2.50
puvimo. Prisimink sau visus: .. .__ tinę ižmogaus formos ir išvaizdos pa- Vytautas Volertas, UPE , 
lyginamosios sveikatos ir prožio ! TEKA VINGIAIS, romanai 
paveikslus, kokie kada teko ma J32 p?l., kaina §3.50. 
tvti, ir žinok, kad tobuloji žmo- .. v v
nija bus dar puikesnė. Vidujinis, Vacy* Kavaliūnas. RAL
tyrumas ir protinis bei morali-; NU GIESMĖ, premijuota? 
nis tobulumai pažymės ir pagar- rOmar.as, 20] psl.. kaina 
bins kiekvieną nušvitusi veidą. ’ ^9 -p
Tokia bus žemės visuomenė, ir j • ___
verkiantiems atsiskyrusių bus . Alovzas Baronas, TRE- 
nušluostytos ašaros kuomet jie ČIOJI MOTERIS, premiiuo-
^r. 2W * P įta? 196 puslapiai..

Kas įdomaujasi tiesa, kreipki- kaina §2 50.
tės žemiau nurodytu adresu; Kazvs PĮačenis PULKIM 
prisiusime veltui spaudos, kny. . v_f ... 
gelių ir traktatu. Kreipkitės ' ANT KELIJ.... i omanas is 
Šiuo'adresu: L.B.S.A.. 212 E. į kun. Strazdelio gyvenimo.į 
3rd St., Spring Vaiky, III. 61362 n laida. 160 psl. kaina $2.00,

lietuvių gyvenimo, 248 psl.,; 
kaina $3.00-

Vytautas Volertas, GY 
VENIMAS YRA DAILUS, i
romanas iš lietuvių emigran

SLA—jau 80 met 1 tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.0C.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams lakai pigią TERM 
apdraudą: už $1,000.09 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALĖ 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

USA.
(Bus daugiau)

Geri
žodynai

Skautai Akademikai 20 dol., 
Baltijos Skaučių Tuntas 10 
dol., Žalgirio Skautų Tuntas 
10 dol.. Vilkiukų Vyties Dr- 
vė 5 dol.. inž. J. Rasys 10 
dol ir A. škudzinskas 5 dol.

Vajaus komitetas visiems 
aukotojams taria nuoširdų 
ačiū už Fausto Kiršos įam
žinimą Lietuviu Fonde.

A. Šk.

Vėl nauja šeima

Balandžio 29 d. Egidijus 
Užgiris susituoks su Irena 
Lendraityte. Linkime jiems 
ilgo ir laimingo gyvenimo!

Malonu, kad šiemet susi-

tvirtai tiki, kad vėl bus ga
limybė juos aplankyti.

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Gegužės 6 d. (šeštadienį) 
So. Bostono aukšt. mokyklos 

1 salėje (Thomas Park) Bos- 
1 tono I ietuvių Dramos Sam
būris stato Petro Vaičiūno 
pjesę "Nuodėmingas Ange
las“. Pradžia 7 vai. vak.

• * *

SPECIAL: Liuksusiniai ponioms 
pilno ilgio Orlon Dynel apsiaustai. 
Šiltesni už kailinius. Puikaus sti
liaus. Tamsiai rudi. Atrodą, kaip 
bebriniai. Sukerpama ir siuvama 
pagal užsakymą. Dydis 8-20. 40-44. 
Kaina $95.0<» pilnai paruoštas. 
Siunčiamas i Lietuvą. Jokių kitų 
mokesčių.
ARBA SIŲSKIT MUM DOLERIŲ 
DOVANOMS PAŽYMĖJIMĄ pa
sirinkimui NAUJOSE SPECIA
LIOSE DOLERIŲ KRAUTUVĖSE 
Jokio mokesčio už šį patarnavimą! 
Rašykite, prašydami mūsų kata
logų apie sensacingus pasiūlymus, 
ypatingai Vakarų kraštų produktų 
ir audiniu.

GRAMERCY
(Įsteigta 1945)

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

Anglų-lietuvių kalbos žo
dynas, v. Baravyko, apie 
30,000 žodžių, 583 puslapiai 
luina ....................... $6.00

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo K arsavi
naitė ir Šlapobrrskis, apie 
27.000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00.

LietuviSkai angliška* žo
dvnas, Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00

Dabartines lietuvių kalbos 
žodynas, .'edsga'm prof. J 
Balčikonis ir kt-. yra apie 
15,000 žodžių, 990 psl. 
kaina .... .......... R12(W

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

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

N.L. dabar pradeda duoti ptanešimus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietusių Dieną.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

Svaibios knygos

NAUJOS AKĖČIOS

Išėjo naujas humoro, sa
tyros, sarkazmo ir ironijos 
žurnalo Akėčių numeris.Gruodžio 10 d. 3 vai. po 

kūrė jau kelios naujos ir vis pietų Jordan Hali kompozi-! Kaina 50 centų. Gaunamas 
lietuviškos šeimos. Tokių toriaus Jeronimo Kačinsko ir Keleivy.
laukiama dar ir ateinančiais i kūrinių jubiliejinis koncer-
mėnesiais. 1 tas.

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

"Keleivio'’ administraci
ja perto garb. skaitytojus, 
kuria keičia adresą, prane 
Bent naujųjj ■dre*4 neul

mlvti ir senai!
Nepamirškite paraiyti 

—

Jūrei? Gliaudą. SIKSNO 
aPARNIU SOSTAS, oremi
iuotas romanas iš oolitiniu 
emicrantu gyvenimo, 26?
»sl.. kaina $2.50.

Juozas KraLkauskas, TFI 
NAGO UGNIS, premijuotas 
omanas, 205 pusk, kaina į 
'2.50. J

Alovzas B«rcna?; Vl£Nl ■
SI MEDŽIAI, 117 psl. kai j 
ia $ 1,50.

Alovzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre 
mijuotas romanas, 279 psl.
<aina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462
rask, kaina $4.59.

Juozas Švaistas: Ž1OB 
RIAI PLAUKIA, romanas-
iš knygnešio kun. M. Sida 
ravičiaus gyvenimo, 233 psl. 
kaina $2.50.

Juozas SvaMtas: JO SU Į Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kaziu Griniaus 
ŽADETINĖ, premijų o t a 11 Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00 
romanas Iš Vinco Kudirkom j antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
gyvenimo, 394 pusi kaina Perkant abi dalis kaina tik ....................................... $6.50

Prof. P. Pakark lio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 17b psl., kaina....................................................... $2.00
Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl... 50 cnt. 
Čicagietės įspūdžiai komuni*tų pavergtoje Lietuvoj 

į 95 puslapiai, kaina...................................................................$1.00

: $4.00
i Pranas Naujokaitis: U- 
jPELIAI NEGRįŽTA J
.KALNUS, 509 pusi., kaina 
! $5.00.
. MINDAUGO NUŽUDY- 
Į MAS. Juozo Kralikausko 
i premijuotas romanas, 246 
i psl., kaina $3.
1 Tos knygos gaunamos ir 
i Keleivio administracijoj.

Prof. P. Pakarklio Popiežiau* bulė* kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina........................ ...............................  $1.00

, Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Lailcraičiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik.................................... ............ $2.00

>
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Vietines žinios
q inc;n

Automobilio katastrpfoje 

sužeista* Pauliu* Žyga*
i %'i

Studentų S-gos pirminin
kas bostoniškis Pauliau Žy- 
gas praeitą šeštadienį važia
vo į Batun konferenciją 
New Yorke. Pradėjus lyti,
esant slidžiam keliui, jo'-au- -tone. 
tomobilis ant Hartfordo til-'

•essasssseesssaesseeessssseseeeeesM

J. Vaičaičio įstaiga kitoje 

vietoje

KAS SLEPIASI PO 

NUODĖMINGO ANGELO 

SPARNAIS?

To negalime vienu žodžiu 
j pasakyti, o reikia pamatyti.

Tai daug didelė* drami- 
i nes įtampos painiavų.

Kame balsuos Bostonas?' dvasinio miego materiali
nėm gėrybėm jau pasisėti-^ JAV Uetuvių Bendruo-i 
nusį tautiety. menės Tarybos rinkimai bus1
"Nuodėmingo angelo“ vai- gegužės b ir 7 dienomis.!, . 

dinima* įvyk* gegužės 6 d.. Balsuoti gali visi lietuviai, kuri sutiktų, gyventi Cape lod, 
šeštadienį, 7 vaL vak. So. sulaukę 18 metų. Bostone
Boston High School salėje balsus paduoti bus galima 
(Thoma* Park). Tautines Sąjungos namuo-

Pastebėtina, kad spektak- se (484 Foųrth St.. So. Bos-

IEŠKOMA NUOLATINĖ 

ŠEIMININKĖ.

i r*° garbintoja*, turi jauna 
Cosmo* Parcel* Eapres* . .. . , : ..................... . u* gražią žmoną, kuri jam

Corp., J. Vaičaičio vadovau* pozuoja, kuriant angelo sta- 
jama. nuo gegužė* 1 d. per- J tulą. Ar ji jam ištikima? 
sikelia į gretimą namą — Muzikas, ją kadai* bepro- 
331 W. Broadway, So. Bos- tiškai mylėję*. Kas bu* da

bar, kai jos neteko?
Jaunos doro* mergaitės

i kankinanti problema: iš- 
to atsidaužė į kelio šonines Lituanistikos suvažiavimas ' duoų paslaptį ar ne?
užtvaras ir sudužo. P. Žygas j Lituanistikos su^ažiavi- "Linksmos valandos“ ne
buvo sužeistas, ypač galva. mą Philadelphijoje gegužės' mai — restoranas, kuriame 
ir nugabentas i ligoninę. Iš 6-7 dienomis iš Bostono vyksta nuostabus pogrindi-
ten jis parvežtas i Bostoną , vyksta du Instituto nariai: n>» gyvenimas. Ka* tie pa- 

‘ ' Ant. Mažiulis ir dr. J. Gim- slaptingi jo lankytojai, kelią 
Laimei, vairuotojas buvo; butas susidomėjimą ir juoką?

. . ... Nagi, kuo visata žmonių
pnsinsęs diržu, tad stoję ne-] Paskutinis suvažiavimas ,ielo, tragediji ir greU jo. 
laimėje nebuvo iš mašinos' buvo H ashingtone prieš tie- vyk,tanti komedija baigsi,? 
išmestas ant kelio, Ėur gale- metu&' Pažiūrėsime!
jo visai žūti. Mi.a Ifilk... Petro Vaičiūno "Nuode-j

Skulptorius, grožio ir gė- |j# prasidės punktua- tone) šeštadienį, gegužės 6• A /V* W S* 1• f* • Sll,., — - - — . . .. • ■ • — «
1 i a i. tad publikai patarti
na nesivėluoti. Salė bus ati
darė jau nuo 6 vai. vak.

Dr. J. Gimbutas—inžinierių 

firmos dalininkas

d. nuo 3 iki 7 vai vak., o 
sekmadienį, gegužės 7 d., 
nuo 11 vai. ini 5 vai. vak.

Visi lietuviai kviečiami 
balsavimuose dalyvauti.

Rinkimų Komisija

Osterville, Mass.

Dėl sąlygų kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE 

Telefonas 268-8764

eoooooocooooooooocoooooooe

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytoj** it Chirurgas
X RAY

534 Broadvay,
So. Boston, Mass.

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

mingas angelas“ yra po ii 
. Balandžio 17 d. Brockto- «c>nė» Pertraukos Bostono 

ne mirė visų lietuvių taip Lietuvių Dramos Sambūrio 
mėgtos ruginės duonos ke- viena> didžiausio masto pa
pyktos savininkas Kilkus, »‘atymų. Jis visai skinasi 
82 m. amžiaus. nuo kadaise labai seniai kie-

i no nors matyto Lietuvoj bu-
vusio šio veikalo vaidinimo.

TRANS-ATLANT1C TRAVEL j dintojai, bet aplamai kita
; akim pažiūrėta j šią pjesės

SERVICE j medžiagą.

Šiam veikliam mūsų ko
lonijos jaunosios kaitos at 
stovui linkime ko greičiau 
pasveikti.

Praeitame numery buvo 
rašyta, kad inž. V. Izbickas 
tapo tos firmos, kur dirba, 
dalininku, o šį kaitą galime
pranešti, kad. kaip Boston domai senelių prieglaudos 
Globė Executive Corner sky-; statybai paremti piniginio 
rius rašo. Fay, Spofford & vajaus komitetas nuošir- 
Thorndike, išrinkti džiai dėkoja Valentinai ir
penki nauji dalininkai (as- Steponui Minkams už pa- 
sociates), jų tarpe ir inž. dr. puošimą gėlėmis banketo 
Jurgis Gimbutas. garbės svečių stalo.

F.S. &T. įsteigta 1914 m..i^m 
dabar turi virš 200 tarnau
tojų. jų tarpe apie 70 foži--GAMYBOS DARBININKAI 
nierių, kiti technikai, brai- (vyrai ir moterys) 
žytojai. sekretorės. Firma Ar jums nenusibodo dabartinis 
projektuoja tiltus, plentus. darbas?
uostus, pramonės ir sanita- Kodėl neateinate i
rijos pastatus. Vadovybę su- THE RIVERSIDE PRESS 
daro 10 direktorių ir dabar 8»0 Memorial Drive 
9 "assaciates“, kartu būda- Cambridge UN 4-9560
mi dalininkais. .. .. .....Mes galime pasiūlyti jums:

Inž dr. J. Gimbutas gyve- "er^ . pradedamąjį atlyginimą.

Padėka

Putnamo seselės ir jų vyk-

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

ir kitu* Rusijos okupuotu* 
kraštu*

Pristatymas greitas ir 
garantuota*

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

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

331 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaiti*

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

JPĖDINIS 
OPTOMETRISTAS 

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

447 BROADWAY 
South Boston. Mass

TEL. AN 8-2124
Dr.Amelia E.Rodd\

(RUDOKIUTĖ)
OPTOM E TRI STB 

Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro 

Trečiadieniais—uždara 
445 BROADVVAY

SOUTH BOSTON, MASS.
eeeeeeeeeeeeeeeeessseeeeeeeeeeeeee.

Kaip žinoma, veikalą re
žisuoja akt. Aleksandra 
Gustaitienė. Jo muzikinį įrė-

.. .. i _ . . . minimą ir apšvietimą tvar-
hnijoms, kartu sutvarką viešbučius ir kelionių planus, bpecia-! ko fiimininko Romo šĮežo 
lūs patarnavimai vykstantiems Į FLORIDĄ. j

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvu

Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.

VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO.

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR

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

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

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

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

Telefonas: 268-8764
Vedėja: Aldona Adomonis

Dailininkas Viktoras Viz
girda gamina šiam veikalui 
tokia* dekoracijas, kurios 
bus lengvai ir greitai pakei
čiamos ir sutrumpins per- 

! traukas, bet kartu ir gerai 
suplanuotos, meniškai su
kurtos* Tai dailininko kelių 
ilgų savaičių darbas,aukoja
mas mūsų kolonijos kultūri
niam gyvenimui paspalvinti.

D, r;., apmokamų švenčių, sveikatosna Bostone lt dilba toje fll-į draudimą, apmokamas atosto- 
moje nuo 1949 m. įvairiose gas, nuolatinį darbą. Patogu pa 
pareigose, o nuo 1963 m. vy- siekti MBTA. Kreipkitės nuo 
resn. inžinierium. pirmadienio iki penktadienio

Į nuo 8 vai. ryto iki 4 vai. popiet.
Naujojo dalininko vardas 

įrašytas Jurgis, o ne kaip 
nors suanglintai.

REIKALINGAS 
vyras prie namų dažymo Bosto
ne.

Kreiptis tel. CO 5-5854.
(19)

Lengvai galima susitarti 
dėl pasikalbėjimo vakare

Inž. dr. J. Gimbutas ak
tyviai dalyvauja Amer. Liet.
Inž. ir Arch. Sąjungoje nuo 
pat jos Įsisteigimo. Jis buvo 
radarbis ir statybos skyriaus 5 suaugusių šeimai reikalingas 
redaktorius. Jis nemažai ra- 
Liet Enciklopedijos bend-! 
šo ir kituose žurnaluose ir)

būtinai pirmame aukšte. 
Pranešti tel. 268-C968.

Sutaupysite $100. alyvos komi
Pilna centrinė šildymo sistema 

Tiktai BALANDŽIO mėnesį 

Pašauk šiandien VELTUI įkainoti

FORTŪNA FUEL COo
487 Wa»hington St, Dorchester. Mas*.

GE 6 1204
Nauja* 1967 modelis

U
garo - karšto vandens 

šilto oro sistemų

Alyvos kūreniipo .. specialistai 

ilgiau nei per 40 metų

h-.
O f. >.

n:.

24 vai. alyvos .burnerio aptarnavimas VELTUI 

Alyvos kaina tik 15.9 centų galionas 

Garantuota* automatini* pristatymas

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

169 Milbury St.

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

Ketvirtis & Co.
—JEVVELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius 

žiedus. pap uošal iu>

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

yr vienintelė oficiali įstai-
ga VVorcestery, kuri siunčia e DūŽūU ir TūlSaif,
siuntinius tiesiog iš »Vcrc: Namus iš lauko ir viduje. «
terio į Lietuvą ir kitas Rusi- ♦ Lipdau popierius ir taisau^
jos valdomas sritis- Čia kai- X visK4> ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausiąbama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. ’ 
Siuntiniai nueina greitai ir ’ 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorcheater, Mass.

Tel. CO 5-5854

užsienio moksliniuose leidi- , —r —r-------, - ______ ________________________
CAPE COD LIETUVIŲ i gamybos medžiagų ir kitų k00ūcccnca(aoc»««soeeo^dniuose. į

Nors dabar ir modemiški; čia pastebėsime, kad sa-, 
laikai, siūlą vaidintojams į vo darboviečių dalininkais 
gausų turtą gana gerų mo- i yra išrinkti ir inž. V.J. Dab- vasarog sezonui ieškoma 
demiškų kurmių, bet Dra- rila. o dar seniaau inž K. i . .
mos Sambūri* mano. kad Devenis. 2 mergaičių padavi-
dėl to dar neverta paniekin- nėti į stalą ir tvarkyti kam-

VASARVIETEI daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

ti ir musu senosios klasiki- ... . .. ~ .... _ bariams ir
, , Mirė M. Gvazdikiene

nes dramaturgijos. Juk vi- _ 2 m o t e r u
šokių polėkių ir siekimų vai- Keleivio Nr. 15 buvo pa- bam> 
dintojams mūsų. scenose yra rašyta, kad mirė Marija Ga- 
pakankamai vietos, ir tebū- sonienė - Gvazdikaitė, o tu- 
nie tik pakankamai žiūrovų, rėjo būti parašyta 'Marija 
Tegul jie visi savom priemo- Geistoraitė - Gasonienė - 
nėm draugiškai žadina iš Gvazdikiene^.

virtuvės dar-

Dėl sąlygų kreiptis:

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

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadway 

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

• į
I

Televiziją 
a ir radiją
Taiso Gerai ir Pigiai 

JONAS ŽILINSKAS 
629 £. Sixht Street 

South Boston 
Tel. AN 8-6645

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
I! Programa Naujoj Anglijoj 
J is stoties WLYN, 1360 ki-

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 

IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausia* visų Fordo gaminių pMtrinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 
MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON • FAIRLANE 

FORD TRUCKS
VISOKS REMONT AS —D ALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 
KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE

(BODY SHOP)
Didelis A-l vartotų mašinų paMrinlcimas 

žemiausia kaina
Norėdami talkos perkant naują ar vartotų malinu su 
nuolaida bei mašinų remontuojant, kreipkitės į 

LONGINĄ IZBICKĄ

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.

dienomis: 327-1000 vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Salen Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

Ę The Apothecary

uervvisKA tikra vaistine
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų rs

*
esptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jai nik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiaą.

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

t82 a W. Brsaduay, tarp E tr F gatvių, SO. BOSTON. 

Tstofsaas AN 8-6A20
Nas 9 vaL ryte iki 8 vaL v^ išskyras šventadienius ir

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

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

Tel. 332-2645

Flood Sąuare 
Hardvvare Co.
Bsrisiakas N: J. ALEKNA
628 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Bsnjamin Moore Dažai 
Popieroa Sienoms 

Stiklai Lsnzams 
Visokie reikmenys namam 

Reikmenys nlnmberiams 
Visokis csležies daiktai

i


