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Jei norėsime - laimėsime, sako 
karo vadas Westmorelandas

Vietnamo karo vadas gen. Westmoreland lankėsi 
JAV, kalbėjo ir kongrese. Dėkojo už paramą, jos prašė 
ir ateity. Sakė, kad fronte galime laimėti, jeigu nepralai* 

mesime užfrontėje.

Praeitą savaitę Vietnamo 
karo vadas gen. William 
Westmoreland buvo atvy
kęs į JAV. čia jis kalbėjo 
New Yorke laikraščių leidė
jų pokyly ir bendrame sena
to ir atstovų rūmų posėdy.

Karo vadas pabrėžė, kad 
Vietname yra ne civilinis 
karas, bet slepiamas komu
nistų užpuolimas (agresija) 
iš šiaurės. Iš Š. Vietnamo y- 
ra siunčiamas vis didesnis 
skaičius gerai apmokytų ir 
suagituotų karių, kuriem va
dovauja patyrę karininkai.
Jis priminė, kaip komunistai 
terorizuoja civilinus gyven
tojus ir kaip apie tai mažai 
spaudoje rašoma.

Kariniu požiūriu reikalai , • r. J*
yra daug geresni dabar, ne- Keliones
gu seniau. Priešo nuostoliai Vliko pirmininkas 
yra 15-20 kartų didesni ne- Kęstutis J. Valiūnas.

Dr. K. J. Valiūnas. Vliko pirm.

Vliko pirmininkas

gu musų. Seniau žemės ke
liais beveik nebuvo galima

dr
vos

prieš 5 mėnesius pradėjęs 
vadovauti Vlikui, jau lankė

nieko gabenti, o šiandien jų sj gavo vadovaujamos orga-
saugumas tik retais atsitiki
mais sutrukdoma 
karių perbėgimų vis dau
giau. Pažengė pirmyn ir 
krašto demokratinės tvarkos 
reikalas, žodžiu, karo vado' 
nuomone, reikalai gerėja. 
Kariai fronte didvyriškai at
lieka savo pareigą. Jis dė
kojo už jiems teiktą medžia
ginę ir moralinę paramą, 
prašė ios ir ateity ir užtikri
no. kad. turėdami krašto pa
siryžimą. pasitikėjimą ir 
kantrybę. Amerikos kariai 
pateisins jiems teikiamą pa
sitikėjimą ir neleis laimėti 
komunistų agresijai.

VVestmoreland kalba kon
grese buvo net 19 kartų nu
traukta plojimais, o baigus 
buvo sukelta ilgai trukusi o- 
vacija.

Prezidento politikos Viet
name priešininkai generolo 
kalbą sutiko kritiškai.

Kaltas ne tik Stalinas, bet ir 
kiti komunistų vadai

Taip sako Stalino duktė Svetlana, pabėgusi iš Mask
vos, dabar gyvenanti JAV.

jau buvo rašyta, kad sta- Karaliaus kiaušinis 
lino duktė Svetlana, gavusi

Kas prailgina karą 
Vietname?

Tiek karo vadas genero
las VVestmoreland, tiek ten 
buvęs JAV ambasadorius 
Henry Lodge tvirtina, kad 
nevieningumas krašte ken
kia Amerikai Vietname ir 
prailgina karo veiksmus.

Demonstracijos ir kitokie 
prieš karą nukreipti veiks
mai krašte priešą skatina 
galvoti, kad jis turi dar ku
lį laiką pakentėti ir Ameri
ka nusileis. Mat, ten nesu
prantama, kad Amerikos 
demokratija yra paremta 
laisvais ginčais ir skirtingų 
nuomonių demonstravimu. 
Komunistai kiekviename to
kiame proteste mato morali
ni sugniužimą ir pasiryžimo 
silpnėjimą.

Priešas šiandien karo lau
ke nebesitiki laimėti, bet 
dar nenustoja vilties laimė
ti politiniame fronte, tikisi 
palaužti Amerikos žmonių 
pasiryžimą.

Kitiems pataria,
bet patys nedaro

Kremliaus vyriausybės 
laikraštyje Izviestija Moks
lų akademijos vicepirminin
kas komunistų partijos cent
ro komiteto narys. Įžymus 
ideologas Fedosijev paskel
bė straipsnį, kuriame komu
nistu valdomiems kraštams

Prezidentas Lyndon B. Johnson sveikinasi su Prancū
zijos prezidentu de Gaulle Vokietijos įžymaus valsty
bininko Konrado Adenauerio laidotuvėse. Jų viruryje 
Vokietijos prezidentas Heinrieh Luebke.

Atidaryta paroda 
Montrealy

Nutarė papeikti 
šen. Doddą

Praeitą savaitę Montrea- Senato komitetas, kuriam 
ly atidaryta tarptautinė pa- vadovauja šen. Stennis, nu
rodą, kuri vadinama ”Expo tarė pasiūlyt senatui išreikš-

“ P-urJniA rioįvio,,;, co ū senatoriui iš Connecticut. rai odoje aalvvauia 62 ~ •, . T * . , . Doddui papeikima uz tai,lstybes. Jos pastatai kai- ka(J jjs g jam pagerbti reng.
67 
valstybė
ravo i 5d mil. dolerių. Joje tų pokyliu ir rinkimų vajuo- 
dalyvauja ir Sovietų S-ga se surinktų $450.273 apie
(Nevv Yorke ji nedalyvavo), ketvirtadalį panaudojo sa-

stipresnisleidimą nuvežti į Indiją sa
vo vyro pelenus, nutarė ne
begrįžti namo. Negalėdama 
Indijoje ilgiau pasilikti (In
dija bijojo užsitraukti Mask
vos rūstybę) ir negaudama 
leidimo tuoj įvažiuoti į JAV. 
(čia irgi nenorėta jos priim
ti, kad Maskva nesupyktų), 
ji kurį laiką sustojo Šveica
rijoje, o iš ten neseniai at
važiavo į JAV ir čia dabar 
galės pasilikti tiek, kiek tik 
norės.

Ji papasakojo, kad gyve
nusi gerai, turėjusi pensiją, 
gerą butą ir kitokių privile
gijų. kurių šiaip žmonės ten 
neturi, bet pajutusi, kad ne 
vien duona žmogus yra gy
vas. Universitete ji studija
vusi marksizmą, kaip jį dės
to Maskvoje. Ji tikėjusi, bet 
vėliau, pamačiusi skirtumą 
tarp žodžių ir gyvenimo, juo 
suabejojusi ir nustojusi ti
kėti. Jai didelį įspūdį pada
rę rašytojų persekiojimai. 
Ji supratusi, kad ten negalė
sianti savęs išreikšti, nes nė
ra laisvės. Valdžia neleidusi 
jai net susituokti su indu, 
nes jis buvęs užsienietis. 
Todėl ji apsisprendusi nebe
grįžti. kai gavo progos išva
žiuoti už Sovietų S-gos ribų.

Dėl Stalino laikais vykdy
to teroro kaltas ne tik Stali
nas, bet ir tie vadai, kurie 
dabar sėdi centro komitete, 
kalta partija.

Svetlana Aliliujeva (taip 
ji vadinasi savo motinos 
mergautine pavarde) turi 
parašiusi knygą, kuri angliš
kai išeis šį rudenį. Ten, aiš
ku, bus daug įdomių dalykų. 
Ji nepasakė pasiliksianti 
JAV. nes. sako. nežinia, ar 
jai patiksią čia gyventi, bet 
iš kai kurių žodžių galima 
spręsti, kad ji iš čia niekur 
kitur nesikeis.

Svetlana gerai kalba ang
liškai. Ji Maskvos universi
tete dėstė istoriją.

Praeitą sekmadienį buvo 
graiku ortodoksų Velykos. 
Graikijoje tebėra paprotys 
tą dieną mušti kiaušinius. 
Ten yra tikinčių, kad kieno 
kiaušinis stipriausias, tas 
bus laimingiausias.

Pirmą kartą po sukilimo 
tą dieną viešai pasirodė ka
ralius ir stojo į kiaušinių mū
šį su vidaus reikalų minist
ru. Laimėjo karalius. Tas 
reikštų, kad iš dabartinės su
irutės karalius išeis laimėto
ju, kad demokratinė tvarka 
bus atstatyta.

Kol kas kariai valdo kraš
tą. Vadžios šiek tiek atleis
tos. Galima vėl išvažiuoti iš 
krašto be leidimo, atšauktas 
draudimas naktį vaikščioti 
gatvėmis, panaikinta į už
sienį siunčiamų žinių cenzū
ra, bet iaikraščiai tebecen- 
zūruojami, jiems uždrausta 
kritikuoti naują valdžią.

Suimtų yra tūkstančiai ir 
ne tiktai komunistų. Jų tar
pe yra ir opozicijos vadas, 
centro unijos vadas, 1965 m. 
iš min. pirmininko vietos at
leistas Papandreou. 79 m. 
amž. Jo sūnui, kuris kaltina
mas su jaunais kariais są- 
mokslavęs nuversti karalių, 
gresia karo teismas.

Įvykdę perversmą pulki
ninkai (generolai stovėjo 
nuošaliai) tvirtina, kad bu
vęs komunistų sukilimo pa
vojus. Panašiai teisino savo 
perversmą ir 1926 m. gruo
džio 17 d. Lietuvos sukilė
liai.

Ar bus seniau numatyti 
gegužės 28 d. rinkimai, dar 
šiandien nežinia. Kada ir 
kaip pavyks Graikijai grą
žinti konstitucinę tvarką, 
pamatysime.

vo asmeniniams reikalams, 
kad jis kelionės išlaidoms ė- 
mė iš senato ir tų organiza
cijų. kuriom? kalbėjo.

Ar senatas patvirtins tą 
pama

tysime. bet senate bus ir 
Doddo gynėjų. Pav., šen.

Jos pavilione yra Įvairių 
eksponatų ir iš Lietuvos. Ja
me bus propagandos tikslu 
rengiama ir Įvairių komunis
tų pavergtų kraštų tautų die- komiteto pasiūlymą 
nos. Bus ir Lietuvos diena 
birželio 23 d.

s net dvie- 
Jau rašė

me apie jo kelionę po Pietį 
Ameriką, šiame numery ant 
ram puslapy rašoma apie jo 
kelionę Europoje, iš kurios 
jis tesugrižo balandžio 20 
dieną.

Praeitą savaitgali jis bu
vo Kanadoje (Hamiltone ir 
Toronte), kur kalbėjo vie
šuos susirinkimuos ir tarėsi 
su vietos lietuvių vadovau
jamais asmenimis, kaip sėk
mingiau vesti kovą dėl Lie
tuvos išlaisvinimo.

Iš ten jis nuvyko Į Chica
gą. kur dalyvavo Amerikos 
Lietuvių Tarybos posėdy, 
pasimatė ir pasitarė su ki
tais visuomenininkais.

Gegužės 13-14 dienomis 
dr. K. J. Valiūnas bus Cle- 
velande, kur dalyvaus Lie
tuvių Bendruomenės pasėdy 
ir kalbės viešame susirinki 
me.

Nėra abejonės, kad tuo 
būdu užmezgami artimesni 
santykiai su plačiąja visuo
mene sustiprins ir pagyvins 
mūsų pastangais Lietuvai iš
laisvinti.

nizacijos reikalai 
Priešo jUose žemynuose. vesti dviejų ar dau- 

rtijų sistemą, bet tik 
Sįvietų Sąjungoje, čia 

kaip buvo. taip ir turinti pa- 
siliktL tik viena komunistų 
partijų o visos kitos turi bū
ti uždraustos.

siūlo 
giau 
ne

V

Pirmoji auka erdvėje — sovie 
tų kosmonautas pulk. Yladimir 
Komarov, kuris praeitą savaitę 
žuvo nusileisdamas iš erdvės že-

Long iš Louisianos pareiš
kė, kad jis gins Doddą ir 
balsuos prieš komiteto pa- 

i siūlymą.
Pats šen. Dodd nesijau

čiąs kaltas. Jis esąs tikras, 
kad visi pokyliuose jam pa
gerbti sudėti pinigai buvo 
jam skilti kaip dovana, ir jis 

palio 27 d. tikimasi 30ijuos galėjęs panaudoti taip. 
lankytojų.

Laisvojo pasaulio lietuvių 
diena parodoje, kaip rašyta, 
bu* rugsėjo 2-3 dienomis.

Parodą per kelias dienas 
jau aplankė apie 500.000 
žmonių. Iki parodos uždary
mo s
mil

Coppolino nubaudė 
iki gyvas galvos

kaip norėjęs.
Atstovo Povvell ir šen.

Dodd elgesys paskatino kon
gresą susidomėti savo narių 
etikos reikalu ir nustatyti jos 

■ gaires. įstatymų leidėjai tu
rėtų būti pavyzdžiu visiems

Naples, Fla., pasibaigė piliečiams.
dr. Carlo Coppolino byla. 
kuris buvo teisiamas už sa-į
vo pirmosios žmonos nužu-Į « , rnLPtnst
dymą. Ji gynė garsusis adv. ' UKVIŪS
Bailey. bet ir jam nepavyko’ f pa J, OU ginti

Naujasis Kanados generalinis 
gubernatorius Roland Michener, 
neseniai paskirtas mirusio gu
bernatoriaus vieton.

men. šį karta daktaro išteisinti.

Olandija turi sosto
įpėdinį

Pricesė Beatrix pagimdė 
sūnų, sosto įpėdinį. Nuo 
1890 metu Olandija valdė 
moterys. Bet ir šis karaliu
kas tegalėtų įsėsti i sostą tik 
po savo motinos mirties, o 
iki to laiko gal iau ir visai 
karalių nebereikės.

20 mil. amerikiečių 
be dantų

Tyrimai rodo, kad 20 mi- 
lionų amerikiečių (tai yra 
18 iš šimto) neturi nė vieno 
savo danties. Kiti 90 milio- 
nų, vidurkį imant, nebeturi 
18 dantų, arba tiek jų yra 
užpliombuotų bei reikalingi 
pliombuoti.

Daug mažiau būtų bedan
čių, jei būtų laiku kreiptasi 
į dantų gydytoją, jei bent 
kartą per metus dantys būtų 
tikrinami.

Dr. Coppolino gruodžio 
mėnesį buvo teisiamas Nevv 
Jersey valstijoje už savo' _ 
kaimyno, kurio žmona 
buvo paviliojęs ir vėliau ją, 
metęs, nužudymą. Čia adv. 
Bailey Įtikino teismą, kad 
Coppolino esąs nekaltas, 
bet jam nepavyko Įrodyti, 
kad jis nekaltas ir dėl savo 
pirmosios žmonos nužudy
mo.

Gegužės Pirmosios para
do metu Maskvoje virš Rau
donosios aikštės nudundėjo 
70 raketų, kurios, krašto ap-
saugos ministro marš. Greč

Dr. Coppolino nuteista? 
kalėti iki gyvos galvos. Ai?

zooziais. reikalingos So
vietų S-gos apsaugai nuo 
JAV biauraus sąmokslo ne 
tik plėsti kriminalinį karą 
Vietname, bet ir agresiją ki
tose mūsų žemės vietose.

Kai Grečko labai užsipuo
lė Kiniją, šios du diplomatai 
pasišalino iš tribūnos. JAV 
diplomatai su ambasados

ku, byla bus perkelta Į aukš- patarėju visą laiką pasiliko 
tesnius teismus. Kuo ji galų tribūnoje. Pats ambasado-
gale baigsis, turime palauk
ti, kol sužinosime.

rius Thompson 
Maskvos išvykęs.

buvo is

Raketos arti
neutralios zonos

Šiaurės Vietnamo komu-į 
nistai atkėlė prie Šiaurės ir 
Pietų Vietnamą skiriamosios 
neutralios zonos raketas, ku
rios gali pataikyti į 60,000 
pėdų aukštyje skrendančius 
JAV lėktuvus. Tos raketos 
yra atsiųstos iš Sovietų Są
jungos.

JAV lėktuvai vėl bombar
davo MIG lėktuvų aerodro
mus, geležinkelius ir alyvas 
sandėlius.

•JAV rengiasi užminuoti 
Haiphongo uostą, per kurį 
komunistams atvežami karo

Donna Jean Johnson. 21 m. am. 
žiaus, kaltinama apiplėšus Puget 
Sound Mutual Savings banką 

Seat tie. Wash.i reikmenys.
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Eikime balsuoti!
Senieji ateiviai sukūrė daug vietinio pobūdžio orga

nizacijų, kur'os atliko didelius darbus. Nepamiršo jie ir 
bendrinių oi&anizacijų, kurios rūpintųsi visame krašte 
gyvenantiems lietuviams bendru reikalu. Štai prieš dau
giau nei 20 metų jie sukūrė Amerikos Lietuvių Tarybą, 
kuri apjungė visus lietuvius, kovojančius dėl Lietuvos 
laisvės. Jie sukūrė Bendrąi' Amerikos Lietuvių Fondą 
(sutrumpintai vadinamą Ba.-u). ku*. is rūpintųsi visų lie
tuvių šalpos reikalu.

Bet trūko dar bendrinės organizacijos, kuri rūpintųsi 
kultūros reikalais, kuri vairuotų mū>ų pastangas lietuvy
bei kuo ilgiau už Lietuvos ribų išlaikyti. Tokia organiza
cija tesukuria tik prieš keliolika metų jau daugiausia nau
jųjų ateivių pastangomis. Tai Lietuvių Bendruomenė.

Šita organizacija JAV lietuvių kultūriniame gyve
nime jau yra nudirbusi didelių darbų. Kas seka mūsų 
spaudą, tas juos žino. Tų darbų būtų dar daugiau, jei ka: 
kurie jos veikėjai nebūtų Bendruomenę sukę iš jai pirmor 
galvon skilių darbo laukų, jeigu jie nebūtų veržęsi i tas 
darbo sritis, kuriose dirba jau seniau sukurtos organizaci
jos, ir tuo būdu nebūtų Įnešę erzelio i mūsų tarpą ir nuc 
Bendruomenės atbaidė ypač daug senųjų ateivių. Bet ta 
kūdikystės liga dabar jau mažai kas iš bendruomenininku

ŠĮ šeštadieni ir sekmadieni (gegužės 6 ir 7 d. d.) JAA 
lietuviai renka LB Tarybą, jos aukščiausią organą. Rin
kimuose gali dalyvauti visi. Kandidatų 116, tai is jų gali
ma pasirinkti tnkamų. Svarbausia, dalyvaukim rinkimuos 

tebeserga.

Gegužės pirmosios proga
J. Vlk*

VLIKO PIRMININKAS

GRĮŽO Iš EUROPOS

Vliko pirmininkas dr. J. Į 
K. Valiūnas iš Europos giįžo1 
balandžio 20 d.. Ten turėjo 
eilę pasimatymų ir pasitari
mų Vliko uždavinius liečian
čiais reikalais. Trumpoje jų 
apžvalgoje pirmininkas at
žymėjo tik svarbesniuosius.

Išsamiai ir Lietuvos rei
kalams palankiai pasikalbė
ta Prancūzijos užsienio rei
kalų ministerijoje, kur Vliko 
pirmininkas, Lietuvos atsto
vo prof. Jurgio Baltrušaičio 
ydimas. buvo priimtas ba- 
andžio 12 d.

Madride pasimatyta su 
eile ispanų politinių veikėjų 
ir aiškintasi aplinkybės, su 
kuriomis susijęs lietuviškų 

radijo programų iš Madrido 
atgavinimas. Pirmininkas 
ten apsilankė pas Amerikos 
ambasadorių ir. ta proga pa
kviestas. dalyvavo ambasa 
dos surengtame diplomatų 
pobūvyje.

Gal paskutinė Konrado Adenauerio nuotrauka, daryta 
kovo 27 d., paskutinę dieną prieš susirgimą, jam grįž
tant iš bažnvčios. Jis mirė balandžio 19 d.

tis visą toną propagandos. Jame kambarį duoda vie- 
priedui okupantai dar tau na Įstaiga, maitinimu rūpi- 
nepagailės pasimatymo su naši kita. automobilį taisą 
"Lietuvos prezidentu”, o gal trečia, ji benzinu aprūpina 
ir vodka pavaišins. ketvirta ir tt. Kiekviena tų

Visa tai gal paaiškina, 
kodėl svečiai ir net emigran-

istaigų motely turi savo di
rektorių, pavaduotoją, bu

tai iš okupuotos Lietuvos y-įhalteri ir kitus tarnautojus, 
j ra taip bailūs, atsargūs lais-Į Ten paklodes išduoda mote- 
' voje Amerikoje. Man tenka lio. o staltieses restorano 
? jų daugeli sutikti New Yor- tarnautoja. O vienai jų pa

ke, tai pirmu pasimatymu Į vesti visus tuos darbus atlik- 
' atrodo, kaip zuikeliai, iš ti negalima, nes jos Įvairių
• krūmo išbaidyti. Raudonojo žinybų tai nautojos. 
persekiojimo leteną jie la-Į Tiek naivių Įstaigų čia 
bai stipriai jaučia ir laisvo-; dirbant, esama stačiai neįsi-
joje Amerikoje.

Kun. L. Jankus

Gegužės Pirmoji — dar- geresnio atlyginimo, švaros 
bininkų vienybė švente JAV t dirbtuvėse ir draudimo su 
neprigijo, nors jos sumany- sirgus ar nelaimingo atsiti- 
mo užuomazga gimė Chic-a- kimo atveju. Ir už tokius 
goję. bet Europoje ir kitur
darbo žmonių ji kasmet mi
nima jau beveik 80 metų.

Lietuvoje tos šventės pra
džia siekia 1893 metus. Nuo 
tų metų iki šiol toji šventė 
nėra pamiršta, tik nūdieni
nėje Lietuvoje jos tikslas iš
kreiptas, ji tapo valdžios, ne 
darbininkų švente. Į tos die
nos privalomas demonstra
cijas suvarytieji turi garbin
ti vyriausybę, jos gimdytoją 
kompartiją, ir tame valdiš
kame šurum-burume darbo 
žmogus dingsta.

Carinės Rusijos metais 
Lietuvoje Gegužės I-ją mi
nėti buvo uždrausta, bet su
sipratę darbininkai to nepai
sė ir kasmet rengė demons
tracijas. Jomis pasižymėjo 
Lietuvos sostinė Vilnius ir 
kiti didesnieji Lietuvos 
miestai.

Tą dieną ir prieš ją cari
nės Rusijos žandarai suim
davo nemaža susipratusių 
darbo žmonių, juo labiau, 
kad prieš tą šventė pasirody
davo Lietuvos Socialdemo
kratų partijos tai dienai 
skirti atsišaukimai.

1902 m. Vilniaus guber
natorius Valius Įsakė suim
tus darbininkus nuplakti 
rykštėmis. Tokių buvo apie 
300. Tas gubernatoriaus Įsa
kymas plačiai nuskambėjo 
ne tik Lietuvoje, bet ir kituo
se kraštuose. Lietuvos darbo 
žmonių tarpe buvo toks di 
delis pasipiktinimas, kad 
darbininkas T. Lekertas pa
siryžo kėsintis gubernatorių 
nužudyti.

Lekertas buvo suimtas ir 
tų pačių metų birželio 10 d. 
pakartas Vilniuje Lukiškio 
aikštėje, kurią dabar Lietu
vos okupantai pavadino Le
nino aikšte.

O ko anuomet reikalavo 
darbininkai tos šventėt 

proga?

Tie reikalavimai demo
kratinėse šalyse, ypač JAV, 
atrodo labai kuklūs : 8 va
landų darbo dienos, tai yra 
48 valandų darbo savaitės.

kuklius reikalavimus štai 
Rusijos carų valdomoje Lie
tuvoje darbininkai buvo pla
kami rykštėmis! Todėl su
prantama, kodėl ir I. Le- 
kertui pritiūko kantrybė

Kodėl ta švenė buvo skirta! 

gegužės pirmąją dieną?

1904 m. Darbininkų ka
lendoriuje A. Janulaitis, ta
da Darbininko Balso redak
torius, o vėliau buvęs mūsų 
Įžymu? teisininkas ir univer
siteto profesorius, rašė. kad 
Įvairių šalių socialistų atsto
vai, susirinkę Paryžiuje 
1889 m. paminėti Prancūzų 
'■evoliucijos metu sugriauto 
garsaus Bastilijos kalėjimo 
šimtmečio nutarė darbinin
kų vienybės šventei skirti 
gegužės pirmąją dieną.

Ten pat A. Janulaitis ra
šė. kad Lietuvos gyventojai 
velka sunkų maskolių jungą, 
ir ragino reikalauti daugiau 
teisių, kurių kitų kraštų 
žmonės jau geniai yra išsi
kovoję. Pirmoje eilėje reikia 
išsikovoti žodžio laisvę.

— Nuversime caro val
džią, o kas toliau? 
sė A. Janulaitis ir tuoj pat 
atsakė: — Turime Įsteigti 
pačiu lietuvių valdomą res
publiką.

Savo straipsni jis baigė 
šūkiais:

Romoje, šalia išsamių pa
sitarimų su Dipl. šefu S. Lo
zoraičiu apie ryšių palaiky
mo galimybes su Įvairių 
kraštų vyriausybėmis ir po
litiniais sluoksniais, pirmin. 
buvo priimtas Vatikano 
valst. sekretoriate, kur ypač

Kas žinotina keliaujant j 
Sovietų Sąjungų

Neseniai JAV Valstybės darni pasižvmėti. dažnai tu- 
Departamento pasų skyrius ristus Įklampina. Viena mo- 
Įspėjo visus turistus Į Sovie- tina iš Lietuvos, sutikusi sa- 
tų Sąjungą, kad jie rizikuo- vo sūnų. iš Amerikos atvy- 
ja didelėmis bausmėmis ir kusi i Maskvą, apsikabino ir 
net kalėjimu, jei mėgins ne- bučiuodama nuolat kartojo

į ausi: "Bėk, sūneli, bėk iš 
potvarkio ar nusikals čia. tave seka šimtai agen- 

bet kuriam sovietų istaty- tų". Toji motina irgi buvo

plačiai apie lietuvių bei’Lie-1 Paklausyti bet kurio sovieti- 
tuvos klausimus išsikalbėjo;
su arkiv. Antonio Samore, . „ i . , , . ...
-Vepaprastųjų Bažnyčios "?!"• Bau?mė pra- uzve.„uotą Kaip agente di,--
Raikalu Kongregacijos sek- įžengimas Įvyks tyčia ir ne- barti sovietams. Kai įsJAA 
retorium." ir su lietuvių rei-1 t5'c‘a- n«n°">™s- I f«suo nuv>'k» aplankyti bro-
kalu referentu Vatikano Ku- .. , , . .. .nes jiems labai reikalingi 

doleriai, tačiau jau iš anksto
j rijoje mons. Gabriele Mon- 
talvo. Ryškiausia to pasikal
bėjimo pasekmė — Lietuvai 
skiriamoji Vatikano radijo 
programa pailginta dvigu
bai (iš 15 Į 30 minučių) ir, 
perduota vakarais, nuo šiol 
bus kartojama ir rytais.

Pirmininkas ir pats turėjo 
progos pasakyti kalbas Lie- Per Pasu
tu vai skirtose Vatikano ir I- 
talijos valstybinio radijo lai
dose. Ta proga kalbėjosi su 
Italijos valstybinio radijo 
bei televizijos direktorium 
apie lietuviškų radijo pro
gramų pobūdi ir jų pastovu
mo užtikrinimą.

Visuose lankytuose kraš
tuose. t. y., Italijoj. Prancū
zijoj. Ispanijoj, Vokietijoj 
ir Šveicarijoj su atitinka
mais asmenimis tartasi dėl 
informacijos skleidimo Tei

kiau- kalu tų kraštų kalbomis. Už
baigti reikiami susitarimai 
dėl Eltos informacijų leidi
mo prancūzų kalba. Šie biu
leteniai netrukus pradės eiti 
reguliariai.

Lai gyvuoja 
sios šventė!

Gegužės I-

Lai gyvuoja Lietuves So
cialdemokratų partija!

Lai žūna maskolių val
džia!

Lai gyvuoja laisva Lietu
va!

Ir laikinai Įvyko tai. ko A. 
Janulaitis troško. Deja, šian
dien Lietuva vėl pavergta, 
ir tie prieš beveik 70 metų 
A. Janulaičio šūkiai vėl tin
ka ir šiai dienai. Būkime tik
ri, kad šių dienų Lietuvos 
vargana padėtis tėra tik lai
kina. O kad jai vėl šviesios 
dienos priartėtų, visi kaip 
vienas semkimės iš praei
ties stiprybės ir remkime ko
vą dėl Lietuvos laisvės.

Įsitikinta, kad ir Madride 
gyvai pageidaujama infor
macijų apie Lietuvą ispanų 
kalba. Turės būti padaryta 
atitinkamų pataisų Eltos 
biuletenių ispanų kalba lei 
dimo plane.

Su dr. A. Geručiu Šveica
rijoje aptartos veikimo ga
limybės tame krašte ryšium 
su Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktimi.

Su dr. Geručiu ir eile as
menų Vokietijoje aptarti ir 
ryšių reikalai su Vokietijos 
politiniais sluoksniais. Už
baigti susitarimai dėl Vliko 
nuolatinės atstovybės suda
rymo Vokietijoje.

(Elta)

vaizduojamų dalykų. Pats 
Izvestijų korespondentas 
matęs pusę motelio vestibiu
lio išplautą ir pusę purviną. 
Mat, jis priklauso dviem ži
nybom — viena savo pusę 
sutvarkė, o kita ne.

Čia pat sėdi keli direkto
riai. bet žodžiu net dėl niek
niekių negali susikalbėti. 
Reikia, sakysim, vienam po
ros lapų faneros, tai jis rašo 
raštą kitam direktoriui.

Aišku, tokiai tvarkai e- 
sant, moteliai ten turi būti 
nuostolingi. Nuostolingi jie 
būtų ir Amerikoje, jei tokia 
tvarka ir čia būtų Įvesta.

Taip "genialiai” Sovietų 
Sąjungoje šeimininkaujama

SU TOKIA TVARKA 

TOLI NENUEISI

Ir Sovietų S-goje pradėjo 
steigti motelius — viešbu
čius. kuriuose automobiliais 
važiuojantieji galėtų sustoti 
ir pernakvoti. Amerikoje jų 
yra kiekviename kelyje, ir 
jie duoda jų savininkams 
gerą pelną. Sovietijoje nėra 
daug automobilių, todėl ma
žai ir tų motelių, bet... ir jie 
duoda tik nustolius. ir ne dėl 
to. kad neturėtų lankytojų.
bet dėl kvailos tvarkos j ne tjk wje yienoje grityje>

Jų pačių Izvestijos, pa-; todėl ten, jau net po 50 me- 
vyzdžiui. aprašinėja, kokia; tų sistemos gyvavimo, dar 
tvarka yra vieno tokio mote-, visko trūksta. Kol kas ten 
lio prie Minsko plento, visai i tiktai propagandos didžiulis 
arti Maskvos, kuris per me- perteklius, kuri eksportuoja- 
tus duoda 70,000 rublių nuo- ma Įvairiais būdais ir Į už
stalių. i sieni ..

nenorom i
Sovietai kviečia turistus, lio kunigo Sovietų Sąjungo 

je. ji visai atsitiktinai paste
bėjo brolio palto kišenėje 

į kiekvieną turistą žiūri kaip veikianti rekorderi. Maži 
Į šnipą. Todėl jie bet kuria radio sekimo aparatėliai yra 
proga turistą suima, many- dažnai paslepiami automo- 
dami. kad gal reikės ji iš-: bily. kai jis tikrinamas pra- 
keisti i sovietini šnipą. Įkliu- važiuojant per sieną. Tai 
vusĮ laisvajame pasauly. padeda kiekvienu metu nu- 

Valstvbės Departamen- statyti, ar automobilis nenu- 
tas savo specialiame rašte ^yypo nu° leisto kelio. Tu- 

išdavimo skvrius rkit0 batai dažnai viešbu-
pataria keleiviams i Sovie- čiuose :-tepami specialiu te
tų Sąjunga griežtai “laikytis' Palu- kur? lengvai užuodžia 
valiutos iškeitimo taisyklių, ne tik išmokyti šunes, bet ir 
turėti prie savęs didesnes pi- ^aTP tjkri aparatai. Nėra ko 
nigų sumas, kuriu netikėtai ‘ ne* žymėti, kad viešbučiu 
gali prireikti. Prieš ką nors kambariai ir restoranų sta

lai "aprūpinti” mikrofonais. 
Viešbučių salėse ir net kam
bariuose dažnai būna pa
slėpti specialūs veidrodžiai 
ar net televizijos aparatai, 
kartais net foto kameros, 
kurios veikia ir tamsoje.

Turistai ypatingai turi 
saugotis "draugiškų” ang
liškai kalbančių prisiplakė
lių. šie dažniausia būna iš
miklinti agentai, kurie, ipai 
nioję turistą i bėdą, laisvės 
vardu užverbuoja turistą 
dirbti sovietams, ypač jei 
turistą^ turi artimų giminių 
Sovietų Sąjungoje. Ant šio

fotografuojant, turistas turi 
būti tikras, kari tai daryti 
leidžiama. Kiekvienas kelei
vis turi iš anksto užsitikrin
ti nakvynę ir keliauti tik iš 
anksto nustatytu maršrutu.
Patariama kiekvienam užsi
rašyti savo paso numeri ir 
JAV ambasados Maskvoje 
telefono numeri ir saugoti 
juos piniginėje.

Valstybės Departamentas 
griežtai Įspėja turistus ne
pirkti rublių ir neparduoti1 
rūbų Sovietų Sąjungoje.
Niekam nepataria pasiimti 
iš sovietinių viešbučių ar 
restoranų koki menknieki, kabliuko iau yra pakliuvęs

Maloni naujiena 
knygų miegejams i

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun

gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų 

knygų. Jis, norėdamas, kad tos knygos grei

čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarė

JŲ KAINAS SUMAŽINTI

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.

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

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

II tomas, 480 psl.
TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
Kaina buvo $6.00, dabar ....................... $2.00.

Z

kaip suvenyrą.
Niekam nevalia i Sovietu

Sąjungą įvežti paketus, laiš
kus ar bet kuri religinį daik
tą ar knvgą. Nevalia taip pat 
fotografuoti lūšnas, tiltus, 
pasienio zonas, karinius Į- 
renfrimus ir pan.

Keliaujantieji automobi
liu turi griežtai laikytis iš 
anksto nustatyta plano ir va
žiavimo taisyklių. Nesilai-

įr ne vienas lietuvis, kuris 
vyko lankyti giminių oku
puotoje Lietuvoje.

Visi tie mūsų valdžios į- 
spėjimai yra taikomi keliau
jantiems i Sovietų Sąjungą, 
tačiau vykstantiems į sovie
tų okupuotą Lietuvą pavojai 
yra dar didesni. Mat, sovie
tai labai bijo. kad svečiai 
neatvožtų iš Amerikos lais
vės troškimo kibirkštėlės,

kantieji gali lengvai patekti; dar daugiau, jie deda visas 
ilgesniam laikui i kalėjimą., pastangas, kad turistai par- 

Pagal žurnalą ”US News vežtų i Ameriką kultūrinį 
and World Report“ tūkstan- bendradarbiavimą. kitaip 
čiai slaptosios žvalgybos a- sakant, nuvykęs i Lietuvą 
gentų specialiai seka turis- nieko gero nuvežti negali, 
tus. dirbdami viešbučiuose, negali atvirai pasikalbėti 
lėktuvuose, traukiniuose ir net sus avo motina. Tačiau 
pan. Tie agentai, gal nore- iš Lietuvos i JAV gali vež-

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

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

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

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

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

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

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

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų. 

ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broadaray, So. Boston, Maaa. 02127
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DETROITO NAUJIENOS

LB V Tarybos rinkimai

Rinkimai į Lietuvių Bend 
ruomenės Penktąją Tarybą

l Kadangi Keleivio skaity- 
I tojus ši žinutė pasieks tiktai 
J prieš porą dienų prieš susi- 

ir jie galės nuspręsti: auko- l inkimą, darbotvarkės ne
ti ar ne. Be to. V. Kutkus, i skelbiu.
pagal dar nebaigtus sudari- j

Motinos Dienos minėjimasbus šį savaitgalį Lietuvių na' nžtl '/'“T/
muose. šeštadienį, gegužės 10 aP,e 1’400 laiskų kad’ 
6 d. balsuoti galima nuo 11
vai. ryto iki 5 vai. vakaro, 
o sekmadienį, gegužės 7 d., 
nuo 10 vali. ryto iki 5 vai. Į 
vakaro. Balsuoti turi teisę 
visi Detroito bei apylinkių 
lietuviai, nejaunesni 18 m. 
amžiaus. Tautinio solidaru
mo mokestį rinkimų metu 
nebus verčiama mokėti.

Detroitas priklauso tre
čiajai rinkiminei apygardai. 
Kartu tai apygardai taipgi 
priklauso dar kitos trys di
delės lietuvių kolonijos: Ro
chesterio. Pittsburgo ir Cle
velando. Daugiausia kandi
datų yra iš Clevelando—11. 
Iš Detroito kandidatuoja 6 
plačiai žinomi vyrai, būtent: 
dr. Kęstutis Keblys, Vytau
tas Kutkus, dr. Vytautas 
Majauskas, Vladas Pauža, 
Jonas Urbonas ir Algis Za- 
parackas. Pirmieji keturi y- 
ra buvę LB Detroito apylin
kės pirmininkai, o J. Urbo
nas pirmininku yra dabar 
(antrus metus perrinktas). 
A. ZJaparackas pasižymėjo 

organizacijose irjaunimo

prieš rinkėjui pasibeldus, 
tautiečiai jau žinotų, apie ką 
sukas reikalas.

Ateinantį rudenį ar žie
mą manoma surengti banke
tą su gera programa, kur vi
si LF šimtininkai galėtų kar
tu pasidžiaugti laimėjimais. 
Komitete nuo pereito posė
džio, įvykusio 1966 m. gale. 
pasidarė pora pakeitimų: 
dėl svarbiu asmeniškų prie- 

I žasčių pasitraukė sekreto- 
1 rius Petras Griškelis, o į jo 
vietą sekretoriaus pareigoms 
atėjo LB Detroito apyl. pir
mininkas Jonas Urbonas; 
pasitraukus iždininkui Va
ciui Urbonui, iždininko pa
reigas prisiėmė vykd. vicep. 
Vyt Kutkus. Tad vietoj 11 
komiteto narių dabar liko 
10. Posėdyje dalyvavo visi 
iki vieno komiteto nariai 
būtent, be jau minėtų dr. Pr. 
Padalio ir V. Kutkaus. kun. 
Br. Dagilis, dr. V. Majaus
kas, VI. Mingėla. J. Racevi- 
čius, VI. Selenis, K. Sragaus- 
kas. J. Urbonas ir šių eilu
čių autorius

susirinkimams. Už tai Bajo
raičiams buvo Įteikta po do
vaną.

Vaišių metu buvo pagerb
ta dai bšti narė Vera žvirgž- 
dienė jos gimtadienio pro
ga. Jai visi užtraukė Ilgiau- 

■ >ių metų, o pirmininkas pri- 
• segė gėlę. A. Burinavicienė 
' padainavo kelias dainas.

Kuopos suruoštos vaišės 
buvo labai nuotaikingos, na
riai pageidavo tokių ir atei
tyje.

J. Š.

TALKA P. AMERIKOS i

JAUNIMUI
i

Talka Pietų Amerikos 
jaunimui — buvo pagrindi
nis rūpestis Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės jaunimo 
sekcijos posėdyje balandžio 
22 d. Clevelande. Jaunimo' 
sekcija buvo Įsteigta 1966 
m. Jaunimo Kongresui nu
tarus ir PLB valdybai pa
tvirtinus jos paskirtį ir su
dėtį.

ii
Apsvarsčiusi sekcijos nuo

statų projektą, išklausytos 
išsamesnės pastabos apie ki
tų kraštų jaunimo veiklą 
Jaunimo Metams pasibaigus 

Chicagos Lietuvių Operos i įr JM komitetam persiorga- 
(organizacijos) nueitą de- j nizavus į jaunimo sekcijas 
šimties metų kelią, kasmet į ar seniūnijas kraštuose, apv- 
pastatant po naują sveti- ! gardose ir vietovėse. Šį pra- 
mųjų operą arba kurį kitą nešimą padarė PLB vicepir- 
nemįrštamą muzikinį kūli- mininkas jaunimo reikalams 
nį. Š. m. gegužės 20 ir 21 jr jaunimo sekcijos pirm. 
dienomis Chicagos Operos Vytautas Kamantas. Vasarą 
romuose (kur yra trys su Europoje lankiusius! vice-; 
puse tūkstančio kėdžių!) pirmininkė-sekretorė Jūra 
statoma Jurgio Karna vi- Gailiušytė palaiko artimus1 
čiaus "Gražina“ susidomė- ryšius su Europos jaunimu,; 
jimas yra didžiausias, ne- pas kurį šią vasarą ruošiama! 
gu bet kada praeityje. Dau- studentu ekskursija, pasibai- 
guma mano pažįstamų dėt- gianti Europos ir svečių stu- 
roitiečių jau įsigijo bilie- dentų stovykla. J. Gailiušytė 
tus. Kai kurie net abiem taip pat rūpinasi surasti 
spektakliams. (Skirtumas ja V bei Kanadoje mokyto-:

Bus sekmadienį, gegužės 
14 d. 12 vai. Lietuvių na 
muose. Kaip visada, bus vie
nas kalbėtojas, o po to pro
gramėlę mamytėms atliks li
tuanistinių mokyklų vaiku
čiai. Įėjimas į minėjimą vi
siems laisvas. Jį rengia LB 
Detroito apylinkė.

Dideli* susidomėjimas 

"Gražinos“ opera

Prieš porą savaičių pla
čiau Keleivyje rašiau apie

Illinois valstijoje siautęs tornadas sugriovė ir taip su 
gadino kai kuriuos namus, kad ju nebus galima patai
syti. čia matome tokius apgriautus namus deginant 
Oak I.awn mieste.

pernai buvo Pasaulio Lietu-1 . Beje. Lietuvių Fondui iš 
•„ i detroitiskių yra pageidauja-vių Kongresui rengti vyr. _ l,-lV

komiteto pirmininkas, žo
džiu, pasirinkimas didelis.

Už kelius kandidatus 
balsuoti, kad atiduotas bals- 
sas nepražūtų, bei kitos bal
savimo taisyklės bus paaiš
kintos ten pat, Lietuvių na
muose. balsuoti atėjus. Pa
aiškinimus duos ir balsavi
mus tvarkys komisijos na
riai: Petras Griškelis, Čes
lovas Staniulis. Jonas Asmi- 
nas, Alfonsas Kasputis ir 
Antanas Paskųs.

Kad lietuvybė šiame kraš
te nenyktų, o stiprėtų, LB 
Tarybos rinkimuose turėtų 
dalyvauti visi tautiečiai. Y- 
patingo dėmesio verti yra 
senosios emigracijos lietu
viai. Ilgo atminimo senieji 
veikėjai, kaip J. Pilka. Am
brose. P. Molis, B. Keblaitie- 
nė ir visa eilė kitų, dabar 
jau mirusių, į LB rinkimus 
žiūrėdavo visu rimtumu. 
Reikia manyti, kad šiuose 
rinkimuose dalyvaus daugu
ma Keleivio skaitytojų.

Lietuvių Fondo darbuotojų 

posėdis

LF Detroito vajaus komi
teto posėdis įvyko balandžio 
18 d. dr. V. Majausko na
muose. Atidarė ir vadovavo 
k-to pirm. dr. Pr. Padalis. 
Ilgesnį pranešimą apie ko
miteto veiklą padarė LF Ta
rybos narys ir Detroito va-

ma šimtas tūkstančiu dole
rių. Iki užsibrėžto tikslo liko 
vieneri metai ir reikia dar 
beveik SOL sumos surinkti. 
Skaitytojai, kurie norite pa
sistatyti sau paminklą dau
geliui daugeliui metų. atei
kite į Lietuvių Fondą bent 
su šimtine!

L. Urbono paveikslų paroda

Australijos lietuvio daili
ninko Leono Urbono pa
veikslų paroda Lietuvių na
muose atidaryta nuo balan
džio 30 d. ir bus uždaryta 
gegužės 7 d.

L. Urbonas sėkmingai pa
sirodė su savo paveikslais 
Nevv Yorke, Chicagoje. Cle
velande ir Toronte. Austra
lijon grįžta tuoj po parodos 
Detroite.

NEW YORK, N.Y. 

LDD pobūvis

LABA! ĮDOMŪS
ATSIMINIMAIĮ

Atsiminimus visuomet į- 
Įdomu skaityti, todėl siūlome 
Įsigyti šias mūsų žinomų 
Ižmcnių gyvai parašytas at
siminimų knygas:

PASKUTINIS POSĖDIS,
! Juozo Almino atsiminimai.
1 227 psl., kaina.............  $4.00

ATS1M L :AI IŠ BAL
FO VEIKLOS, prel. J. B. 
Končius, 401 psl., daug 
iliust’aciju. kaina .... $5.00.

Du MEDINIAI IR TRYS 
GELEŽINIAI KRYŽIAI,

i Antano Šukio atsiminimai išmech. P. Petrušaitis., ekon.
L. Prapuolenis, petį. M. Pur-Į N^rikl^^ybŽ m
vinas, zurn. A. Pužauskas, | kovu, 37g Ra5na ,

hns tik toks kad ŠPŠtadip. • v • '• - Balandžio 22 d. Lietuvių dr;.A' r k* per GIEDRĄ IR AUD-
n? G až no!’ role dlTnuoš gimnazijai Darbininkų Dr-jos kuopa su- ?yte. <lail. A. Rukstele arch., Mykolo Vaitkau, atgi.
L liS šXė o sekmadi^ P* P.avyzdziU rengė margučių parodą ir ta E' u P (1909-1918) IV to
ri Danutė StariSėt f i proga malonų pobūvį. ™s’ |.dv- K- teis. mas 2?2 , kaina kieUig
ni — Danute btankaityte). talkininkų Pietų Amerikoje t; nmHpin M. Šimkus, ped. J. šarka
šeštadienio spektakliui, at- flgesniam laikui.- ilgesniam laikui. Vicepirmi- ir pakvietė adv.’st. Briedį ™at tzD_, Tallat-Kelpšaitė,
rodo. bilietai jau pasibaigė, ninkės-iždininkės Mildos iam toHai1 vadnvanti a;* 

AlfonraaNdra. j Lenkauskienės įspūdžius iš pa-
IV Pietų Amerikos lietuvių įvįetė tarti žodį Dariaus-Gi- 

PETERSBURG, FLA., kongreso papildė, viešnia rgno komiteto pirm. Šaltį.
. Dalia Tallat-Kelpšaitė ir P centi0 ižd. E. Mikužytę, za- 

Mirė K. Staupas ! LB valdybos vicepirminin- bolevičiu, J. Buivydą, J. Kli- 
—, , ... __ , . . v i kas Stasys Barzdukas, kurie m:pnp Aleksandravičių Ka-Balandžio 22 d. mira Ka- taip Unkėsi Pietų Stkfirkt V^ kalbose

Amerikoje. •. buvo pageidauta, kad mar
gučiu paroda būtų kasmet. 

LB centro valdybos Kiaušiny slypinti ne tik pa- 
vicepirmfhinkas jaunimui slaptinga gyvybė, bet ir lie-
V aclovas Kleiza pristatė bir- tuviška kūrvba margučio 
želio mėnesį Įvykstančios vi- raįtuose. 
sų jaunimo organizacijų pii- ųž gražiausią ir lietuviš- 
niininkų bei su jaunimu vei- kiausia raštą margutyje pir- 
kiančių įstaigų konferenci- ma premi ia laimėio Spūdis, 
jos planą. Konferencija pa- §j0 pobūvio didžiausio?

ST

Svarbu* V. Kudirkos m-los 
tėvų susirinkimas

Vinco Kudirkos vardo Ii 
tuanistinės mokyklos moks
leivių tėvų visuotinis meti
nis susirinkimas įvyksta Lie
tuvių namuose šį sekmadie
nį, gegužės 7 d., 12 vai. Jis 
yra nepaprastai svarbus, nes 
jame bus nustatomos moky
toju algos bei mokestis už 
mokslą 1967-68 mokslo me
tams. Taip pat bus renka
mas ir naujas ateinantiems 
mokslo metams tėvų komi
tetas. Privalo dalyvauti visi

jaus k-to vykd. vicepirmi-; tėvai jau dabar besimokan-
ninkas Vytautas Kutkus. Iš 
pranešimo paaiškėjo, kad 
Detroite L. Fondui jau su
telkta virš 20 tūkstančių do-

čių. o taip pat ir tie, kurie 
vaikučius ateinanti rudenį 
numato į mokyklą leisti.

Iki šiol naujas tėvų komi-
lerių, kad dabar yra sudari-' tetas buvo renkamas rude- 
nėjama plati kartoteka (bū- Į nį. kai jau senasis mokvto-
sią įtraukta netoli 2.000 
žmonių) ir paieškomi aukų 
rinkėjai. Esą. 36 Detroito ra
jonų lietuvius pavyko sura
šyti į 54 sąrašus (t. y. i 54 
popierio lapus). Rinkėjų 
kol kas turima tik maža sau
jelė. O reikia, kad kiekvie
nam sąrašui atsirastų vienas 
rinkėjas. Tuomet tai tikrai 
bus visi lietuviai aplankyti 
asmeniškai, visiems jiems 
bus paaiškinta LF reikšmė,

zimieras Staupas. 77 m. am
žiaus. prieš 12 metų čia at
vykęs iš Clevelando.

Velionis yra įvairių vie
tos lietuvių viešų darbų pra- į 
dininkas.

Kai čia susikūrė SLA 373 
kuopa, jis buvo išrinktas jos 
pirmininku. Jis suorganiza
vo chorą ir jam vadovavo. 
Choras dalyvaudavo įvai
riuose parengimuose, jų me
ninėje programoje.

Kai buvo įkurtas Lietuvių 
Piliečiu klubas, velionis bu
vo išrinktas jo vicepirminin
ku.

Velionio namuose buvo 
rengiama daug pobūvių ir 
susirinkimų.

Jis buvo pažangus žmo
gus, senas Keleivio skaityto
jas.

Petras Ketvirtis

DENVER, COL.

Čelistą Mykolą Saulių 

apdovanojo medaliu

, Čelistas Mykolas Sauliui 
(taip visur lietuviškai jo 
vardas ir pavardė rašoma 
programose) Denverio sim
foniniame orkestre groja 
jau 15 metų. Balandžio 10 
d. buvo to orkestro 33-jo se
zono paskutinis koncertas. 
Jo metu medaliais buvo ap
dovanoti 7 orkestro nariai. 
Jų tarpe buvo ir Mykolas

viršeliais $3.75,

kun. K. Trimakas, žurn. J. 
Vaičiūnas, spaust. V. Vilei
kis, kun. V. Zakarauskas, 
tarnaut. J. Žadeikis.

minkštais viršeVais .. $2.50.
LIETUVA BUDO, Stepo- 

f’o Kairio, 416 psl , kai
na .............................. $2.00

TAU, LIETUVA, Stepo- 
Visose apygardose tega-Jno Kairio, 480 psL> kai-

Įima balsuoti ne daugiau,' na $2.00
.kaip už pusę toje anygardo-į ‘ dIENOJANT. Kipro Bie- 
je pasiūlvtų kandidatu, bet. linio .5 U psl kaina....$2.00 
aišku, galima ir tik už vieną ’ PENKTIEJI METAI, Kip- 
kandidata. ro Bielinio, 592 puslapiai, 

kaina .......................... $2.00
ATSIMINIMAI IR MIN

TYS. Kazio Griniaus, I tO- 
Gražus koncertas mas. 300 psl.. kaina ...... $2.

ATSIMINIMAI IR MIN-
Parapijos choras, kuriam TYS, dr. Kazio Griniaus, 

vadovauja Aleksas Paulio- n toma? psk kaina $5. 
nis. surengė gražu koncertą. VYSKUPO P. BŪČIO

HAMILTON, ONT.

dėtų tęsti bendradarbiavi- kaltininkės buvo Br. Spūdie- Kurio programoje buvo solo/ aTSIMINTMAI. I tomas,
mą, sėkmingai pravedusi nė ir A. Buivvdienė kartu 
kongresą, ir supažindintų vi- su talkininkais valdybos 
sus su įvairiais planais su- nariais Buivydu. Gaidžiu ir 
kaktuviniams 1968 metams, kitais.

Iš nobūvio visi nenoriai
skirstėsi.

Atsilankęs

LB KANDIDATAI

Sekcijos narys ir PLB sto
vyklų skyriaus vedėjas An
tanas Saulaitis, SJ, (iš Bos
tono) paaiškino ruošiamą 
praeitos vasaros laisvojo pa-
šaulio 50-ties jaunimo sto- Jau paskeIbžme keturil)
27/vi me/NtL P2'3 £3’ Lietuviu Repdniomenės Ta^ 

opr ų o\ ms ypa in-i rinkiminiu aovcardu
gų tenrnnų žodynėli, ir pla-, kandidatus. Čia skelbiami 
nūs i LB kviečiamą mokylo- askufiniosio? _ antrosios 
jų savaitę įtraukti jaunimo | ^fhicaMS) any?ardos kan.
organizacijų bei stovyklų li-i . - 5
tuanistinės srities instinkto- n v a u f. I Dr. K. Ambrozaitis, prof.nūs ir žmonis. . j Anysa? tech R Avi-ie_

Posėdyje svarstyta Ko- nis' agr' J BprtašiaSi- dr- s

jus surasdavo ir jiems algas 
nustatydavo. Praeitą rudenį, 
naujam komitetui atėjus, 
buvo rasta didoka spragi 
tarp nustatytu mokytoju al
gų ir mokesčių už mokslą.
Algas sumažinus, tarp tėvų' Saulius, kuris, kaip minėta, 
komiteto ir mokyto jų trintis j tame orkestre groja jau 15 
tęsėsi visa žiemą. Ateity no- j metų, be to, ir su kameri- 
rima tokių nemalonumu iš-' niais ansambliais dažnai 
vengti, tėvu komitetą išrin-1 koncertuoja, 
kus pavasarį ir jam pavedus Apie tai buvo rašyta ir 
sudaryti mokytojų sąstatą. The Denver Post laikrašty.

duetai, moterų ir nusiaus 32n psl, kaina $3.50. 
choro dainos. Solo dainavo SIAUBINGOS DIENOS, 
V. Pauhomenė iš St. Catha- i944.I95o mstu atsimini- 
nnes, akomponavo choro mai parašė Juoza8 Kapa. 
vedėjo sūnus R. Paulioms. činskas. 273 ousl. kaina $3.

Šia proga reikia pažymė- GYVENIMO VINGIAIS, 
ti, kad muz. A. Paulioms y- dr p> Ka’vaitytės-Karvelie-
ra labai jautrus visuomeni nės. 360 psl.. kaina . .$3.50.
nei veiklai, iis gyvena St. VIENIŠO ŽMOGAUS 
Catharines ir iš ten važinėja GYVENIMAS (apie Dėdę 
į Hamiltoną (35 mylias) šerna) Antano Rūko, 206
chorui diriguoti. Jo pėdomis1 psl. ka;na .................... j2. ■
seka ir sūnus R. Paulioms. LAUMĖS LĖMĖ ’
aktingai dalyvaudamas cho-: (apie Salomėia Nėri), Pet- 
reirkt. A. Pauliomo rengia- ronėlės Orintaitės, 234 psl. 
mi koncertai visuomet turi kaina $3
pasisekimo. ; SIAURUOJU TAKELIU,

. . . K. B. Kriaučiūno. 178 psl.,
SLA 72 kp. susirinkimas kaina $2.
Balandžio 16 d. buvo kuo- ATSIMINIMAI APIE . 

pos susirinkimas Bajoraičių JUOZĄ. LIŪDŽIU, Petronė- 
namuose. Numatvta sureng- lės Liūdžiuvisnės, 88 psl.,
ti gegužinę ir rudenį banke- kaina ...............................$1.
tą. Gegužinė bus liepos 9 d.. PALIK AŠARAS MASK- 
o banketas spalio 21 d. Ha- VOJE. B»rboroą Armonie- 
miltone. Plačiau vėliau. nės. 253 nsk. kaina .... $3.

Po susirinkimo buvo P>a- NEPRIKLAUSOMA LIE- 
ioraičių pagerbimas ir vai- TUVA ATSTATANT, Ra
šės. polo Skipičio, 440 puslapių,

Kuopos pirmininkas ari- kaina ..................................... $5.
budino Bajoraičių veiklą ŽVILGSNIS Į PRAEITI, . 
SLA organizacijoje. Jis pri- K- Žuko, 476 psl., kai-

Biežis. braiž. T. Blinstrubas, 
dr. K. Bobelis, kun. J. Bo-

— -a- - • -.Atf-T i revičius, inž. V. Galvydis,nigiūcio menes, u• 1967-: a h v Germaras vet 
19^m žiemą Brazilijoje ,- R . A Gį
vykstanti jaunimo stovykla. neris mok g Griearavičiu9.

Jaunimo sekcijos tifelas^į 

yra skatinti i-ysius tarp ,vai-; mcch B ,Juška žurn v 
rių kraštų jaunimo ir Bend., Kasniūnas. dr. P. Kisielius, 
ruomenės vardu prisidėti sociol. V. Kleiza, vet. gvd. 
prie veiklos. Sekcijos antra- L. Kriaučeliūras. men. Br.
šas: Jūra Gailiušytė, 1829 Macevičius, ped. P. Maldei- minė, kad Bajoraitis buvo na ................................ $5
Lamvson Rd Cleveland kis. chem. A. ModestavičiusJ pirmasis kuopos pirminin- Tn« knygas galite gauti 
Ohin 44119 ’ j inž. B. Nainys, darb. R. Ne-! kas, kad kuopa Bajoraičiu Keleivio administracijoje

’ ' mickas, kun. P. Patlaba, namuose visa laiką turėjo (636 Broadway. So. Boston,
A. S. lab. tech. P. Petroliūnas/malonią, vaišingą pastogę Mass. 02127).

lumbijos jaunimo ruošiama 
20 metų kolonijos sukaktis
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Koncertuoja užsieny Į lės, tik daugelis apgailestau-
Kauno Politechnikos In-į > ka,i, tas 'ienas g Palan- 

stituto studentų ansamblis' žalume nų isstktsęs pa
žemintas“ uis savaites statas nebus darnus Palan- 
koncertavo Lenkijoje, ryti- £os papuošalas, 
nėję Vokietijoje, Čekoslova
kijoje. Austrijoje ir Jugosla 
vijoje. Vienoje, tarp kita ko, 
lietuviškai dainavo J. Štrau-

Pagerbė dr. J. Laiienę

Dr. Janina Lašienė, nese-
, niai mirusio prof. Vlado La

so "Žydrųjį Dunojų“. Liub< šo naš!ė 70_tojo jos gimta. 
lianoj jų koncertas suirau-; dienio proga balandžio 10 
kęs apie puspenkto tūkstan- d buvo apdovanota dar J 
čio klausytojų. Be to, kon
certas tuo pačiu metu buvo Tankai važinėjasi Graikijos sostinės gatvėmis, kariam 

Įvykdžius perversmą.

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

(Tęsinys)

ir televizijos transliuojamas
Vilniaus skaičiavimo ma-' 

šinu gamvklos vvru eketes.
"Elektronika” (suorgaoi- 
zuotas 1961 metais) balan
džio 10 d. išvyko koncertuo
ti į Varšuvą. Krokuvą fr ki
tus Lenkijos bei Čekoslova
kijos miestus.

Vilniaus moteių choras 
"Aidas“ (70 dainininkių) 
balandžio 9 d. išvyko kon
certuoti į Bukareštą. Sofiją,
Plovdiną ir Pleveną (pasta1-: 
rieji trys —Bulgarijos mies-, 
tai), šis choras veikia ^au 9 
metai. Dirigentas J. \ ana- 
gas koncertmeisteris — V.
Bu< evičius.

(E)

Palangoje 10 aukštų namas

Nors ir buvo protestiKitSB 
prieš sumanymą Palangoje
statyti "dangoraiži“, dešfm- , . .
ties aukštų pensionatas ten “““ 500 *Tec,« 
jau pradėtas statyti. Dpv*. Vilniaus “Intuiistas“ šie 
niuose aukštuose būsią ' vie- j met laukia apie 5,000 svečių 
tos vienu metu apgyvendin-j- iš užsienių. Pusė jų būsią iš 
ti bent 500 svečių, o dešim- Lenkijos (1,500) ir iš įgil
ta jame būsianti dengta aikš- nės Vokietijos (l.OOo). Kiti 
telė svečiams vaizdais gėrė- —iš Italijos. Prancūzijos, A- 
tis. menkos, Anglijos. Suomi-

Neabe jojama. kad bus jos, Izraelio ir kitų šalių, 
išvažų dairytis iš tos aikšte-i (E)

Paleckio pasirašytu garbės 
raštu. Prie apdovanojimo 
akto skelbiamoj informaci
joj pažymėta, kad J. Lašie
nė beveik be pertraukos dir
bo universiteto (vėliau vir
tusio medicinos institutu) 
pataloginės anatomijos ka
tedroje ir iš viso 21 metus 
tai katedrai vadovavo, o da
bar esanti tos katedros pro-j 
fescrtė-konsultantė.

(E)

A. Laurinčiukas Montrealy

Maskva jau išsiuntė i 
Montrealį sovietinių laikraš
tininkų — parodos stebėto
jų būrį. Jų tarpe yra ir Al
bertas Laurinčiukas iš Vil
niaus, anksčiau trejetą me
tų viešėjęs New Yorke. kaip 
vieno Maskvos laikraščio at
stovas.

(E)

Instrumentus Maskva pakeitė, 
bet ne muziką

Justas Pelickis — išbuvęs buvusią Paleckio vietą, ap- 
beveik 27 metus nors tik ap- eiginės reikšmės vietą. M. 
eiginėj. bet simboliškai pir- Šumauskas yra priešpasku- 
maeilėj Lietuvos kvislingo tinis iš senosios pogrindinės 
pozicijoj — nuo balandžio Lietuvos ; lševikų gvardi-
15 d. tapo iškeltas iš Vilnių- jos dar likęs bent simbolinėj! 
je turėtų pozicijų. Tą dieną Lietuvos kvislingų viršūnėj.

Lietuvos agronomų suvažia- 
i vimą. Nors kelionė tetruko 
tik 1 vai. 10 min., višvien
.Merkys išsiėmė ilgoką laiš
ką ir davė man paskaityti: 

i Tai buvo mūsų atstovo Ber
lyne Kazio Škirpos praneši
mas. Su dideliu Įdomumu 
perskaičiau mūsų nepapras
to pasiuntinio ir įgalioto mi- 
nisterio išsamų pranešimą,

Man tuojau prieš akis pra- karų fronte, vokiečiai per-' pilną aktualijų ir svarstymų, 
bėgo 1 Pas. karo baisūs žengė Prancūzijos įsitvirti-; Kadangi Škirpa jau 10 me- 
krašto sunaikinimo vaizdai, nimus — garsiąją Maginot tų buvo išbuvęs Berlyne, jis 
Busimasis karas su sovietais liniją, pasauly moderniausią turėjo labai plačias pažintis 
būtų buvęs kurkas moder- tvirtovę, kartu užimdami ne • ir gerus informacinius šalti- 
nesnis ir daug daugiau nai- tik Prancūziją, bet ir Belgi- Į nius tiek kariniame, tiek di- 
kinantis. šiuo atveju karas ją su Olandija. ; plomatiniame sektoriuj. Te
turėjo būti visuotinis. Jei Tuo metu. kai buvo bai- dėl it' jo pranešimai būdavo 
gintis nuo užpuoliko, tai rei- giama užimti visa Prancūzi- svarūs ir issamūs. 
kia gintis iki paskutiniųjų, ja, kelių mūsų ministerių su Merkys tą pranešimą jau 
Būtų reikėję ne tik aktyvią- kitais valstybės pareigūnais, buvo skaitęs. Greitomis pa- 
ją kariuomenę, kurios mes atsitiktinai* Min. Tarybos sidalinome mintimis. Atro- 
turėjome tada tik apie 20, patalpose susitikus, priva- dė neabejotina, kad So\ ietų 

i 000 (mažesnį skaičių, negu čiame pasikalbėjime buvo Sąjungos-\ okietijos kaias 
i krašte buvusios sovietų įgu- ilgai ir atvirai diskutuota ir nebe už metų. o tik už mėne- 
! los) tuojau sukelti, bet pa- tolimesnė ano meto karo pa- stų. Kiek \ okietijos žygis 
i saukti kovon šaulius (apie dėtis. Įdomu, kad devynių palies Lietuvą, per kulią jie
■ 70,000). visą jaunimą ir vi- asmenų, dalyvavusių tame neabejotinai praeis, neteko
■ są tauta — jos pajėgiausią pasikalbėjime, nuomonės vi- diskutuoti, nes traukinys į-
dalį. siškai sutapo galutinėje iš- į važiavo į \ ilniaus stotį. .

Kariauti prieš bolševikus vadoje, kad Vokietija karą Toji prielaida, kad vokie- 
; būtų ėjusi visa tauta, jei tik jau pralaimėjo, nežiūrint čių-rusų karas neišvengia- 
ji būtu buvusi pasaukta. Bet tuometinio Vokietijos trium- mas. man bu\o lyg ii oiien 
šitame visuotiniame kare su f0. Mums atrodė, kad, žlu-
simteriopai didesniu priešu gus Prancūzijai, sukils visos 
negalėjo būti jokios apsigy- pasaulio jėgos gelbėtis nuo 
nimo viltes. O toko karo pa- vokiečių. Tarp gyviau savo 
sėkmės būtų buvusios neiš-: nuomonę pareiškusių buvo 
pasakytai baisios. A. Merkys. V. Mašalaitis, dr.

Tautos ar valstybės apgy- R. Jokantas. E. Galvanaus-

tacinis tolimesnės tarptauti
nių įvykių perspektyvos taš
kas. svarstant sovietų duotą
jį Lietuvai ultimatumą.

vi •, . nimui-iei ji* kiek įmanomas, kas, gen. V. Vitkauskas, inž
jis turėjo ne tik užleisti M. Nepajut.intas liko jau tiktai gali būti aukojama daugiau, j. Augustaiti 
Šumauskui savo apeiginę Sniečkus, pradėjęs ketvirtą negu pusė krašto gyventojų.
(sovieto prezidiumo) kėdę. dešimtį ''pirmojo sekreto- Bet ar verta tokią didelę au-1 *................ • ’

as.

bet tapo atleistas ir is vilnis- riaus“ pareigose, — išsilai- ka atiduoti, kuomet prieš a- tinimą- man nadarė didpli i™.^os CK biuro, kymo atžvilgiu "pasaulio ki# stovi nc pergalės viltis. ^ndSil^L i nūdi S 
apie pakeiti-’ čempionas“ tarp visųtokio! bet aišku. ir visiškas pralai- £rneisdlldom* >sPudb

Bet grįžkime atgal į pre
zidentūroje tebesitęsiantį 

K. Bizauskas! vvriausvbės posėdi.
(Bus daugiau)

kio kompartijo 
Pranešime

mus kiti atleidimai iš parei- rango komunistų partijos 
gų paaiškinami pastaba — pareigūnų. Bet ir jam Mask- 
"ryšium su perėjimu į kitą va šia proga atsiuntė naują 
darbą“. J. Paleckio atleidi- prižiūrėtoją "antrąjį sek
mas iš vilniškės partijos va-' retorių“. Keletą metu Vii-į
dovvbės paaiškintas kitaip: niuje laikytą prižiūrėtoją tį nukiy pti į šalį, į tarptauti- ... . .
—"rvšium su tuo, kad jis iš- B. Popovą Maskva atsiėmė. n£ an° meto padėtį, didele, 1 /b . airKe> 
rinktas TSSR Aukščiausios! o jo vieton ką tik atvykusi lėmusią vyriausybės pan. Jeigu klausimas kolek-
Tarybos Tautybių Tarybos V. Charazovą "Lietuvos“; apsisprendimą.
pirmininku“. Toks skirtu- komunistu partijos centro H karas Jau buvo ...................
mas paaiškinime supranta- komitetas per akimirką pa- gerokai įsibėgėjęs. Lenkija ^ones, panaudojami prieš ir j 

mas. nes apie Paleckį nega-, klusniai "išrinko“ antruoju

mejimas:

Šioje vietoje tenka trupu-

iu savotišką pažiūrą į ko- 
i lektyvinės nuomonės susi
formavimą. kuomet ji for
muojama be jokių vidinių ar 
kitų tendencijų, kuomet ji į 
yra visai laisva nuo bet ku- 

ir 
k-

tyve laisvai svarstomas, dėl 
jo laisvai reiškiamos nuo-

Knygos
jaunimui

Motiejus Šumauskas
Justo Paleckio vieton Lie

tuvos aukščiausiojo sovieto 
pirmininku Kremliaus į- 
spraustas Motiejus Šumaus
kas, nuo 1°56 m. pirminin
kavęs vadinamajai mfnis- 
teriu tarvbai.«. *• r-% i i

Kremliaus pasirinkimas 
yra visais požiūriais vįFRęs, 
nes klusnesnio, didesnio-nė-’ 
tolimos Lietuvos praeities! 
šmeižiko, rusifikatoriams . į 
skvernus įsikibusio neleng
va surasti.

M. Šumauskas gimęs 1905 
metais. Nuo jaunų dienų jis 
dirbo spaustuvės rinkėju. 
Dar nepriklausomos Lietu
vos metu jis buvo įsijungęs 
į komunistų pogrindžio veik
lą ir už tai baustas.

Karo metu M. šumauskas 
pasiliko Lietuvoje. į kanu 
pabaigą pradėjo veikti po
grindyje. Bolševikinė pro
paganda ir jį padarė parti
zaninių veiksmų didvyriu.

Jis y ra lankęs ir Maskvos 
propagandininkų mokyklą. 
Toje srityje jis yra Krem
liaus gerai pakaustytas. Jo 
ištiU nybė okupantams ne- 
ab°;o ina.

M. ' JT.ausko 1940 m.Jie- 
1 23 L \ mamajame
Lietuvos liaudies seime pa
sakyta kalba buvo viena iš 
labiausiai šmeižiančių Lie
tuvos nepriklausomybės lai
kus.

Pasak jo, tada visas gyve
nimas buvęs taip sutvarky
tas, kad darbo žmogus būtų 
kuo daugiausiai išnaudoja

mas, todėl jis dėkojo už Lie
tuvos "išlaisvinimą“ raudo
najai armijai ir Sovietų S- 
gos komunistų partijos cent
ro komitetui.

Savo kalboje M. Šumaus
kas prisiminė ir nepriklau
somos Lietuvos darbininkų 
uždarbius: Zemlino 66 litus 
per mėnesį, Drobės — 191 
it., odos fabr. — 126 lt.. Li- 
velos — 178 lt.. Montvilo — 
157 lt., bet "pamiršo" pasa
kyti, kiek jis, spaustuvės 
darbininkas, uždirbdavo per 
mėnesį, nes ta suma siekė 
400-500 litų.

Pagrindinių maisto daly
kų anų dienų kainos buvo 
tokios: juodos duonos kilo
gramas (du su ketvirtadaliu 
svaro) 30 centų, sviesto — 
3.25 lit., kiaulienos — 1.92 
lit., jautienos — 1.07 lit. ir 
panašiai.

M. Šumauskas išsijuosęs 
giria dabartinę Lietuvos 
santvarką ir peikia nepri
klausomybės laikotarpį, bet 
jeigu jis palygintų anų ir šių 
dienų darbininkų uždarbius 
ir kainas, tai turėtų pasaky
ti. kad anie metai, "paremti 
vien tik darbo žmonių išnau
dojimu“, buvo darbininkui 
daug geresni, negu jo šlovi
nami dabartiniai laikai. Bet 
M. šumauskas nei tada, nei 
dabar ’p kalbėti negali, 
nes jeigu taip prašnektų, tai 
ne "prezidento“ kėdėje sė
dėtų. o jau seniai būtų mi
ręs nuo bado, šalčio ar ki
tų neįsivaizduojamų "tary-

lėjo sakyti, kad jis perejo į 
kitą darbą, kadangi tos jo 
naujo? neva pareigos Mask
voje nėra joks dal bas.

.šalia Sniečkaus.
Buvusio? M. Šumausko 

pareigos ministrų taiybos 
pirmininko tituluojamo ad-

Partijos hierarchijoj J.į minist-acijos viršininko pa- 
Paleckis buvo aukštai laiko-; reigos. kurias prieš Šumaus- 
mas ne dėl savo kokio nors ką turėjo M. Gedvilas) da- 
svorio partijoj, o tik todėl.! bar perduotos Juozui Ma- 
kad. kartą (1940 m.) pasku-! niušiui. Jis 'rusiškaivadina- 

’bomis įkištas., buvo laikomas mas re Ju<>zu. o Iosifu Anto- 
toj apeiginėj prezidiumo novičium i yra tam tikslui 
viršūnėj, o bolševikuose įsi- atlikęs gar.a ilgą stažą: apie 
galėjęs etiketas reikalauja. 12 metų. kaip partijos CK 
kad toj viršūnėj sėdintysis sekretorių- ("ketvirtasis“), 
būtų ii į kompartijo? biurą buvo partijos "akis“ ties 
įrašytas. Dabar jis iš biuro į Lietuvoje vykdomąja sovie- 
tapo išimtas ne todėl, kadį tine-kolonistine industriali- 
Maskvoj kažkur "išrinktas“! zacija. J likusią laisvą vietą 
(jeigu dėl to. tai būtų išėmę! sekretoriate, tapo įkeltas A. 
prieš devynis mėnesius, kai j Ferensas. kurį laiką buvę? 
"išrinko”), o tik todėl, kari j
Vilniuj nepaskirtas prezi
diumo pirmininku.

Maždaug panašaus "pa
aukštinimo“ susilaukė ir M. 
Šumauskas: iš veikiančios, 
jei ir ne savarankiškai vei
kiančio? — administracijos 
viršūnės tapo "pakylėtas“ j

vienas is 
pridaigint< 
sekretorių.

Lėtai bet nuosekliai kvis- 
linginės vadžios pakopomis 
lipa ir Ksaveras Kairys, jau 
pagyvenęs yrąs. tik dar ne
labai senas (pokarinis) par
tijos narys. Per maisto pra
monės adrrinistraciją iški
lęs į buvusio
("liaudies ūkio taiybos“) 
viršūnes, tapo pirmuoju pa
vaduotoju prie M. Šumaus
ko. Dabar ! partijos hierar
chijoj iš kandidatų į CK pa

Lietuvoje dabai 
komsomolo CK

jau 1939 metais buvo su- už vispusiški argumentai, į 
žlugdyta. Visą 1939-40 me-: tuomet daugumos nuomonės! 
tų žiemą Vakarų fronte bu- padalytas nutarimas ar tik 
vo ramu. Britai net neskubė-į pasisakymas yifi teisingas, 
jo ginkluotis, rodos, lyg ne-i Tos diskusijos mano toki? 
atspėdami Vokietijos karo nuomonę dar labiau sustip- 
tikslų ar neįvertindami jos nno.
karinio pajėgumo. : . Bet to meto Lietuvai buvo

Vokietija vėl pajudėjo tr kita karo pusė, kuri buvo

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

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

MEŠKIUKAS RUDNOSIU-
1940 metų pavasarį, užim
dama Skandinaviją. Balan
džio pradžioje be kliūčių 
perėjo Danijos sieną, o ba
landžio 8-9 d.d. vokiečiai 
peržengė ir Norvegijos sie
nas. Nors norvegai ir gynėsi, 
bet netrukus visas kraštas 
buvo užimtas.

Apsitvarkę su Skandina
vijos pusiausaliu (Švedijos 
neliesdami), vokiečiai kartu 
su Suomija planavo bendrą 
žygį prieš sovietus.

daug realesnė, negu įsitiki- KAS. eiliuota pasaka, para 
nimas. kad Vokietija karą 
pralaimės. Toji kita pusė 
mums buvo virtusi beveik 
realiu faktu: tai Vokietijos 

; Sovietų Sąjungos karo gali
mybės. dėl kurių Lietuvoje, 
tur būt, nieką? neabejojo.
Tai buvo visai atvira prie- KELIONĖ 
laida, nežiūrint visu naciu- j 
bolševikų "draugiškų“ ii Į 
"nepuolimo“ sutarčių. Tra-j 
dicinis vokiečių ieškojimas i 
erdvės Rytuose (Drangnachi

Gegužės mėnesį pagyvi- Osten) Hitlerio koncepcijo- 
nusi karo operacijas ir Va- Je buvo jau perdaug stipriai 

sukoncentruotas. Juk ne dėl 
--------------------- — •—■ — ■ ko kito Hitleris ir karą pra

dėjo, kaip tik dėl erdvės.
atrodančių lietuvių komu
nistų palikti be atidžios sa
vo priežiūros. Net prie A. 

sovnarchozo“ Sniečkaus: jei ne Popovas.

binio gyvenimo palaimų“ 
kur nors Sibiro šiaurėje.

Jeigu šiandien būtų leista 
atvirai kalbėti tiesą ir ten
Lietuvoj viešai palyginti Ii- keltas tikruoju CK nariu
to ir dabartinio rublio per-i Visi tie pakeitimai dar 
kamąją galią ir uždarbius, kartą liudija, kad komunistų 
tai pats M. Šumauskas tiktai štabas Lietuvoj naujus aukš- 
kepurę turėtų prieš buvusį tuosius savo pareigūnus ren- 
litą nusiimti ir anų laikų ii- kasi jau nebe paskumomis ir 
gėtis. Bet bepigu jam smar-l ne atsitiktinius, o metų me- 
kauti, skelbiant melą, nes tais planingai treniruotus ir 
niekas negali prieš tai pro- išbandytus partinės ištiki- 
testuoii. kai visos politinės mybės atžvilgiu. Tiepakeiti- 
ir žodžio laisvės yra enkave- mai taip pat liudija, kad 
distų stalčiuose užrakintos. Maskva vistiek dar nerizi-

Jonas į kuoja net ir ištikimiausiai

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

BALTOSIOS PELYTĖS
į MĖNULI, 

parašė Danutė Bindokie- 
nė. 58 psl., kaina .... $1.50 
ŽAIŽARAS, D. čibo 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- 
_r. . . _ riinės eilėraščiai, daug ilius-
Ministerių Taiybos posė-j traci1u< 64 psL kaina $1.80. 

džiuose buvo įprasta, ap-’ -jntaRėLė, J. Narūnės 
svarsčius visus darbotvarkės

e •

tai Charazovas...
Nedidelės reikšmės, bet punktus, išklausyti užs. reik 

pastebėtinas faktas yra ne uiinisterio informacinius 
tik Paleckio, bet ir buvusio Pranešimus. Be to, U rbsys 
jo pavaduotojo pakeitimas, dažnai paskaitydavo ir mū- 
Ir Juozą. Baltušis, rašytojas.!^ atstovų svetimose valsty- 
prieš porą metų lankęsis A- bėse pranešimus. Bet syar- 
merikoje ir savo įspūdžių besnius pranešimus jis duo- 
aprašymu nelabai įtikęs davo min. pirmininkui, 
kompartijos viršūnėm, jau Kartą gegužės mėn. A.
ne "viceprezidentas“ (kaip Merkys ir aš važiavome iš MeLYNt KARVELIAI Alo- 
jis Amerikoj vienam kitam Kauno į Vilnių greitąja au-į yZ0 Rarono> gg pSp’ kaj. 
yra šypsodamasis pasakęs), tomatrica. Norėjome vietoje; pa $150
į tą rietą daba,- įsodintas susipažinti su atbėgusių in- >rRyg SAKALAT. Alf. Vam^ 
Joną. Kuznumku, datlinin- ternuotų lenkų esama pade-, bu(o ,5 R ir day._ 
kas ir dailininkų sąjungos timi ir jiems telkiama Tarp.; 1Sfi' ? . *
pirmininkas. ' Raud. Kryžiaus pagalba? "»!• psl., Kaina..

(Elta) ! Kartu turėjome aplankyti ii ooMeoaeaoooaoooaaoaoanM

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

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

SYS, D. B’ idokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas, gera dovan*. 
vaikams, bet ir senelia’ 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

♦
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

VYDŪNO FONDO

STIPENDIJOS

VYTAUTAS PADĖJO

SAVIESIEMS...

Dr. Vydūno Fondo valdy-’ Vytautas buvo vidutinio 
ba dėkoja visiems Kalėdų ūkio savininkas. Augino gra- 
vajaus talkininkams, dail.;žią šeimą, mylėjo Dievą iri 
P. Jurkui, dail. V. Vijeikiui,! Tėvynę. Politikos nepaisė,’ 
gausiems aukotojams. kalė-; rūpinosi tik savu ūkeliu, ku-į 
dinių atvirukų pirkėjams ir ris buvo prie didelio miško,! 
platintojams. Jų dėka galim į žemė pelkėta Dukrelė jau i 
tęsti darbą, kurį dirbame buvo ūgtelėjusi mergiotė.!

Kai iš ūkio neužteko pragy
venimui, savais arkliais dar
bavosi miške.

Karui pasibaigus, 1945

jau penkiolika metų: remti 
studijuojantį lietuvių jauni
mą visuose kraštuose. Apie 
80 asmenų pasinaudojo mū
sų parama tada, kai reikėjo, m. Vytauto apylinkėje bruz-
rinktis galimybes studijas • dėjo ginkluoti žemaičiai.
tęsti ar jas nutraukti.

Norintieji daugiau gauti!
informacijų apie Fondo 
veiklą. prašomi rašyti Dr.
Vydūno Fondo Valdybai.

Fondas, švęsdamas 15 m. 
sukaktį, be eiliių paskolų 
studijoms, paskyrė dvi sti
pendijas po $250 lituanisti-J ginklo draugą ir įprašė (o 
kai studijuoti New Yorko i gal ir privertė) slaugyti. 
Fordhamo universitete. Va- globoti.

gindami nuo Maskvos, jei 
ne savo laukus, tai bent lais
vas Lietuvos girias. Deja, ru
sų tūkstančiai, o žemaičiui 
tik saujelė.

Vieną ankstyvą pavasario 
rytą pas Vytautą partizanai 
atgabeno sunkiai sužeistą

saros semestras prasideda 
liepos mėn. ir baigiasi rug
piūčio mėn. viduryje. JAV 
ir Kanados studentai gyvai 
domisi šia programa, ir re-

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

— Pasakyk, Maiki, kas y- jokiam darbui. Viską reikia 
ra ant svieto bagočiausias? dirbti rankomis. Žemę kni-

— Gal norėjai pasakyti, sa medinėmis žagrėmis. In 
kas yra turtingiausias? dija didelė valstybė ir dide-

— Nu, juk tu žinai, ką aš lė tauta, bet dėl savo tamsu-
mininu. i mo ir religijos skursta.

— Turtingiausias žmogus! — Maiki, tu sakai, kad 
neseniai mirė. tėve.

— O kas jis buvo?
— Jis buvo Hyderabado 

nizamas.
— O kas tas nizamas?

Indijoje yra šventa upė. Ai 
aš gerai tave nugirdau?

— Gerai, tėve. Jos valda 
yra Gange.

— Nu. tai aš tau pasaky- 
— Tai maždaug toks vai- siu. kad ir mūsų Lietuvoje 

dovas, tėve. kaip būdavo yra tokia upe, ne Gange, ale 
Lietuvos didieji kunigaikš
čiai. Indijoje tokie ponai y-
ra vadinami dar ir mahara
džomis. Sakau Indijoj, nes 
ir Hyderabadas yra Indi
jos dalis.

— Apie maharadžas ir aš, 
Maiki. esu girdėjęs, ale mis- 
linau. kad tai buvo kokie ra
guoti ožiai.

— Maharadža, tėve, yra 
sanskrito kalbos žodis, tiks
liau pasakius, du žodžiai 
sujungti i vieną: maha reiš
kia didelį, o radža reiškia 
karalių. Indijoje jie nepa
prastai turtingi. Pavyzdžiui, 
neseniai miręs Hyderabado 
maharadža kasmet turėda
vo po $50 milionų pajamų 
iš savo turtų. Bet Indijos 
žmonės užtat badauja.

— Jes. Maiki. girdėjau ir 
aš. kad jie miršta iš bado. 
Kurie dar gyvi, tai jau nebe
gali paeiti, negali nei atsi- 

Ale• stoti, tik guli ir vaitoja.
» pasakyk, kodėl?
« — Badas. tėve. per am-

v žius būdavo dažnai Indijos 
rykštė. Badas ir ligos. Prie
žastis būdavo ta. kad žino

ti nės labai tamsūs ir greitai 
E veisiasi. Taip yra ir dabar. 
Ep Indijoje yra apie 500 milio- 

nų gyventojų, ir jiems jau 
neužtenka maisto. Geresnę 
žemę laiko apžergę mahara- 
džios ir kiti didikai, o pras
tesnę knisa pusnuogiai var
guoliai. Ir

Amerikos katalikų universiteto Washingtone prof. 
kun. Charles Curran (kairėj) su to universiteto kanc
leriu. Prof. Curran buvo atleistas dėl jo perlaisvų pa
žiūrų gimimų kontrolės ir kitais klausimais, bet dėl to 
sustreikavo studentai ir profesoriai. Universiteto vado
vybė. kurioje yra 32 vyskupai, turėjo nusileisti ir prof. 
Curran atleidimų atšaukti.

Žmogaus teisių metai
Vytautas bijojo sužeistąjį 

savo namuose laikyti, tai 
gretimam miške įrengė su
žeistajam slėptuvę. Birutė.
Vytauto dukra, kasdien li- 

gistracija vyksta Fordhamo’gonį lankė, maitino irtvars-
universitete New Yorke. ! tė. Sužeistasis pasitaisė, at-

Minėtų stipendijų reika-į gijo ir, dar Birutės apraišio-, . . Komisaras Mat
lais kreiptis i Akademinio pas, pradėjo lankyli Vytauto I Ų.ta~ - ’ ‘
Skautų Sąjūdžio (ASD ir kaimynus. Deja. partizanas
Korp! Vytis) skyrius JAV‘greit pakliuvo rusams. Kan- 
ir Kanadoje, arba tiesiog į' kinimų nepakeldamas jis 
Dr. Vydūno Fondo pirminin-Į pasakojo, kad slėptuvę jam 
ką adresu: Vyt. Mikūnas. parūpino Vytautas, o maistą 
3425 W. 73th St., Chicago. ; ir vaistus pristatydavo Biru-

Jungtinių Tautų Organi- nuotykių, nori pamatyti pa- 
zacija nusistačiusi paskelbti, šaulį. Tačiau jau beveik nu-J 
kad 1968 metai yra Tarp- sistovėjo pažiūra, kad trem- 
tautiniai žmogaus Teisių tiniu yra laikytinas kiekvie- 
Metai. Tuos metus tinkamai nas, kuris negali grįžti į savo 
atžymėti bene pirmasis jau kilmės kraštą dėl politinio, 
rengiasi JTO Tremtinių religinio ar kitų įsitikinimų 

persekiojimo.
pastraipų. JTO pa- Nežiūrint didelių JTO ir 

skelbtų apie žmogaus teises,; Tremtinių Komisaro pastan- 
pirmoji yra, kad kiekvienas gų, tremtiniai dar negali ti- 
žmogus turi natūralią teisę kėtis pilnų ir visų laisvo

II knygų už $2
Demokratinio socializmo

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

i

1 Lietuvos socialdemokratų 
1 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.
i Kauskio). 51 psl., kaina 25 
centai.

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

Socializmas ir religija (E.
.} Vanderveldes), 24 psl., kai

na 10 centų.
Ant rytojaus po socialės 

revoliucijos, (K. Kautskio),
III psl.. kaina 35 centai.

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

Juozas Stalinas, 32 psl.,
kaina 25 centai.

111. 60629. tė. Tėvas ir dukra tuoj pate-

ieškoti ir gauti globą sveti
muose kraštuose, jeigu jis y- 
ra persekiojamas savajame.

Dr. Vydūno Fondo Valdyba ko kalėjimam nors prisispy 
rę gynėsi. Deja, buvo atves
tas akistaton kruvinas par
tizanas. Jis verkdamas tarė: 
„Nesiginkite, aš buvau pri
verstas prisipažinti“ Tai ta-į

JUK NETURITE?

žmogaus teisių. Dar ir dabar 
tremtiniai yra žmonės be 
krašto, jiem retai suteikia

mi šiol JTO daug rūpino- ma vietos pilietybė, jie turi 
si tremtiniais. Atsiminkime sunkumų kelionėse, jiems 
tik UNNR, IRO ir panašias sunkiau gauti darbą, ap- 
institucijas, JTO sukultasi drauda ar pensijas., 
tremtiniams padėti. Jungti-! Nors Tremtinių Komisa- 
nės Tautos seniai sutarė, ras yra kelis kaltus keliavęs

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

Petronėlės Orintaitės ei-1 ręs. krito be sąmonės, ir iki i kad parama tremtiniams ne-: j Maskvą, tačiau sovietai ir 
liuotos apysakos „Teofilė šiol niekas nežino. kastam[§jah ?uį smerkiama. Prie-; jų satelitai visai neprisideda 
nuo Kražantės“. Keleivio ; partizanui nutiko. s.in?aLsl Paramf yra prie tremtinių teisių patobu-

vistiek žmonės ją vadina 
Šventąja. Net ir komunistai 
taip ją vadina.

— Žinau, tėve.
— Ale ar žinai, kodėl ją 

žmonės vadina Šventąja?
— O tėvas ar žinai?
— Jes, galiu tau išvirozyt. 

Apie Tauragę ar kur kitur 
buvo toks parmazonas. ką 
reidavo bažnvčion, iš kuni- 
gų juokdavosi, gavėnioj mė
są valgydavo, skilandžius 
vogdavo, vienu žodžiu — 
tikras latras. Nu. ale kartą 
gavėnioj mėsos priėdęs sun
kiai susirgo ir pradėjo žmo
nių prašyti, kad atvežtų jam 
kunigą paskutiniam patepi
mui duoti.

— Bet ka tai turi bendro 
su Šventupiu?

— Džiūsta minut, Maik. 
tuoj pasakysiu: turiu tik pa
aiškinti, kad nepamirštum, 
kad tai buvo gavėnia, vadi
nasi, pavasaris, ir ledas ant 
upės jau buvo minkštas. Gi 
ūkininkas vežė kunigą su 
švenčiausiu per upę. Ir kai 
tik įvažiavo ant upės, ledas 
t-r-riokšt ir įlūžo. Arklys įsi
mušė į krantą ir ūkininkas, 
nusitvėręs už uodegos, išsi
gelbėjo, bet kunigas su šven
čiausiu dingo po ledu. Va
dinasi, prigėrė. Nuo to laiko, 
Maiki. ta upė ir gavo šven
tosios vardą.

— O kur tėvas apie tai

administracijoje ją 
gauti už $2.00.

galite1 Apie Vytautą ir Birutę 
i tik dabar sužinome. Jiedu 
' neteko laisvės. Buvo tei,

tinių Tautų darbo dalis, ir linimo nei jų būklės pageri
nsi kraštai turi skubėti į ten. nimo. Dar blogiau. Sovietai 
kur susispiečia daugiau nepripažįsta jokių Lietuvos

• mas. ir už suteiktą paramą tiemtinių, pvz., V okietijoje tremtinių Sibire ar Sovietų
j laisvės kovotojams Vytautą: 
nuteistas 25 metus sunkiųjų

; darbų kalėjimo, o Birutei už 
Išėjo naujas humoro, sa-j gja .ma pritejSg 10 metu. 

tyros, sarkazmo ir ironijos; ~ buv0 (Iar nepilrame. 
žurnalo Akečių numeris.1
Kaina 50 centų. Gaunamas 
ir Keleivy.

NAUJOS AKĖČIOS

Ką tik gavome:
Paskutinis posėdis, Juozo 

Audėno atsiminimai, 277 
psl. kaina $4.00.

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

tuoj po II pasaulinio karo, Sąjungoje, taip pat lenkai 
Austrijoje (po vengiu suki- nepripažįsta lietuvių tremti- 
limo) ir pan. Jungtinės Tau- nių Lenkijoje, nors ten yra1 ' Kritusieji už laisvę, pala
tos taip pat seniai sutarė, tokių geras tūkstantis šeimų

daug vra tokiu, girdėjai? Tai yra davatkų 
pasaka.

Ne, Maiki. ne davatkų.

mą. Ale jis nebuvo to ver
tas. todėl kunigas su šven
čiausiu prigėrė. Tai vot, 
Maiki, kaip buvo.

—Ne, ne. tėve, taip ne
buvo.-

— Nu. tai išvirozyk, ko
dėl tą upę Lietuvos žmonės 
vadina šventąja?

— Toji upė, tėve. seniau 
buvo vadinama Heilige Aa. 
Tokį vardą buvo jai davę 
senovėje vokiečiai. Žodis 
heilige vokiečių kalboje 
reiškia šventą, o žodis Aa, 
išverstas iš lotynų kalbos žo
džio aqua. reiškia vandenį. 
Todėl vokiškąjį pavadini
mą Helige Aa lietuviai iš
vertė į Šventąją upę. Tai 
šitaip buvo iš tikrųjų, tėve.

— Aš, Maiki, kaip gyvas 
dar nebuvau girdėjęs. Ka
žin ar tik tu čia nepamelavai 
man.

— Tai yra istorinis faktas, 
tėve. Buvo Aa vardu pava
dintų upių ir kituose kraš
tuose. kuriuos valdė vokie
čiai. Latvijoje buvo net dvi 
Aa. Viena buvo į šiaurės ry
tus nuo Rygos; latviai ją 
perkrikštijo Į Gaują; o kita 
Aa buvo į pietus nuo Rygos; 
dabar latviai ją vadina Lee-

tė. Tėvą rusai išvarė į Sibi- 
. ro šiaurę. Birutę į Karagan- 
! dą, kur ji rankiojo iš laukų 
i akmenis, rito juos į laužyk
lą ir 6 metus padėjo „raudo
najame rojuje” kelius tiesti.
Grižo tik su sena rusiška va- 
tinka.

Vytautas ir Bit utė jau grį
žo Lietuvon, bet senos sody
bos prie miško neberado, o 
tarp savųjų apsigyventi ne
leido. Prisiglaudė pas gimi
nes vieno miestelio daržinė
lėje. Taigi, jie padėjo savie
siems. o savieji ar dabar 
jiems padės? Ralfas stengia
si visų lais\ ėję esančių lietu
viu vardu tai atlikti.

K.L.J.

kurie neturi jokios žemės 
O kai per du pastaruoju me--
tu Indijoje nebuvo srana lie-Į As du kartu girdėjau kuni- 
taus. tai laukai išdžiūvo, ir; gu pamokslus apie. tą atsiti- 
žmonės badauia. Prie žmo kimą. Ir jie išaiškino, kad 
niu skurdo prisideda ir jų tai buvo stebuklingas atsiti- 
religija. Karvės pas juos lai- kimas. .Matai, tas parmazo- 

ikomos šventais gyvuliais, ir nas neidavo bažnyčion, iš-
irnėsai piauti jų nevalia. Di- juokdavo kunigus, o kai ap- .
džioji upė Gange taip patį sirgo, tai jau pradėjo šauk- lupę, nas įeiškia Didžiaupį. 

[šventa. Maudytis joje neva-i tis kunigo, kad pabagaslovy- Nu, jeigu tu toks šiui,
lia. Ir nevalia jos pakinkytiI tų ir duotų paskutinį patepi- tai tegul bus tavo viršus.

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

Nardžio pulkas, Balęs 
Vaivorykštės, kaina $2.

Skaidrytė. Balęs 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.

kad joks kraštas negali už- (apįe 5 000 asmenų).
darni savo sienų tremti-į Tj tremtiniams
mams. juos prievarta grąz.n- H jėti jun^ini Tau.
ti ar is savo žemes be labai . 1 . .. &tų Organizacija nei pačios 

Jungtinės Amerikos Valsty
bės. Juos globoja ir jiems 
kiek gali padeda tik patys 
lietuviai ar Bendrasis Ame
rikos Lietuvių šalpos Fon
das.

1968 metai bus lietuvių 
specialiai atžymėti, 

prieš 50 metų buvo at
statyta Lietuvos Nepriklau 
somybė, prieš 100 metų pir
mieji lietuviai pradėjo at-

, .. . . . . vykti Amerikon.
konvencija patvirtino 51 j . ..................
valstybė. Žinoma, jai prieši-Į Sėtuvių veikėjai prisi- 
nosi sovietai ir satelitai. De- mi.ns’ kad 1968 metai yra 
ja. 1951 m. JTO konvencija taiB Pa^ Žmogaus Teisių Me- 
aptarė ir gynė tik tremtinių
teises, kurie tapo tremtiniais Zm°gaus 
prieš 1951 m. sausio 1 d.

Tiesa. JTO dar nėra vie

svarbios priežasties išvaryti.
JTO deklaracija nėra, 

tiek įpareigojanti, kiek iš-: 
reiškianti žmogaus asmeni
nės laisvės principą. Visų’ 
laisvų ū piliečių pareiga yra 
tuos JTO deklaracijos prin
cipus pravesti per savo kraš-! tarpe" 
tų parlamentus, paversti nes 
juos įstatymais.

1951 metų JTO konven
cija garantavo tremtiniams 
laisvo žmogaus teises. Ta

ĮSIGYKITE ŠIAS 

POEZIJOS KNYGAS

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

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

HENRIKO RADAUSKO 
RINKTINĖ. 237 psl , kai

na $5.00.
ŠERKŠNO SIDABRAS, M 

Vaitkus. 86 psl., kaina 
$1.50.

METŲ VINGIAI. Alf. Ty- 
ruolis. 176 nsl. kaina $3.

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

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

lietuviai tais 1968 
Teisių Metais 

kreipsis i Jungtines Tautas 
arba bent į savo krašto vy
riausybes. kadningai sutarusi, kas yra ,,ausy°es. Kao jos užtarti 

tremtinys. Ne kiekvienas, lietuvius tremtinius ii pade- 
kuris pabėga iš savo krašto, tl? atstatyti pavergtos Lietu- 
yra tremtinys: vieni jų ieško vos *aisvę?
geresni uuždarbių, kiti ieško Kun. L. Jankus

PRISIMINTI LSDP 

VEIKĖJAI

] jos kerėjai A. Moravskis, 
dr. A. Domaševičius ir įžy- 

j mieji veikėjai vėliau — St.
Pavergtųjų Europos tautų Kairys, V. Sirutavičius, J. 

darbo unijų sąjungos Pary-i Paknys, A. Janulaitis. K. 
žiuje leidžiamame laikrašty Bielinis ir kt. Prisiminta ir 
”I.e Svndicaliste Exile“ įdė- krikščionių demokratų įsi- 
tas straipsnis apie darbiniu- kūrimas Lietuvoje. Straips- 

kai-lku sąjūdi Lietuvoje. Jame nis užima du puslapiu ir pa-
bešališkai pavaizduota Lie- puoštas Stepono Kairio nuo-į rinkinys, 348 psb. kaina— 
tuvos darbininkijos sąjūdžio trauka. Straipsnio tąsa busi minkštais viršeliais $2.50, 

Lietuvos Socialde- vėliau išspausdinta.pn
mokintu Partijos įkūrimas,1 J. Vlks.

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

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



Puslapis šeštas '

MOTERŲ SKYRIUS
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ANTANAS VAIČIULAITIS

Karaliaus Vytauto vėliavnešys 
Kaributas

Padavimas

(Tęsinys)

Jau sutemo. Danguje spindėjo žvaigždės, didelės ir 
mažos. Į jas žvelgdamas, Kaributas mąstė:

— Skaisti ir jauna kadaise patekėjo mano dienų 
žvaigždė. Dabar ji gęsta, toli nuo tėviškės namų ir bran
giųjų žmonių. Kas nueis ir pasakys, kaip aš mylėjau savo 
lauką ir upę, savo girių giesmes ir mielą savo gentį...

Ir gėloje vaitojo ir verkė jo širdis.
Buvo vidurnaktis, kai pakirdo vienas sargas, prisiar

tinęs nupiovė jo ir Pakuvero viržius ii sukuždėjo: "Bė
gam..." Kaributas pastebėjo, kad čia būta to paties toto
riaus, kuris jam žvelgdavo i akis. lyg norėtų ką pasakyti.

Visi trys jie užsimetė totoriškas gūnias ir nuskubėjo 
per miegančią stovyklą. Pievose jie sėdo ant arklių ir ne
sustodami jojo visą dieną, kol jų juodbėriai pavargo ir 
jau nebepajėgė bėgti.

Kaributas paklausė, kai visi trys jie sugulė ant žemės:
— Aš sukau ir sukau galvą, kodėl tu išvadavai mudu 

iš kartuvių kilpos ar lanko strėlės.
Totorius atsakė:

KELEIVIS, SO. BOSTON

Joana Pašakarnytė-Donovanienė

Teisės patarimai

Klausimas

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

Nr. IS 1967 m. gegužes 3 d.

sluoksniuose ir lietuvių tar
pe yra gerai žinomas, anks
čiau konstruktyviai reiškę
sis grafikoje ir tik paskuti
niais keleliais metais perė
jęs į tapybą. Šalia jo matytų 
tapybinių darbų eilėje gru
pinių parodų tai šioji bene 
bus pirmoji A. Šimkūno ta
pybos paroda. Išstatytieji * 
darbai visi abstraktiniai, ■ 
kur vyrauja spalva ir plokš- į 
tumos. Deriniai nėra rėks- « 
mingi, šilti ii; malonūs akiai.

r
r

t*

Gražios vestuvės

Kovo 22 d., 3 vai. po pie
tų. Šv. Petro lietuvių bažny
čioje. So. Bostone, susituo- 

x , kė Joana Pašakarnytė su dr.
— Ilgesys apniaukė mano sielą. Aš noriu grįžti į Vii-! Joseph Donovanu. Sutuok

rai ir netrukdomai, — tada. 
Tamstų atveju, laikas įsise- 

Turime daug vargo su kai- riejimui jau būtų pribrendęs, 
mynais. Tarp mūsų ir jų na- nes prie Tamstų pačių 14 
mų vra bendras plotas že- metų naudojimosi būtų ga- 
mės. kuriuo mes naudoja- Hma "pridėti“ Tamstų par- 
mės. Tie žmonės, iš kurių davėjų (grantors) naudoji- 
mes nupirkome namus, mosi laiką.
mums sakė. kad jie ir jų tė- Jei Tamstų advokatas bū- 

( vas. kol buvo gyvas, visuo- tų suradęs nuosavybės do- 
i met naudodavosi tuo žemės kumentuose Tamstoms pri- 
1 plotu (alley, passagevvay).-klausantį vadinamąjį "ea-

Mums yra būtina naudotis sement“, — jis būtų Tams- 
tuo "praėjimu“, nes leng-(toms apie tai pranešęs, 
viau pasiekti užpakaly na-į
mų esantį mūsų garažą. į - ~ --------

Dabar tie mūsų kaimynai 
paėmė ir užtvėrė tą praėji
mą. Mums dabar beveik ne
įmanoma praeiti, nes ten paKaip- nuotaka, taip ir jos

pamergės labai gražiai at- .. , . .rodė. Jų maloni mamytė ir- slhko maz.au kaip pėda ze-j

gi nebuvo atsilikusi. Visos! mfc7 PiaeJimui* :
trys buvo skoningai, moder-i Gyvename nedideliame

niaus miestą, kur karalius Vytautas mu 
linksmai leidome dienas, garbindami savo 
darni skanių valgių. Tenai mano tėvai gyvena, ir mano 
žmona, ir mano vaikai.

— Kaip tu patekai pas Timūrą?
— Nuvykau su prekijais, ir man patiko tyrlaukių kla

jūno dalia. Bet nūn aš vis sapnuoju savo namus ir gatvę 
ir niekaip negaliu nurimti. Taip ir sudūmojau bėgti su 
jumis.

Jis paleido arklius į žolę.
— Esame labai toli nuo palapinių miesto ir galime 

prisnūsti, kol saulė patekės, —tarė jisai.
Paskutinis sargybą ėjo Pakuveras. Jau aušo, ir jam 

kažkodėl darėsi neramu. Visur aplinkui buvo lygu ir nyku. 
ir jam dingojos. kad štai iš tų žolių ūmai išsiners Timūro 
kariai ir klykaudami juos užpuls. Ir jam pasivaideno, kad 
labai toli. tenai, kur stepės susibėga su dangumi, lyg būtų 
kažkas sujudėjęs. Jis stebėjo ir stebėjo, tačiau nieką dau
giau neįžvelgė. Vien tik lanka siūbavo, vėjo pučiama, ar 
suspurdėjęs ankstyvas paukštis pakildavo į orą. Neišken
tęs jis prisižadino savo bičiulius, jiems apsakydamas savo 
nerimą. Tai išgirdęs totorius prilenkė galvą prie žemės 
ir pro alkūnę žvelgė į tenai, kur Pakuveras sakėsi tartum 
kažką regėjęs. Taip prikritęs, jisai toje vietoje, kur stepės 
susilyti su dangumi, išskyrė raitelius, greitai skriejančius 
į juos.

Nieko negaišdami, vięi trys jie šoko ant arklių ir lei
dosi bėgti. Smarkiai jie lėkė per stepes, net žolė tiško į 
šalis, bet Timūro žirgai buvo dar greitesni. Totoriai juos 
prisivijo ir pagavę nusivarė į savo stovyklą.

Juos išvydęs, chanas mostelėjo ranka ir linksmai 
prašneko į Kaributą:

— Nemanyk, kad aš savo širdyje tūžtu ant tavęs ar 
ant tavo draugo. Man patinka narsus vyras. Vienok aš esu 
teisingas ir paskirsiu savo ištarmę.

Atsigręžęs, jis paklausė savo patarėjų ir vadų:
— Kokios bausmės jisai vertas?
Anie atsakė vienas už kito šaukdami:
— Pririšti prie laukinių žirgų ir suplėšyti.
Tai išgirdęs, Timūras ilgai mąstė. Paskui jis prabilo 

lėtu ir ramiu balsu:
— Aš esu Timūras. prieš kurio vardą dreba žmonės, 

miestai ir žemės. Pasakyk man. kas per vyras yra tave 
karalius, kad jis nepabūgo ir stojo į ginčą su manim! Man 
patinka drąsi širdis.

Tada jis ėmė kikenti, o jo patarėjai žiūrėjo ir stebė
josi nesuprasdami.

Nutilo chanas ir tarė:
Jis pasilenkė prie Kaributo ir kalbėjo, pakėlęs pirš

tą ir žiūrėdamas į jo akis:
— Nūn aš duosiu savo sprendimą.
— Tave ir tavo draugą aš paleisiu, kad nujotumėte 

pas savo karalių ir jam praneštumėte, ką sako Timū- 
ras: — Aš esu galingas ir didis, ir prieš mano veidą drebė
dama puola visa žemė. Tik tu vienas drįsai žvelgti tiesiai 
man į akį ir kautis su manim. Aš, Timūras, dabar sakau, 
kad nenoriu daugiau su tavimi turėti ginčo, kad esi mano 
bičiulis ir brolis, ir kad aš gerbiu drąsų vyrą, kuriam ly
gaus ligšiol dar neradau. Ir jeigu nori, tu gali atjoti pas 
mane viešnagėm ir mudu susėsime mano palapinėj, ger
sim geriausią kumelių pieną ir šnekėsim išminties žo-

s pasodino ir kur tuvių apeigas atliko klebo-1 niai ir puošniai apsirėdžiu-miestel-vJe- u‘ mes buvome 
vo Dievą ir ragau- nas kun. Antanas Balt,ašū-1 sios. i ...... t reikalą

puota įvyko; £)aį,ar jjs mUms praneša,
gy-į Milton Hill House restora- kad mes n-eko negalime pa-

Adelaide (Pietų Australi
ja). — Prieš keletą metų A- 
delaidėje turėjome du mė
gėjų teatrus. Abu jie duoda
vo per metus po vieną ar du 
spektaklius ir vietos lietu
vių buvo labai mėgiami. Ta
čiau pamažu abu teatrai su
nyko. Keletą metu neturėjo
me nieko. Bet štai ir vėl ini
ciatorių būrelis suorganiza
vo gana stiprų ir pajėgų te
atro kolektyvą bei administ
racinį aparatą. Kovo 30 d. 
įvykusiame steigiamajame 
susirinkime buvo nutarta į- 
kurti Adelaidės lietuvių te
atrą "Vaidila“. Režisieriai 
J. Venslovavičius ir J. Neve- 
rauskas; administratorius 
J. Jonavičius: sekretorius P. 
Pusdešris, teatro dekorato
rius dail. S. Nebliušys. sce
nos apšvietimo reikalais rū
pinsis A. šerelis ir V. Vosy
lius.

Teatras nusistatęs duoti 
bent po du spektaklius kas
met. Adelaidės lietuviai su 
džiaugsmu sutiko naujo te
atro įkūrimą.

Perth (Vakaių Australi
ja). — Kovo mėn. antroje 
pusėje įvyko Perthe dvi pa- 

pirmoji sumošta 
Australijos Raud. Kryžiaus 
Civic Centre South Perth ir 
antroji Claremont Home 
exhibition. Abiejose buvo 
pakviestos įvairios tautybės 
dalvvauti su savo rankdar-

nas.
Nuotaka yra Miltone

yenančios Barboros Paša-į ne, Miltone. Svečių buvo a-j
kaimenes ir velionio dr.j pie pusantro šimto. Užkan- stovi, vra kaimyno žemės ri-l
Juozapo Pasaxarrio \\ies- tižiai ir vakarienė buvo la- ;,a (houndarv) ir iis erali. Mildfed Kern sode Fort Wavne. 
nioji duktė. Baigusi Bosto- ’ • ........ - • J - &
no Universitetų, ji padeda- rūšių. Visi linksminosi, vai- jeigu jis nori Ją aptverti, tai 
vo savo tėveliui o jam nu- „ė ir gėrė. kiek tik norėjo. įli aptverti. Mes jo klausia-’ 
rus. pasiliko dirbu prie <lr. Muzika buvo maloni kiaušy- „e. kaip su įsisenėjimu? Sa- 
Donovano, kuris peretr.e jos tis ir paskatinanti šokti. Sve- ko jfc‘nitko nesuprantate, 

čiai skirstėsi nenorom. , inHn ic;«onėiimn nedali

Vestuvinė

>a (boundarv). ir o__  t___
baj.geri;. gė\imai įvairiausių daryti ką nori su savo žeme: ĮInd* tu|P« Praž>do dvigubu žie rodos; 
—v.- t.-_i ; ; i * du. jaį retas atsitikimas.

tėvelio praktiką. Dabar ji 
už jo ir ištekėjo.
Dr. J. Donovan vra baigęs 
Bostono Kolegiją ir Bosto
no Optometrijos Kolegiją 
su pasižymėjimu.

Jeanė Pašakarnytė buvo
sesers pamergė, o dr-o bro- mingos ateities 
lis Albertas jam pabrolis. 1

Jaunavedžiai medaus mė
nesį praleis Cape Code. kur 
Pašakarnių šeima turi nuo
savą vilą.

Linkiu jaunavedžiams lai-

M. M-nė

Ben. Rutkūnas

SKAMBI DIENA

Mana buitis, mana kelionė — 
Skambi, skaisti diena.
Pasaulio šešėliuotam klony,
Kur raudos liejas, dergia dargana.*— 
Jaunyste rykauja širdis mana.
Buitis mana —
Skambi, skaisti diena,
Ugninio džiaugsmo sklidina.
Dainas kuriu —
Ir man gana.
Kas man audra,
Kas dargana?
Jų man nėra.
Žvangi diena —
Būtis mana.

LIETUVIAI 

AUSTRALIJOJE

visuomet su dideliu j (Jūsų Australijos koresp.) j biais ir aplamai su įvairiais

čia jokio įsisenėjimo neg£
būti.

' Mes
įdomumu skaitome Tamstos'
atsakymus į visokius klausi-' .“e a,dc. Austra-
mus ir manome, kad Tams-' Ua! 77 Pietų Australijos
ta neatsisakysi mums atsa- scstI^čje Adelaidėje (su j kytjs pa?a] savo išmanymą 

1 kyti į šitą mums taip svarbu llla^f,3U? 600.000 gyvento-
klausirr.ą. Mes jau naudojo- Mlb kur lietuvių skaičiuoja- 

' mės šituo praėjimu virš 14 ma aPj~ l>800. lygiai prieš 
metų. Kodėl advokatas' PenklobRą met9 .Įsisteigė 
mums sako. kad nėra jokioj sekcija, kaip pagal-
įsisenėjimo? Gal dar trūks-, kinis organas prie Aust 
ta kiek metų tam isisenėji- }lJos Liet. Bendruomenės A- 
mui įsigalioti? O gal, sako-! delaĮdė8 apylinkės valdybos, 
me. jis iš viso nenusimano' padėti jai socialinėje globo- 
savo reikale. Prašau mums! Je- Tačiau per 15 metų Mo- 
kaip. ffalipią grejjpiau atsa- sekcija išaugo į daug
kyti. Su padėka,

Nuskriausti kaimynai

Atsakymas

Įsisenėjimo teisei įsiga-

didesnę ir pajėgesnę organi
zaciją savo darbštumo ir pa
sišventimo dėka. šiandien 
be Moterų sekcijos širdies ii 
rankos neapsieina joksai 
bendruomeninis užsimoji
mas, vistiek. ar jis būtų me

boti reikalinga 20 metų. Ta- s į1 n ėjau tos specialus
čiau čia nėra vien laiko klau-j JulMliejus, išskirtinas pager- 
simas. Reikia įrodyti, kad' b1™38 ar kuklus pobūvis.
buvo naudotasi kito žino-. , ....
gaus turtu be jo sutikimo ir! ESlutė- Abiturientų pagerbi- 
kad buvo juo naudojamasi J mas’ nepertraukiamas sa-
atvirai, viešai ir be pertrau-! vaitgaiio mokyklos globoji- 
kos. Jei Tamstos naudojotės ™as X1'3 taP§ išimtinomis 

, tuo praėjimu su žemės savi- Moterų sekcijos funkcijo-

namu gaminiais. Kiekviena 
tautybė gavo nedidelį sky
reli. kuriame ji galėjo tvar-

Nors abi parodos vyko 
vienu metu ir dviejose vieto
se, vienok Pertho lietuviai 
reprezentavosi abiejose pa
rodose palyginamai labai 
gerai, ir lietuviu jose pasiro
dymą reikia laikyti visai pa
vykusiu.

Parodų lankytojai ypatin
gai domėjosi mūsų gintaro 
dirbiniais, kurių buvo aps
čiai.

J. A.

ILGI VARGAI DĖL 

TRUMPŲ SIJONU

, M tr— -TZ1-1 i Trumpi sijonai — pasku- 
O bendros Kūčios. Kalėdų Įjng rnoteių mada. Kai ku

rios tos mados puoselėtojos 
dėl to turi ir ilgų vargų.

‘ ninko žinia ir leidimu, toji mis. šių dalykų Adelaidėje.
Tamstoms duota teisė nau- greičiausiai, n nebūtų, jeigu 
dotis praėjimu niekuomet’ čia neveiktų Moterų sekcija, 
nevirs įsisenėjimu. . Dabartinę Moterų sekei-

■jos valdybą sudaro: pirm.
vicepirm. J. į 

narės įvairioms 
— J. Varnauskie-

• - - ‘1

Štai Pittsburge, Cal.. mo
kytoja gali netekti vietos 
dėl to, kad ji su tokiu pasku
tinės mados trumpu sijonė
liu ateina į mokyklą.

O. pavyzdžiui, Graikijoje 
T į po karių neseniai įvykdyto 
’ '1 perversmo pastatytoji vy

riausybė išleido potvarkį, 
kuriuo uždraudžiama mo
kyklose mokinėms dėvėti to- 

o
mokiniams ilgus plaukus. 
Be to, vidaus reikalu minis- 
teris kreipėsi i švietimo mi
nisterija, kad ši primintų 
mokyklų vadovybėms pra-

džius. Taip kalba Timūras, kuris pasikelia ir ateina, kaip, "7‘am5tu a'dvok^s pirmo- 

\isa naikinantis debesys. j je eilėje bus patikrinęs nuo- , ,.
Ta pasakęs, jis atsilošė ir baigė: savybės klausimą (chain of' Sere.iene-
— Dabar jūs tris dienas ir tris naktis viešėkite ir title> ir nustatęs, kam tas j pe*g0™s. v A •

linksminkitės pas mane. o ketvirtąją rytą išjosite į savo praėjimas priklauso, bus pa-i n?’ *. a\a ,!en.e'
siteiravęs kaimynų ir kitų ir ,. y p’bopienė ir7 | trumpus sijonėlius,

, J. Vabolienė.

žemę.
Po tų žodžių jis atsisuko į bėgusį totorių ir pasakė: nustatęs, kad Tamstų parda- J
— Tave gi pririš prie dviejų laukinių arklių ir suplė- vėjai (grantors) Jr kiti nau-1 

šys. nes tu išdavei Timūrą ir savo brolius. dojosi tuo praėjimu su kai-j Sydney (Neu South \\ a-
Taip kalbėdamas, jis atsistojo ir nuėjo į aavo palapi- na.m!l ir e- les). - Balanda,o 4 d. Syd-

nę. o v,s. stebėjos, jo nuospnndz.o išmintimi. (pemissive and not adverse buvo atidalyta dail. Algirdo nešti mokiniams, kad kių
Kaributas ir Pukuveras, tris dienas vieM)» pas Ti- , šimkūn0 individualinė pa- sekmadienį (tai buvo prieš

mūrą. iškeliavo į savo kraštą, nešdami karaliui Vytautui jej būtų buvę galima įro- rodą, kur dailininkas išsta- graikų ortodoksų Velykas) 
jo žodžius. • dyti, kad naudotasi praėji- tė 30 aliejinių kūrinių. Dai- jie eitų j bažnyčią ir priim-

(Galas) mu be leidimo, viešai, atvi- lininkas Australijos meno tų komuniją.
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Lt. Joseph Leo Guenet Nantu- 
cket. Mass.. ligoninėje. Jis vie-j 
nintelis iš 16 įgulos narių teiš
liko gyvas, kai jo JAV pakraš
čio sargybos lėktuvas, radaro 
prietaisais aprūpintas, nukrito 
į jūrą.

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Gegužės 6 d. (šeštadienį) 
So. Bostono aukšt. mokyklos 
salėje (Thomas Park) Bos
tono Lietuvių Dramos Sam- 

' būris stato Petro Vaičiūno 
pjesę „Nuodėmingas Ange
las“. Pradžia 7 vai. vak.

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

Siųskite Pinigus.į
LIETUVĄ h
Pinigai siųsti per

GRAMERCY

Ar

šias knygas?

Alto posėdis

Ketvirtadieni, gegužės 4 
d.. So. Bostono Lietuvių Pil. 
Dr-jos patalpose bus Ameri
kos Lietuvių Taiybos posė
dis. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti.

Mirė A. Prakapienė

Balandžio 27 d. mirė An
tanina Vasiliauskaitė- Pra- 
kapier.ė iš So. Bostono, pa
likusi liūdinčius vyrą Kazi
mierą, 4 dukteris su šeimo
mis ir sūnų. dar moksleivį. 
Edvardą, kuriems reiškiame 
užuojautą.

S. Minkus jau grįžo

Steponas Minkus jau grį
žo iš ligoninės ir dirba, bet 
prarastu poros dešimčių sva- 
iu nesitiki greit atgauti.

Jau ruošiasi Cape Codo

▼ašarai

Nors dar pasitaiko ir šal
tokų dienų, bet Cape Codo 
vilų savininkai jau pradeda 
krutėti apie savo namus, rū
pindamiesi sutikti busimuo
sius vasarotojus.

Bene pirmieji šia kryptim 
yra sukrutę „Audronės“ sa
vininkai Marija ir dr. Edu
ardas Jansonai, kurie mobi
lizuoja vasarai patarnautojų 
personalą, savaitgaliais nu
vykę tvarko perziemavoju- 
sią didžiulę savo vilą ir pla
nuoja naujus patogumus sa
vo svečiams. Jie numato va
sarojimo sezoną atidaryti a- 
pie birželio 15 d.

Cape Code atostogautojų 
patarnavimui patogias vilas 
dar turi Adomoniai, Nenor
tai, Vieškalniai, o dar šie
met statoma ir nauju vasa
ros rezidencijų. Taigi, Cape 
Codas vėl bus iš toli ir arti 
atvykusiu tautiečių susitiki
mo, poilsio.o kai kam ir nuo
vargio vieta.

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 SIAME VERS
LE GARANTUOJA JUM 
GERĄ PATARNAVIMĄ
Visos perlaidos pilnai garantuotos 
ir apdraustos.
Turi Bankų Depart. leidimą ir ap
draudą. Apsidraudę $20,000.00. O- 
ficia’ūs SSSR kvitai, pasirašyti 
travėjo

Pristatoma per 2 savaites. 
Jokių atskaitymų.

Kursas: 9 rubliai už $10.00.
Iki $20.00 — $2.75.
Virš $30.00 — 10%

GRAMERCY SHIPPING. INC. 
"44 Broad St Newark. N. J.

NAUJIENA NAUJIENA
NAUJIENA!

JCS GALITE GAUTI 
DOVANŲ PAŽYMĖJIMĄ 

ĮSIGYTI BUTUI.
Visos kainos apytikrės. Jsikraus- 
tyti sralima maždaug laike 18 mė
nesių. Visi butai su virtuve, mau
dymosi patalpa, yra sanitarinis 
kampas, fojė ir sandėliukas.

Kainos maždaug:
Vienas kambarys: .... $2.550.00
Du kambariai: ........... $4.235.00
Trvs kambariai: ........... $6,050.00

GRAMERCY
(įsteigta 1945)

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

NULAUŽTA ŠAKA, tri
jų vaizdelių pynė. parašė 
Stasė Yar.agaitė-Petersonie- 
nė, 81 psl.. kaina $2.

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J. 
\ugustaitis, 154 psl., kai
na $1.50.

Vl£.NŲ VIENI dvidešimt 
oenkerių metų rezistencijoje
?arašė N. E. Sūduvis, 424 
psl., aiškiai pavaizduojama 
;aip lietuviai priešinosi vo 
kiečių okupantams, kaij 
priešinosi ir tebesipriešina 
komunistų okupacijai, kai
na $4.
LIETUVIAIS ESAME ME5 
GIMĖ. lietuvių dainynas

100 dainų su raidom dai 
navimui ir pianinui, suda 
rė Juozas Žilevičius, ka’ 
na $4.50.

ŠVENTADIENIS UŽ VIEŠ
TO. Mariaus Katiliškio 1” 

novelių, kaina $5.00.
LITUANISTIKOS DAR 

BAI, studijų rinkinys Jt 
tarpe V. Maciūno „Naujoji 
dokumentinė medžiaga apie 
Antaną Strazdą“. J. Gimbu
to „Mažosios Lietuvos krikš
tų formos“. R. Sealy „Vel
ti „f05fBSOWBl hiAnjaiĮ ST5ĮU 
kt., 227 psl.. kaina .. $3.00. 
PANEVĖŽYS, didžiausia

knyga apie tą miestą ir a 
pvlinkę, 430 psl. kain* 
$6.50.

RAšTAT — STRATPSNTA1 
\TSIMINTMAL parašė Juo 

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

TŪZU KLUBAS. Antam 
Tūlio 11 novelių. 196 psl 
kaina .................. $3.00

ANGLU KALBOS GRA 
MATTKA. 215 psl., kieti vi* 

sėliai kaina............ $3.5*
VEIDU PRIE ŽEMĖS, para 

šė Kotryn aGrisraitytė. 1? 
novelių, 204 psl., kaim 
$2 nn

NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K.

Kario. 225 psl., kaina $5. 
SENOVĖS LIETUVIŲ PI
NIGAI nuo seniausiu laikų 

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

Keleivio administracijoje 
636 E. Broadway.

So. Boston. Mass. 02127

ATLAS PARCELS CO. 

82 Herrison Street, 

Worcester, Mass.

Tet. 798-3347

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

(18)

GREITA PAGALBA
Nenusimink, ganot 

. .Vaistai, kurie kovo ilgai bu 
šlami, mo reumatizmo, rankų, 
koją nutirpimo ir skaudėjime
j^oejao siųsk if skelbimą Ir 
•ase vardą sa antrafta, ir a 
atsiųsime vaistų iėbnndrmeL

R0YAL PRODUCTS
North 9ta^ P.O. Bos $11$

4, Now

ĮDOMIOS KNYGOS

Romanai
t .fi 'd - Hilllli; ii..i. ■.... s'MiiHl"?. • - .. iri® CUIC ,

Pranas Naujokaitis, ŽY
DINČIOS DIENOS, premi-

; juotas romanas. 250 psl.,1

IIIKE

Ekskursija į Lietuvą
vyksta

-() RUGPIŪČIO 2 d. (registracija baigiasi birželio 17).

Jeronimas Ignatonis, LŪ- Registruokitės iš anksto, nes grupės didumas yra ribotas. 
! ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00 j KAINA $775.00,

Andrius Valuckas, NE- . . . . ..
MUNO SŪNŪS romanas iš įkaitant lėktuvą, pirmos klases viešbučius, maistą ir per- 
suvalkiečių ūkininkų sukili-i vežimus.

mo 1935 m., I tomas, 280 Prie šių grupių gali prisijungti ir gyvenantieji Kanadoje.

kaina

psl.. kaina $3.00.
Andrius Valuckas, NE

MUNO SŪNŪS. II tomas,
428 ps! , kaina $4.00.

Sally Salminen, KATRY
NA, romanas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją/ 
291 p?!., kaina $5.00.

Petr. Tarulis, VILNIAUS ĮF
RūBAS, 495 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.15.’

Kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
399 VVest Broadway 
South Boston Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

E^srerasr w r,r: „• ,'-;e

DĖMESIUI !

GERA KNYGA DOVANA

Jeigu norite kalbančiai? 
angliškai padovanoti knygą 
tai pasirinkite dr. A. šapo 
kos „Vilnius in the Life of 
Lithuania“, 174 psl., dau? 
paveikslų, kaina tik $1.50

VĖL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS

Savo mažuosius vėl gali
me pradžiuginti gražia do
vana — Vytės Nemunėlio 
tik ką išėjusia knyga MEŠ
KIUKAS RUDNOSIUKAS 
Tai jau trečioji laida. Lietu
viškos knygos istorijoje tai 
nedažnas reiškinys. Tas ro
do, kad tie, kuriems knyga 
skiriama, ją tikrai nepapras 
tai mėgsta. Todėl pradžiu
ginkite savo vaikučius, įsi
gykite ją tuoj arba Kalėdų 
proga. Kaina $3.00. Gauna-

ir Keleivy.

DOVANA MŪSŲ 

MAŽIESIEMS

Musų skurdi literatūra 
mažiesiems praturtėjo nau
ju leidiniu. Tai Danutės 
Bindokienės knygelė 
„BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ J MĖNULI“.

Jos kaina $1.50. Pasku
bėkit pradžiuginti savo vai-

. ... Jurgis Gliaudą, DELFINO
gete. Ji gaunama ir Keleivio c ■ ■ ,r V . į ŽENKLE, premijuotas ro-;
įstaigoje-________________ . manas, 934 psl.. kaina $2.50 Į

_ j Albinas Baranauskas, jK a nnvannti? i karklupėnuose, pre-,
UUVdlIvU* j mijuotas romanas, 224 psl.,! 

. kaina $2.50.
Jeigu yra reikalas amen ... ;

ciečiui padovanoti knygą UPėT’šIAUREL
ai Keleivio administracijo- RYTUS’ VpE Į ŠIAURĘ ; 
ie galite gauti šias tinkama? l0™anas I -3-5 psl., II 
Knygas- dails, •’?- Pį kiekvienos da-,

Awalcenin, Litiniam*, kaina $3-00.
study on the rise of modern i Alė Rūta, KELIAS I 
Lithuanian nationalism by; KAIRĘ, premijuotas romą-. 
Jack J. Stukas, 186 psl., kai- nas iš JAV senosios kartos;

lietuviu gvvenimo, 248 psl.. į 
kaina $3.00-

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE

na $5.00. 
„Lithuania

M
land of he-
L. Valiukas. Vytautas Volertas, GY

VENIMAS YRA DAILUS, 
: romanas iš lietuvių emigran- 

Duke of Lithuania. dr. J- B. tŲ gy venimo, 242 psl.. kai- 
Končius, iliustruota. 211 na 52.50
osL. kaina kietais viršeliais
$.4.00. minkštais $3.00.

POPULAR

roes9 paraše 
kaina $4.75

Vytautas the Great Grand'

Vvtautas Volertas, UPĖ i 
i rrutiaan TEKA VINGIAIS, romanas

AM Dcripvc L1TI?F, ;I332psl., kaina $3.50.
AN RECIPES- parašė Juze .. ... v*,

Vacys Kavaliūnas. K.AL- 
j NŲ GIESME, premijuotas 
; romanas, 20J psl.. kaina 
: $2.50.
! Alovzas Baronas, TRE
ČIOJI MOTERIS, premijuo-

! tas romanas. 196 puslapiai, 
kaina $2 50.

Kada bus tikroji taika atsteigta Kazys Plačenis, PULKIM
žemėje? i ANT KELIU..., romanas iš •

Gyvename svarbiausiame lai-' kun. strazdelio gyvenimo, 
ke. kuriame pildosi pranašystės. II laida. 160 psl. kaina $2.00K-S*** . 1. *** 4 _ _ ___ i   ± •

Jurui# Gliaudą. SIKSNO 
SPARNIU SOSTAS, premi- 
,uotas romanas iš oolitiniu

Daužva«dienė- kaina S2.

PDievo karalystės 
žinios

(Tęsinys)

SLA—jau 80 met į 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 įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10,000.00.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams laba: pigią TEP.M 
apdraudą: už U.Ovv.CO apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. U? $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 Alliance of America
307 West 30th Street. New York, N.Y. 10001

Pasaulio žmonių karalystės pra
dėjo griūti nuo 1914 metų, ir tas 
jų griuvimas tęsiasi. Tikrosios 
taikos neturėjome nuo 1918 me
tų. Kiekvienais metais švenčia
me Paliaubų Dieną, lapkričio 11. 
nors pasauliniai vargai padidėjo 
nuo 1914 metų. Bet visgi jie ne
buvo didžiausi, apie kuriuos Jė
zus kalba, nes tada bus didis 
vargas, kokio dar nebuvo nuo 
svieto pradžios iki šiolei, nei 
ateityje nebus. Ir jei nebūtų pa
trumpintos šios dienos, tai nebū- i 
tų išgelbėtas nei vienas žmogus. 
Bet dėl išrinktųjų bus patrum
pintos tos dienos. Mat. 24:21-22 
ir Dan. 12:1,2.

Taisri jau esame priėję prie 
išsipildymo šių tekstu. Seniau 
nebuvo taip aišku, kaip dabar, 
kuomet jau turime atomų ener
giją išrastą ir jos naikinamoji 
jėga visiems jau žinoma. Todėl 
nėra randamas išsigelbėjimas 
niekur kitur, kaip tik prie Kara
lių Karaliaus ir prie Viešpačių 
Viešpaties. Galime tarti šiuos 
žodžius: Dėkojame Tau Viešpa 
tie. visagali Dieve, kurs buvai, 
esi ir būti, kad ėmei savo didžia 
galybe ir viešpatauji.

Tautos yra susipykusios ir at
ėjo Tavo rūstybė ir numirusių 
laikas, kad jie būtų teisiami ir 
kad Tu atiduotumei atlyginimą 
savo tarnams, pranašams, šven
tiesiems ir tiems, kurie Tavo 
vardo bijos, mažiems ir dide
liems, ir suniekinti tuos. kurie 
žeme sugadino. Apr. 11:17-18.

Tikroji ir amžina taika tik 
tada bus įsteigta čia. ant žemės, 
kada Dievo Karalystė taps įvy
kinta pilnoj žodžio prasmėj.e. 

(Temos užbaiga)
Kas įdomaujasi tiesa, kreipki

tės žemiau nurodytu adresu; 
prisiusime veltui spaudos, kny 
f®1”! ir traktatų. Kreipkitės

NOTomtrilra* s,uo “dre*u: L.B.S.A., 212 E.nepamirškite parašytu 3rd St Spring Valky nl 61362 
pašto numerio — Jp codo. USA.

Geri
žodynai

Anglų-lietuvių kalbos žo 
lynas, v. Baravyko, apie 
0,000 žodžių, 583 puslapiai, 
«.ina .......................  $6.00.
Lietuvių-anglų kalbų žo

dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapobcrskis. apie 
27.000 žodžių, 511 psl., kai
ta — $5,00.

Lietuviškai angliškas žo
lynai. Vibaus Peteraičio, II 
aida, daugiau Kaip 30,000 
:odžių, 586 psl., kaina $7.00.

Dabartines lietuvių kalbos 
-odynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt, vra apie 
15,000 žodžių, 990 psl. 
raina ..................... $12 (K

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

“Keleivio“ administraci
ja prašo gerb. skaitytojus, 
eurie keičia adresą, prane- 
»ant naująjį adresą 
niršti oarašvti ir senąjį.

^migrantu ervenimo, 268, 
nsl,. kaina $2.50.

Juozas Kral’kauskas, TIT | 
NAGO UGNIS, premijuota? i 
Omanas, 205 pusi., kaina i 
-2.50. i

Alovza# Borcna?: ViENl ■ 
51 MEDŽIAI, 117 psl. kai Į 
•a $ 1.50.

Alovzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl. 
aina $3.00.
Vvtautas Alantas: TARP 

9VIEJU GYVENIMŲ. 462
)usl., kaina $4.50.

Juozas Švaistas: 2IOB 
RIAI PLAUKIA, romana?
iš knygnešio kun. M. Sida 
ravičiaus gyvenimo, 233 psl. 
kaina $2.50.

Juozas Svs’st&s: JO SU 
ŽADĖTI NĖ, premijų o t a t 
'•Omanas Iš Vinco Kudirkoj- 
gyvenimo, 394 pusi kains 
$4.00

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽTA I 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
:5 00.
MINDAUGO
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246 
psl.. kaina $3.
Tos knygos gaunamos ir 

Keleivio administracijoj.

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 pranešimus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuvių Dieną.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalie—Montreal, Canada.

Svarbios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Perkant abi dalis kaina tik ...................................... $6.50
Prof. P. Pakark lio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., Kama.................................................... . $2.00
Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl... 50 cnt. 
Čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj

NUŽUDY- Įpuslapiai, kaina....................................................... $1.00
Prof. P. Pakarkiio Popiežiaus bules kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ..••••.••.,........... ...••..••.•• *. $1.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai 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
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Svarbiu LDD susirinkimas

Sekmadieni, gegužės 7 d.<
Bostoniečiai!

Gegužės 6-7 dienomis bus : \al;.popi€} bostono L. 
ietuviu Bendruomenės Ta- Pata-P0>c :”F*■ . ... ____ : I III l L’imocLietuviu —.....—..........  . .

rybos narių rinkimai. Mūsųj hJJD SU5>n mkimas. 
apygardoje yra 11 kandida- į Tame susirinkime nariai1 
tų. Balsuoti tegalima ne gaus veltui pasirinktas $.( 
daugiau kaip už pusę, t. y. Kairio. K. Bielinio ir 4. K 
už šešis. Bet. žinoma, gali- Strazdo knygas.
ma balsuoti ir už mažiau.

Bostoniečiai esame pasiū
lę tris kandidatus: _

Dr. Balį Matulionį.

Stasį Griežę-Jurgelevičių,

Juozą Kapočių.

Visi jie yra seni Visuome 
nininkai, pasireiškę savo, 
nuoširdžia ir plačia veikla. 
Mes turime juos ištinku, o. 
tai tegalėsime padalyti ta-

Jame bus renkami atstd-į 
vai i draugijos suvažiavimi.' 
kuris bus birželio 17 d. BoĮ-r 
tone. Valdyba duos metinę 
apyskaitą.

Visi nariai raginami da
lyvauti.

Sekr. N. Jonuška

Sandaros moterų kartų 

vakaras

Sandaros Moteių Klubas

VISI LIETUVIAI DALYVAUKIME JAV LB RINKIMUOSE!

Šaukiu lietuvi burtis prie lietuvio 
Ir gyvą širdį prie gyvos širdies,
Kad tamsiame vidurnakty nežuvę. 
Pakiltų rytmečiu gyventi ir žydėt.

Uern. Brazdžionis
Š. m. gegužės mėn. 6-7 dienomis visose Jungtinėse Amerikos 

Valstybėse vyguomi Lietuvių bendruomenės laivuos rinkiniai. Lie
tuvių Chartoje pasakyta, kad Lietuvių bendruomenei priklauso 
kiekvienas lietuvis-vė. kurie rūpinasi lietuvybės išlaikymu ir Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymu, todėl visų tų lietuvių yra šventa pa
reiga šiuose rinkimuose dalyvauti.

Bostone LB Tarybos rinkimai įvyks Tautinės Sąjungos namuose, 
484 E. Fourth St., So. Boston, Mass., šeštadieni (gegužės 6 d.) nuo 
3 iki 7 vai. vak., ir sekmadienį (gegužės 7 d.) nuo 11 vai. ryto iki 5 
vai. vak. Balsuoti gali visi lietuviai, kurie yra 1S metų amžiaus. Tie 
rinkikai, kurie dėl kurių nors priežasčių negali atvykti asmeniškai į 
būstinę balsuoti, tai gali atlikti paštu. -Jie pasirūpina du vokus ir, 
atžymėję balsavimo kortelėje ne daugiau kaip 6 kandidatus, tą korte
lę įdeda į mažesnį voką. jį užlipina ir įdeda į didesnį voką. kurį užad- 
resuotą Rinkimų Komisijos vardu. 484 E. 4th St.. So. Boston. Mass. 
02127. prisiunčia ne vėliau š. m. gegužės 6 d. Ant antrojo voko turi 
būti pažymėta rinkiko vardas, pavardė ir adresas. Neįvykdžius šių 
sąlygų, balsavimas laikomas negaliojančiu.

Visi Bostono ir apylinkės lietuviai-vės prašomi atlikti savo tau
tinę pareigą — dalyvauti šiuose LB Tarybos rinkimuose. Jeigu jūsų 
pažįstami nėra gavę balsavimo kortelės, praneškite jiems, kad jie gali 
ja gauti atvvkę i rinkimu būstine.

LB BOSTONO APYLINKĖS 
RINKIMINĖ KOMISIJA

IEŠKOMA NUOLATINĖ

ŠEIMININKĖ,
• kuri sutiktų gyventi Cape Cod, 

OsterviHe, Mass.

Dėl sąlygų kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

Telefonas 268-8761

aoooeoeoeooec

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojau ir Chirurgas
X RAY

534 Broadnray,
So. Boston, Mass.

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

da, kada kuo daugiau daly- šį šeštadienį, gegužės 6 d. 
vausime balsavime ir visi už 
juos balsuosime.

Taigi pasistenkime, kad 
taip ir būtų! 1

Bendruomenininkas

Kas ir kam atvede tą Nuodėminga Angelą 
į mūsų ramią koloniją?7:30 vai. vak. Sandaros sa

lėje rengia kortų (whist and' Visiems yra iš seno žino- gančios menininko sielos ir ilgus mėnesius davę repe-! 
blitz) vakarą. Bus vertingų ma ka(J mes esame pripiatę muziką. Jonas Valiukonis — ticijom ir dekoracijom pa-į 
dovanų ir gardžių užkan-: prie šveĮnįų žodelių, vienas’ beveik lietuvišką Cosa Nost- talpas Ada ir Petras Ausie- 
dzių. \ įsi kviečiami atsilan- k;t0 pagyrimu draugiškos ra atstovą. Zita Zarankaitė jai. Stasys Griežė Jurgelevi-

šypsenos, nore ir ylą laiky- —vyro prislėgtą pamaldžią čius. Tautinės S-gos namų 
tume kišenėje, ir ramaus va- moterėlę. Birutė Vaičjurgv- valdyba, sambūrio užsienio'* 7 _ _ , _ « . - _ *t t t . • v* i • • •

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS dovanas 
siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

ir kitu* Rusijos okupuotu* 
kraštu*

Pristatymas greita* ir 
garantuota*

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

o šeštadieniais 
nuo S 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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston. Mass

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

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STĖ
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

TRANS- ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE
VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, kartu sutvark^J? |-ieibučius ir kelionių planus. Specia
lūs patarnavimab vykstantiems į FLORIDĄ.
Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.

VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO.

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR

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

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų įstaigoje.
ĮSTAIGA LIETUVIŠKA., kreipkitės lietuviškai. TieK kelionių, 
tiek siuntinių reikalu ^BOSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI. ______ ,
Įstaiga atdara: kasdien nuo

ketvirtadieniais nuo 
šeštadieniais nuo

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

Telefonas: 268-8764
Vedėja: Aldona Adomonis

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

8 vai. iki 12 vai. dn.

Sutaupysite $100. alyvos karai
Pilna centrinė šildymo sistema

Pašauk šiandien VELTUI įkainoti

FORTŪNA FUEL CO.
487 Wa*hington St, Dorchester, Mass.

GE 6 1204
I. . ,

Nauja* 1967 modelis

garo - karšto vandens 
Šito oro sistemą

Alyvos kūrenimo • specialistai 

ilgiau nei per 40 metų

24 vai. alyvos burnerio aptarnavimas VELTUI 

Alyvos kaina tik TS.9 centų galionas 

Garantuotas automatini* pristatymas

karo po gero dienos uždar
bio. Ir štai girdime, kad šį 
šeštadieni, gegužė* 6 d. ly
giai 7 vai. vak. So. Bostono 
aukšt. mokyklos salėj (Tbo- 
mas Park) Bostono Lietuvių 
Dramos Sambūris stato Pet
ro Vaičiūno 5 veiksmų pjesę 
”Xuodėmingą angelą“. Rei
kia prisipažinti, kad tas var
das mus jau kiek gąsdina, 
nes kuo gi nuodėmingas an
gelas skiriasi nuo paties di
džiausio mūsų priešo ir gun
dytojo velnio? Vadinasi, be
veik patį velnią kažkas atsi
kvietė į mūsų koloniją, o iš 
to tegalima laukti tiktai 
velniavos,

Bet palaukime ir nieko iš 
anksto dėl to nesmerkime. 
Pirma reikia visiems nueiti 
ir pažiūrėti, kaip gi tas Nuo
dėmingas Angelas atrodo. 
O gal jis net už mus pačius 
baltesnis ir doresnis?

tė, pirmą kartą sambūry to- reikalų sekretorius Felicija 
kiam jaudinančiam vaidme- Grendalytė ir "Nuodėmingo 
ny — sunkios problemos angelo“ egzempliorių dide- 
kankinamą vienuolyno mo- lėm pastangom mums parū- 
kyklos auklėtinę. Jurgis pinusi Felicija Karosienė.
Jašinskas — baisų išdykėli. Gi už puošnią Ritos suknią 
seną moteriautoją. Marija atsakys Ona Adomavičienė.
Gineitienė — nepaprasto Čia kalta ir Tatjana Ba-
klubo nepaprasta eleganci- buškinaitė už kabaretinius . . .. ,. . ..
ja prisidengusią ponią Povi- šokius, bet už visą šią sūdė.!’™.’’“"4*** ofl£lal‘ •“**- 
las Žičkus — išmintingą.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

169 Milbury St. 

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
!; ftdpeaUngai taisome laikrodžius 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

idealų kunigą, kuriam visi 
galėtume paspausti ranką, 
o Antanas Vilėniškis ir Li
nas Ausiejus — policijos
agentu?, be kurių niekad 
neišsiverčiame vykdydami

tir.gą veiklą — režisierė akt. t VVorcestery, kuri siunčia 
Aleksandra Gustaitienė. siuntinius tiesiog iš A ere

Dažau ir Taisau
3

Atsiskaitysim 
vai. vakaro.

šeštadieni

REIKALINGAS
vyras prie namų dažymo Bosto-

šioje žemėje teisingumą. 0 ne
prie jų dar reikia pridėti ir 
gundančią šokėją Natalie 
Golembiovski.

Kreiptis tel. CO 5-5854.
(19)

terio į Lietuvą ir kita* Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal- 

, bama lietuviškai, pataraau-. 
jauna greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės I

Namus iš lauko ir viduje. 1
Lipdau popierius ir taisau! 

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Maas.

TeL CO 5-5854

3 suaugusių šeimai reikalingas . ...
. . 4-5 kambarių butas So. Bostone. 1 gamybos medžiagų ir kitų

Jeigu ieškote dai daugiau būtinai pirmame aukšte. daiktų, tinkamų Lietuvoje,
kaltininkų, tai pirmoj eilėj Pranešti tel. 268-C068.
stovi dailininkas Viktoras 
Vizgirda, per naktis dirbęs 
puošnias dekoracijas, filmi-.

O jeigu ieškome kaltinin- ninkas Romas Šležas, ap- 
kų. tai štai tie sambūrio na-j šviečiąs scenoje dorybes ir 
riai, kurie prisiima atsako-Į nusidėjimus, Stasys Santva-
mybę už savo veiksmus: 

Antanas Januška, vaidi
nąs idelistą skulptorių, Rita 
Ausiejūtė — nuostabiai ža
vią jauną jo žmonelę, tik 
netyčia truputį paslydusią, 
Gediminas Margaitis — de-

sas. kuris suteikė šiems per
sonažams jiems charakte-
ringą veidą, dekoracijų dar- ^am»-
buos draugiškai padėję inž. 
dr. Jurgis Gimbutas, inž. 
Vytautas Žiaugra, Paulius 
Žygas. Bronius Paliulis, na.

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 

IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausia* visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

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

FORD TRUCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL. MASINU VILKIMAS 

KAROSERUOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

Norėdami talko* perkant naują ar vartotą mašiną su 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės į 

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

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

CAPE COD LIETUVIŲ 
VASARVIETEI

vasaros sezonui ieškoma' 
2 mergaičių padavi
nėti į stalą ir tvarkyti kam
bariams ir
2 moterų virtuvė* dar-

labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

Dėl sąlygų kreiptis:
M Jansonas,
15 Rosedale Street. 
Boston. Mas*. 02124. 
Telefonas 288-5999.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTR1M
598 Broadway 

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

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildomo gydytojų rs 

ceptus Ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką raistine 

Sav. Emaauel L. Roeengard, B. S, Beg. Pharm.

182 a W. Broadsray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Tslil—as AN 8-9929

Nuo 9 vaL ryto tol 8 vaL v, Išskyrai šventadienius ir sekas.

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 lo- 
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.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

321 County Club Rd- 
Newton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

F/ood Sąuare 
Hardicare Co.
Barisiakae K. J. ALEKNA
•28 EAST BRO A DW A Y 
8OUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S 

Bmjamin Monre Dažai 
Popieros Sienoms 

Stiklas Langams 
Visokis reikmenys narnami 

Reikmenys plumberiama 
Visokie geležies daiktai


