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Vliko protestas Anglijai dėl
Lietuvos aukso pasisavinimo

Dėl Didžiojoj Britanijoj esamų Lietuvos valstybės 
lesų klausimo Vliko pirmininkas dr. J. K. Valiūnas parašė 
D. Britanijos ministrui pirmininkui Haroldui Wilsonui 
tok j laišką:

”Gerbiamas Pone Ministre mos Lietuvos diplomatiniais 
Pirmininke, atstovais, reiškia okupuotos

"Kaip matyti iš spaudoje Lietuvos pogrindyje susikū- 
paskelbto pranešimo ir ręs Vyriausias Lietuvos Iš- 
Tamstos, Pone Pirmininke, laisvinimo Komitetas. Dėko- 
š. m. vasario 13 d. House of damas lietuvių tautos vardu 
Commons padaryto praneši- už Lietuvos prievartinės in- 
mo. Karališkoji Didžiosios korporacijos i Sovietų Są- 
Britanijos Vyriausybė susi- jungą nepripažinimą, krei- 
tarė su Sovietų Sąjungos vy- piuosi i Jūsų Ekscelenciją ir 
riausybe atsiskaityti dėl abi- prašau nedalyti tokių veiks- 
pusių finansinių pretenzijų, mų. kurie galėtų skaudžiai 
kilusių iš Sovietų Rusijos pažeisti dabartini tarptauti- 
veiksmų, kai ji. susitarusi ni nepriklausomos Lietuvos

Dr. Juozas Girnius 
New Yorke

Dr. Juozas Girnius, Atei
tininkų Federacijos vadas, 
atvyksta i New Yorką su 
paskaita "Jaunimo proble
ma lietuviškoje bendruome
nėje“. Paskaita įvyks ši sek
madieni, gegužės 21 d. 4 
vai. popiet Estų namuose, 
243 E. 34th St., Manhattan.

Paskaitos koreferentai — 
Gintra Banaitytė-Ivaškienė 
ir Stasys Goštautas.

Visuomenė maloniai kvie
čiama atsilankyti.

Paskaitą rengia Santaros- 
Šviesos Federacijos Diskusi
jų Ratelis.

Nauja liaudininkų 
vadovybė

statusą ir lietuvių tautos tei
ses bei interesus.

Lietuvą, po to ja prievartis-Į "Teikitės priimti, Eksce 
kai įjungė i Sovietų Sąjungą lencija, mano labai aukštos 
ir susovietino. gukonf iskuo-! pagarbos pareiškimą.“ 
dama tarp kitų Didžiosios Panašaus turinio bendrą Į tanas Kučvs. Mečius Macke- 
Britanijos firmų bei piliečių ■ pareiškimą yra padavę ir vieius. juozas Audėnas, dr. 
Lietuvoje turėtą nuosavybę. Lietuvos, Latvijos ir Estijos

Turėdamas galvoj drau- p“.isvės P'!™1“"-
kai, — v. Sidzikauskas. V.
Hazners ir A. Kutt. Visi 
Baltijos kraštų diplomati
niai atstovai taip pat yra tuo 
reikalu Įteikę memorandu
mus. (Elta)

su Hitlerio Vokietija, 1940 
metų birželio 15 d. užpuolė

Lietuvos Valstiečių Liau 
dininkų Sąjunga korespon 
denciniu būdu išrinko šito
kios sudėties centro valdy
bą: Jonas F. Daugėla, An

giškus Lietuvos ir Didžio
sios Britanijos santykius, ’
Lietuvos Bankas buvo depo
navęs Didžiosios Britanijos 
Banke savo aukso dali. Be 
to. tame banke yra likę ir ei
lės Lietuvos firmų aktyvų.

"Minėtame pranešime sa-! .
koma, kad, patenkinti So- Kriminalistai VIS 
vietų Sąjungos pretenzijom. ■ , . . .daugiau įsigali

Vanda Sruogienė, Jonas 
Bertašius. dr. Kazys Kaive 
lis. dr. Juozas Pajaujis ir 
Jonas Kardelis

Milžiniškas paradas 
New Yorke

Specialistų paruoštas JAV 
Nusikaltimų komisijai pra
nešimas Įspėja, kad Cosa 
Nostra kriminalistu sindika-

Didžiosios Britanijos vy
riausybė sutikusi sumokėti 
jai 500,000 svarų iš Baltijos 
valstybių, taigi ir Lietuvos.
Didžiojoj Britanijoj Įšaldy-i 
tų fondų Dėl to. Pone Pir-S
minmke. Vyriausio Lietuvos ta$ sindikatas/sav0 veiklo. 
Išlaisvinimo Komiteto vai-; je va,.todamas biznio met0. 
du norėčiau pareikšti įsak- duf universitetuose g.

°*est3- _ ,. i mokslintus žmones, vis la-
Lietuva nėra atsakinga bįau išplečia savo veiklą 

už Sovietų Rusijos neteise- įjek ka(j j įa įtraukia ir Vi
tus veiksmus Didžiosios Bri-! ?okio plauko -r iaįpSnio ir 
tanijos firmų ir asmenų at- viešųjų ištaigu pareigūnus, 
žvilgiu. Todėl Lietuvos vals-Į Surinkti* duomenys rodo, 
tybės, jos gyventojų ir fir- kafj ovganizuotu kriminalis- 
mų turtas bei aktyvai, laiko- tų veikla ypač bujoja ten. 
mi Didžiojoj Britanijoj, ne-Į kur j tą bizni vra įtraukti ir 
turi ir negali būti panaudoti vietos valdininkai?

Balandžio 15 d. čia para
davo prieš karą Vietname. 
Balandžio 29 d. buvo lojalu
mo paradas, o gegužės 13 d. 
paradavo šiūkiu "Remkime 
savo karius Vietname“. Jo 
vedėjo Gimmlerio žodžiais, 
tai buvo didžiausias para
das. kuriame dalyvavo per 
200,000 žmonių.

Gegužės 20 d. sukaks 40 metu. kai amerikietis lakūnas 
Charles A. Lindhergh pirmas iš New Yorko nuskrido į 
Paryžių. Viršuje kairėj Lindhergh skridimo metu, deši
nėje prieš keleriu- metus. Vidury Lindhergho lėktuvas 
Paryžiaus aerodrome ir ji pasitikusieji. Apačioje de
monstracija New Yorke jam sugrįžus. Lindberghas ne
mėgsta viešumos, jis \ isą laiką ramiai gyvena Connec- 
ticut \ alstijoje. . . .

Liet. Bendruomenės Tarybos
rinkimų duomenys

Trijose apygardose balsavo 7,047 asmenys. Nežinomi 
duomenys New Yorko ir Kalifornijos apygardų. Galima 
spėti, kad iš viso balsavusių nebus daugiau kaip 10,000.

Kol kas teturime žinių iš Kariauiama luą 
Chicagos. N. Anglijos ir j
Clevelando apygardų. Chi- atbulomis rankomis
kagos apygardoje viso labo _ 4 „

JAV vynausybė vis tvir-

Sovietų Rusijos su Didžiąja 
Britanija turimoms sąskai
toms išlyginti.

"Man malonu pažymėti, 
kad dviejų pasaulinių karų 
laikotarpyje Didžiosios Bri
tanijos vyriausybė rėmė po 
123 metų laisvės sutemos at
sikūrusią Lietuvos valstybę 
ir rodė jai visokeriopo pa
lankumo. Tad būtų skaudu, 
jei dabartiniai Jos Dideny
bės Vyriausybės veiksmai 
aptemdytų to lietuvių tautos 
branginamo laikotarpio pri

Pranešimę sakoma, kad 
AVincantone. (išgalvotas var
das. kiti šaltiniai sako. kad 
tai Reading. Pa.) krimina
listų papirkti yra ir policija, 
ir miesto taryba, ir kiti pa
reigūnai.

Kinų premjeras
Chou apie karą

Kinijos ministras pirmi
ninkas Chou En-lai Vakarų

siminimą ir apsunkintų bū- laikraštininkams pareiškė, 
simus nepriklausomos Lietu-i kad Kini ja Į Vietnamo karą 
vos ir Diržiosios Britanijos, isikišianti tada, kai š. Viet-
santykius.

"Sovietinei Rusijai sutry
pus Lietuvos suverenumą 
bei laisvę ir pašalinus teisė
tą nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybę, lietuvių tautos 
politinę valią ir jos aspiraci
jas, drauge su nepriklauso-

namui grės užėmimo pavo
jus. kai Hanoijus to Įsikiši
mo prašys arba gėdingos tai
kos atveju.

Ta proga Chou tiems laik

Riaušės Hong Kong 
mieste

Kelias dienas čia tęsėsi 
kiniečių riaušės. Jaunuoliai 
šūkavo Mao Tse-tungo šū
kius. mėtė į policiją akme
nis ir butelius. Keli šimtai 
yra suimtų.

Pekingo ir vietos komu
nistų laikraščiai protestavo 
prieš tai. kad anglai leidžia 
Hong Konge amerikiečių 
kariams praleisti atostogas 
ir tuo paverčia britų koloni
ją JAV puolimo prieš Viet
namą baze.

Jau kuris laikas komunis
tų suagituoti kiniečiai čia 
anglams sukelia rūpesčių.

JAV kariai pasiliks 
Vietname 16 metų

Dabartinis P. Vietnamo 
prezidentas gen. Įeit. Ngu
yen Van Thieu pareiškė, 
kad, jo nuomone, JAV ka
riai pasiliks Vietname dar 
10-16 metų komunistus su-

Graikija prieš 
barzdočius

i

Graikijos karinė valdžia 
uždraudė ne tik saviškiams1 
nešioti trumpus sijonus ir il
gus plaukus, bet reikalauja 
ir iš turistų nusikirpti plau
kus ir nusiskusti barzdas.

Nebemuš Britanijos 
karo mokyklose

raštininkams pasakęs, kad mušus. Jis mano, kad sun- 
tiek JAV tiek ir Sovietų Są-I kios kovos dar tęsis 2-3 me- 
junga yra Kinijos priešai. I tus.

balsavo 3,792 asmenys. 
Daugiausia balsų gavo: dr. 
P. Kisielius, dr. K. Bobelis, 
J. Jasaitis. D. Tallat-Kelp- 
šaitė, d r. I. Kriaučeliūnas. 
dr. A. Razma, dr. S. Biežis, 
dr. K. Ambrozaitis, dr. A. 
Anysas. kun. J. Borevičius, 
T. Blinstrubas ir kt.

N. Anglijos apygardoje 
balsavo 1,150. Balsų gavo: 
dr. P. Vileišis 794, dr. B. 
Matulionis 757, kun. Jutt- 
Jutkevičius 719, J. Kapočius 
699. V. Bražėnas 685, Pr. 
Pauliukonis 617. kun. B. 
Gauronskas 532, A. Ustja- 
nauskas 389, S. Griežė-Jur- 
gelevičius 340. J. Karmūza 
228. J. Urban 116.

Clevelando apygardoje 
balsavo 2.105 asmenys. Bal
sų daugiausia gavo: J. Gai- 
liušytė, V. Kamantas, dr. A. 
Klimas, J. Smetona, dr. A. 
Butkus, A. Zaparackas. dr. 
V. Ramanauskas, dr. V. Ma
jauskas, dr. K. Keblys, V. 
Pauža ir tt.

Nemanoma, kad likusiose 
dviejose apygardose (New 
Yorko ir Kalifornijos) būtų 
balsavę per 3,000. Tuo bū
du galima prileisti, kad viso 
labo balsavusių nebus dau
giau kaip 10.000. Jei taip 
bus, tai iš N. Anglijos į Ta
rybą patektų 3-4 atstovai, iš 
Chicagos 12-13 atstovų, iš 
Clevelando 7-8 atstovai.

Rinkimų rezultatai rodo. 
kad balsavusių skaičius bus 
nedaug didesnis, negu pra
eituose rinkimuose. Vadina
si, nors prieš rinkimus spau
doj buvo daug rašoma ir ra
ginama eiti balsuoti, bet to 
vajaus vaisiai menki.

tina, kad ji nenori karinės 
pergalės, o siekia priversti 
Šiaurės Vietnamą derėtis, 
todėl ir kariaujama taip, 
kaip niekas nekariavo: ne
smogiama Į pačius svarbiau
sius priešo taikinius.

Pirmasis taikinys seniai 
turėjo būti priešo aerodro
mai, bet jie visą laiką buvo 
neliečiami, tik pastaiuoju 
laiku bombarduota du aero
dromai. bet mažiausios 
reikšmės. Bombarduojant 
viename jų visai nebuvo 
priešo lėktuvų.

Priešas turėjo laiko ge
riau Įsistiprinti. Iš Sovietų 
Sąjungos jis jau gavo per 
100 geriausių lėktuvų, turi 
200 raketų bazių ir iki 7.000 
priešlėktuvinių pabūklų.

Daug suklastotų
paveikslų

Specialistai, apžiūrėję mi- 
lionieriaus Meadows iš Da
las Europoj pirktus 58 pa
veikslus. paskelbė, kad 44 jų 
yra tapyti ne tų dailininkų, 
kurių paveikslai yra antlų 
paveikslų. Už tuos paveiks
lus yra sumokėta daugiau 
nei milionas dolerių.

Prancūzų ir JAV polici
ja bando išaiškinti, kas tuos 
paveikslus pagamino. Tai 
turi būti didelės meno darbų 
klastotojų grupės darbas.

Pačią paskutinę valandą 
gauta žinių ii Kalifornijos 
apygardos. Ten balsavo 368 
asmenys. Daugiausia balsų 
gavo A. Avižienis, B. Braz
džionis, R. Dapšys, J. Ciga, 
B. Gediminas.

Sunaikins raketą
I

į ją nepataikę
JAV išbandė naują ap

saugos nuo priešo raketų 
ginklą. Tai raketa, kuri 300, 
000 pėdų aukštyje išleidžia 
galingus Rentgeno spindu
lius. kurie pasitiks priešo ra
ketą ir ją susprogdins. Taigi

Sunkvežimių vežikų unijos pre
zidentas Jimmv Hoffa sėdi ka-Britanijoje karo laivyno; - . . , . . . ,

mokyklos-, iki šiol nebuvo, Puik. Robin Oidis Antrojo p,- 

panaikintos kūno bausmės
—mušimas lazdomis. Pernai 
lazdų gavo 69 kadetai. Da
bar tą bausmę panaikino.

... ti i pačią priešo raketą. Tai persvarstyta. Nuotraukoješautinu, karu metu numušė 24 » • ' sunku I ma,„me undinėmis surakin.
vokiečių lėktuvus, o Vietname tomis rankomis Chattanooga.
jis pirmasis jau sunaikino 
sovietų gamybos MIG lėktuvus, ketų.

grindų esanti pagrįsta ir so- 
du vietų miestų apsauga nuo ra- Tenn.. teisme, kur vyko apklau

sinėjimas.
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Vaidino tragediją, išėjo komedija
Taip baigėsi praeitą savaitę Švedijos sostinėje anglų 

filosofo lordo Russelio sumanytas teismas, kurio tikslas 
buvo nuteisti JAV prezidentą ir jo artimuosius padėjėjus 
kaip karo nusikaltėlius ir tuo būdu sukelti Europos visuo
menės prisipriešinimą JAV politikai Vietname. Iš tikrųjų 
tą "teismą“ sugalvojo Russelio globėjas amerikietis 
Schoenmanas. kuris pabėgo i Angliją nuo karinės prie
volės. Beveik šimto metų senelis Russelis yra to sekreto
riaus visiškoje Įtakoje.

Aišku, teismas pripažino JAV nusikaltu 
žmoniškumu' o Australiją. N. Zelandiją ir P. Korėją — 
tų nusikaltimų bendrininkėmis.

Kaip kitaip tas "teismas“ ir galėjo nutarti, jeigu jo 
rengėjas ir visi teisėjai buvo parinkti tokie, kurie priešingi 
JAV politikai Vietname.

Tos komedijos sumanytojai ir rėmėjai manė. kad tas 
jų teismas bus kuo plačiausiai išgaišintas ir tuo būdu žy
miai paveikta plačioji visuomenė prieš Ameriką. O iš tik
iųjų teismą gaubė tyla. Tik maža dalis spaudos apie ji 
parašė, o didžiausią tiražą turintieji laikraščiai tylėjo. Net 
komunistų spauda irgi panašia elgėsi.

Vieno Stoekholmo laikraščio vedamasis, kuriame 
buvo rašoma apie teismą, buvo užvardintas "Vaikiškas 
Jean-Paul Sartre (jis buvo teismo pirmininkas) pokštas". 
Toks rimtas laikraštis London Economist pažymėjo, kad 
dėl tos bylos net komunistai nekaip jaučiasi.

taikai ir

Kas kitur rašoma
POLITIKOS TROŠKULYS IŠDUOS AR NEIŠDUOS 

PABĖGĖLIUS?
Vilius Bražėnas, buvęs 

JAV L. Bendruomenės ket
virtosios Tarybos narys, 
kandidatuojąs ir Į penktąją.
Laisvosios Lietuvos balan
džio 27 d. laidoje ilgame
traipsny , Kultūriniai . nan- kraštu, kurie Montrealyje 
čiai dejuoja, kad iki šiol pasiprašvs politinės globos? 
L. Bendruomenė neturi poli- Toki klausima iįkė)ė Xew 
tinio komiteto. bet jis nesi- Yorko laikraštis ”Xew York 
sieloja, kad \ įsose mūsų kuI- Journal Tribūne“. Jo
tūrin10 gyvenimo srityse yra teigimu. Kanada vra paža. 
didžiausi tusti ir pliki din o- d8jusi Čekoslovakijai gra
nai. kad juose vra tokių dar- ■ fjnti vj5Us jos turistus, kurie 
bų. kuriems iv eikti reikia parodos metu susigalvotų
HitelKti tisas gulimas jėgas pasilikti Kanadoje. Užsie- 

nio reikalų min. P. Martin ši

"Tėviškės Žiburiai 
žės 4 d. rašo:

gegu-

ir kad tarr. reikalui juk ir L. 
Bendruomenė įsteigta

š. Vietnamo komunistai mėgsta pasityčioti iš nelaisvėn 
pakliuvusiu amerikiečių, ypač lakūnų, čia matome pulk. 
Įeit. Larsoną. kuris su kitais belaisviais buvo vežio
jamas Hanojaus gatvėmis tarp įdubusio. minios.

Paskatinis posėdis
(Ii Juozo Audėno, anuomet Žemes ūkio ministro, 
dabar Vliko vicepirmininko, ką tik Bėjusios knygos 
"Paskutinis posėdis**, kurių išleido Romuva. Knyga 
gaunama ir Keleivio administracijoje. Jos kaina $4.

LB SEIMAS

Trečias Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimas šau- 

; kiamas 196S m. rugsėjo mė
nesio pirmąjį (Darbo die
nos) savaitgali Nevv Yorke. 
Pirmasis toks seimas irgi bu
vo Nevv Yorke. o antrasis 
Toronte.

Nevv Yorke jau sudarvtas 
III PLB Šeini', rengimo ko
miteto branduolys, kuris tu
rėjo pirmą posėdi kovo 22 
d. Komiteto garbės pirmi
ninku išrinktas prel. J. Bal
kiams. darbo pi ezidiumo 
pirmininku — J. Šlepetys. 
Numatyta eilė sekcijų ir jų 
vadovų: informacijos — E. 
Čekierė ir P. Jurkus, dailės 
— Y. K. Jonynas, koncerto 
—V. Jonuškaitė-Leskaitie- 
nė. pamaldų — prel. J. Bal- 
kūnas. sporto — A. Vakse
lis. finansų — A. Reventas. 
banketo ir kt.

-•> 21 -V -2

Maloni naujiena 
knygų miege j amsiZ

(Tęsinys)

Pagaliau paėmė žodį min. jo“ Maskvoje, daug kartų 
pirm. Merkys. Trumpai ana- matėsi su Molotovu ir kitais 
lizavęs išgirstuosius pasisa- Kremliaus vadovais. Bet iš 
kymus. būdamas labai pri-, jo pranešimų nebuvo maty- 
slėgtoje nuotaikoje, pasakė ti, kad jis būtų pajutęs visiš- 
savo lyg ir išvestinę nuomo-; kos okupacijos pavojų, 
nę: "Reikia priimti pirmieji į Atvykus gen. Raštikiui, 
du ultimatumo punktai, o prasidėjo antroji posėdžio 
dėl trečiojo —prašyti K rem

N.VIBTNAM

S.VIETNAMa*

čia matome pagarsėjusius tris 
kalnus prie demilitarizuotos zo-

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 PUS£.

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 $€.00. dabar ...................... $2.00.

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

dalis. Smetona ir Merkys su
pažindino gen. Raštikį su 
gautuoju sovietų ultimatu- 

Min. pirm. Merkio pasisa- mu, nupasakojo pirmoje po- nos- dėl kuriu ėjo smarkios kau-s 
nės. kol amerikiečiai iš ten iš-. 

mi »ijo š. Vietnamo karius. Priešui į 
turint tas aukštumas, grėsė pa- 

sistatydinimą prezidentas garbiai marinu stovyk-

liaus, kad priimtų naująjį 
min. pirmininką pasitarti.“

, . kymas buvo tolygu jo atsi-įsėdžio dalyje vykusias dis- l-v
. Kaip bus_ pasielgta su statydinimo pareiškimui. ■ kusijas. kartu 
is pasaulinės parodos lan-l j t0 pradįtasl kad Merkio vyriausybės 

komuniaimųl svarst^l naujos vyriausybžs - ---
Kaip

Kaina buvo $6.00, dabar

pi

$2 00.

tais 
Rytojai

sudarymo klausimas, 
atsimenate, dar prieš prade
dant ultimatumo diskusijas, 
Smetona pasisakė sutinkąs 
svarstyti tik vieną jo reika
lavimą — naujos vyriausy
bės sudarymą. Todėl šiam 
klausimui svarstyti nebuvo 
jokių kliūčių, nes preziden
tas, taip pasisakydamas, lyg 
ir priėmė Merkio vyriausy
bės atsistatydinimą.

Pirmoje vietoje iškilo

priėmęs. Pagaliau pasakė. Iai Khe Sanh- 
kad yra nusistatyta gen. - ----- --
Raštikį kviesti sudaryti nau- 
ją vyriausybę. Tuo reikalu 
generolas esąs čia ir pa
kviestas. čia pat preziden
tas paprašė sutikti sudaryti tamusavės pagalbos ir kitų 
naują vyriausybę ir pasisa- fu:arčiu Uužvmo. nors ulti- 
kyti dėlpaties ultimatumo, rr.atuma-: ir priimamas

eikis pasakė, kad viskąĮ 
be niekur nieko priimti būtų! 
negerai. Jis pasiūlė pasiųsti ■ 
Sov. Rusijai protestą dėl'

gandą paneigė, nes tai. gir- 
"Bendruomenininkui“ Y. di. būtų labai gėdingas san- 

Bražėnui tie tiesioginiai L. dėris. kokio Kanados w-| . , ......
Bendruomenės tikslai lyg ir: riausybė negali padaryti.I n.auP ™,n; klau-
nerūpi. Jam svarbiau LB no- Čekoslovakijos kompartija as turėtų su ary-
litinį komitetas. Jis pamirš- betgi plačiai skelbia šią ?. vyna’isvbę. kun butų li
tą. kad mes turime ir Ylika. minti savo gyventojų tarpe, Lietuvai, n ^onetų sąjungai 
ir Altą ir Laisvės Komitetą, matyt, noiėdama juos atbai- P™m«"a; PaPr"?s .z.odz‘.°- 
ir dar nauiu besikuriančiu' dvti nuo panašaus žingsnio. į u al, Pnm.lne _ u zcb° 
sambūrių, kurie tik politi-1 Per pasaulines ledo ritulio 1? d. p^edyje girdėtus Mer-

Gen. Raštikis, gavęs žodi 
pabrėžė susidariusios padė
ties rimtumą ir būsimosio

darbu

Panašų protestą posėdžio 
pradžioje buvo pasiūlęs su- 

~ sis. min. Masiliūnas.

niais reikalais rūpinasi. Jie varžybas Vienoje liko virš 
tą savo darbą ne blogiau šimto čekoslovakų. Kanados

kio žodžius, kad. jam esant 
Kremliuje. Molotovas prie-

naujos vyriausybės uaiuuj s:am pasiūlymui pritarė 
sunkumus. Is jo kalbos juto- prezidentas, tuojau prila
ši pasitikėjimas savimi, be riau aš ir kiti. Generolas 
jokio nustebimo, kad jis ne Raštikis dėl to kiek suabejo- 
tik prezidento, bet ir Merkio i jo Buvo pritarta naciam 
vyriausybės šioms svarbioms; įnncinui. jokio teksto nie-
valstybinėms pareigoms bu- kas neturėjo ir neskaitė. A. 
v o parinktas. To paties Mer- Smetona savo atsiminimuo- 
kio. kuns jį pi les keletą mė- se pateikia net du protesto

dirba. negu Bendruomenė imigracijos departamentas kaistas ęs. kodėl gen. Rašti-
kultūrinėje srityje. pareiškė, jog norintieji Ka-

Visi pripažįstame, kad na^°ie. pasilikti svečiai iš 
mums politinė veikla vra ne- “niumstimų kraštų nebus,
paprastai svarbi. Dėl to tai atstumtL. bet Alem! bu5 ta!‘ 
sukurtos organizacijos, jai į0™. ™>^«jos įstatymai, 
veiklai stiprinti ir plėsti vra R,ta,? .zodz,a,?1 tanantč. 
telkiamos ' lėšos ir jėįos. “res i!'.od>'t1' kad ^z™as 
Bet kaip ta “politika“ atro-i įleras. butų pavojingas. Ka-
dvtu laiko oersuektvvoje.! ,dangl pa.todon at??'¥ ,‘lktai 
je'ira niekas Specialiai nesi- patikimieji, pa-
rūointu mūsų •'•kultūrine oo- rūpinti tokius įrodymus jiem 
litika“i - jeigu su laiku iš- nebus lengv-a nes juk oficia- 
nykių lituanistinės mokyk- llal P»klauso išrinktųjų 
los. lietuviškos knygos. me-(^ruPel’
nas. daina ir jaunosios kar
tos "politikų“ lūpose ištirp- HUROK KVIEČIĄS
tų net paprasčiausias kas- "LIETUVOS“ ANSAMBLI 
dieninis žodis?

Taigi, ar kultūriniai uždą- Laisvėje pradėjęs ra
vimai, kuriuos L. Bendruo- syti A. Šalčius gegužės!) d., 
menė yra pasiryžusi įvykdy- informuodamas apie "Pyp
ti, kad ilgam išlaikytų lietu- kės“ ir "Barzdos“ vaidinimą 
vybės gyvybę, yra jau taip New Yorke, rado reikalin- 
menki. kad juos užmiršus, ga pabrėžti, kad jame daly- 
būtinai ir ji turi griebtis tik vavo L. Vladimirovas. "Vie- 
grynosios politikos? Ne. nybės“ red. V. Tysliavienė 
Be Kultūrinės gyvybės tuoj su S. Narkeliūnaite. 
pat ir mūsų politinė dvasia "Publikoj gyvai komen- 
išsikvėptų. Ir nėra jokio rei- tuojama impresarijaus S. 
kalo Bendruomenei siekti Huroko pareiškimas televi- 
apžioti tai, ką jau kitos or- zijoj, kad jis šiais metais 
ganizacijos dirba, nes ji dar Niujorkan atsikviesiąs iš 
ir savo kąsnio nepajėgia tin- Lietuvos ansamblį "Lietu- 
karnai apžioti ir sukramtyti, va“, rašo A. Šalčius.

kis buvo paleistas iš kariuo
menės vado pareigų. Jis. a- 
not Molotovo, buvęs Mask
vai palankus asmuo. To
kiam Bizausko pasiūlymui 
dėl Raštikio kandidatūros 
niekas nesipriešino ir niekas 
jokio kito kandidato į min. 
pirmininkus nepasiūlė. Tuo 
pačiu reikalas buvo sutartas. 
Tai buvo apie 4 vai. ryto.

Gen. Pundzevičius pa
skambino gen. Raštikiui, pa
sakė siunčiąs savo šoferį ir 
prašė tuojau atvažiuoti į 
prezidentūra. Posėdis buvo 
kurim laikui pertrauktas.

Ilga ir nejauki pertrauka. 
Prezidentas išėjo į kitus 
kambarius. Ministeriai ir 
generolai išsivaikščiojo po 
didįjį kambarį. Vieni žiūrė
jo pro langus i jau gerokai 
prabrėškusią dienos aušrą, 
kiti rūkė. dalinosi cigaretė
mis ir tarpusavv šnekučia
vosi. O gal nauja vyriausy
bė dar susikalbės su Krem
liumi? Gal čia tik jie nori 
mus pagąsdinti? Gal. gal ir 
dar kartą gal — mėgino vie
nas kitas kartoti, beveik ne
tikėdami, kad bolševikai

nėšių buvo atleidęs iš ka 
riuomenės vado pareigų. 
Gyvenime kuriozų netrūks
ta. Jutosi, kad jame pakilo 
savotiškos pergalės jausmas 
ir tuo pačiu valstybiniame 
gyvenime savo vertės įkai
nojimas. Jis pasisakė prii
mąs prezidento ir vyriausy
bės pasiūlymą sudaryti nau
ją vyriausybę. O dėl ultima
tumo. jis pasakė, kad esa
mose sąlygose jį reikia pri
imti.

Anot jo: "...atsižvelgda
mas į tai, jog krašto viduje 
turime stiprias karines ba
zes, kad kariuomenė nėra 
paruošta pasipriešinti, kad 
laiko liko tik pora valandų 
ir kad 'gynimo organizuoti 
jau negalima, manau, kad 
dabar jau ne laikas kalbėti 
apie pasipriešinimą ir mes 
ginkluotai negalime priešin
tis.“

Tiesa. gen. Raštikis savo 
nuomonę dėstė daugiau ka
riniu požiūriu, bet gi jam. 
kaip ir kiekvienam kitam, 
svarbiausia rūpėjo tautos at
eitis. Vieniems atrodė, kad 
jei ginsimės ginklu, bus ap
ginta tautos garbė, kitiems 
—būtų perdidelė tautos au-

nuo invazijos susilaikytų, ka. padėta dėl garbės.
Bet juk Merkys ilgai "viešė-1 Paprašęs žodžio, gen

tekstus ("Margutis“. Nr. 7- 
8. 1955 m.). Galimas daik
tas. kad kas nors juos buvo 
suredagavęs po posėdžio. 
Visai buvau tikras, kad pro
testas buvo įteiktas Krem
liui drauge su atsakvmu i ul
timatumą. Tačiau, kaip ma
tui iš minėtų Smetonos atsi
minimu. Min. Taiybos dir. j 
M. Žilinskas iį painforma
vęs, kad i ultimatumą buvę 
telegrafuota be jokių pasta
bų. Iš to reikia suprasti, kad 
Kremliui tebuvo pranešta, 
jog ultimatumas priimtas ir 
naują vyriausvbe sudalyti 
pavesta gen. S. Raštikiui.

Jei tas protestas Maskvai 
nebuvo pasiustas, tai dėl to 
kas nors vra kaltas. Pirmiau
sia posėdžiui pirmininkavęs 
prez. Smetona tąjį nutarimą 
turėjo posėdvie pravesti pil
nu tekstu. .Jis to nepadarė 
Kai buvo priimtas protesto 
principas, tai po posėdžio jo 
tekstą turėjo surašyti laik. 
einąs min. pirm. pareigas 
Merkys su K. Bizausku ir 
prez. Smetona.

Nors protestas ir buvo 
priimtas, bet neturime rė jo 
turinio, nė įrodymų, kad jis 
Kremliuje būtu buvęs įteik
tas. Labai gaila, bet taip 
yra. (Bus daugiau)

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 Broadway, So. Boston, Mass. 02127

PIGIOS. ĮDOMIOS

knygos
Derliaus vainikas, J. Mi-

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

Grožvylės meilė, P- Oren
taitės apsakymai, 165 psl., 
kaina $1.50.

Du mediniai ir trys geleži
niai kryžiai, savanorio An
tano Šukio atsiminimai iš

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A- 
MERIKOJE, St Michelso- 

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija, 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4.00, O 
kietais $5.00.

;----------------------------------- —

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla
pių — už 50 centų, už $2.50 

nepriklausomybės kovų, 376 (sulankstomas) ir už $3.50 
psl., kaina $3.00. j (sieninis).

Gyvulių ūkis, George Or-
ŠIRDIES PRIEPUOLIAI

Jeigu nebus panaudotos tuoj 
pat apsaugos priemonės, i i r. 
d i e s priepuoliai ištiks 
kas penktą vyrą ateinančių pen
kerių metų laikotarpy. Paskai
tęs knygą

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI.

wel bolševikinės santvarkos 
satyra, 71 psl.. kaina $1.00.

Per giedrą į audrą. Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m. 
atsiminimų IV tomas. 272 
psl., kaina kietais viršeliais 
$3.75, minkštais — $2.50.

. . . | . to sotinosi, kad Šiai ligai gali
Inicialai po tiltu, A- Tūlio pasipriešinti ir jos išvengti. ..

noi-elės, 156 psl., kaina kie- K„,w kaiM 3 7S
tais viršeliais $2.50, mmkš- v c i • • .jti on Knyga gaunama Keleivio ad
tais $1.90. minis! racijoje.

<
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KAS NIUO NBTBB1A, 

TO NIEKAS NKPDKUr Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO

TAS DUONOS NifiPRAtO.

WORCESTERIO NAUJIENOS

įvairios naujienos

Sandaros 16 kuopa gegu
žės 21 d. Lietuvių Klube 
rengia metini banketą. Pra
džia 1 vai. popiet.

Naginionis, Magd. Petmse- 
vičienė ir Vincas Mitrikas.

* » »

Nuo šių metų pradžios iki 
gegužės pradžios jau mirė 

Jos banketai visuomet su-! 64 lietuviai, iš jų 12 dar ne
traukdavo didelį svečių bū-Į sulaukę 60 metų amžiaus,
ri. Tikėsime, kad ir šis ban
ketas bus toks pat sėkmin
gas. kad bus daug svečių ne 
tik iš vietos, bet ir tolimes
nių apylinkių.

Bankete gros šimkaus- 
Nevio orkestras, bus dainų 
ir kt.

Balandžio 30 d. Lietuvių 
Klubas savo nariams suren
gė veltui vaišes.

Gegužės 7 d. Lietuvių Klu
bas degino ikaito raštus.

Likviduota Seniems žmo
nėms Gelbėli Dr-ja. Kas 
gimsta, tas turi ir mirti.

Praeitą savaitę mirė ir pa
laidotas Notre Dame kapuo
se Kostas Bušas, buvęs so
cialistų sąjungos 40-sios 
kuopos veiklus narys, geras 
vaidintojas, priklausęs cho
rui. kurį laiką lankęs Valpa- 
įaiso universitetą. Jis vertė
si siuvėjo amatu. Paliko liū
dinti duktė Volungienė.

Andrius Baranauskas pa
laidotas Šv. Jono kapuose. 
Jis paliko liūdinčius sūnų, 
dukterį, dvi seseris — Ane
lę Aliukonienę Cambridge 
ir kitą Scrantone. Pa., ir Lie
tuvoje du brolius ir dvi se
seris.

Teko abu lankyti ligoni
nėje. nes buvo gerai pažįs
tami dar iš Lietuvos, geri 
mūsų šeimos bičiuliai.

Ramiai ilsėkitės!

Bostono ugniagesiai šitaip gelbsti iš ugnies apimtų G aukštų namų gyventojus.

OHIO VALSTIJOJE PARTINIAI SUKČIAI

LAIŠKAS STUDENTAMS

Pedagoginio Lituanistikos: 
Instituto neakivaizdinio 
kurso studentės ir studentai. 

Institutas, turėdamas gal-

SLA 57 kuopa jau užsakė 
Lietuvių Klubo salę dviem 
parengimam: spalio 22 d. 
banketui ir lapkričio 19 d.
Centiniam išpardavimui ir 
kalakutų laimėjimui.

Liepos ir rugpjūčio mene-
siais susirinkimų nebus. , Kurį ,aiką pats nekaip

Banketui rengti išrinkta jaučiausi, o čia dar sūnaus 
komisija: Julija Lendraitie- nelaimė, draugų mirtis... tai 
nė, Juozas Krasinskas. Ona ir Keleiviui parašyti nebe- 
Šilinskienė, Kleofas Zurlis, ’ galėjau.
Ona Rakauskienė. Povilas J. Krasinskas

Per mielą Keleivį noriu 
pareikšti gilią padėką savo 
jaunystės dienų bičiuliui ir 
kaimynui Jonui Stevensonui. 
kuris iš Miami. Fla., telefo
nu teiravosi, kaip gyvename. 
Ačiū už mūsų atsiminimą.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

Lietuvių gyvenimo 

margumynai

Gegužės 7 d. įvyko vietos 
Lietuvių Darbininkų Drau
gijos kuopos narių gyvas su
sirinkimas. Pasidžiaugta 
geru margučių parodėlės pa
sisekimu.

Visų susirinkusiųjų gyvai 
buvo svarstomas šaukiamas 
Lietuvių Darbininkų Drau
gijos kuopų atstovų suva
žiavimas. Visų buvo nusi
skųsta. kad LDD Centro Ko
mitetas nepasireiškė jokiu 
veikimu, be vietos kuopos 
nariams knygų užpirkimo; 
uždelsia LDD kuopų atstovų 
suvažiavimą, tuo Centro Ko
mitetas nustojo savo reikš
mės : du LDD Centro Komi
teto nariai, gyveną New 
Yorke, nebuvo šaukiami į 
Centro Komiteto posėdžius, 
tik sekretoriaus 80 metų su
kaktuvių proga buvo pa
kviesti ir i šį paskutinį posė
di prieš LDD atstovų suva
žiavimą ; galop iškilo klausi
mas, ar aplamai bėra reika
lingas tom dviem kuopom 
Centro Komitetas?

Visiems posėdžio daly
viams pasisakius, dviem 
prieš ir vienam susilaikius, 
nutarta savo atstovų į suva
žiavimą nedusti ir apie tai 
LDD Centro Komitetui pra
nešti trumpu laišku.

Taip pat buvo nutarta 
kartu su vietos Lietuvių So
cialdemokratų Sąjungos kp. 
suruošti J. Silsono mirties 5 
metų sukakties paminėjimą.

Paminėjimas įvyks gegu
žės 30 d. — Kapų puošimo 
dieną — Bručo svetainėje. 
86-16 Jamaica. Moodhaven. 
N.Y. Visi susirenka 3 vai. 
prie J. Stilsono kapo ir iš 
čia nueina į paminėjimą. 
Paminėjimo pagrindiniu 
kalbėtoju bus J. Buivydas.

CLEVELAND, OHIO

Staigmena gimtadienio 

minėjime

Lietuvių klubo vedėjas 
Zenonas Dučmanas balan
džio 24 d. klube savo gimta
dienio proga būriui draugų 
ir bendradarbių surengė vai
šes. Į jas netikėtai atvyko ir 
Dučmano sūnus, grįžęs iš 
Vietnamo. Aukšto jaunuo
lio parašiutininko uniformoj 
netikėtas pasirodymas visus 
labai nustebino. O pats Duč- 
manas pasakė: ”Man di
džiausia šios dienos dovana 
—sūnaus grįžimas iš Vietna
mo.“

Mirtis gatvėje

Balandžio 30 d. vidurnak
ty buvo automobilio užmuš
tas Jonas Masaitis. žiežma
rietis, 62 m. amžiaus.

Velionis į JAV atvyko 
1950 m. Jo šeima paliko Lie
tuvoj. Jis—Lietuvos kariuo
menės savanoris kūrėjas, o 
čia atvykęs buvo gyvas mū
sų visuomenės narys.

Jo laidotuvėmis pasirūpi
no jo draugas ir buvęs kai
mynas Lietuvoje Jonas Sa- 
jevičius.

Velionio užmušėjas — 7 
vaikų tėvas. Jis kaltinamas, 
kad vairavo neblaivus ir per 
greitai važiavo.

Dariaus ir Girėno komite
to narė B. Spūdienė pranešė, 
kad šiais metais, liepos 17 
d., įvyks prie Dariaus ir Gi
rėno paminklo tų dviejų 
drąsių lakūnų žuvimo su
kakties paminėjimas.

Kadangi jų skridimas į 
Lietuvą buvo skirtas” Tau, 
jaunoji Lietuva“, tai tiki
masi. jog į tą paminėjimą 
atsilankys ir įvairių jauni 
mo organizacijų nariai su 
savo vėliavomis. Paminėji 
mo metu bus tariamas ir ati
tinkamas žodis.

• •

Kas iš LDD narių dalyva
vo Moterų Vienybės draugi
jos narių pobūvy, tie pasi
pasakojo, kad to poūvio bū
ta gražaus.

Keleivio prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomisl

M. Mišeikienė pasitraukia

WATERBURY, CONN.

Mirė T. Matas

Gegužės 6 d. po trumpos 
ligos mirė Tomas Matas, gi
męs Papilėje, į Ameriką at

Visur yra sukčių, bet jų 
niekur nėra tiek daug. kaip somi: 
komunistu diktatūros kraš-! 
tuose. Kadangi ten viskas 
vienos partijos rankose, tai 
ir tie sukčiavimai ten nusle
piami. Viešumon išeina tik

iŠ meufa bVveik ok “ Mdu »«-
visą laika gvvenęsIVaterbu- be*? a a v
ry pirma dirbęs FarreF Štai Paskaitykite, kokių 

Foundry & Machine bend
rovėje, vėliau tapęs nekilno
jamojo turto tarpininku.

Velionis buvo veiklus vi
suomenės naiys. priklausęs 
įvairioms draugijoms, nevie
nai jų ir vadovavęs. Jis ilgą 
laiką buvo vienas Lietuvių 
Socialdemokratų Sąjungos 
atstovų Amerikos Lietuvių 
Tarvboje.

Gili užuojauta jo žmonai 
ir kitiems jo artimiesiems.

! sukčių esama Novokubans- 
ko rajone.

Ten pernai siautė baisi 
audra, kuri išrovė medžius, 
sugriovė namus ir kt. Bet 
patį Novokubansko miestą, 
kuriame gyvena partijos ir

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

LARAI JDOMOS 
ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet j- 
voj visiems gerai žinoma domu skaityti, todėl siūlome 
faktą, jog 1968 metais su-|K?-vtį šias mūsų žinomų 
kanka 50 metų nuo nepri- įmonių gyvai parašytas at- 
klausornos Lietuvos valsty-knygas: 
bės atstatymo, yra numatęs
tą sukaktį jam atitinkamu 
būdu atžymėti. Vienas iš to
kių pagrindinių atžymėjimo 
veiksmų galėtų būti Jums 
Kolegės ir Kolegos, Institu
to baigimo diplomų įteiki
mas. Tai būtų reikšmingas 
ženklas, kuris aiškiai rody
tų, jog išeivijoj augančioj: 
bei bręstančioji karta nėra 
tik laike praskambančių pa
triotinių įvykių kūrėja, o 
ryžtingai ir be publikos plo
jimų dirbanti ir tokį darbą, 
be kurio neįmanoma jokia 
gilesnė tautinės kultūros kū
ryba nei dabar, nei ateity.
Ryšium su tuo Jūs esate pra-

1. Kam įmanoma (o įma- 
nomybė atsiranda tik tada. 
kai dirbama tuo pačiu turi
muoju laiku), prašytume, 
kad ligi 1968 m. gegužės 15 
d. galėtute užbaigti visus sa
vo kursinius darbus. Baigia
mųjų. arba diplominių, dar
bų reikalu specialinio kurso na 
studentai prašomi tuojau į

PASKUTINIS POSĖDIS,
Juozo Audėno atsiminimai, 
227 psl., kaina............. $4.00

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

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

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

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

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 psl., kai- 

.......................... $2.00

kreiptis į Instituto vadovy
bę.

1 2. Besiruošiantieji baigti
valdininkijos viršūnės, aud-į v^Jau
ra aplenkė ir jame niekas 
nenukentėjo.

įstojusieji skatinkite savo 
draugus bei pažįstamus, kad

"SONA-
(Susiti-

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

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

ATSIMINIMAI IR MIN-ir jie, minint aną reikšmin-
pasėvi'ė'“pampos 000 Krūvių tautos valstybi.:TYS. Kazio Griniau., I to-
rublių. Tuos pinigus turėjo ^kakti, jstotų I Pedago- mas, 30O psl.. kaina ....... $2.
išdalinti partijos rajono ko-

Valdžia nukentėjusiems

mitetas. Gavę tuos pinigus, 
partijos vadai nutarė dalį jų 
išdalinti visai nenukentėju- 
siems partiečiams.

Pasikviečia partijos rajo
no vadovai atsakingas pa
reigas einantį partietį ir 
klausia:

"Ar tavo namas nukentė- 
dėl audros?“

"Kaip jis galėjo nukentė-

ginį Lituanistikos Institutą, 
o tuo pačiu, sakytume, ir i

Kazys Bradūnos,
TOS IR FUGOS“
kimai su Čiurlioniu). Eilė
raščiai. Išleido Mykolas 
Morkūnas 1967 metais Cni- 
eagoje. Rinkinys suskirsty- Į 
tas į šiuos skyrius: Pirmasis Į
pasimatymas, Saulės sonata. ! . . . , . t .
Pirmoji fuga, Pavasario so- J1: J®1 audra miestą aplen- 
nata. Antroji fuga, Jūros so- j • atsako partietis..^ 
nata, Atsisveikinant. Nau-1 ^et tu, aišku, užjauti 
juos eilėraščiuos poetas mez-

ATSIMINIMAI IR MIN- 
sukilimą prieš lietuviškąjį iTYS, dr. Kazio Griniau*, 
analfabetizmą, kuris juk n tomas 336 psl kaina $5. 
diena iš dienos slenka vis'
greitėjančia sparta. Jūs ge
rai žinote, jog tas analfabe
tizmas sparčiai didina skai- ’ 
čių beraščių inteligentų, ku-!
rie lietuviškoje bendruome-! SIAUBINGOS DIENOS, 
nėję veikiai nebegalės daly-! 1944.1950 metu auimini- 
vauti nei kaip tautinės kul-; mai parašė jUO2a8 Kapa. 
tūros kūrėjai, nei kaip jos činskas> 273 ?usi. kaina $3.

VYSKUPO P. BUČIO 
ATSIMINIMAI. I tomas,
320 psi-. kaina $3.50.
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’Bet tu, aišku, 
tuo* čia nukentėjusius dėl

ga kūiybinį dialogą su Čiur
lioniu ir jo pasauliu, liesda
mas esmines būties ir lietu-

audros?“
”Žinoma. užjaučiu.“
”Tai rašyk prašymą. Mes

Marė Mišeikienė išsikelia viškosios dvasios gelmių ,^U08’rne 5au valstybinę pa-
i Floridą, todėl pasitraukia 
iš SLA 14 kuopos iždininkės 
pareigų, kuriose išbuvo 25 
metus, pavyzdingai jas ei
dama. Labai gaila, kad Miš- 
čikai apleidžia Clevelandą 
bet Floridos lietuviai gali 
džiaugtis, kad į jų tarpą įsi
jungia veiklūs nariai.

Pan American pokylis
Balandžio 22 d. Statler- 

Hilton viešbuty buvo Pan A- 
merican kultūrinės draugi
jos banketas jos 77 metų su
kakčiai atžymėti.

Svečių buvo daug. Po ge
ros vakarienės sekė meninė 
dalis. Joje buvo įvairių Pie
tų Amerikos valstybių liau
dies dainos ir šokiai. Visiem 
labiausiai patiko argentinie
čių vakučių ir suaugusių 
braziliečių šokiai.

Pažymėtina, kad oficia
lioji kalba buvo anglų, nes 
į draugijos parengimus vis 
daugiau atsilanko nemokan
čių ispaniškai.

A. Plavičius

problemas. i 5alW .^ip nukentėjusiam .
Pati knyga yra liuksusinis, Visi aukštieji valdininkai

didelio formato leidinys, es- ir partijos pareigūnai buvo
tetiškai įrištas į drobės vir- apklausti, ir visi gavo pašal-
šelius ir papuoštas dviejų 
spalvų aplanku, pieštu dail

pos po 60-100 rublių, nors 
nė vienas jų nebuvo nuken-

Vytauto O. Virkau, kuris į tėjęs. Viso labo jiems išda- 
Čiurlionio paveikslų detalė-': b’nta 15.000 rublių, kurie 
mis yra padaręs ir iliustra-i buvo skirti tiems, kurie tik- 
cines puslapių kompozicijas. rai dėl audros nukentėjo. 
Dėl savo puošnaus išleidi- Bet atsirado vienas sąži- 
mo knvga vra puiki dovana ningas komunistas, kuris ne 
įvairiomis ‘progomis. | tik atsisakė rašyti prašymą.

Leidinio tiražas 1000 egz.! bet tą sukčiavimą pranešė 
sukrautas "Drauge“. Knygai apygardos partijos komite 
gaunama "Drauge“ (4545 tui.

ėmėjai. Nors. kaip patirtis 
rodo. jie liks geri Lietuvos GYVENIMO VINGIAIS,
draugai, bet akli ir nebyliai. dr P Kalvaitytės-Karvelie- 
Tai gyvasis tautos nuostolis.!^ 360 psl.. kaina . .$3.50. 
O kuriomis priemonėmis tas,
nuostolis, sakykite, beįma- VIENIŠO ŽMOGAUS 
nomas sumažinti, jei ne lie-| GYVENIMAS (apie Dėdę 
tuviškuoju švietimu? §erna). Antano Rūko> 206

Tad ir laukiame iš JūsuĮP8^’ ^a*na ......................
KĄ LAUMĖS LĖMĖ 

(apie Salomėia Neri), Pet
ronėlės Orintaitės, 234 psl.

ryžtingos ištvermės.

Jūsų

Instituto vadovybė

SAKINY 349 ŽODŽIAI

kaina ............................... $3.
SIAURUOJU TAKELIU, 

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

ATSIMINIMAI APIE

Apygardos komitetas, iš
tyręs reikalą, pareiškė No
vokubansko rajono komite
tui papeikimą ir įspėjimą. 
Bet niekas nebuvo patrauk
tas teismo atsakomybėn, vi- 

GERA KNYGA DOVANAI si pa,lko 8avo vietose- Ta

W. 63rd St.. Chicago. III. 
60629) ir pa? knygų platin
tojus. Kaina — $5.00.

Ją galite <puti ir Keleivy.

R. Skipitį“. Jame viename: *iADA«UA«
sakiny yra 30 žodžių, antra-' p L.K AŠARAS MA5K- 
me _ 40 žodžių, trečiame—| VOJE, Barboro, Armonie- 
66 žodžiai ir pagaliau ket- n®8’ 1)?‘-’ Kaina • • • $>•
virtame — 349 žodžiai. NEPRIKLAUSOMĄ LIE-

Tokio ilgo sakinio per sa- ™VA ,ATSTATANT R- 
vo ilgoką gy venimą dar ne- Skipičio, 440 puslapių, 
buvau skaitęs. Kama ............................... $o.

Bet. manau, geriau daro- 2VILGSNIS Į PRAEITI 
K- Žuko, 476 ps!., kai- 

............................. $5

čiau nukentėjo tas sąžinin-.
Jeigu norite kalbančiam i gasis komuniestas — jį iš ra-Į tie rašytojai ir spaudos 

angliškai padovanoti knygą jono pašalino. j bendradarbiai, kurie varto- na
tai pavirinkite dr. A. šapo- Tokie dalykai dedasi ko-'ja trumpesnius sakinius ir Tas knygas gante gauti 
koe "Vilnius ia the Life of munistų sukurtame "rojuje“ t trumpiau kankina redakto- Keleivio administracijoje 
Lithnania“, 174 psl., daug rengiantis minėti jo 50 metų rius. (636 Broadway, So. Boston,
paveikslų, kaina tik $1.50. amžiaus sukaktį. Ž-tis Mass. C2127).
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Maskvai nerūpi, kas 

Lietuvai geriau tinka
i

-t

Yra įmonė, bet nėra kame į 

gyventi

Lietuviai inžinieriai ir, Iš vilniškio Mokslo ir 
mokslininkai Vilniuj mano. Technikos (1967. nr. 2) žur- 
kad Letuvoj reiks statyti a- nalo pasakojimo, kad lietu- 
tomine energija varomą e- viai elektro-inžinieriai ir 
lektros jėgainę. Tokią išva- mokslininkai jau prieš devy- 
dą jie padarė pasitarime, i- nerius metus siūlę statydin- 
vykusiame "Techninės pa- ti Lietuvoje atomine energi- 
žangos klube“, kur tarp kitų Ja varomą jėgainę, susidaro 
dalyvavo ir pernai Amerikoj įspūdis, kad ir inžinieriams 
lankęsis akademikas A. Žu- bus anuo metu atsitikę pa- 
kauskas. {Mokslas ir Tech- našiai, kaip ir agronomams, 
nika. 1967. nr. 2). i Agronomai stengėsi plėsti

Pasitarime kalbėta, kad žaP**3™!
būtu pastatytos vi- ? Chruščiovas ltepe auginti 

jėga varomos' kukuluzus-
jeigu tį
sos vandens 
elektrinės, kiek tik jų Lietu- Inžinieriai siūlė ir projek-
„ - _____ „ . .. tavo pirma vandenines, pas-voje įmanoma pastatyti;-e- , . 1 . . ... 1,l4.' •••..•,. kui atominę jesainę. olektros energijos is jų Lietu- .. * y•i i ~ . i Chruscvos reikalams netrukus ne-! 
beužtektų. O šiluminėse jė
gainėse (kaip dabar baigia
moji statyti Elektrėnuose, 
tie Vieviu) kuras sudaro 70 
' savikainos, kai atominė- 
f * .< 2 0G, ir be to, atomu-;! 
nės jėgainės pamatymas per
pus pigesnis, negu šilumi
nės. . - j

Jau 1958 metais buvę siū-

sciovas su savo patarė
jais, nepaisydamas nei A. 
Sniečkaus nelabai drąsių už
tarimų, liepė pilnu greičiu 
griebtis šiluminės jėgainės 
statybos. Skirtumas tik tas, 
kad "kukurūzų era“ jau per
gyventa. o Elektrėnų jėgai
nės — dar tik prasideda.

Tiesa, lietuviams inžinie
riams galvos dėl to ne tiek 
skaur kadangi ne jie pro-

lyta planuoti atominę jėgai- jektuoja ir ne jie stato. Tik 
nę, o kol kas statydinti van- Elektrėnų jėgainės direkto- 
dens jėga varomas prie Ne- l iaus pareigos yra tekusios 
muno, kurios vėliau liktiyia-: lietuviui. Jis. Pranas Norei- 
galbinėmis. Bet Maskva tam ka, balandžio 8 d. Tiesoj pa- 
sumanymui pasipriešino (ta- šakodamas, kaip vyksta sta- 
da dar nepasitikėjo atomi-, tvba. pareiškė susirūpini
mų jėgainių saugumu), at-j mą esamomis jėgainės vei- 
mete ir Jurbarko jėgainę? kimo sąlygomis. Jai ne tik 
pianus ir įsakė neatidėlio- statyti, bet ir aptarnauti rei- 
jant statyti didelę (1.200. į Uia daug žmonių. O jiems 
000 K\V pajėgumo) šilumi-. gyventi Elektrėnuose dai
nę elektros jėgainę ties Vie-Į pei-maža vietos.
viu. Inžinierių - mokslininkųį "Elektrinė“, — sako di- 
nuomonė. kad vistiek reik- rektorius, — "jau artėja 
šią atomine energija varo-'prie projektinio pajėgumo, 
mos jėgainės, yra lyg nusivy- 0 gyvenamojo ploto tepasta- 
limo ženklas didžiąja Elek-į tvla tik du trečdaliai, kiek 
trėnų jėgaine. planuota. Dėl to susidaro

Nusivylimas gali būti-ipa-į rimtų sunkumų toliau Iš
grįstas ne ik šiluminių jė-' tant elektrinės statybą ir už- 
gainių neekonomiškumu, ly- tikrinant jos beavarinį dan
ginant su greit patobulėju- bą“. . _ .
siomis atominėmis, bet ir Paprastais žodžiais ta- 
tuo, kad Elektrėnų stoties riant, — nesistebėkite, jei į- 
statybą lydi nemaža nesėk- vyks (arba jau ir Įvyksta) 
mių. Ji buvo suprojektuota rimtų susitrukdymų statyboj 
maitinti gamtinėmis dujo- arba m nenumatyto masto 
ir.is iš Ukrainos. Bet statybą gedimų jau veikiančioj jė- 
vos įpusėjus, 1965 metais gainės daly...
paaiškėjo, kad dujotiekio 
vamzdžiai persiauri ir ne
spėja pritekėti dujų tiek. i 
kiek jėgainei reikia. Mask
voj dėl to kilo sąmyšis, buvo1

(E)

Lėlių teatras

Aktorius Balys Luko
šiaus nuo 1958 metų pabai-

nubausti projektuotojai (jų gos vadovaujamas lėlių teat- 
savi) ir buvo nutarta pakeis-i ras Vilniuje pagaliau gaus 
ti kurą. \ ietoj dujų imta. nuolatinę patalpą tam tiks- 
vartoti mazutas. Teko pa-j lui pastatomame name, 
keisti daug įrengimų. Reikė-: Čiurlionio gatvėj, 18 nr. 
jo įrengti mazuto laikyklą. | Ligšiol tas teatras veikė 
Tam kurui reikalingas dūm- "čigoniškai“, nuolat keliau-
traukis (250 metių aukščio, 
aukščiausias statinys Lietu
voje) ir dar dabar nebaig
tas. Mazutas tenka atsivežti 
traukiniais. Jo dūmai gresia 
už'c.šti didžiulius laukų ir 
mišiz j plotus sieringomis 
r ..oš lomis. Visa tai dar pa- 
.idina ‘atyb ir gamybos 

kainą.
Bet Elektrėnų jėgainė te

bestatoma. Liepos mėnesi ji 
jau turi pasiekti ( projek 
tinio pajėgumo (900 tūkst. 
KW). Anot Tiesos, Elektrė
nuose "pasiaukodami dir
ba“ Roitenbergai, Černy- 
chai, Tatarenkos, Pareckiai 
iš įvairių Rusijos kampų. Jė
gainė, matyt, bus užbaigta. 
Bet Vilniuje, atrodo, jau 
c”2.rsto. ar ji bus palaima, ar 
pinigą lyjanti pabaisa...

(Elta)

damas per vaikų darželius, 
mokyklas, įmones, arba 
rengdamas spektaklius savo 
repeticijų patalpoj, kur tik 
50 vietų. Dabar turės 250 
vietų salę.

(E)

Kalbėti tiesą yra buržua
ziniai prietarai. Melas yra 
pil: u., ^-i-isinama priemo
nė. Leninas

* * ♦

Visos 81 komunistinės 
partijos remia revoliucinius 
karus, kuriuos jos vadina iš
laisvinimo karais, bet kur 
tik laimi, ten tautas žiauriai 
pavergia.

Stalino žmonas Natieždos pa
minklas ant jos kapo Maskvos 
kapinėse. Ji. nepakęsdama Stali
no žiaurumu, nusižudė.

Dešimt mėnesių - tūkstantis 
aprengtų

Geriems talkininkams pa- lat kreipiasi i Balfą, prašy-' 
dedant, dabar Balfo centre darni pinigų. Per dešimt mė-l 
nuolat sudaromi ir paštan nėšių išsiųsta tik 25 rūbų 
gabenami individualūs rūbų siuntos į Vokietiją, pinigais 
siuntiniai. Per paskutinius sušelpta daug kanų dau- 
dešimt mėnesių (liepos-ko- giau. Vokietijoj rūbai bran- 
vo) Balfas išsiuntė 1.044 gesni kaip Amerikoj, bet 
siuntinius, kuliuose daugiau- mūsų šelpiamieji, matyt, no-

tūrą ir papročius išlaikyti— lietuvių, lenkų, rusų ir vo- 
krikščioniškoj ir lietuviškoj kiečių, 
meilėj darbuotis ir tą mūsų Ba|'fo mė inimas nusiųst; 
medę perduoti musų vaikų ilnnazijai Lietuvi
vaikams. Lietuviu \ asanu Endklolį(lija nepavyko“ 

dingo

ri nešioti vietinės mados, o 
ne amerikoniškus rūbus. Jei 
Lenkijoj siuvėjų yra ir leng
vai prisitaiko amerikoniškus 
apdarus, net jais didžiuoja
si. tai Vokietijoj, kaip ir A- 
merikoj. sunku siuvėją su
rasti, o ir surastasis nenori 
vartotų rūbų pertaisyti ir už 
darbą labai brangiai lupa.

Per paskutinius mėnesius 
išsiųsta dar vartotų rūbų į 
Prancūziją, Braziliją. Ar
gentiną, Italiją, Norvegiją, 
Austriją ir kitur. Į Argenti
ną bei Italija dar nugabenta 
po kelis didesnius maišus at
rinktų rūbų laivais.

Balfas — knygnešys

Kur tik galima, į vartotų 
rūbų siuntas Balfas visada 
įdeda ir lietuviškų knygų, 
žurnalų. Be to, per paskuti
nius dešimt mėnesių išsiųsta 
45 siuntiniai vien knvgų i

aų
16 gimnazija pilnai savo už
duotį atlieka ir pasiliks lie
tuvių tautos kultūros židiniu 
Vakarų Vokietijoje tol, kol 
viso pasaulio lietuviai, ne
žiūrint jų įsitikinimų, ją 
rems ii palaikys medžiagi
niai ir moraliniai. Toliau jis' 
prašė, kad visi evangelikai 
laisvajame pasauly nepalūž
tų dvasioje, nepasiduotų ki-J Petronėlės Orintaitės ef- 
tų įtakai ir pasiliktų ištiki-! liuotos apysakos “Teofilė 
mi mūsų brangiai Tėvynei nuo Kražantės“. Keleivio 
Lietuvai tol, kol išauš ta die- administracijoje ją galite 
na, kada galėsime visi su-j gauti už $2.00. 
grįžti kaip laisvi žmonės į Į 
nepriklausomą Lietuvą.

Bendra kalba, bendra kil
mė, bendra tūkstantmetinė! 
istorija su savo turtinga kui- ■ 
tūla bei tradicijomis mus vi- • 
sus apjungia ir suriša.

Raštu iš JAV sveikino Pa-i 
šaulio Lietuvių Bendruome
nės centro valdybos pirm.
J. Bačiūnas, Maž. Lietuvos

šia buvo rūbai.

Naujos medžiagos į Lietuvą

Visiem gerai žinoma, kad 
į Lietuvą ar Sibirą galima 
siųsti tik naujas medžiagas 
ir iš anksto apmokėti mui
tus. Per dešimt mėnesių Bal
fas išsiuntė 381 naujų me
džiagų siuntinį į SSSR. už 
kuriuos sumokėjo 41,240 
dol. grynais pinigais. Tais 
siuntiniais daugiausia pa
remti Sibiro tremtiniai. Vie
na kita šeima buvo paremta 
ir dėl to. kad pateko į ypa
tingą vargą. Tiesa, kažkur 
Rusijoje yra keli lietuviai 
kaliniai, kuriems labai 
trūksta maisto, tačiau to 
maisto nei įduoti, nei nu
siųsti iš Lietuvos neleidžia
ma. Tačiau maisto siuntiniai 
iš Amerikos t Balfo lėšomis) 
buvo įteikti. Taigi Balfas 
kas mėnesi turi sušelpti per
40 Sibiro seimų, tam tikslui Argentiną. Italiją, Braziliją, 
išleisdamas apie 4,000 dol. Australiją. Vokietiją. Tų 

siuntinių vertė siekė 2,200
Vartoti rūbai Lenkijos dol. Daug knygų paaukojo

4 . Balfui Liet. Enciklopedijos
lietuviams , t iz -• \ r>leidėjas J. Kapočius. A. Ra- 

Gerieji New Yorko ir apy- gelis iš Rochester, N.Y., ii 
linkės lietuviai vis dar pri- kiti. Taip pat kelis tūkstan- 
stato pakankamai gerų rūbų čius egzempliorių davė tėvai 
i Balfo centrą. Jie čia atren- saleziečiai iš Italijos. Šiuo 
kami ir siunčiami Lenkijos metu Balfas dar turi kelis 
lietuviams. Per dešimt mė- tūstančius egz. knygų ir apie 

J nėšių buvo išsiųstos 462 rū- 10.000 sv. rūbų, kurių gal 
bų siuntos maždaug 20 sv. pakaks iki naujo rudens der- 

| dydžio ir vertos apie 22.500 liaus.
I dolerių.

Lenkijos lietuviams pa- Balfui jau trūk>u ini 
skutimu laiku buvo nusiųsta

Vienas iš Įžymiųjų gengsteriu 79 vaistu siuntiniai, už ku- Dešimties menesių laiko- 
Sam Battaglia žygiuoja i Chica. riuos sumokėta 491 dol. tarpyje Balfas turėjo 90.121 
gos kalėjimą. Jis su pora kitę! Reikia pabrėžti, kad i dol. pajamų, o išleido 94,338 
tokiu paukščių nuteistas už vie-' Lenkiją vis d»ar negalima dol. Mažai vilties, kad sau
nos statybos bendrovės prievar-i nusiųsti nei lietuviškų kny- sais“ vasaros mėnesiais ne- 
tavimą sumokėti jiems $48,500.; gų. nei religinių dalykų. ' priteklių bus galima išlygin-

Balfo centras iš Lenkijos trūkumai bus dar dides-
--------- ------- , gauna per prašymų per RL nes lietuvių vargelis ne-

mėnesį. Deja. pusę jų tenka nustoja šakojęs ir lapojęs 
atidėti i stalčius, nes nors jie vasaią ir atostogų niekad 
lietuviškai, bet yra lenkų ar neturi. Tikimasi šiek tiek 
spekuliantu rašyti. Laiškuos bendros šalpos (Balfo) iž- 
iš Lenkijos negailima ašarų dą papildyti vieno testamen- 
ar aimanų, bet yra ir labai t0 palikimu. O gal kai kurio- 
daug melo. o tai nesunku se vietovėse baisiojo Birže

li nustatvti. kai palygini ivai- minėjimuose šalia gražių 
1 riais laikais ir įvairiais adre- žodžių Lietuvos kankiniams 
I sais rašvtus laiškus. Ypač bRs parinkta ir žalių dolerių

TERORO SKAIČIAI

Vilniuje leidžiamo žurna
lo “Komunistas“ sausio nu
mery rašoma apie komunis- 
tų teismus nepriklausomoje! 
Lietuvoje (nuo 1919 
1940 m.).

Per ta laika Lietuvos teis

pirmi keturi tomai 
lenku cenzūroje.

K.L.J.

JUK NETURITE?

NAUJOS AKĖČIOS

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

Rezistencijos Sąjūdžio pirm. 
J. Stiklorius. inž. E. Mano- 
maitis ir A. Puskepalaitis iš 
Bostono ir kt.. V. Zaikaus
kas iš Australijos ir tt.

Darbotvarkėje buvo ir i 
kun. A. Trakio iš Chicagos! 
magnetofono juostelėje i-- 
kalbėtas pranešimas “Lie- į 
tuviai evangelikai Amerikos! 
kontinente — jų vargai ir j 
laimėjimai“.

Į vykdomuosius organus! 
išrinkti: senjorais — kun. 
A. Kelelis ir kun. A. Trakis. I 
Kunigas A. Keleris vra Yy-; 
riausios Bažnyčios Tarybos: 
prezidiumo pirmininkas, o j 
kun. A. Trakis vicepirminin
kas. Garbės senjoru išrink-

Knygos 
j alinimui

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

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

tas kun. Adomas Gelžinius. MEŠKIUKAS RUDNOSIU- 
vicesenjoru — kun. Juozas ( KAS. eiliuota pasaka, para- 
Urdzė.

Į Vyriausiąją Bažnyčios!
Tarybą išrinkti 25 nariai iš
sekančių kraštų: kun. A. Ži
linskas ir M. Šulmistras iš 
Kanados: M. Naubaras. dr. 
Algimantas Kelertas, Jonas 
Kasparaitis, Kristupas Ki
kutis. Vytautas Glažė, inž 
Eugenijus Manomaitis. kun. 
dr. M. Kavolis. M. Purvinas 
iš Amerikos Jungtinių Vals
tybių : Jurgis Reizgys ir V. 
Žalkauskas iš Australijos: 
kun. A. Putcė ir Ernstas Glo- 
žaitis iš Anglijos; kun. A. 
Gelžinius, kun. J. Urdzė, 
kun. J. Stanaitis, Marija Ki- 
lienė, dr. A. Gintautas. E. 
Žilius, J. Pareigis, M. Posin- 
gis. J. Rupkalvis. Fr. Skėry? 
ir Fr. šlenteris iš Vokietijos.

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

BALTOSIOS PELYTĖS
KELIONĖ Į MĖNULĮ, 

parašė Danutė Bindokie- 
nė. 58 psl., kaina .... $1.50

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

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

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

mėgstama meluoti apie kū- kankinių šalpai. Pinigai 
no trūkumus. Taip ir atrodo, slysta iš Balfo greičiau uz 

, kad Lenkijoje gyvena tiktai kitas gėrybes dėl to, kad uz 
nistinę veiklą“. Per tą laikai berankiai, bekojai, akli, kur- siuntinius Sibiro kankiniams 
mirties sprendimų įvykdytai ti, vien našlės ir našlaičiai, reikia tik grynais mokėti, 
40, iš jų 18 komunistams.

Vokietijos lietuviai

mai nuteisė 3.096 "antifašis 
tus“. iš jų 2,324 už “komu-

Skirstant nuteistuosius 
pagal tautybę, lietuvių būta 
62.4 G, žydų — 31.6G, rusų 
3.8' < ir kitu—2.2'ž.

taip pat pinigais tenka remti 
tremtinių mokyklas Europo 
je, ir pinigų labiausiai prašo 
senukai bei ligoniai, likę 

Daug sunkiau patenkinti okieujoje.
Vokietijos lietuvius. Šie nuo- Balfo Reik. Vedėjas

prašo pinigų

LIETUVIAI KITUR

VOKIETIJA

Lietuvių evang. liuteronų 

sinodas išeivijoje

Padalinkime nuteistųjų 
komunistų skaičių 2324 iš 22 
(tiek metų Lietuva buvo ne
priklausoma), ir gausime, 
kad kasmet komunistų buvo 
nubausta po 106.

Tai, kaip komunistai sa
ko, "baltojo teroro“ aukos.

O dabar pažiūrėkime,
koks jra "raudonasis tero- Baiandžio 21.24 dienomis
ras • Bad Godesberge, Pabaltie-

Per vienerius komunistų čių krikščionių studentų na- 
viešpatavimo metus Lietu-: me, posėdžiavo Lietuvių e- 
voje (nuo 1940 birželio iki vangelikų liuteronų bažny- 
1941 m. birželio) suimta, čios sinodas (aukščiausioji 
nuteista, dingo apiel2.000 dvasinė taryba), kuriame 
žmonių, išvežta į vergų dar- dalyvavo 27 asmenys spren- 
bus 34.260. sušaudyta ar ki-‘ džiamuoju balsu, trylika 
taip nužudyta apie 1,200. 1 balsavo korespondenciniu

Jis gavo 
žodžiu ii

žodžiu
Skėrvs

būdu iš užjūrio, 
daug sveikinimų 
raštu.

Tarp sveikintojų 
mokytojas Fricas
sveikino Vasario 16 gimna
zijos vadovybės, mokytojų, 
mokinių ir Evangeliku Jau
nimo Ratelio vardu. Jis pa
brėžė. kad mes. lietuviai e-•t e
vangelikai. išeivijoje norime 
su visais kitais lietuviais, 
tiek tėvynėje ir laisvajame 
pasauly, iš mūsų tėvelių pa
veldėtą tikėjimą, kalbą, kul-

"MES VISADA TURIME

STOVĖTI UŽPAKALY“

Gausūs laiškai iš Suvalkų 
trikampio dažnai pamini, 
kad Lenkijoje lietuviai yra 
skriaudžiami: "...mus laiko 
paskutinėj vietoj. Ka? tiktai 
geriau — atitenka lenkams. 
Mes visada turime stovėti 
užpakaly. Ir už mažiausią 
dalykėlį mus visur skundžia 
ir turim kentėti“.

Punsko apylinkėj yra net 
devynios pradžios mokyk
los, kuriose pirmuose sky
riuose mokoma vien lietu
viškai. Tai lietuviškų kaimų 
mokyklos: Zvinkeliai, Vai
takiemis, Navinykai, Punsko 
km.. Pristavoniai, Vaičiuliš- 
kiai. Valinčiai, šlynakiemis 
ir Vidugiris. Ten tik trečia
me skyriuje pradedama 
dėstyti lenkų kalba ir penk
tame — rusų kalba. Apylin
kėje yra dar septynios mo-

GINTARO TAKAIS, J. Na- 
rūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų. 64 psl.. kaina $1.80. 
J7NTARĖLĖ, J. Narūnės 

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

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

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

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

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

AUKSO ŽĄSIS, pasakiš- 
ta 3 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkelevičiūtė, 
159 pusi., kaina $2-

Už šį veikalą autorė 1961 
netais gavo L. Bendruome- 
įss jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 
jį Chicagoje yra susuktas

kyklos. kur 4 vai. savaitėje :fiĮmag, Į<uri0 paveikslais pa-
dėstoma lietuvių kalba. 

Punsko gimnazijoje mo
koma net keturios kalbos:

mostą ir ši knygą.

OOOCOMOOOOOOMMMMa
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

TAUTOS FONDUI

$100

Nepriklausomos Lietui os 
buv. generolas Stasys Pun
dzevičius, kaip karys, giliai 
suprasdamas svarbą ir rei- 

i kalingumą remti Vyr. Liet. 
Išlaisvinimo Komiteto (Vli
ko ) darbus ir pastangas Lie
tuvai išlaisvinti, savo miru
sios žmonos Teofilės Pun- 
dzevičienės atminimui pa
gerbti Įteikė Tautos Fondui

Į auką 100 dolerių. Tautos 
'■ Fondo valdyba nuoširdžiai 
Į dėkoja ir praš okitus tautie

čius pasekti jo pavyzdi.

T. Fondo adresas: Natio
nal Fund, 6414 56 Dd., Mas- 
peth, N.Y. 11378.

kad Amerika čia nekalta. 
Žmonės nori pakajaus.

— Tas tiesa, tėve, Ameri
kos žmonės karui priešingi. 
Tą parodo milžiniškos pro
testo demonstracijos prieš 
karą. Bet valdžia nori karą 
tęsti, kad galėtų Vietname 
isittfiįtinti, kaip Įsitvirtino 
Korėjoje. Formozoj. Filipi 
nuos ir kitur.

— O aš, Maiki. kitaip ro-
i kuoju. Kaip aš figeriuoju,
' tai mūsų prezidentas ir šian- 
i dien sėstų prie derybų stale

—- Tegul bus pagarbintas. \ietoj, kur, sakoma, tos trys' karui baigti, jei tik šiaurė? 
Maiki! piemenėlės ją mačiusios. ■ Vietnamas nesiųstų daugiau

— O kas daugiau ? i . ~7 ^a* Pasakyk» kiek gayo vaisko Į pietų Vietna
— Nu, daugiau tai jau tu iš viso yra panelių švenčiau-į Ale šiaurės Vietnamą; 

man pasakyk. Vot, iš vii o- 
zyk, kokios tautos buvo Fa
tima.

— O kodėl ji tėvui parū
po .

— Parūpo valuk to, Mai
ki, kad seniau tokiu vardu 
Amerikoj buvo vadinamos 
cigaretės. Aš pats jas rūky
davau. Ant baksiukų buvo 
parodytas ir jos pikčeris. G 
dabar gazietos rašo. kad Fa- 
tima yra mūšy bažnyčios 
šventoji. Tas, Maiki, sumai
šė man galvą. Visų šventųjų 
litaniją aš žinau ant pome- 
ties. ale šventos Fatimos var
do tenai nėra; todėl aš ir at 
ėjau paklausti tavęs, kokio; 
ji buvo tautos.

— Gerai, tėve. galiu pa 
aiškinti. Ta Fatima. kurio; 
vardu tabako kompanijos 
bizniei iai garsino savo ciga
retes. buvo Mahometo duk
tė, taigi arabų kilmės, ir j 
nėra katalikų bažnyčios 
šventoji. Ar to užtenka?

— Ne. Maiki. man to ne 
užtenka.

— Kodėl?
— Nu, jeigu ji nėra mūši 

bažnyčios šventoji, tai kode.’ 
dabar popiežius nuvažiavo 
jai melstis, kad sustabdytų 
Vietnamo karą?

— Ta Fatima, tėve, kui 
praeitą savaitę popiežius 
nuskrido melstis, yra tik vie
tovės vardas. Tai yra nedi
delis portugalų kaimelis, a 
pie 90 mylių nuo Portugali
jos sostinės Lisabonos. Ka
talikai tiki, kad ta vietovė 
yra stebuklinga, nes 1917 
metų gegužės 13-tą dieną, 
kai Europoje siautė Pirma
sis Pasaulinis Karas. Fati- 
moj, sakoma. Įvyko stebuk
las.

. — Koman. koman...
-— Sakoma, kad trim ma

žom mergaitėm tenai pasiro
džiusi Panelė švenčiausia ir 
liepusi melstis, kad tas karas 
sustotų. Taigi dabar, kai

šių:
— Tėvas turėtum geriau 

žinoti.
— O tu nežinai?
— Aš žinau tik viena.

ant to nesoglasnas ir darg 
nieko neatsako, gaip mūši 
Vašinktonas ištiesia jan 
pakajaus ranką.

VT .. ... . .. i —Taip. tėve. aiškina pat;- Nu. tai kodėl popiežius į Waghin^ ir d ka< 
negalėjo jai pasimelstų bu-• tUo tiRi nes paviršium žiū
damas Rime. Juk Rymas j rįnt atrodo. Bet teisybi 
yra arčiau prie dangaus, ne-l lūdi iliau ir daugelis jo, 
gu tas portugalų kaimas. ar,*ema£

MAIKIO IR TĖVO

KRAITIS

Aukojo po $1: Žilinskas, 
VVeenhaivken. N.J., Bara
nauskas, Bonx, N.Y., J. Kut
kus, Bridgeport. Conn.. A. 
Vilėniškis iš Dorchester, 
Mass., A. Natkus, So. Bos
ton, Mass.. C. Ablan. Lake 
Placide, Fla., Melkus, Mas- 
peth, N.Y., S. Jankauskas, 
Montreal. Canada. Bradčiu- 
lis, Chicago. III.. J. Kendo- 
rius, Montreal, Canada, Vis- 
keliai, Boyle. Alberta. J. 
Krikštolaitis, Cleveland, 0- 
hio, K. Jonikas, Phila., Pa., 
M. Kirkus. LaSalle. Canada.
P. Korla. Schenectedy, N.Y.,
J. Gatautis, Verun, Canada. 
M. Šaulys. Pittsburgh, Pa., 
T. Vilkas, So. Boston, Mass.,
J. Gužauskas. Wenagan, III..
M. Kamins. Detroit. Mich., 
A. Padvik, Fairvieiv Hights. 
Ilk. P. J. Ekelevich, Neivark.
N. J., J. Strumskis, Brockton, 
Mass., R. Putman, Kenosha. 
Wisc., A. Aleknavičius, 
Montreal, Canada. J. Skirus, 
Tacoma. Wash., S. Mazu- 
raitis, Montreal, Canada. P. 
Benis, Millinocket, Me., V. 
Jasinevičius. Hamilton, Ca
nada, W. Alukonis, Hudson. 
N.Y.. F. Smilger, Knox, Ind.. 
J. Lubickas. Baltimore, Md., 
E. Talalavage, Worcester,; 
Mass., M. Tamošiūnas. Wor-i 
cester. Mass., S. Obrikis.i 
Millinocket. Me., Strums-1 
kis, N.Y. Hills. N.Y., M. 
Peik, Racine. Wisc., Miller. 
Racine. Wisc., S. Sargūras, 
Chicago. Ilk, A. Stonis. New 
Kensington, Pa.. T. Meški
nis, Worcester. Mass., J.

Taip atrodo koplyčia Fatimoj (Portugalijoj), kur prieš 
50 metų esą pasirodžiusi švenčiausioji Mergelė Marija. 
Gegužės 13 d. ten buvo nuvykęs popiežius Paulius VI 
ir laikė pamaldas už taiką Vietname.

lt knygų už $2 <

ne Nu.- Kodėl popiežius neno I, ~ "“• Jel«u ,tu,«. mataI 
rėjo melsti Romoj, aš. tėve.! koma,n l’asak-vk >r man 
nežinau. Gal ši klausimą ga-! kaiP J* atrodo, 
lėtu tėvui išaiškinti klebo- i Teisybe yra tokia, tėve 
nas. Paklausk jo. kad karo nugarkaulis yrr

— Maiki, jei tu nežinai 
tai nežinos ir klebonas.

— Tokiu būdu, tėve, klau 
simas liks neišaiškintas.

— Ale tada. Maiki. bu; į 
kitas klausimas. Jeigu po 
piežius nenorėjo melstis Ry
me, tai kodėl jis nenuskrick 
mūsų Lietuvon, kur yra dau
giau cūdaunų vietų, negi 
Portugalijoj, ką? Juk ir Ši 
luvoj Panelė Švenčiausk 
vienai piemenei pasirodė 
ant akmens. O kai dabar ko 
munistai ienai platina be 
dievybę, tai popiežiaus atsi
lankymas galėtų ir juos pa- 
klupdvti. Jie gai net ii 
džiaugtųsi, ba ir jie priešing 
Vietnamo karui.

— Aš nemanau, tėve, kac 
komunistai džiaugtųsi.

— O aš mislinu. kad 
džiaugtųsi. Juk Maskva 
nuolatos reikalauja, kad ta? 
karas būtu sustabdytas, ai 
ne?

— Bet jie nesimeldžia 
Panelei švenčiausiai, kurią 
viena Šiluvoj piemenė užmi
gusi sapnavo. Kas tiki to
kiais stebuklais, tas klaidina 
žmones ir palaiko prieta
rus, jie sako. Ir todėl jie ne
tiki. kad popiežius savo mal
domis sustabdytų karą.

— Nu, tai kas galėtų tą 
karą sustabdyti?

— Amerika, tėve.
— Maiki. Amerika seniai

Vietname eina žiaurus ka- į jau nori jį baigti, 
ras ir galo jam dar nešima-1 — Nori baigti, bet vis ka- 
to. tai popiežius nutarė nu- liauja ir vi-; daugiau karą 
skristi Portugalijon ir gegu- plečia. Kaip tėvas tokį ’’no- 
žės 13 dieną pasimelsti Pa- ra“ supranti?

Lietuviai Australijoje
Kas tada būtų? Naujos sportininkų 

vadovybės
Australijos lietuvių bend

ruomenės laikraštis
pastogė“, šių metų gegužės sporto klubo ”Varpo“ meti- 
1 d. numeryje pažymėjusi, niame susirinkime, kuris bu- 
jog esama lietuviu, kurie vo balandžio mėnesį, išrink* 
tvirtina, kad lietuviška veik- ta nauja SK valdyba šios su- 

o. , u u i la ir lietuvybė iš viso nerei- dėties: pirm. A. Bladzevi-
Stankus. Hamilton, Kanada, kaijnga tarp kitko šitaip Į i čius. vicepirm. A. Baikaus-
M ii . rk- L tu 1 a d tai atsako: Ikas’sekr-V- Ališauskas, ižd.
J Ulei, L hieago, Ilk. A. Po- "Pabandykime tik įsivaiz-i A. Adamkavičius ir ūkio va

duoti. kas atsitiktu, jeigu idovas O. Baltrušaitis, 
šiandien visa lietuviškai Adelaidės sporto klubo 
veikla nutrūktu, likviduotų-! "Vyties“ metiniame susirin- 
si: niekas nieko neorgani-į kime balandžio 2 d. taip pat 
zuotu, sustotų lietuviška; išrinkta nauja klubo valdy- 
spauda, išsiskirstytų chorai,; ba: pirm. S. Urnevičius. sek 
niekas nerengtų kas šešta
dienį lietuviškų vakarėlių.

’Mūsų Melbourno (Victoria)

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

Lietuvos socialdemokratų 
partijos programinės gairės,

• 32 psl.. kaina 20 centų.
į Tavo kelias į socializmą,
i (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.
Kauskio). 51 psk, kaina 25 
centai.

Materialistiškas istorijos
supratimas, 80 psk, kaina 
20 centų.

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

Ant rytojaus po socialės 
revoliucijos, (K. Kautskio), 
111 psk. kaina 35 centai.

Tikra teisybė apie Sovietų
Rusiją, (J. Januškio), 96 
psl, kaina 50 centų.
- Juozas Stalinas, 32 psk, 
kaina 25 centai.

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

pietų Vietnamo žmonių ko 
va prieš savo militaristų dik 
tatūrą. Tai yra vidaus karas 

i Visų pirma tenai sukilo stu 
dentai ir budistai prieš ka 
talikų diktatorių Diemą. Vė
liau prie sukilėlių prisidėję 
ir komunistai. Katalikai 
diktatorius pasiliko beveik 
be šalininkų, nes katalikų te 
nai nedaug, vos 1 iš 15 gy 
ventojų. Ir jo diktatūra būti 
jau seniai nuversta, bet bu 
vęs mūsų prezidentas Eisen- 
hoįveris davė jam paramos 
Atėjęs po jo prezidentą? 
Kennedis tą paramą dar pa 
didino. Kai mūsiškė valdžk 
pradėjo remti Diemo dikta 
turą. tada šiaurės Vietna 
mas pradėjo remti pietų 
Vietnamo revoliuciją. Johr 
sonas pradėjo jau tikrą ka
rą prieš revoliucionierius. 
Todėl pietų Vietnamo revo
liucionierius pradėjo remti 
ir Sovietų Rusija. Mūsų pre 
zidentas dabar jau siūle 
šiaurės Vietnamui taikytis. 
Bet jeigu šiaurės Vietnamas 
su Amerika susitaikytų, tai 
pietų Vietnamo revoliucio 
nieriai pasiliktų be paramos, 
kai tuo tarpu Amerika rem
tų to krašto diktatūrą. Revo 
liucionieriai būtų sunaikin
ti, ir Amerikos kapitalizmas 
turėtu sau užtikrintą koloni
ją pietų Vietname. Štai, tė
ve. kodėl šiaurės Vietnamas 
nesutinka taikvtis ir kodėl 
ponas Johnsonas nenori 
baigti karo. nors ir sako, 
kad nori.

cius. Rockford, Ilk. J. Šilei
ka. Chicago, Ilk, O. Kovas. 
LaSale, Canada, J. Rimutis, 
Montreal. Canada, J. Ma- 
sauskas, Welland, Ont.. I. 
Umar as, Detroit, Mich.. A. 
Stulpin, Laconia. N.H.. V. 
Svekla. Phila., Pa.. J. Mar
kūnas, Worcester, Mass., A.
J. Urban. Rockford. III.. A. 
Alminauskas. Chicago. Ilk.
K. Lingauskas, Windsor 
Looks, Conn.. J. Kranklys. 
Brooklyn, N.Y.. M. švamba- 
ris, Gary, Ind., Elaskevich. 
Camden, N.J.. J. Rudukas. 
Delhi, Ont.. M. Aglinskis. 
Pittsburgh, Pa., R. Yatulis. 
Welland. Ont. Can.. A. La
pinskas. Laivrence, Mass., 
C. Kaupelis, Hagman, N.Y.. 
K. Vaičius. Dorchester. 
Mass., E. Gudinskis. May- 
nard. Mass.. J, Višniauskas. 
Gardner, Mass., J. Stankevi
čius, Worcester. Mass., J. 
Gaspariūnas. Laivrence. 
Mass., K. Minca, Cleveland. 
ve. N.Y., A. Stapulionis. 
Ohio. J. čepukas. Clen Co- 
Dorchester, Mass.. A. Gali
nis, Waterbury, Conn., ir 
Machonis. Moundsville, W. 
V.

Ką tik gavome:

B. Nemeika, vicepirm. J 
Jaunutis, ižd. R, Sidabras

koncertų, susirinkimų. Nie- sporto vadovas P. Andrijai- 
kas nelįstų Į akis. prašydamiį tis. 
auku ir tt. ir tt. žodžiu, for-:
maliai lietuviška veikla iš
blėstu. o mes paliktume be 
kontaktų, be ryšio, be kultū
rinės ar pramoginės lietuviš
kos veiklos. Būkime tikri, 
kad toks gyvenimas pasida
rytų daugumai mūsų tuščias 
ir beviltiškas. Mes būtume 
tik darbo jėga svetimame

Nauja valdyba

Adelaidėje balandžio 23 
d. Įvykusiame visuotiname 
susirinkime Adelaidės Lie
tuvių Bendruomenės apylin
kės valdyba išrinkta tokios 
sudėties: pirm. V. Raginis 
(buvęs 10 metų iš eilės Ade-

krašte be socialinio gyveni- Ia*^es Lietuvių S-gos pirmi
nio. Būtume tik bedvasės 
tuščiavidurės figūros, kurios 
diena iš dienos dirba, kad 
pragyventų, ir gyvena, kad 
dirbtu. Daužau nieko. Ta1’ 
būtu kiekvieno mūsų dvasio
je atsivėrusi baisi ir nepake
liama tuštuma, kuri dauge
liui to oal ir kiekvienam) 
pasidarytu nepakeliama.“

Bendras protestas

Australijos lietuvių, lat
vių ir estų bendruomenių at
stovai, susirinkę posėdžio

Po 50 centų: S, Šurkus.
San Jose. Cal., C. Virmaus- 
kis, Chicago. Ilk. M. Mason. Adelaidėje (Pietų Australi 
Calimesa. Cak, R. Sanaus- jos sostinėje), parašė ir pa- 
kienė, Micbeison. Pa., Čepu- siuntė protestus Anglijos 
lis, Rockford. Ilk, Thornas, premjerui H. Wilson, Angli- 
Chicago. III.. A. -Jarašiūnas, jos opozicijos lyderiui E. 
;Cleveland. Ohio, R. Siskin. Heath ir Australijos federa- 
Seattle. Masb., V. Binkaus- linės vyriausybės galvai min. 
,kas, Anmsterdam, N.Y.. V. pirm. H. Holt ryšium su 
.Žilinskas. Brooklyn. N.Y.. prieš karą deponuotais Pa- 
įF. Kazlauskas, Hartford, baltiio valstybių fondais 
Conn., A. Skučienė, Plain- Anglijoje, kuriuos Anglijos 
-field. N.J., N.J.. Royal Pro- vyriausybė ketina perduoti 
duets. NA.. A. Barvickis, Sovietų Sąjungai. 
Branchlich. P. Simonaitis.
Chicago. I11-, A. Rinkus, ---------------------- ----
Brooklyn. N.Y., A. Biekša,
ĮLos Angeles. Cak, F. Janu-

ninku; Sąjunga pastatė ir 
išlaiko Lietuvių Namus), 
A. šliužas, skulptorė Ieva 
Pocienė. J. Neverauskas ir 
Daina Maželytė.

Adelaidėje, kurioje gyve
na apie 1,800 lietuvių, susi
rinkime dalyvavo vos kelios 
dešimtys. Tuo tarpu gi mi
nėjimuose, kultūriniuose po
būviuose, pasilinksminimuo
se ir kt. lietuviai dalyvauja 
labai gausiai,

J.A.

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOJ 

IMPERIJA SOVIETŲ
■

RUSIJA

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

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

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

Nardžio pulkas, 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 psk. 
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10. 
minkštais — $8.

Lietuvos konstitucinės tei- 
• sės klausimais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas, 178
psk, 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.

Užteks, Maiki. Aš no-1 šonis, Neiv Britain, Conn. ir 
riu pamislyti, ar iš tikrųjų p J. Smilgis. Grand Rapids,

nelei švenčiausiai toj pačioj i — Aš suprantu, Maiki, taip yra, kaip tu sakei. i Mich.

Kiti aukojo po mažiau. 
Visiems aukojusiems ta-; 

riame nuoširdų a č i ū !
Keleivio administracija 

au. -So-'Vfe 'L-

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

Joje smulkiai aprašyta LAUMIŲ JUOSTA. Bro- 
bolševikinio teroro sistema, niaus Railos akimirksnių 
tos vergų stovyklos, kuriose; kror ikų I dalis, straipsnių 
kentėjo ir žuvo mūsų rinkinys. 348 psl-. kaina — 
broliai, seseris, giminės ir minkštais viršeliais S2.50, 
draugai. Knygos kaina —į
75 centai. ,
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MOTERŲ SKYRIUS
K. BALTRU KON IS

Degliukas
Netrukus saulutė užslinko už pakluonyje augančio 

beržo. Tai buvo ženklas, kad tėtė jau turi pareiti. Sutikau 
aš ji prie vartelių, apsimesdamas, lyg namuose nieko pikta 
neatsitiko. Deja. ne tokios būta mamos. Ji tuojau jam 
viską piktai išaiškino. Tėtė pažadėjo tuoj pat paršeli su
tvarkyti. Nedelsdamas susiieškojo gabalą klumpinės vie
los. pasiėmė nuo lentynos bružekli ir ėmė vieną tos vie- 
galą smailinti. Padarė lyg ilgą adatą. “Dievulėliau“— 
pagalvojau. —"jau Degliukui ir vėl pirtį rengia“. Taip ir 
buvo. Įkišo tėvas vielą ugnin, palaikė, kol paraudo, ir iš
ėjo laukan. Alano ir blusos numirė iš baimės. Tėtė tvartan. 
aš iš paskos. Vidun bijau eiti, nes jis gi iežtas. nemėgsta, 
kai vaikai kiša nosį į jo reikalus. Slapstydamasis nuslin
kau tvarto užpakalin. Ten buvo murzinas nedidelis lange
lis. Man. mažam vyrui, jis buvo neįmanoma pasiekti. Ma
no laimei netoli riogsojo sena statinaitė. Aš ją prisiritau 
prie sienos, šiaip taip užsirangiau ant jos ir prikišau veidu
ką prie stiklo. Be galo panūdau pamatyti, kokius vaistus 
tėvas duos paršiukui su ta viela.

Tėtė iš pradžių Degliuką glamonėjo, kasinėjo, bet 
staiga nutvėrė ji ir įsikišo tarpkojin. Vargšelis baisiai kly
kė ir spardėsi užpakalinėmis kojomis. Man rodėsi, kad jis 
šaukiasi mano pagalbos. Užėjo staigi pagunda šokti nuo Į 
statinės ir bėgti į tvartą Degliuko gelbėti. Tačiau pajutau, • 
kad aš. mažas pipiras, tėtę tik suerzinsiu ir dar ko gero 
galiu pats nukentėti. Tuo tarpu tėtė visai nesijaudindamas 
viena ranka išsitraukė vielą iš tarplūpio. o kita ranka su
gniaužė spiegiančio paršiuko snukutį. Atrodė, kad jis pa
skendo didelėje tėtės saujoje. Paišiukas nustojo klykęs, 
nes tėtė ne juokais sugniaužė jo burnelę. Staiga šnipuką 
užvertė aukštyn ir nutaikęs dūrė ta viela į lūputę. ”0, Jur- 
gutėliau,“ — pagalvojau. — "tėtė nori snukutį užrakinti, 
kaip jis vartelius užrakindavo, užsukdamas juos viela, 
kad aš iš kiemo neišbėgčiau.“

*
Perdūręs lūputę, vielą susuko ir pusgyvį Degliuką Į 

paleido. Jis neramiai iš skausmo ir baimės sukinėjosi. Aš 
pasijutau visas šlapias. Nusiritau nuo statinės ir. dantukus 
sukandęs, nuėjau prie kūdros atsikvėpti. Ten buvo plati 
didelė skalbimo lenta. Aš atsisėdau ant jos, įmerkiau ko
jas į vandenį ir įsmeigiau akis vandens gilumon. Norėjau 
atsikvėpti ir užmiršti paršeliui padarytą skriaudą. Mačiau 
vandenyje savo šešėlį, veidą. Negalėjau suprasti, kaip aš 
galiu būti čia pat ant lentos ir tuo pat metu vandenyje. 
Negalėjau suprasti, kodėl tėtė, toks geras man. skriaudžia 
mažą gyvuliuką. Neaišku mūn buvo. kodėl varlė, iškišus j 
galvą iš vandens, praryja belekiantį uodą. Nesuprantama 
buvo, kaip mažutės vikrio? žuvelės, kurios man atrodė to
kios nekaltos ir nepaprastai gražios, nesivaržydamos lyja 
vandens vabalėlius. Didelė mįslė man buvo ir tada, kai 
mačiau varnėną. Jis, nutvėręs pašalyje šliaužiantį slieką, 
nutūpė pr ie inkilėlio ir atidavė jį savo vaikams, kurie jį 
sudraskė ir bematant prarijo. Taip geroką pusvalandį be
stebint nesuprantamus reiškinius išgirdau mamos balsą, 
kviečianti mane vakarienės. Šiaip jau judrios mano kojos 
sunkiai mane nešė trobon. Vyrą, kupiną neišaiškinamų 
mįslių! Mama pašiepiamai juokėsi, kad dabar tas padauža 
gėlių neknisinės. Aš nieko neatsakiau, tik spr andą įtraukęs
nulindau užkrosnin. Ten murksojo didelis juodas katinas. 
Akis primerkęs spoksojo jis į mane. o aš į jį. Jo lėlytėse 
vaidenosi piktas tėtė su raudona viela. Kai jis ėmė žiovau
ti, mačiau jo aštrius dantis ir didelę gerklę. Prisiminiau, 
kaip jis negailestingai triuškino vakar pagautą pelę ir 
su kauleliais ją pralijo. Nemėgau aš pelės, bet šlykštus 
man buvo katino snukis. Nusisukau nuo jo. Šiaip taip su
pigčiau mamos paduotą bulvienę su mediniu šaukštu į 
savo pilvuką ir netrukus užmigau.

Olandijos karališkoje šeimoje berniukas bebuvo gimęs 
1851 m., todėl ten ir šiandien karaliauja moteris, šio
mis dienomis princesė Beatrix. ištekėjusi už vokiečio, 
pagimdė sūnų. Jis po savo motinos mirties paveldės jos 
karūną, bet tada gal ir Olandijoje jau niekas karaliaus 
nebenorės.

r ~.S' - S 's- -52525552-5252-52:

Kazys Bradūnas

PAVASARIO SONATA

A 11 e g r o

Nors netikiu žemes dievais.
Bet einu jų pramintu keliu.
O išplaukti mirties laivais 
Su nemirtingais dievais 
Ir norėdamas nebegaliu.

Kai tu magiškais pirštais vedžioji 
Ištvinusių upių vagas,
Kai medelių viršūnė lanksčioji 
Rašo laiškus ant melsvo dangaus,

Kai ledinės vandenio akys 
Atanka žydriąja gelme,
Ten debesų skridime,
Pavasari, broli benami.
Nusinešk ir mane.

(Iš ką tik išėjusios Kazio Bradūno poezijos knygos 
“Sonatos ir fugos“, kurią išleido Mykolą- Morkūnas.)

?2.5252-52-S-525252525252>2V 2525252:®

* * ♦

Praėjo vasara. Degliukas užaugo. Jam padarytos 
skriaudos turbūt nė neprisiminė, nors viela palūpyje tebe- 
kabojo. Tėvai jį geriau šėrė. visai neleido laukan. Jis pasi
darė riebus, tingus, sunkiai judėdavo. Vadindavo jį jau 
penimiu. Mūsų draugystė buvo vis dar nuoširdi, tik man 
kai kada nepatikdavo jo nerangumas.

Svečiavosi pas mus kartą teta. Mama pakvietė ją ir 
vėl atsilankyti per skerstuves, kurios būsiančios per Kalė
das. Meitėliukas esąs jau pakankamai nupenėtas. Mano 
ausys pastiro iš nustebimo. Niekaip negalėjau suprasti, 
ką reiškia skerstuvės ir ką tatai bendra turi su meitėliuku. 
Lindo į galvą įtartinos mintys, kad penimiui rengiamos 
kokios nemalonios išdaigos. Bet už ką gi dabar? Jokios 
skriaudos jis niekam nepadarė, iš tvarto neišeina. Už ką?

Teisės patarimai Naujausios
KNYGOSAdvokatė M. šveikauskienė sutiko atsa 

kyli į Keleivio skaitytoju klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendru

Klausimus ir u CHICAGOS ISTORIJA.
skvriuje ' l>ala^, A,leksa?. Aumbroze.- 

. I 664 psl., daug iliustracijų, į- 
lišta, kaina $10.

informacinio pobūdžio, 
sakymus spausdinsime šiame 
Laiške reikia paž: mėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiui
adresu:

M. Šveikauskas, Attornev at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston, Mass. 02131.

Klausimas rime. negalėsime išrikraus-
Į tyti. Susitarėme, kad pasku- 

į Su vyru išsinuomavome tinio mėnesio nuomą sumo- 
’ butą Nevv Jersey valstybėje.' kėsime dalimis: po 40 dol. 
Sutartis —vieneriems me- jau išsikraustė, o jis kiekvie- 

; tams: vieno ir*ėnesio nuo- ną kartą, gavęs šią sumą. to- 
mos dydžio “security“. Pa- kia pat sumą išsiųs mums at- 

; gal sutarti išgyvenome pil-Į gal, ’’s~curity" grązi-
' nūs metus. Buvo sutarta,
kad "security“ pinigai būsią,
sugrąžinti, nebent jei butas; Išsikraustant iš buto.

1 nimą. jei butas bus paliktas 
tvarkoje.

ku-

, BALADĖS, šitoj laba?
gražiė.i išleistoj, gausiai i- 
iiustruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina...............$6.00

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

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

BAISUSIS BIRŽELIS. Ši
toje 23$ psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis,

būtų paliktas blogame sto-Į ris buvo visuomet švariai už-' a; I'jriė ii šiaurės pašvaistė.
vyje — “above normai vvear! laikytas, dabar jį pagrindi-

; and tear“. Tuo atveįj pini-! nai išvalėme, mano vyras 
j gai bus panaudoti remontui.; pasišaukė prižiūrėtoją (su-

Girdėjome iš kitų nuomi
ninkų, kad savininkas yra 
gobšus ir “security“ niekada 
negrąžina. Tad. užuot mo
kėję paskutinio mėnesio

perintendent > inspekcijai. 
Šis sakė, kad viskas tvarko-j 
je, išskyrus labai mažą į 
kriauklės emalio (sinki i-i

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

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

•.«
 a z

 « < 
i» r ,

z• t

skilimą ir kad jis pats tą i taip paplitę, ši knyga visiem
reikalinga. Kaina.......$375.

įgaliojimą, kad jis pašilai-į Išsiuntėme savininkui pir-' VARPAS NR. 6. 168 psl. 
Rytų tą “security“ vietoj pa-- muosius 40 dol.. o jis mums! R 
skutinio mėnesio nuomos, i 49 dol ”securitv”

H

nuomą, parašėme savininkui, mažą

Raštu atsakė, kad nuoma 
savo keliu. Jeigu nesumokė

Brazilietė Marilza Santos.

'nieki“ sutvarkv sias

me Įdomūs dr. J- Pajaujo, 
d r. V. Sruogie- 

B’.azo, M. Mackevi-
•J. Audėno.negrąži

na. Pasikalbęius jisai sakė, nes 
kad išleidęs " 25' dolerius čiaVs- A-.Kučo lr kt- straips-
“sink“ pataisyti, o apie 55, niai. Kaina ...................  $2.
dolerius sienoms nudažyti.- (Keleivio adm. dar gali- 
Jis sako. kad dabar jis nei į rna cauti ir Varpo Nr. 5, ku- 
mums skolingas, nei mes

ko.
skolingi. Jis mums sa- 
kad “suoerintendent“

j neturėjo teisės mums pasa
kyti. kad butas pahktas tvar- 
; koje. Sako, eikite į teismą,
jei norite.

Jei dabar bylinėsimės. 
advokatas, tur būt, mums 

i kainuos daugiau, negu lai- 
į mesime. O gal ir nelaimėsi- 
■ me? Be abejo, nesąžiningas 
i šeimininkas tai žino ir gal- 
i v o ja, kad jam yra saugu iš
žmonių taip pasipelnyti.

užeista eismo nelaimėje. 6 me 
išgulėjo be sąmonės. Dabar 

ji sąmonę atgavo. Jai jau 28 m. Į 
Jos tėvas tada buvo užmuštas.

1 t U’I .

Moteris - gražiausias gamtos 

kūrinys

Tik dabar tai pajuto ir su- binimas. Moters grožis rei- 
prato sovietų rašytojas Ilja kalingas visiems — tiek vy
Selvinskij. 68 m. amž.. para
šęs straipsnį rašytojų drau
gijos leidžiamame laikraš
tyje Literaturnaja Gazeta.

Jis ragina moteris skirti 
daugiau dėmesio savo išorei, 
žavumui, o vyrus žiūrėti į 
moterį ne tiktai kaip į bend
radarbę.

“Reikia berniukus taip 
auklėti, kad jie garbintų mo

rams. tiek moterims“, rašo 
Selvinskij

Ką patartumėte daryti? 

Nevv Jersev.
A.B.

Atsakymas

ris taip pat ivairus ir įdomus, 
kaina $2.).‘

LIETUVOS ISTORIJA,
Vl-ji laida, parašė dr. Van
gia Daugirdaitė-Sruogienė, 
41 ! psl.. daug paveikslų, ke
li žen ėlapiai. tvirtai įrišta. 
Knvga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su įdo
mumu skaitys ir suaugusieji. 
Kaina ............................ $6.

LIETUVIU BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, II 
omas, redagavo Bernardas 

Brazdžionio ir Benys Bab> 
auskas. 700 puslapių, kaina 

$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

Gera 
dovana

< M

7 J Visai teisingai pastebite,
moteris mokslininkes, aka-. kad namų savininkas pasi- 
demirių ir technikinių pro- naudoja viltimi, jog žmonės v „ - ,- , , 1-
fesijų. kurios visiškai nesi-; nesikreips i teismą dėl men- , Rai ! e“lT-ates duoti kokią 
rūpina savo išore. Jis jas-ro reikalo. Teisiniai kai- '-°’ana angn^ai įa,ban’ 
kaltina, kad jos dėvi ir el-( bant, turėjote jam sumokėti 1.ern^.’ -,ePamns 1 e> a ge
riasi taip, kaip ių bendra-'paskutinio mėnesio nuomą, ilaV‘"»a [ °'.ana ^ra. n^?a‘ 
darbiai vyrai. Jis ragina vi-. o jjs turėjo grąžinti užstatą. -1 cla eJ°s ie. uXllI rasy_ 
sada atsiminti, kad ’mote-^ “Superintendent“ vra savi- ,°^ Parasy os *r i angų 
ris yra gražiausias gamtos: ninko vietininkas' (agent). k.a )a ,isv.e,‘^os knygos, ku- 
kūrinvs.“ L-.. :„i.„ 1..: uos laoai tinka dovanoms:ir savininkai turi legalaus į-

dėl savo tar- “Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriaus), 280't - i k- - Kiek seniau tame pačiame sipareigojimo stone*“ (Zi auto

Teisme ysybe, r^o ,aikiaštvje užsipulta prakti- nautojo žodžių. Tam ir yra *£°
reiškia, kad abi lytys turi ka naw|oti moteris sunkiem ''Superintendent“, kati at- ps,“. ,na .rei

vienodai elgtis ir būti vie 
naip traktuojamos. Jis ragi
na moteris būti moteriškes
nėmis. o vyrus jas idealizuo
ti.

“Barbarui moteris tebuvo 
tik kitos Ivties asmuo. O me-

terš grožį, o mergaites siekti nas moko žmogų moterį ide- 
pamėgdžioti to grožio pa- alizuoti. Tas atskiria civili- 
vyzdžius. Greta moters tei- zuotą žmogų nuo laukinio“, 
sinės lygvbės garbinimo rei- rašo Selvinskij.
kalingas ir jos žavumo gar-1 Jis ypatingai kritikuoja

Tetai išėjus, aš ir klausiu: “Mamyte, kas bus tos 
skerstuvės? Ar tai kokie pyragai su radzinkomis? Ar duos 
jų ir Degliukui?“ — “Prieš Kalėdas tu, mažyti, pamatysi 
tas skerstuves. Ir kai valgysi, pirščiukus laižysi/* — atsa
kė motina. Aš pradėjau laukti Kalėdų. Su nežinomom 
skaniom skerstuvėm!

(Bus daugiau)

liktų savininko pareigas ry-: . ^nc Herdsman and the 
šium su išnuomojamų namų Lindėti Tree ‘ (Vinco Krė- 

T ..... .. .. • reikalais. Jei prižiūrėtojas ^8 psl., kaina $3.95.
Laikiastis Vecernija Mos-: sajCg Į.a(j vjskas yra tvarko-i “Lithuanian Quartet“ (A. 

k\a skundėsi dėl riterišku-, je namų savininkas negalį Baronas, M. Katiliškis, A. 
mo stokos motert} atžvilgiu. Į kuJ saovtj kitaip. Landsbergis iri Šeinius),
Yra gėda. kad daug vyrų, • • 209 psl., kaina $4.95.

moterims nerodo net papras-! Ęe t0- / anj'tos 1 ,V j
čiausio dėmesio,“ rašo tas paties sa\ minko pasižadėji-, 
laikraštis. į Tamstoms grąžinti už-į

.statą dalimis, gavus nuomą 
Oficiali sovietu agentūra dalimis. Tai yra kaip ir pri-Į 

Taps paskelbė, kad kai ku- , tarimas (ratification) pri-; 
rios moterys pareiškė susirū-Į žiūrėtojo nuomonei, kad vis-i 
pinimo dėl ių keliamų pa- kas bute buvo palikta tvar- 
stangų “sumoteriškinti“ jų koje.
veiklą, nes tuo būsiąs su- patarčiau 
siaurintas jų gavimas I vokatą ir p^ _
ūkto ir visuomenes ugdymo jajįką šeimininkui, išdės-J Vytautas the Great Grand 
procese. Įant jo veiksmų teisines pa- Duke of Lithuania by dr. J©-

Mes čia tegalime tik tar- sekas. Kartais toks laiškas »eph B. Končius, 211 psL, 
ti. kad truko net 50 metų padeda, nes ne tik jūs. bet kaina minkštai* viršeliai* 
nuo revoliucijos, kol rusai ir gobšusis savininkas iš tik- $3, kietai* $4.
komunistai vėl pamatė mo- rųjų nenoi ės eiti į teismą dėl Viso? šios knygos yra gn- 
ters grožį ir gražią moterį, tokio menko reikalo. žiai įrištos.

fiziniam darbam, 
tvbos.

ypač sta-

ir l
“House Upon the SandM 

(Jurgio Gliaudo*), 168 p*l., 
kaina $3.95.

“The Ordeal of A»*ad Pa- 
sha“ (I. Šeiniau*), 61 p»l«, 
kaina $2.00.

“The Maker of God*“, 
Ten Lithuanian Stories, pa- 

nueiti pas ad/rašė Stepas Zoborskas, 131 
paprašyti parašy-! P8’- kaina $3.00.

1 X

irt »
f iii./
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Vietinės žinios
bus pats didžiausias vaid-, J Padėka (
muo, kada noi s jos \aidin- Nuoširdi padėka chirur-' 
tas. O buvo tok.ų momentų, į dl, H. Wise Jr. už parta- ’ 
ypačia, scenoje su Ausieju-j u 0 racij^ dl, A Kli. 
te. kada minkstesnes širdies

Nuodėmingam angelui praskridus

žiūrovai taikstėsi verkti. Tai 
didelio talento mergaitė, ku
rią mes iki šiol daugiau pa
žinome kaip gerą deklama- 
torę. Ja ir šį kaitą tegalima 
buvo tik džiaugtis ir linkėti, 
kad ir ateičiai savo meninio 
gabumo neprarastų, kad į

Kiek tiktai pamenu, dar siejūtė čia pat išaugo mūsų 
prieš Pirmąjį didįjį karą te-, akyse, ne tik žibėdama gro- 
atro vaidinimai mums buvo žiu ir puošnumu, bet ir di- šią sceninę veiklą nenumotų 
visada dideli įvykiai, kurie dėlių talentu įsigyventi ir i-; ranka, pasirinkdama gyye- 
daug labiau patraukdavo ki galo alsuoti tokiam psi- nime kad ir kitą profesiją, 
dėmesį, negu kurie kiti pa-. chologiniu požiūriu sudėtinį "Nuodėmingame angele4* 
rengimai. Į pirmąjį "Ameri-! gam vaidmeny. Tai mūsų man buvo visai priimtinas
ka pirty“ vaidinimą Palan
goje žemaičiai traukė kaip 
į atlaidus, o paskui apie jį 
kalbėjo metus. Vėliau jau

sambūrio didelis turtas. Vai- ir mano profesijos kolega 
dinęs skulptorių Arną jos scenoje išvirtęs geirn ir įtiki- 
partneris Antanas Januška, namu kunigu Povilas Žič- 
kuris "Brandos atestate“ te- kus, ieškojęs žmonėse pir-

profesionalinis mūsų dra- turėjo tik mažą mokytojo mmusia to, kas gera ir nuo
mos teatras gimė drauge su rolę. "Nuodėmingam ange- širdžiai stengęsis padėti ar- 
nepriklausoma Lietuva ir le”. neleisdamas nė trum- timui jo nelaimėse. įtikina- 
gvvena iki šiol, pergvvenęs pam suabejoti, išnešė ant mi policijos agentai Anta- 
visus politinius sukrėtimus, savo pečių visą mylinčio ir nas Viieniskis ir Linas Au- 
o čia. Amerikoje, kad ir mė- apsiviliančio vyro dramą su šie jus. 5 pač buvo “pareigin- 
gėjų puoselėjami. įvairiausi jos džiaugsmais ir suskau- gas“ \ ilėniškis. Gi Natalie 
vaidinimai lydėjo visą seną- dintos širdies kentėjimais. Golembiovski. kabareto so
ją mūsų emigraciją nuo pat Su nuostaba mes žiūrėjome, kėjos rolėje įnešė gražų pa- 
seniausių laikų, keldami mū- ir į Gediminą Margaitį. vai- i pildymą savo baletiniu nu- 
sų tautiečių nuotaiką, juos dinusį kompozitorių Gandą, menu visam veikalo pasta- 
žavedami ir gaivindami po Jis šiame sambūry, sakytu- tymui..
sunkių darbų. Deja, visa ta me. visai nauja pajėga, ku-' Pačios "Nuodėmingo an- 
senoji teatrinė veikla pase- rią kadaise tik "Neūžaugoj*4 ‘ pjesės turinio ir jos li
no ir numirė drauge su se-i senelio vaidmeny matėm ir teratūiinės vertės as čia ne- 
naisiais veikėjais ir organi-įjau tada karštai plojome, siimu gvildenti, nes Petras 
zatoriais. palikdama tiktai Čia jis buvo su tokiu pat į- aičiūnas jau seniai ilsisi 
gražius atsiminimus. gimtu gabumu įsikūnijęs pavergtos Lietuvos žemėje

Bet šiandien teatro menu mylimosios apviltas jaunuo- ir. negirdėdamas musų Lai
mes vėl turime progos iš lis, šiame sunkiame vaidme- bėjimo. jau nieko nei patai- 
naujo džiaugtis. Jį mums čia nyje ištisai išlikęs pilnas tik- ne* pabloginti negalės.

ro jausmo, kančių ir vidinės _ 
ugnies, taip įtikinamai spin

ATLAS PARCELS CO. 

82 Harrison Street, 

VVorcester, Mass.

Tet. 798-3347

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

Vedėjas A. Schyrinski

Ekskursija i Lietuvą
vyksta

RUGPIŪČIO 2 d. (registracija baigiasi birželio 17). 

Registruokitės iš anksto, nes grupės didumas yra ribotas. 

KAINA $775.00,

įskaitant lėktuvą, pirmos klasės viešbučius, maistą ir per
vežimus

Prie šių grupių gali prisijungti ir gyvenantieji Kanadoje. 

Kreipkitės j

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 

390 West Broadway 
South Boston Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

rytą operaciją, 
siukėnui už išrūpinimą ligo
ninėje vietos, už teikimą pa
galbos prieš ir po operacijos 
namuose.

Didi padėka draugams, 
bičiuliams bei giminėms, 
sunkioje ligoje lankiusiems 
mane ligoninėje ir namuose, 
prisiuntusiems gėlių bei do
vanų, už nuoširdų užjauti
mą bei paguodos žodžius 
laiškais, atvirukais, telefonu 
ir spaudoje: —O. ir K. Ado- į 
mavičiams ir dukrelėms. A. j 
ir P. Ausiejams su šeima.
O. ir A. Bacevičiams, A. 
Daukantienei. N. ir A. 
Griauzdėms, A. ir A. Gustai- 
čiams, M. ir E. Jansonams.
A. ir A. Januškoms. P. ir
P. Kaladėms. P. Kalvaitie- 
nei. V. ir V. Kulbokams, 
kun. J. Klimui, A. ir J. Lap- 
šiams, S. Leimonienei (atei
tininkų sendraugių atsto
vei). M. ir L. Lendraičiams. 
Lietuvių Moterų klubui, I. 
ir E. Manomaičiams, B. ir P. 
Martinkams ir sūnui Pauliui. 
VI. Mickūnui su ponia. G. in
B. Mikoriams. M. Mockie-i 
nei, O. ir P. Mučinskams. A. 
Puskepalaičiui. I. ir J. Ra
siams, E. ir S. Santvaram-. 
S. ir J. Stašaičiams. J. Son- 
dai (Keleivio redaktoriui), 
Subatvakarių komisijai. A. 
ir J. Šilimams ir dukrelei, 
K. Šimėnui ir poniai, A. Va- 
kauzienei, O. ir P. Vaičai- 
čiams. N. Vaičaitytei, J. 
Vembrei, V. ir J. Vaičjur- 
giams, O. ir A. Vilėniškiam. 
Ch. Wavne. E. ir P. Žičkams. 
E. žižniauskienei su šeima. 
S. ir S. Malėrams (Peru), 
K. Amshey. M. I. Hobitz, 
O. ir J. I aliams. V. Lalienei. 
I. ir J. Skersiams ir A. Zg. 
reckienei - Lavvrence. Mass., 
Motinai M. Aloyzai, Sės. M. 
Augustai ir kitoms seserims

Siuskite Pinigus į

LIETUVĄ
Pinigai siųsti per

GR4MERCY

*55iiX"ir z;::::::;. *-tz j: tu

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJESLAĮteikiami gavėjui kaip 

PINIGAI per Bank for 
Foreign Trade Maskvoje 
JŪS ESATE SAUGŪS 
TIK SU FIRMA, TURIN
ČIA LEIDIMĄ. JOKIŲ 
TARPININKŲ, JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIA
VŲ. MŪSV 20 METŲ 
VEIKLA ŠIAME VERS
LE GARANTUOJA JUM 
GERĄ PATARNAVIMĄ
Visos perlaidos pilnai trarantuotos 
ir apdraustos.
Turi Bankų Depart. leidimą ir ap
draudą. Apsi Įraudę $20.000.00. O- 
ficia'ūs SSSR kvitai, pasirašyti 
gavėjo

iVi-tatoma per 2 savaites. 
Jokių atskaitymų.

Kursas: 9 rubliai už $10.00.
Iki $50.00 — $2.75.
Virš $30.00 — 10%

GRAMERCY SHII’PING. INC. 
7'< Broad St.. Newark. N. J.

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

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

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

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $l,0wC.C0 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKC1DENTALĖ APDRAVDA 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 5ie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

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

a tai baigėsi, mes nuo- 
ploiome režisierei.

atnešė jau naujoji emigra
cija. daugiausia profesiona- „ , . , ..................... ...
lai režisieriai ar aktoriai, dėjusių ne tik jo žodžiuose, sambūriui, dailininkui, švie- 
mūsų tautos nelaimių drau- bet ir akyse. Kaip teko pa- pų ir muzikos valdytojui Ro- 
ge su mumis išvalyti iš Lie- tirti, jis iš Worcesterio i re- Šležui ir \aidintojus 
tuvos padangės. Ir taip te- peticijas atvykdavo tiktai grimavusiam Stasiui Sant- 
atro meno žiburys pastoviau savaitgaliais, o nuveikė dar- 'arui. Veikėjai gavo gėlių,, 
ar nepastoviau vėl sužiba bą. vertą metų. Jo ir lietuvių 0 I B apylinkės pirmininkas 
mums kone visose didesnėse kalbos ištarimas buvo be A. Matjoska dar tarė trum- 
mūsų kolonijose, žinoma, priekaištu. Tai turbūt vienas Pa padėkos žodį ir per reži- 
kaip ir kiekvienas didesnis iš gyviausiųju mūsų gerosios sierę. Aleksandrą Gustaitie- 
kultūrinis įvykis kartais su- lietuviškos jaunuomenės at- n£ visiems šiems meno dar- 
keldamas ginčų ir skirtingų i atstovų. Garbė jam. į buotojams įteike giažią pin-
vertinimu, bet visada iš nau- Dar šiandien negaliu pa- tinę gėlių. Telvdi mūsų 

miršti "Džiaugsmo valan- dramos sambūri toks pat pa-.

. siraz

—Putnam, Conn. P. Balčiū- 
Mes, bostoniečiai, esame dos“ namų šeimininkės Ma-; sisekimas ir kitose kolonijo-j nienei. F. Mintautui Chi- 

šiuo atžvilgiu dar turtinges- rijos Gineitienės, tokios ele- se ™d.en?! Ištvermės ilgai j cago. III.
ni už kitas kolonijas ir tuo, gantiškos ir patrauklios savo ateičiai nenuilstamai mūsų 
kad teatralų Aleksandros ir'"profesijoje“, kad net vie- nrarnoS sambūrio režisierei 

■ ir nenuleisti rankų jo direk
toriui rašytojui Antanui 
Gustaičiui, kursai, kiek ten
ka pačiam pastebėti, neša 
ant savo pečių šimtus viso
kiu raujo pastatymo tech
niškų rūpesčių, su kuriais 
jam. tur būt. neteko taip

jo laukiamas.

NAUJIENA NAUJIENA 
NAUJIENA!

IIS GALITE GAUTI 
DOVANŲ PAŽYMĖJIMĄ 

ĮSIGYTI BUTUI.
Viso< kainos .apytikrės. Įsikraus- 
tvti gralima 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

Antano Gustaičių vadovau- nas mano kaimynas, šiaip 
jamas mūsų Bostono Lietu- labai doras žmogus, tyliai 
viu Dramos Sambūris nenu- prasitarė, jog ir ji
trūkstamai gyvuoja jau 15 
metų, vaidindamas ne tik 
mums. bet aptarnaudamas 
kone visą rytų pakraštį ligi 
Phiiadelphijos.

Naujo šio sambūrio pasta
tymo mes jau ilgokai laukė
me. nes nuo "Brandos ates
tato“ praėjo gal daugiau 
kaip metai, sambūriui su juo 
gastroliuojant po apylinkes. 
Tad praeitą šeštadienį ke
liant P. Vaičiūno 5 veiksmų 
pjesės "Nuodėmingo ange
lo“ uždangą, visi su dideliu 
smalsumu žvelgėme į So.

jog ir jis beveik 
susigundytų į tą klubelį už
eiti. M. Gineitienėje nieko 
nebeliko iš ana karta matv- 
tos "Brandos atestato*4 sen
mergės mokvtojos.

Tamsus biznierius Jonas į vatsintis direktoriau jant ka- 
Valiukonis, vaidinęs apsi- daise teatre Lietuvoje, 
meteli visuomenės narį ir «!• Vanagas
be sąžinės moterų išnaudo
toją. buvo įtikinamai gąsdi-i J- Tumavičienė ir dabar 
nanti asmenybė. Jono Valiu-i nepamiršo dramos sambūrio 
kordo įnašas bostoniškių i 
dramos sambūriui, dar Žinomoji mūsų visuome-

vz?*l nės veikėja Jadvyga Tuma- 
nant jo pastarųjų dienų sei- vičienė RU0 pat 

Lietuviųmos nelaimes. įsimetusias jo 
pastogėn ligų pavidale, ver-

Bostono aukštesniosios mo- čia mus paklausti: ar daug
kyklos sceną.

Dabar, uždangai jau se
niai nusileidus, turiu prisi
pažinti, kad šis spektaklis 
padarė man tikrai didelį į- 
spūdį. Skoningai meniškai 
pagamintos dail. Viktoro 
Vizgirdos dekoracijos, visu 
žavumu atgijusios spalvin
gose šviesose, gerai parink
ta veiksmo nuotaikai paryš
kinti lydimoji muzika, kuria 
kiekvienas veiksmas prasi
dėjo, slinko ir baigėsi, dide
liu kruopštumu pasirengę 
savo uždaviniui vaidintojai 
sudarė tikrai profesionali
nio teatro įspūdį. Tai ver
tingas režisierės, pasišven
tusių vaidintojų, dailininko 
ir jų padėjėjų ilgo darbo 
vaisius, už kurį mes ilgai lik
sime dėkingi.

Nors žvelgdamas i vaidin
tojus tik žiūrovo akimis, tu
riu pabrėžti, kad Dalios 
vaidmeny buvusi Rita Au-

yra tokiu pasišventėlių r>e

pirmųjų 
Bostono Lietuvių Dramos 
sambūrio žingsnių buvo 
nuolatinė jo spektaklių lan
kytoja ir rėmėja. Deja. į

-LT?™’ *** ir ki,°Se kol°U "Nuodėmingo angelo” vai.
dinima dėl pašlijusios svei 
katos ji jau negalėjo atvyk

Dar kartą visiems nuošir
dus ačiū.

Elena Valiukonienė

Dramos sambūris dėkoja

savo nuoširdžioms rėmė
joms Aleksandrai Daukan
tienei, Onai Ulevičienei. An
gelei Vakauzienei. Elzbie
tai Žižniauskienei ir visiems 
kitiems, po "Nuodėmingo 
angelo“ spektaklio surengu
siems vaidintojams geros 
nuotaikos vakarienę Tauti
nės S-gos namuose.

Bostono

Du
Trv

kambariai: ........... $4,235.00
- kambariai: ............$6.050.00

GRAMERCY
(įsteigta 1913)

E. 2S St, New York, N.Y.

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbą.

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

luojau siusk šį skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir mes 
ttsiusime vaistu išbandymui.

ROYAL PRODUCTS 
North Sta., P.O. Box 9112
NewnrU 1 lervev

11$

nijose?
Šiame spektaklyje mus 

gaivino pamėgta mūsų teat
ro veteranė Zita Zarankaitė, 
scenoj priminusi kai kurias 
pažįstamas savo padidintu 
pamaldumu ir savo vyro bai
me. O kitas mūsų veteranas 
Jurgis .Jašinskas buvo šį 
karta jau visai kitoks "filo
sofas44, negu anksčiau maty
tame mokytojo vaidmenyje.
Jo Chichi — tai "tvirtai ap
sisprendusio“ ištvirkėlio pa
vyzdys. Kiek J. Valiukonis 
savo neigiamam vaidmeny 
buvo kietas ir brutalus su
manymu vykdytojas, tiek 
Jurgis Jašinskas lankstus,', jimo katalikų bažnyčios ku- 
žaltiškas ir pasismaguriau- nigas Thomas Whalen. 30; 
jantis savo auka. m. amž.. iš sakyklos 1.000 j

Ypatingą dėmėsi šiame maldininkų pareiškė metąs 
vaidinime tenka atkreipti į kunigystę. Svarbiausia prie-' 
jaunąja aktorė Bimtę Vaič- žastis — draudimas kuni-j 
jurgytę. Jos Beatrisa bene gam vesti.

ti. Bet ši menininkų globėja 
ir sponsorė jiems keliantis 
į JAV net ir ligos prislėgta 
dramos sambūsio veiklos 
nepamiršo ir atsiuntė daug 
gražiausių gėlių bent vai
dintojų vakarienės stalams 
papuošti.

Dramos sambūrio vado
vybė ir nariai ją visada pri
simins su šilčiausiais dėkin
gumo jausmais.

Metė kunigystę

Chelsea Nekalto prasidė-

PARENGIMU KALENDORIUS

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

Geri

žodynai

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, 
vaizdu* »jančius 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 pianešimus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietinių Dieną.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—-Montreal, Canada.

NAŠLĖ.
kurios santaupas suėdė vvro 
liga ir mirtis, ieško ne turto, 
bet gero, ramaus, mėgstan
čio gamta žmogaus. Turin
tieji seimą, mėgstantieji ger
ti, gembleriauti ir šykštus — 
nerašykite.

Adresas: Birutė, c/o Ke
leivis. 636 Broadway. So. 
Boston. Mass. 02127. 
__________________________(21)

IEŠKO

Bronė Baliūnienė, gyv. 81 
Welst«r Avė.. Cambridge. 
Mass.. ieško Vytauto Paša
karnio. Silvestro sunaus. gi
musio 1920 m. gegužės 31 d. 
Kaune. Lietuvoje. Jis pats 
ar aoie ii ka žinantieji malo
nėkite parašyti nurodytu 
adresu.
_____________________ (21)

Anglų-lietuvių kalbos žo 
dynas, v. Baravyko, apie 
50.000 žodžių, 583 puslapiai. 
k«ina ........ ............... $6.00 Svaibios knygos

Lietuvių-angl, kalbų i- A,.Buvusio Plento dr. Km. Griniaus
dynas, redagavo Karsavi- j Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00 
naitė ir šlapoberskis. apie i antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00
27.000 žodžių, 511 psl., kai-'r*

Prof. P. Pakark lio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, ] 7b psi., Kama • ••••• •••• • • •••••*•• •••••••• •••• • • •-w $2.00
Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt 
Čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj

. , . „ 95 puslapiai, kaina........................................................ $1.00
žodžių, o86 psl., kaina $7.00. p pakarkijo Popiežiau, bulė. kryžiuožium.

Dabartinė, lietuvių kalbo. puslapiu, kaina........................ ............................... $1.00
žodynas, . edagave pref. J Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 

Balčikonis ir kt, yra api<1 *879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti viri. kaina seniau
45,000 žodžių, 990 psl. buvo $6.00. o dabar tik........................... .. .................. $2.00
kaina ...................... $12.00 Dan Kui učio Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla-

I nių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra- 
symas su nepaprastais nuotykiais. Kaina .......... $3.00

na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo 
dvnar, Viliaus Peteraičio, Ii 
laida, daugiau Kaip 30,000

i
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Antanas ir Genė Stepulio*
1 niai prieš 3 metus įstojo i
LF ir dabar vėl 100 dolerių

Į Įteikė Vajaus Komitetui.
| Lietuviški reikalai yra be-

__ . _ .» ,. . * . . •• • _ Įsisukąs malūne ratas, ku-^Kw J- Gaidelio mok.nufcšv. Jono draugųo. -anam, nuo)at

koncertas žinotina į jis nesustotų sukęsis. Jeigu
. , * i J ta lietuviška veikla būtu nu-1966 metu gale sušauktas a . , , . , . . „ . *T r i.- . d „i įtraukta, kokia baisi tuštuma sv. Jono Evangelisto Pasai- ., ’ . .. .

Dinės Dr-jos narių visuotinis KUR hetuvtska-
S-gos namuose, 484 W. 4th. bev4eik vienu; mekenime!
St., So. Bostone, rengiamas balsu nutarė laikyti draugi-! . Kazys ir Birute Bačanskai 
kompozitoriaus Juliaus Gai- I ją uždarytą nuo 1966 m.Js“’as® i ir įmokėjo 100 
delio mokiniu koncertas, j gruodžio 31 d. i dolerių su pažadu pridėti

dar antrą šimtinę vėliau, 
i Baėanskai iš Vokietijos e-

žinios
M*

“V
*

Gegužės 28 d., sekmadie
ni. 2 vai. popiet, Taikinės

Užtruko įvairiu formalu-'Mokinių tėvai ir kiti mūsų 
jaunimo bičiuliai ir rėmėjai 
maloniai kviečiami i ŠĮ kon
certą atsilankyti ir tuo įver-į saukia ši sekmadieni, gegu-

mų su Draudimo 
mentu sutvarkymas. Dabar 
iau viskas atlikta. Valdyba

departa- mįgj.av0 j Angliją ir po 10 
metų. t. y. 1958 atvyko Į A- 
meriką ir apsigyveno Bosto
ne. Tai yra labai kukli, vi-

tinti jaunųjų menininkų gra-; žės 21 d. 12 vai Šv. Petro1 ,įnksraai nusiteikusi.
• paiapijos salėje (4.- E. , th lietuviškus parengimus ir 
i St.. So. Bostone) narių susi-’ • • •, i - •
linkima, kuriame bus išmo-

zias pastangas.
Anne Sexton iš Weston. Mass.. laimėjo Pulitzerio pre
miją už savo poezijos knygą "Gyventi ar mirti".

i »ooooaooooo6oaoooooooaoaaBi ************■**********************-*-

IEŠKOMA NUOLATINĖ 

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

Dėl sąlygų kreipkitės j

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvi* Gydytojau ir Chirurgas
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

VALANDOS nuo 10 iki 7 p.p. 
Tel. AN 8-2712Telefonas 268-8764

sei
mą. Jie kartą lyg juokais ir 
prasitarė, kad abu su žmo
na dirba tam, kad galėtų 
visus lietuviškus parengi
mus lankyti.

vardo senelių priglaudai fi- mą. tie galės kreiptis H*’! 
nansuoti surengti pietus da- dminka St. Gr.ganavtctų,| je Lf! veik£ ,iko ja'sį.
\e pelno Slo.000. Pietus bu- kuri lengviausia rasti So. • žįvėtaa ir niekeno nerairi- 
vo Bostone, kiekvienas ju Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos’dalyvis mokėjo po $50 ir' patalpose (368 Broadtdy. "amaS lr rePrasomas- »aau 

daugiau. i So. Boston, tel. AN 8-9058).

Pietūs senelių namų
■ e» I

statybai davė $15,000

Vienuolių Putname stato
mai ark. Jurgio Matulaičio

karna čekiais priklausanti 
suma tiems nariams, kuine 
yra sumokėję nario mokesti 
už 1966 metus.

Kurie neateis i susirinki- Motinos tikyba numarino 

vaiką

Lisa Sheridan iš Harvich,

k°jo LF 100 dolerių. : vykęs savo tarnybos reika- 
Maneikis i Ameriką at- Iais Jis ten išbuvo 4 diena5.

Inž. dr. J. Gimbutas grįžo 

iš Grenlandijos

Inž. dr. Jurgis Gimbutas
praeitą savaitę grįžo iš 30 m amž., bus teisiama už 
Grenlandijos, kur buvo nu- savo 5 metų dukrelės nužu-

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE
VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
lūs patarnavimai vykstantiems į FLORIDĄ.

vyko 1910 m. ir 1927 m. ve
dė Adelę Grytaitę ir užau
gino ir išmokslino du sūnus. 

: Vienas sūnus yra mokytojas, 
o antras — kontraktorius.

dymą. Sheridan aklai laiko
si Christian Science tikybos.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai

15 BOSTONO Į LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

o šeštadieniais 
nuo S vai. ryto iki 2 vai. p.p. 

331 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

Telefonas: A N 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 BR0AI)WAY 
cH„th Boston. Mass

TEL. AN 8-2124

\Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

145 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

«##**##***«+**##****#**#**#*####**

Grenlandijo yra didžiausia kurj skelbia, kad ligos išgy- 
mūsų žemės sala —jos plo- domos dvasinėmis priemo- 
tas 840,000 kv. mylių (apie nėm. Tai ji, savo dukrai su- 
ketvirtadalis JAV), plikiau- sirgus. nesikreipė i gydyto- 
so Danijai . ją. Dukrelė mirė. Sheridan

kaičiais ir *ako kad ii sū-’ -dlT'AJ<r Gi™b^S bU?’° bus teisiama už žmogžudys- 
Kaiciai? 11 saKo, ji su ykulei. JAV aviacijos irto- tP 
nūs smarkiai aplenkė... limojo sekimo radarų stoty- 

AtsiKUiiant Lietuvos vals- jį yj& j šiaurę nuo Xcw Jos gynėjas bako, kad jos 
tybei, Amerikos lietuviai Yorko apie 2.500 mylių Toj negalima bausti, nes konsti- 
tuomet labai džiaugėsi ir bazei e y vena tik vyrai Ten tucija garantuoja kiekvie-

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

169 Milbury SL

WORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai- Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
Rūpestingai taisome laikrodžio* 

žiedo*, papuošalu*

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649
e***ee***ee*e***e*eeeeee«eeeee«*e

Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti įkinko aukas Lietuvai. Tada nėra medžių. nei žolės, 
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, siuntinius i* užsa
kyti rusiškų prekių.

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

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

Rašyti ar cxantt#^nt::
390 West Broadtvay, South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8761
Vedėja: Aldona Adomonis

ir jis paaukojo oO dolerių. ramai f.atomi ant ,edo ku. 
Po karo šelpę ir siuntė siun- rfo st0,is siekia 12,000 pe
linius pabėgėliams V okieti- d Ten baltyj mešku j,, 
jon ir vieną seimą atsigabe- baltuju ,apili Daž
no Amerikon. Dabar šelpia nai įJuį.ia vžjai net 15(| mv_
lr slu.nt‘n.!u.s siun.cia. Patu- Ii per valandą, 
von is Sibiro grįžusiai bro-
lienei su 6 vaikais h sesei. Bo,t<me_Ubii bl 
kunos dabar ten vargingai
gyvena. į Sveikatos departamento

Aplamai. Maneikis lietu- duomenimis, labiausiai už-
viškus reikalus giliai vertina 
ir juos nuoširdžiai remia.

Lietuviu Fondo Vajaus 
komitetas visiems aukoto
jams taria nuoširdų ačiū!

A. Šk.

nam tikybos laisvę. Kaip nu
tars šiuo atžvilgiu teismas, 
pamatysime.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

City Point rajone (So. Bostone) 
II aukšte išnuomojamas 1 kam
barių butas su visais patogu

yra vienintelė oficiali jstai- L 
ga VVorcestery, kuri siunčia 
uuntimu. tiesiog u? N # Iauko 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi-. Lipdau popierius ir taisau, 
jos valdomas sritis- Čia kai- X viską, ką pataisyti reikia.
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės

mals. šildomas gazu. nuoma $75 < gamybos medžiagų ir kitų 
terštas oras yra Chicagoje. i mžMsiui- i Ausieju į daiktų, tinkamų Lietuvoje,

Clevelande, Los Angelei- krautuvę E. Fifth St, arba labai žemomis kainomis.

Dažau ir Taisau

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Maas.

► TeL CO 5-5854

4 4 4

Long Beach. New Yorke ir telefonu 269-9192.
Philadelphijoje. ---------------------

Po jų seka Bostonas, Det
roitas, Pittsburghas ir St.
Louis.

REIKALINGAS
indų plovėjas ir darbininkas Į-į

__ _ vairiems švaros darbams, nuola- i
#! tinis darbas, 2 savaitės atosto- ;

Motina, reikia bučiuoti! Kas aš esu ir kuo galiu ti- sų- §75 per savaitę. Kreiptis: į 
kiekvieną žemės pėdą. kurią jjgįįg vįską esu dė- 300 Broadway,So. Boston, Mass.,
yra palietusi tavo koja. • kingas savo motinai. ■ ~

H. Heine Į Lincoln®. 3 suaugusių šeimai reikalingas j
1 4-5 kambarių butas So. Bostone.

| būtinai pirmame aukšte.
Pranešti tel. 268-C368.

Vedėja B. Sviklienė

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka Įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 I*roadway 

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

CooasoGeeoeeeeoooooeoo

Televiziją 

k ir radiją
Taiso Gerai ir Pigiai 

JONAS ŽILINSKAS 
629 £. šixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645 

^ooooooeooeeeoeeeeeeeoeob

t

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo

Sutaupysite $100. alyvos imi
Pilna centrinė šildymo sistema 

Pašauk šiandien VELTUI įkainoti

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

------- GE 6 1204
Naujas 1967 modelis

garo - karšto vandens 
šilto oro sistemą

Alyvos kūrenimo specialistai 

ilgiau nei per 40 metų

24 vai. alyvos burnerio aptarnavimas VELTUI 
Alyvos kaina tik 15.9 centų galionas 

Garantuotas tfūTomatinis pristatymas

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 REMONT AS —DALYS 
24 VAL- MASINU VILKIMAS 

KAROSERUOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinlrimas 
žemiausia kaina

Norėdami talko* perkant naują ar vartotą mažiną su 
nuolaida bei maliną remontuojant, kraipkitės j

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

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIU 
KULTCRINfi RADIJO PROGRAMA j

Sekmadieniais 8-9 vai. ryta 
FM Bangomis 105.7 mexaciklu 
IS WKOX, Framingham, Mas*.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur SL 

BROCKTON 18, MASS.

TeL JUniper 6-7209

{ Programa Naujoj Anglijoj 
| iš stoties WLYN, 1360 ki- 

lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

Ę The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, Upildome gydytojų rs 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei nik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiaą.

Sav. Emaauel L. Roeengard, B. S„ Reg. Pharm.

382 a W. Broadaay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefeaaa AN 8-6828

Nas 9 vaL ryta iki 8 vaL v^ Išskyrus šventadienius Ir sskm.

M*********************************

A. J. NAMAKSV
Real Estate & Insurance

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

Tel. 332-264S

«*ee*M****e*e*eeee»**ee*e**eeeeea

Flood Sąuare a 
Bardware Co.
SeviaiakM K. J. ALEKNA
«Z8 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S 

Benjamin Monre Dažai 
Popiero* Sienoms 

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys narnami 

Reikmenys plamberiams 
Visokie geležie* daiktai

i


