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Hukert I. Humphrey 
kandidatuoja į prezidentus

Į
Dabar demokratai turi tris kandidatus į prezidentus: i 

McCarthy, Kennedy ir Humphrey. Kuris jų laimės nomi* 
nacijų — paaiškės Chicagoje rugpiūeio 26 d. prasidedan
čioje demokratų partijos konvencijoje.

Tik prieš mėnesį mažai 
kas galvojo, kad preziden
tas Johnsonas nebus demo
kratų kandidatas į prezi
dentus. To pasikeitimo ne- 
numatydami, kūrė rinkimų 
planus kiti demokratų kan
didatai ir respublikonų par
tija. Bet prez. Johnsonui at
sisakius, visi tie planai su
griuvo, juos reikėjo pakeis
ti kitais, pritaikytais naujai 
situacijai.

Pirmuoju demokratų kan
didatu pasiskelbė šen. Mv- 
Carthy ir pradėjo vajų. Šen. j 
Robert Kennedy seniai tai
ko Į Baltuosius rūmus, bet! 
jis šiemet dar ilgai nedrįso 
savo kandidatūros statyti ir 
viešai nekartą pareiškė, kad 
remsiąs Johnsoną. Tačiau 
pamatęs, kad McCarthy pa
sisekė N. Hampshire pirmi-1 
niuose rinkimuose išdrįso ir 
jis savo kandidatūrą pa
skelbti (Reikia atsiminti, 
kad McCarthy ir Kennedy 
nuomonės daug kur sutin
ka) ir pradėjo pašėlusią 
kampaniją. Jis vien nau
joms idėjoms rinkimų metu 
pasiūlyti pasamdė 127 įžy
mius specialistus. Kennedy 
spaudos reikalais besirūpi
nantis Sallinger sako, kad 
Kennedy išlaidos tik India
nos pirminiams rinkimams 
sieks iki pusės miliono do
lerių, o kiti tvirtina, kad tos 
išlaidos esančios dar daug 
didesnės.

McCarthy ir Kennedy su
skaldė demokratus. Johnso
no šalininkams, o jų juk ne 
gali būti mažai, nei McCar
thy, nei Kennedy nepriimti
ni, todėl turėio atsirasti dar 
trečias kandidatas, kuris 
būtų jiems tinkamas. Ir apie 
toki pradėta kalbėti tuoj po 
Johnsono atsisakymo. Tai 
buvo dabartinis viceprezi
dentas Hubert Humphrey, 
bet šis tik praeitą šeštadie
nį oficialiai tepareiškė. sta
tąs savo kandidatūrą.

Kas iš jų laimės, šiandien 
galima tik spėlioti. Kurį no
minuos partija, paaiškės jos 
konvencijoje, kuri prasidės 
Chicagoje rugpiūeio 26 d..

Humphrey jau nebegali 
dalyvauti plieniniuose rinki
muose, bet jis dabar steng
sis laimėti daugiau sau pa
lankių atstovu tose valstijo
se, kuriose nėra pirminių 
rinkimu. Iš ten atstovai su
daro konvencijos daugumą, 
todėl yra svarbu kuo dau
giau jų palenkti savo pusėn.

Humphrey rems pietinių 
valstijų atstovai, tie, kurie 
laiko save konservatoriais 
bei kurie remia dabartinę 
prez. Johnsono politiką.

Iš visų trijų demokratų, 
nėra abejonės. Humphrey 
yra labiau patyręs valstybi
ninkas, geriau nusimanąs ir 
tarptautinėj politikoj, nes 
jam prezidentas nekartą yra 
pavedęs užsieny svarbių pa
reigų atlikti. Be to, jis yra 
gerai išsimokslinęs ir iškal
bingas, netruks jam rinkimų 
vajui ir lėšų, tad labai gali 
būti, kad jis, paskutinis iš
ėjęs į rinkimus, bus pirma
sis tarp kitų kandidatų ir bus 
nominuotas kandidatu į pre
zidentus, o lapkričio mėne
sio rinkimuose gali būti iš
rinktas prezidentu.

Žinoma, visa tai gali įvyk
ti, jei po geroko demokratų 
susiskaldymo nepakryps 
dauguma rinkikų balsų i res
publikonus, kurių tuo tarpu 
žymiausias kandidatas į 
prezidentus yra Nixonas.

Dr. P. Grigaitis i
vėl aktingas

Dr. Pijus Grigaitis, Alto 
I-masis vicepirmininkas, su
stiprėjęs po praėjusiais me
tais jį kankinusios ligos, vėl 
aktyviai reiškiasi Alto val
dybos veikloje. Paskutiniuo
ju metu jis kartu su pirmi-1 
ninku Eugenijum Bartkum 
lankėsi Washingtone, Nevv 
Yorke dalyvavo pasitari
muose su latvių ir estų atsto
vais, o taip pat ir su Vliko 
vadovybe.

Dr. P. Gi igaičio ilgų metų 
veiklos patirtis labai nau
dinga Alto valdybos veiklai.

Jungt. Tautose Bali
pakeičia Goldbergą

JAV ambasadorius Jung
tinėse Tautose Arthur Gold- 
berg atsistatydino. Jo vieton 
prezidentas paskyrė George 
Bali, advokatą, Kennedžio 
laikais buvusį valstybės sek
retoriaus pavaduotoju. Ir 
valst. sekretorius Rusk daž
nai naudodavosi jo patari
mais ir jam pavesdavo at
likti svarbių pareigų.

Jis nekartą yra pasisakęs 
prieš Vietnamo karo išplėti
mą ir Šiaurės Vietnamo 
bombardavimą.

Vokietijoje laimi
dešinieji

Sekmadieni buvo rinki
mai Baden-Wuerttenberge. 
Juose patys dešinieji gavo 
beveik 10G (9.8G ) balsų. 
Tuo būdu jie dabar savo at
stovų jau turi septyniose iš 
vienuolikos Vokietijos vals
tijų.

Baden-Wuerttenberg par
lamente yra 127 atstovai, o 
patys dešinieji dabar tenai 
turės 12 atstovų.

Nelaimingi rinkimai buvo 
socialdemokratams, kurie 
neteko 10 atstovų ir dabar 
Beturės tik 37 atstovus.

Krikščionys neteko 2 G 
balsų. bet vis dėlto turės 60 
atstovų.

Laimėjo kiek demokratai, 
surinkę 14.4 G balsų ir pra- 
vedę 18 atstovų.

Iki rinkimų vyriausybę 
sudarė krikščionys su social
demokratais.

Ką toks reiškinys 
rodo?

Nevv Yorke Columbia uni
versitete jau kelios dienos 
studentai kelia riaušes. Jų 
keli šimtai laiko užėmę kelis 
universiteto pastatus. Dėl 
to mokslas sustojo visame 
universitete, kuriame moko
si apie 30,000 studentų.

Jie reikalauja sustabdyti 
sporto rūmų statyba, nes tie 
rūmai užimsią aikštę, kuri 
esanti reikalinga negrų vai
kams žaisti, ir kad universi
tete būtų nutraukti karui 
reikalingi tyrimai.

Tokių reiškinių didėjimas 
verčia piliečius galvoti apie 
krašte sistemingai didinamą 
anarchiją.

Rumunai apkaltino
savo buvusį vadą

1965 m. Rumunijos komu
nistų partija pašalino iš par
tijos vado vietos Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, kuris ilgus 
metus valdė Rumuniją Sta
lino išmokytomis priemonė
mis.

Šiomis dienomis partijos 
centro komiteto paskirta ko
misija paskelbė savo tyrimo 
išvadas. Ji kaltina, kad bu
vęs komunistų vadas yra tie
sioginis kaltininkas dėl 
aukšto partijos pareigūno 
Foris nužudymo ir yra įvel
tas į buvusio teisingumo mi
nisterio Patrascanu nužudy
mą.

Ta pati komisija sako, 
kad dabartinis ministerio 
pirmininko pavaduotojas 
Alexandru Draghici, dabar
tinio partijos vado Ceauses- 
cu priešininkas, esąs kaltas 
dėl Patrascanu nužudymo, 
todėl ir jis turis būti tuojau 
pašalintas iš ministro parei
gų.

Indijoje mirė 28 m. amžiaus vadinamas ”vilkvaikis“. 
čia jo nuotrauka, daryta 1960 m.. Jis buvo rastas 1954 
metais Indijos dykumoje. Spėjama, kad jis užaugo tarp 
vilkų. Gydytojai, kad ir kažinkaip stengėsi, bet neišmokė 
jo vaikščioti kojomis (jos nepajėgė pakelti kūno), ir jis 
vis ropodavo keturiom. Tai jau nepirmas toks radinys. 
Pastarasis "vilkvaikis“ neišmoko ir kalbėti.

Taikos balandžiui neranda 
vietos nutūpti

Ieškant taikos pasitarimams vietos, karo veiksmai 
i stiprėja. Komunistai skubiai gabenasi karo medžiagų ir 
karių papildymus, amerikiečiai bombarduoja kelius.

Šiaurės Vietnamo komu- Šokama pagal Vieną 
nistu sutikimas „derėtis dėk 
taikos derybų galimybės“, muziką 
kuris buvo čia sukėlęs taikos,
šalininkų entuziazmą, iki! ^iaelt3 Pen^taf^®ni 
šiol dar nedavė jokių ta per- jY01^’ Columbus, Detioite, 
ankstyvą džiaugsmą pateisi.; ?an Francisco. Londone. To-

. Lrx»/-\ Mos-s’mitin iv rioiinr Lrilt*
nancių rezultatų. Nors ir ne
maža laiko prabėgo ir iš

Kanadoje rinkimai
i. * «• n- i JAV yra du asmenys, ku-
OirZellO ZD U. ' rįų turtas viršija bilioną do-

Tik prieš mėnesį išrinktas, *r ® nuo Pus®s ’ki 
Kanados liberalų vadu ir •••***••***♦**»****»*-• 
dar vėliau atsisėdęs Į minis-i
terio pirmininko kėdę 48 m. į 
amžiaus viengungis Piene 1 
Trudeau paleido parlamen-i 
tą ir paskelbė naujus rinki
mus birželio 25 d.

Mat. liberalų partija ne
turi parlamente daugumos, 
todėl sunku jai ilgiau valdy
ti krašta. Iš 262 atstovų libe
ralų yra 130. todėl jeigu jie
turėtu dar bent 3 atstovais.£
daugiau, jau turėtų vieni 
daugumą. Trudeau tikisi, 
kad nauji rinkimai jam duos 
tą daugumą. Septynioiika gubernatorių de

mokratų nusutarė dėl remtini, 
prezidentinio kandidato. Mis
souri gub. \Varren E. Hearnes 
buvo tos konferencijos šeiminin 
kas.

Uždarė kelią 
Berlyno majorui

Rytų Vokietijos komunis
tu valdžia uždraudė Vakarų 
Vokietijos aukštiems parei
gūnams žemės keliu susi
siekti su V. Berlynu. Net ir 
Vakaių Berlyno burmistras 
Schuetz negalėjo automobi
liu išvažiuoti i Bonna, kur 
turėjo dalyvauti Bundesrato 
(valstijų tarybos) posėdyje.' 
Jis yra tos tarybos preziden
tas.

AR PATARIMAS YRA 
NUSIKALTIMAS?

Gegužės 20 d. Bostone: 
bus teisiami žinomas vaikų! 
gydytojas Spock, Yale univ. 
kapelionas kun. Coffin iri 
dar trys asmenys. Svarbiau
sias šios bylos kaltinamasis' 
yra dr. Spock. kuris mokė

Sovietų dekretas
prieš biurokratus ' jaunuolius, kaip išvengti 

Sovietų valdžia paskelbė balinės prievolės. Į
dekretą prieš biurokratus, j Jį gira adv. Boudin, ku- 

i kurie neboja piliečių reika- ris aiškina kad patarimas,
1 lu. Įpareigota visus piliečių kaip išvengti karinės prievo- 
skundus išspręst per 15 die- lės, nėra nusikaltimas, nes 
nų.. To nebojantiems numa- konstitucija laiduoja žodžio 
tytos bausmės. , laisvę.

FBI dailininku sukurta įtaria 
mu dr. M. Kingu užmušėju Eric 
Starvo Galt fotografija. Jis dar 
nepagautas.

JAV pusės parodyta daug 
geros valios, bet vistiek su 
komunistais dar nepavyko 
susitarti net dėl susitikimo 
vietos. Komunistai užsispy
rę siūlo tik Kambodijos sos
tinę ir Varšuva, o amerikie
čiai net apie 15 neutralių 
valstybių sostinių Europoje 
ir Azijoje, kurias priešingo
ji pusė vis atmeta. Pastaruo
ju metu kalbama apie Lao
są. bet ir tai dar neaišku, 
Ho Chi Minh tai bus priim
tina. Ir taip taikos balandis 

’ vis dar skraido ore, nerasda
mas nei tinkamos žemės ir 
nei šakos nutūpti. O tuo tar
pu Vietname karo veiksmai 
tik stiprėja ir žuvusiųjų 
skaičius didėja.

Sustabdžius didžiausios Š. 
Vietnamo dalies bombarda
vimą. komunistai atstatė su
griautus geležinkelius ir 
tiltus ir nepaprastu skubo
tumu gabena karo medžia
gą ir papildomus dalinius 
fronto link. Be to, turima ži
nių. kad jie vėl ruošiasi ant
ram Pietų Vietnamo miestų 
partizaniniam puolimui, o 
ypač taikomasi Į Saigoną.

Plačiausias jų tiekimo ke
lias iki šiol buvo A Shau 
slėnis, per kuri traukė il
giausio skaro vilkstinės. Pa
galiau amerikiečiai ryžosi 
ši susisiekimo siūlą nutrauk
ti ir šiomis dienomis pradėjo 
didįjį puolimą šiam slėniui 
užimti. Nors užsibrėžtas 
tikslas pasiektas, bet, suti
kus kietą komunistų pasi
priešinimą. amerikiečių žu
vusiu iu skaičius smarkiai 
padidėjo ir prarasta daug 
helikopterių.

Aplamai, visi ženklai ro
do, kad Š. Vietnamo bom
bardavimo sustabdymas, ku 
rio taip siekė taikos šalinin
kai. bus apmokėtas ameri
kiečiu padidėjusiomis krau
jo aukomis, o komunistai, 
kiek galima ilgiau nudėlš- 
dami net pasitarimu pra
džia. žvmiai sustiprins sario 
pozicijas.

Nuo gegužės 12 d. i Wa- 
1 shingtoną pradės traukti dr. 
žygio“ dalyviai. Jiem ten ii- 
žygio“ dalvviai. Jims ten ii- 
laikyti reikės apie 1 mil. dol. 

į •**#***♦#♦##♦**♦*♦♦♦♦#*♦*♦♦#*#♦#*«

kyo. Paryžiuje ir daug kur 
kitur buvo studcii ir kt. 
demonstracijos prieš karą 
Vietname.

Suprantama, kad toks de
monstracijų įvairiose vieto
se laiko sutapimas negalėjo 
būti atsitiktinis. Reiškia jos 
yra diriguojamos iš vieno 
centro, ir kaip ten užgroja- 
ma, taip visur pagal tą pa
čią muziką ir šokama. O kas 
yra tas dirigentas, nereikia 
nė klausti.

Ir Bermudoje kilo 
riaušės

Ir čia kilo tokios rasinės 
riaušės, lydimos padegimų 
ir plėšimų, kurių nepajėgė 
viena policija sutramdyti, ir 
todėl atplaukė Britanijos 
kariuomenės dalinys. Sala 
paskelbta pavojaus padėty.

Konservatorius Enoch Powell, 
kalbėdamas parlamente pasakė, 
kad reikia u/drau. ti spalvuotų
jų imigraciją į Britaniją. Už tai 
partijos vadas ji pašalino iš ka
bineto. kuris numatytas tam at
vejui, kada partija laimės rin
kimus.

Vakarų Vokietijos spaudos mil
žinas Axel Springer. dėl kurio 
antikomunistinės politikos vie 

! nuolikoje miestų kilo studentų 
1 riaušės. . .
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Gegužės Pirmoji
..W

Su gegužės mėnesiu jau iš senų laikų žmonija sieja 
daugiausia savo vilčių, ilgesio ir džiaugsmo. Visais lai
kais ir visuose kraštuose poetai ir muzikai jam daugiausia 
yra pašventę savo kūrnių. Visus, mat. džiugina ir steoina 
bei skatina ką tik gamtoje mirtį nugalėjusi ir visu veržlu
mu žemę užvaldžiusi gyvybė. Toks jau yra gegužis bent 
vidurinėje žemės juostoje, kurioje gyvena iki šiol pasau
lį valdžiusios tautos.

Tad nesistebėkime, kad gegužės pirmąją dieną pasi
rinko savo šventei praėjusiame šimtmetyje išaugę ir su
siorganizavę darbininkai.

Tai buvo prieš 82 metus. Amerikos Darbo Federaci
jos 4-ji konferencija nutarė 1886 m. gegužės pirmąją pa
skelbti visuotinį darbininkų streiką, reikalaujantį 8 vai. 
darbo dienos. Tada vien Chicagoj sustreikavo apie 58,000 
darbininkų. Aniems laikams tai buvo didelis skaičius. Ne
snaudė ir darbdaviai. Jie pasisamdė streklaužių ir pasiry
žo streiką paversti nieku.

Gargždus skerdyklos vedė
jo pareigoms, beldžiausi į 

_ Į Lietuvos Banko duris, bet 
viską panaikino komparti
jos veto, ir nuolatinio darbo 
gauti negalėjau.

Apie sausio mėn. pabaigą, 
geram bičiuliui Apygardos 
teismo .pirmininkui P. Bu-

TARĖSI PABALTIEČIAI 10 MILIONŲ ALKANŲ I sąs bejėgis ką nors daugiau 
j Į beturčiams pagelbėti, o po

Balandžio 15 d. New Yor- Piliečių taryba badui ir 12 dienų grąžino iždui mi- 
on a ke Pėdžia vo Joint Baltic blogam maitinimuisi JAVįnėtus $200 mil.. kurie buvo

vnvn LkSS?! American Committee, kuris ištirti paskelbė 100 puslapiu’skirti "maistui pirkti betur-
' 1LkoJ"ybos P°ledWe yra sudalytas lietuvių, latvių pranešimą - "Badas JAV“ čiants maitinti“.

ir estų bendrinių organizaci- kuriame tvirtina, kad ma-i
jų Jungtinėse Valstybėse. Iš žiausia 10 mil. žmonių JAV| Komisija sako, kad sta- 
lietuvių puses komitete da- badauja arba kenčia dėl ne-i čiai nesuprantama, kaip ga- 
lyvauja Amerikos Lietuvių pakankamo maitinimosi, ir į li pačiame turtingiausiame 
Taiyba. Posėdyje dalyvavo ragina prezidentą paskelbti krašte būti tiek badaujančių 
ALT pirmininkas inž. Euge- pavojaus padėti ir pasiųsti i arba blogai besimaitinan- 
nijus Bartkus ir vicepirmi-, veltui maisto i labiausiai ba-’ Čių.
ninkas dr. Pijus Grigaitis. , d0 paliestas sritis.

Komitetas daro nauiu žv * Minėta komisija buvo su- Komisiją paliete ir nelem- 
Komitetas naro naujų zy- antnmnhiliii nniin« tą žemes ūkio produktų kai-

gių Washingtone, kad būtų • dai>ta automobilių unijos j> ‘ Dalaikvma 1 iq67 m 9
TAV našto žpnklass Prez- Reuthenui pasiūlius. • nP PaiaiRjmą. i.t>< .

išleistas JAV pašto ženklas snJa..= .-oHamin dai-hi | stambiausi žemvaldžiai, vi-Baltijos valstvbių sukakčiai ? ?ufa^ religinių, darbl‘1 kombinacijom s
ninku, švietimo ir labdaros! .orn, ^on'.oinatijoni.s 
draugijų žymūs asmenys. ‘ pasinaudodami, iš \ aidžios

BUVO SUSIRINKUSI 
VLIKO TARYBA

me
prel. J. Balkūnas, Tautos 
Fondo ir Jungtinio Finansų 
Komiteto pirmininkas, pa
teikė šių metų paprasta jai ir

gailiskiui padedant, ga\au nepaprastajai sąmatai įvyk 
tarnybą apygardos teisme d) ti reikiamų lėšų telkimo
(Dvaro gatvėje). Daugumas 
tarnautojų, išskyrus 3. buvo 
likę dar iš nepriklausomo 
gyvenimo laikų. Teisėjų su
dėtis pasikeitė: teisininkai 
buvo atleisti, o į jų vietas 
paskirti buv^ darbininkai, 
politiniai kaliniai, jokio su
pratimo apie teisėjo parei
gas ir teisę neturintieji ir la
bai mažai įaštingi. Teismo 
vicepiimininkas rusas, bet 
lietuviška pavarde ir nei vie
no žodžio lietuviškai nemo
kąs Zupkus. Teisme ir ko
munistinėje veikloje dau
giausia reiškėsi pirmiau bu

Ketvirtąją streiko dieną buvo paskelbta demonstra
cija, kurioje dalyvavo apie 200,000 darbininkų. Įvyko su
sirėmimų su policija. Buvo suimti 8 demonstracijos vadai, 
iš kurių 7 buvo nuteisti pakarti ir vienas kalėti 15 metų. 1 vęs advokatas ir slaptas par- 
Gubematorius dviem mirties bausmę pakeitė kalėjimu iki: tijos .narys žydų tautybės 
gyvos galvos, vienas pats nusižudė, o keturi buvo pakarti, j Rišėjas Zivilčinskis. Teisėją 
(Po 6 metų kalėjusieji buvo amnestuoti, amnestijos doku-1 . atleido, o teisėją
mente buvo pažvmėta. kad teismas padarė didelį prasi- ' aitkev icių pažemino i ki- 

\ \ .... , . . tas nareisra?lenkimą su teismine tvarka, kad nebuvo pakankamai Įro
dymų nuteistiesiems pakaltinti, kad jie metę bombą).

Šitas įvykis sukrėtė viso pasaulio darbininkus, todėl
nėra abejonė*, kad jis prisidėjo prie to, kad 1888 m. liepos 
20 <L Paryžiuje susirinkęs Darbininkų Internacionalas 
gegužės pirmąją paskelbė viso pasaulio darbininkų švente.

Viso pasaulio darbininkai buvo kviečiami tą dieną 
mesti darbą, eiti į miesto gatves ir aikštes su šūkiu — 8 va
landų darbo diena!

tas pareigas. Keletas senųjų 
teisėjų buvo suimti ir užda^

eigos vaizdą, rodantį, kad 
lėšų telkimas vyksta gana 
gyvai, tačiau dar nėra pasie
kęs numatyto ir reikiamo į- 
sibėgėjimo. Pabrėžė, kad lė
šų telkimo talkininkams ir 
ypač Vliką sudarančiu orga
nizacijų vadovybėms būtina 
labiau tuo susirūpinti ir im
tis atitinkamų priemonių.

Vliko piimininko kelionės 
metu pirmininko pareigas 
ėjęs dr. B. Nemickas smul
kiau painformavo taiybą a- 
pie Vliko kreipimąsi į Lie
tuvai draugingų valstybių 
vyriausybes su memorandu
mu, kuriame prašoma, kad 
tu vyriausybių delegacijos 
iškeltų Lietuvos padėties 
klausimą Žmogaus Teisių 
Deklaracijos sukakčiai atžy
mėti šaukiamoj konferenci
joj Teherane. Konferencija

ryti Į kalėjimą, tarp jų ir numatyta įvyksianti balan 
buvęs teismo pirmininkas 1 c|2io 22—gegužės 13 d. Joje 
Baranauskas. Piokuroras —- .dalyvaus tik Jungtiniu Tau- 

1 moteris, kompartijos narė Organizacijoje dalyvau- 
be jokio teisės mokslo. Sky-jjančių valstybių ir pataria- 
rių, posėdžių sekretoriai.1 statutą prie Jungtinių 
kaip patvTe tarnauto jai, dar, jautų Organizacijos turin
buvo palikti senieji. j čiųjų organizacijų delegaci-

Aš gavau "teisminio vyk-: jo?.
dytojo“ pareigas. Rimtą’ Vliko pirmininkas dr. J. 

Kaikam tai buvo baisus dalykas. Tik pagalvokite! teismo Įstaigą taivbinė vai-Į k. Valiūnas painformavo ta- 
Tie darbo vergai pasimanė net šventę be leidimo, be vai- Į džia pavertė kaimo vaka-i ryba apie savo ką tik baigtą
dančiųjų pritarimo. Jie drįsta reikalauti 8 valandų darbo j ruškomis. nes, nepriklauso- kelionę į Tolimuosius Rytus 
dienos ir akiplėšiškai kištis į aukštąją politiką, kuri tepri-j n*05 Lietuvos įstatymams i (p0 Korėjos, Taivano, Fili-
klauso carams, imperatoriams ir kapitalų magnatams, 
drįsta trukdyti organizuoti brangiai kaštuojančias kariuo
menes, kurių pagalba galima grobti svetimus kraštus.

Bet tie drąsuoliai kasmet vis galingiau demonstravo 
savo jėgą ir pasiiyžimą. Gegužės pirmosios demonstraci
jos, kad ir beginklės, ramios, bet ano meto valdovams 
negalėjo patikti, todėl jas visu įniršimu puldavo ginkluota 
policija, dažnai ir kariuomenė, liejosi kraujas. Niekas ne
gali tiksliai pasakyti, kiek aukų jos yra pareikalavusios, 
bet jos kartojosi metai iš metų.

Šiandien daugely valstybių ta diena yra Įstatymų pri
pažinta šventė. Net popiežius 1955 m. gegužės pirmąją 
paskelbė Šv. Juozapo švente. Ją kiekvienas saviems tiks
lams savinosi: ir Mussolini, ir Hitleris, ir Smetona.

Šių metų gegužės pirmąją dieną daug kur gatves ir 
aikštes užlies darbo žmonių minios, kurios demonstruos 
ne tik savo medžiaginius reikalavimus, bet kartu reikš 
protestą prieš darbo žmonių eilių skaldytojus, smurtinin
kus, žmogaus teisių užgrobėjus, ištisų tautų naikintojus— 
komunistus. Mūsų mintys tą dieną bus su tais demonstran
tais, nes tik jų reikalavimus įvykdžius ir mūsų Lietuva 
sulauks laisvės dienų.

Baigiami pamiršti krovini
jvykiai

F JUOZAS SUDBURIETIS

Niūri 1940 metų žiema. —milicijos patalpose, Vil- 
Vėjas švilpia pustuščiose niaus gatvėje — komunis- 
šiaulių miesto gatvėse. Šal-1 tų partijos namuose ir Tra- 
tis gnaibo nosis, braškina, kų gatvėje — kalėjime ir 
tvoras, sniego pūgos temdo j naktimis vyko judra? gyve- 
akis. Rodos, ir gamta jaučia J nimas. Ten šviesos veržėsi 
sunkias nerimo ir vargo die- ; pro langus. Žmonės, prikelti 
nas miesto gyventojams.) »-saldaus miego, išgąsdinti. 
Komunistų partija siaučia ir' kaip didžiausi nusikaltėliai 
siunta, kurdama tarybinį , užaarose mašinose buvo ve- 
gyvenimą savo nariams ir žami į milicija. Čia garso 
pataikūnams, NKVD ir ki-' nepraleidžiančiuose kamba- 
tiems, nekaltų lietuvių var- riuose buvo kabinami ant
go, prakaito ir krajjo są
skaita.

Gyventojai be svarbių 
reikalų pradėjo vengti ro
dytis mieste. Naktimis gat
vės buvo tuščios, išskyrus 
policijos-milicijos mašinų 
judėjimą. Apygardos teis
mo rūmuose Aušros alėjoje

pagerbti.

Balandžio 16 d. ALT pir
mininkas ir vicepirmininkas gia> ypač bloga šiuo atžvil-i rinti“. Per minėtus 
dalyvavo \ liko valdybos! gju padėtis esanti 256 ap-; mažieji ūkininkai, k

"šeimųį gavo 14 mil. dolerių
Kaip minėta, komisija tei-Į ūkiams paskatinti ir sustip- 

1967 m.
, kurių me-

posėdyje ir svarstė peticijų skrityse pietinėse valstijose, i tinės pajamos mažesnės nei 
organizavimo bei lėšų telki-J ‘ į §2,500 ir kurie sudaro 42.7
mo reikalus. Posėdyje daly-į Komisija kaltina admi-Į G visų žemvaldžių, iš val- 
vavo taip pat gen. konsulas nistraciją. kad ji nuoširdžiai, džios tegavo 4.5G visos iš- 
A. Simutis ir LLK pirminin- nesirūpina šituo reikalu. Yra mokėtos sumos. Tuo tarpu 
kas V. Sidzikauskas. Į įstatymas, kuris numato i patys stambieji, kuriu meti-

(E) i duoti veltui maisto, kam jo; nės pajamosyra daugiau nei 
į trūksta. 1967 m. tam reika- $20,000. bet kurie tesudaro 
1 lui buvo skirta $700 mil.,’10G visų žemvaldžių, pa- 

PRIEŠ 105 METUS į bet žemės ūkio sekretorius: šalpos gavo 54.5G visos tam 
Į metams pasibaigus iždui reikalui sumokėtos sumos. 

Šiandien daug kas prez. grąžino $200 mil. Tas pats Todėl komisija sako, kad 
Johnsono politiką lygina su žemės ūkio sekretorius lie- rūpinamasi turtingaisiais, o 
Linkolno politika civilinio. Pos hudijo, kad j:s e- re tais. kurie vargą vargsta, 
karo metu. į

nebegaliojant. teisėjai pra- pinu ir Australijos. Vliko 
džioje naudojo komunistų pirmininkas dar- lankėsi 
partijos nurodymus ir savo Hong-Konge ir. Teherane, o 
išminti. Visos politinės by-i Europoje dar buvo sustojęs 
los. isskvrus ūkinių prievo- Romoje, kuf turėjo pasitari- 
lių nevykdymą, buvo išim- mą 5U Lietuvos Diplomatijos 
tos iš teismų galios ribų. Jas §efu min. S. Lozoraičiu), 
svarstydavo NKVD specia-. Taryba sveikino pirminin- 
lusis skyrius. Buvusi teism. ^a už veiklu ir sėkmingą 
vykdytoją K. paskyrė ramų šios kelionės panaudojimą 
komendantu. Kadangi pir- Lietuvos laisvės bvlos labui 
miau tokio etato nebuvo, tai įr nuoširdžiai dėkojo už dvi- 
ųs beveik jokio darbo ir ne- gubą pasišventimą: už gerai 
turėjo, todėl, būdamas labai atliktą darba ir su tuo atliki- 
linksmo būdo. vaikščiojo po mu susijusiu išlaidų savo lė- 
Įstaigą ir pasakojo anekdo-; šomis apmokėjimą, 
tus. Apvalaus veido, su juo-i viiko Politinės ir Teisių 
da labai gražia barzda — komisijos pirmininkas St. 
jis atrodė, kad tinkamesnio Lušvs referavo tarybai tos 
asmens "komendanto“ pa-, komisijos svarstytus Vliko 
reigoms būtų labai sunku su< statuto keitimo pasiūlymus, 
rasti. Mano darbas buvo Taryba svarstė ir priėmė tik 
vvkdvti teismo nutarimus,! statuto 30-tojo straipsnio 
daugiausia ieškant pinigines’pakeitimą, patikslinanti ro- 
pabaudas. Bylas gaudavau tacinę tarvbos pirmininkų 
’š visos apve-ardos. t. y. ke- keitimosi tvarką.
lėto apskričiu, todėl visus 
ieškojimo darbus perduoda- 
vau apskričiu, valsčių liau
dies teismų teisminiams vyk
dytojams. Man, praktiškai, 
darbo buvo visai mažai, nes 
nepriklausomybės laiku by
lu vvkdvmą delsiau. Dau
giausia laiko praleidau be
skaitydamas įdomias Lapė- 
no-Pranculio Maisto, gar
siu ių Žemaitijos plėšikų 
Rickaus ir Kazlausko ir žy
mesniu žmogžudžiu, prie
vartavimu baudžiamasias 
bylas ir ju tardymo eigą.

Maisto-La.pėno-Pranculio 
išeikvojimo byla buvo įdo
mi, kaip nepriklausomos 
Lietuvos teismo savarankiš
kumo pavyzdvs. Čia reiškėsi 
ne teismo ir partijos intere
sai. bet teisėjų skirtingos pa
žiūros i ta pati įvykį-veiks- 
ma. Byla tris kartus Vyr. 
Tribunolo buvo grąžinta A- 
peliaciniams Rūmams nag
rinėti iš naujo, pakeičiant 
teisėjus. Prieita išvada, kad

Šiame tarybos posėdy da
lyvavo Kanados LB pirmi
ninkas A. Rinkūnas ir PLB 
ryšininkas K. Miklas.

Posėdžiui pirmininkavo 
Tomas Sperauskas (LTS), 
sekretoriavo V. Banelis (Ū. 
P.).

(Elta)

Civilinis karas prasidėjo' 
1861 m. ir baigėsi 1865 me-. 
tais. Nereikia galvoti, kad- 
tada visi šiaurės gyventojai • 
vienodu laipsniu buvo užsi-’ 
degę sumušti pietus ir išlais-’ 
vinti negrus. Buvo žmonių, 
kurie palaikė vergų savi
ninkus, bet buvo ir tokių, 
kurie, smerkdami vergiją, 
nenorėjo nė piritu prisidėti 
prie jos panaikinimo.

Prieš 105 metus New Yor
ke ir kaikuriuose kituose 
šiaurės miestuose buvo kru
vinų riaušių, kilusių dėl ne
paprasto privalomos kari
nės prievolės įstatymo. Ką
rą? šiauriečiams nesisekė. 
Jų karo pajėgos smarkiai 
nyko. 1863 m. kovo 3 d. bu
vo išleistas įstatymas, kuris 
įvedė privalomą karo tar
nybą visiems tinkamiems 
vyrams nuo 20 iki 45 metų 
amžiaus. Nuo tos prievolės 
buvo atleidžiami tie, kurie 
savo vietoje galėjo duoti ki
tą tinkamą vyrą arba sumo
kėjo 600 dol. Įstatymas su
kėlė didelį nepasitenkinimą.

Ypač kruvinos riaušės bu
vo New Yorke. Jos tęsėsi 
4 dienas — nuo birželio 13 
iki 16 dienos. Riaušininkam 
numalšinti buvo mobilizuota 
policija ir liaudies milicija, 
kariai ir net West Point a- 
kademijos kadetai.

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams 1r

"kryžiaus“, laužomi kaulai, 1 
velkami elektriniais kom- 
binzonais ir dar apsigalvoti 
vėl grąžinami į kalėjimo vie
netus.

Netekęs tarnybos, gyve
nau čigoniškai: Maisto fab- .
rike skaičiavau kiaulyčių buvo įteisintas, 
kojas, buvau skiriamas į (Bus daugiau)

KENNEDY NESIGAILI
LESŲ PROPAGANDAI

Gegužės 7 d. Indianoj bus 
pirminiai rinkimai. Kandi
datas Robert Kennedy jau 
išvystė ten didžiausią pro
pagandą. Sakomą, kad jis 
televizijos programose užė
męs tiek laiko, kad kitam 
kandidatui McCąrthy būsią 
stačiai nebeįmanoma į tele
viziją įsiskverbti.

Tą reikalą geriau žinan 
tieji sako, kad tiems rinki
mams Kennędy išleis apie 
600,000 dolerių. Jis dar da
lyvaus Oregono, Kalifomi

tai ne kriminalas, bet civili-: jog jr Nebraskos valstijų pir- 
nis ginčas. Vėliau Lapėnas miniuose rinkimuose. Ten 

vajui vesti, sako, numatyta

Linkolnas visą laiką buvo 
žiauriai puolamas. Apie jį 
kalbėjo ir rašė, kad jis me
luoja, kad dėl valdžios jis 
neteko galvos, kad tyčia iš-Į 
provokavo civilinį karą, kad 
galėtų įvesti JAV diktatūrą, 
kad jis civilinių laisvių prie
šas ir tt. 1862-1863 metų 
žiema Linkolno priešai kal
tino jo žmoną, kad šnipinė- 
janti priešo naudai. Kongre
sas paskyrė net specialią ko
misiją šitam reikalui ištirti.!

Ar kas nors panašaus ne-1 
sikartoja šiandien? Ar pa-^ 
našių kalbų šiandien nėra a- 
pie prezidentą Johnsoną? 
Ar Nevv Yorke nevaidina
mas veikalas, kuriame paki
šama mintis, kad Johnsonas 
lyg esąs dalyvavęs organi
zacijoje. kuri rengėsi nužu-

apie du milionai dolerių. dyti prez. Kennedį?

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.

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

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

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

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

Kaina buvo $6.00, dabar................... $2*00.
PENKTIEJI METAI, Kipro Bielinio atsimi

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

Kaina buvo $6.00, dabar ....................$2.00.
TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO- 

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

Kaina buvo $2J>0, dabar ........... 75 centai
Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.

ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
$36 Broadvray, So. Boston, Mass. 02127

a
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NETEIKIA.

WORCESTERIO NAUJIENOS

Turi 300 narių, bet
nepajėgia veikti

Uždaromos Birutės drau
gijos sekretorius Jonas 
Vaitkūnas prašė mane pa
taisyti klaida: draugija dar 
turi ne 200. bet 300 narių ir 
pinigu $20.000.

Trys šimtai — didelis bū- 
rys, bet valdvbos nesugebė
ta išsirinkti, todėl draugija 
uždaroma. Tikra gėda. Ta
čiau draugijos palaikų gauti 
visi sujudo, atsirado ir mi
tingų, ir raštingų, ir tikrai 
mokytų narių.

Atsisveikino

su parapijiečiais

Balandžio 21 d. Vilniaus 
Aušros Vartų lietuvių para
pijos klebonas prel. Kastan- 
tinas Vasys-Vasiliauskas at
sisveikino su parapijiečiais 
ir apsigyveno savo namuo
se.

Prel. K. Vasys via geras 
lietuvis, įtakingas net mūsų 
miesto aukštų pareigūnų tar
pe. buvo geras parapijos 
šeimininkas, mėgo švarą, 
neapkentė apsileidėlių.

Jam sveikatos ir ramių 
dienų!

Mirė R. Grigaitienė

Balandžio 20 d. mirė gai
lestingoji sesuo (slaugė) 
Rūta Dvarecką itė-Grigaitie- 
nė, 39 m. amž., Malvinos ir 
Jono Dvareckų duktė. Pa
laidota Šv. Jono kapuose. Ji 
paliko liūdinčius vyrą Ed
mundą. dukrelę ir sūnų. tė
vus. tris seseris ir brolį 
Jiems mūsų gili užuojauta.

Trijų dailininkų paroda

Balandžio 27-28 dienomis 
Maironio parke buvo daili
ninku J. Pautieniaus, S. 
Smolskienės ir Dagio kūri
nių paroda.

Klubo banketas

Lietuvių Piliečių Klubo 
bankete 5 metų sukakčiai 
nuo Įsikūrimo naujuosiuose 
namuose atžymėti dalyvavo 
daugiau nei 250 narių. Ban 
ketui vadovavo pirm. K 
Taemenas.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE .ST CATHAR,Nr-s ONT

Michaelio Paseko žmona New Yorko valstybinėj loterijoj 
laimėjo $250.000. Ta suma jai bus išmokėta per 10 metų 
po $25.000. Greta jos mokesčių įstaigos viršininkas Jo- 
seph .Murphy.

Psgsrbtas visuomenės 

bijąs ir lietuviikų laikraščių 

bei knygų platintojas 

Juozas Šarapnickas

vei-
Alto posėdis

Balandžio 20 d. įvyko Al-
jo E. Mikužytė (Ji įstojo ir į 
LDD ralius), A. Šukienė,

Balandžio pradžioje 24 i to vadovybfešoZ A:
metų vyras pasmaugė 17 m dj . tvfrtintį Va- L. šate.k.ene S. Bnedis, 
mergaitę is Blaekstono, I . f minįjimo apyskai- J- Petersonas. Šle.vys, Pe - 
Mass. Mergattes lavonas ta, bet ajt,.()kųJ ginč.ų"akė,ė rašką. Slavmskas .r prof J.

klaSimas^Mat palikusiam v<!dėjas.Jispasigėrėjoįlietu- są apylinkėje nenuilstamai
Švedų kilmės vyras kirviu tikra dali vietos skvriaus bū- darbininkų sąjūdžiu, pa-Į dirba lietuvių visuomenėje 

užmušė dvi apie 60 metui simoms įšiaidoms/iš likusių laika™a Hemviškus papro-1 kto žemaitis Juozas ša- 
amamus mokytojas, suom.ų lė, b ib, ta maž? rtf*š" S^^am^ui

Skitas’ Jungtiniam Finansų k“ su žmona taip pat įsirašė piaUo užsisakai lietuviškų 
tt . . & n į LDD narius i. ! laikraštį ir nepraleidžia pro-
Komitetui. , 'gos, nepaiaginęs nusipirkti

Tokiam pasiūlymui pasi- kalbėjusieji kviete knygą, kurių visuomet prisi-
priešino socialdemokratu j?1vtls vienUjes» nepamirs- krovęs vežiojasi savo auto- 

jos nuomone. tl’ /ra. h«tuvla1’ mobily, nes J.Š., kaip amži- 
paskirstymas xaatl lietuvių \isuomenineje žydas, važinėja ne tik

Alto nutari- veikloje 11 visaip rūpintis Niagaros pusiausalio He
mams, nepabotų politinių Pavel^ai Lietuvai “ *
veiksnių konferencijos Wa- lahV£* 
shingtone pasisakymo, kad 
Vasario 16 minėjimo paja
mos eina Altui. Kitų tas ne
įtikino, ir jų balsais nutarta

Baisūs įvykiai

rastas mažame prūde Wor 
cesterio rytinėje dalyje

kilmės. Jos nužudytos savo 
namuose. Piktadarys, jas iš
traukęs iš namo, ant laiptų 
kirvį pasidėjęs, dar palaukė, 
ar jos neatsikels.

Tokios mūsų naujienos. 
Po Sandaros banketo gegu
žės 5 d. vėl parašysiu, kas 
pas mus įvyko.

J. Krasinskas

DETROIT, MICH. 

Povelykinės linksmybės

Jau penkiolika metų mū-

grupė, nes, 
toksai lėšų 
prieštarautų

atgauti tuvių kolonijas, bet dažnai 
lietuvių organizaciniais rei- 

I šį gražų pobūvį negalėjo ^.važiuoja daug toliau 
atsilankyti sena draugi jis n“° »Pyhnk.ų.

racijos^tebėiT ligoninėje P,triotinž lietuvių visuo- 
turimas lėšas paskirstyti pu- « į/ menė. įvertindama J. šarap-
siau tarp Alto centro ir J. nieko geras pastangas lietu-

Viena jų — tik ką buvo.
1 ai Balfo 76 skyriaus su- j 
rengtas vakaras-koncertas • ruP®sciu šiems 
Lietuvių namuose balandžio
20 d. Čia programą atliko 
solistė dainininkė Violeta 
Čižauskaitė-Baleiūnienė ir 
’imgailės Zotovienės vado

vaujama skautų tautinių so
dų erupė. S teto pirmininkas Šaltys ba-

Antra — tuoj bus. Taipandžio mėnesį mirė. todėl 
skaučių ir skautų tėvų komi-; Alto posėdy nutarta skirti į 
tetų (dauęiskaitoįe todėl, 
kad yra du atskiri tuntai)
>endrai rengiamas "Kartą 
pavasari“ vardo balius.

Tai abiturienčių išleistu
vės i gvvenima, sekant ame
rikiečiu debiutančių įvesdi
nimo į subrendusiu motėm 
tarpą naproti. bet pritaikant 
ietuviška būdą. Pernai toks 

bab'us buvo suren erta s pir
mąjį* karta ir susilaukė ne- 
oanrasto pasisekime.

"Karta pavasari“ pobūvis 
irai Lietuvon Tiam,in«e.

5fadien’ frA^ižės 4 d. Prp- 
— g vai. vaknro T5 

ortlręfn c+plu ppn5<siąaT^iy_ 
siems irgi atsiras vietos.

Finansų Komiteto. , nimus * *•**<•“• ' iš^k^i Ūminei
Čia seniai veikia Dariaus Daug darbo šiam vakarui vienybei stiprinti, kovo 23 

ir Girėno komitetas, kurio surengti įdėjo pirm. Br. Spū- f suruošė jam padėkos va- 
dviems did- d ienė. kuri jam sumaniai va- kurioje ia vietos a-

vyriams pastatytas pamink- dovavo, sekretorius šateika, Pynnkės n iš toliau suvažia
las. Jie žuvo prieš 35 metus. fin. sekr. Briedis ir kt. 
nugalėję Atlantą, bet nepa-i
siekę savo galutinio tikslo—į Visų pageidauta panašų 

; vakarą surengti ir kitais me
tais.

Lietuvos.
Buvęs ilgametis to komi-J J. V.

LIETUVIŲ OPERA 

NEW YORKE

vo apie 50 lietuvių, jų tarpe 
ir gera dalis jaunimo. Prie 
gėlėmis ir gėrybėmis ap
krautų stalų S. Bakšys ir ki
ti veikėjai pasakė J.Š. veik
lą įvertinančias kalbas bei 
palinkėjo jam nepavargti ir 
savo pavyzdžiu skatinti 
kiekvieną gerą lietuvį dirbti 
lietuvybės išlaikymui bei lie
tuvių vienybei.

NAUJIENŲ VAJUS i NEPADĖS NE POPIEŽIUS

Naujienų dienraštis pa-’ 
skelbė vajų. Pranešime sa
koma, kad dabartinis Nau
jienų namas jau nevertas 
taisyti. Iš dabartinės Nau
jienų apylinkės lietuviai išsi
kėlė kitur, todėl, sako, rei-

Anis Rūkas mums rašo, 
kad Chicagos arkivyskupas 
kard. Cody užsimojo Šsl 
Kazimiero lietuvių kapines 
paversti tarptautinėmis, pa
keitė laidojimo būdą, kuris

,. .... . dabar lietuviams yra visiš-k,a susirast. naują namą ir kai svctimas. 
ten išsikelti.

Ten reikės perkelti senas Lietuviai, rašo A. Rūkas, 
mašinas, dideli archyvą ir šaukia susirinkimus, juose 
kitą turtą, reikės ir naujų priima nutarimus prašyti 
mašinų pirkti. Visam tam kardinolą nekeisti kapinių 
reikės nemaža pinigo, todėl, tvarkos. Kardinolas nenori 
ir skelbiamas vajus. | nusileisti. Lietuviai žadą

Vajaus komitetas, kuiį. kreiptis net į patį popiežių.

Amerikiečiai rašo apie 

lietuvę

Vietos dienraštis The Te- 
le^ram įdėjo ilgą straipsn 
apie Antaniną Glavickaitę- 
Vaškelevičiene- W ackell.

A. Vaškelevičienė dažnai 
rašo amerikiečių spaudoje 
didžiuodamasi, kad jos tėvu 
gimtinė yra gintaro kraštas 
—Lietuva. Ji vra Malvinos 
ir Juozo Giavickų duktė.

J. Glavickas tebėra

ligoninėje

Juozas Glavickas po šir
dies smūgio jau kelinta sa 
vaite guli šv. Vincento ligo
ninėje. Linkiu jam greitai 
pasveikti.

sudaro Juozas šmotelis, 
Martynas Gudelis ir Alek
sas Ambroze. prašo vietose 
sudaryti komitetus ar grupe
les. kurios apeitų tos vieto
vės lietuvius ir parinktų au
kų. Klubai ir draugijos pra
šomos vasarą surengti gegu-

A. Rūko nuomone, tai e- 
sąs bergždžias darbas, tai 
lygu šauktis į liūtą, kad jis 
įsakytų vilkui neskriausti 
ožiuko.

Jei popiežius mandagu
mo sumetimais ir parašysiąs

tą komitetą vieną savo at
stovą ir prašyti, kad tą patį 
padarytų ir Lietuvių Bend
ruomenė. Tuo būdu bus ga- . , „____
Įima liepos mėnesį iškilmin- J>ės paskelbimo 50 metų su- į kafbas,
giau paminėti tu dviejų la- kakciai atzymeu Laisvu ži- pagidiiaugė sulaukęs gero 
kūnu tragiško žuvimo su- bun0 radijas kviečia rytinio būrfo padėkojo už
kaktį. f pakraščio visuomenę atsi- sveikinimugj nuėjimus b

Susirūpinta amerikiečiu: Į?nkytl } ^le įvlų j pasižadėjo ir toUau dirbti,
ousirupmta amenKiecių 0 rO8 pa81rodymą New L . t-k< - , -

spaudoje paminėti 1941 me- Yorke KieK UK ^e^°8 ,els’
tų birželio mėnesį komunis-;
tų vykdytos pirmosios Lietu-! Programoje: J. Kamavi- 
vos gyventojų medžioklės j čiaus opera "Gražina“ kon- 
vergų darbams sukaktį. Tam1 certine forma, 
reikalui sudaryta komisija,)
kuri pasitars su kitų lietuvių Dalyvauja: Chicagos Lie- 
sambūrių atstovais, kaip sa- tuvių Operos Kolektyvas —i Tavo perus darbus įvertina 
vo uždavinį geriausiai įvyk- UO asmenų, simfoninis or-.me ir būsime su Tavimi, 
dyti. ! kestras — 50 asmenų ir so-

! listai — Dana Stankaitytė,
Stasys Baras, Algirdas Bra
zis, Jonas Vaznelis.Margučių vakaras

Balandžio 20 d. Bručo sa-
Isterija atslūgsta

Nevainikuotą negrų Ka
ralių nužudžius, nors Det
roite kruvinų riaušių ir buvo 
išvengta, karo stovis ir ne
paprasta įtampa tęsėsi ištisą kur kitur sutinkamu
savaitę. Kaip ir praeitą va 
sąrą, turėjome visą sumobi
lizuotą policijos rezervą ir 
tautinę gvardiją ant kojų.

O tuo tarpu politikai ir 
dvasininkai lenktyniaute 
lenktyniavo su pačiais fan
tastiškiausiais pareiškimais. 
Kennedy tragedija, sulygi
nus su šia, liko tik šešėlis. O

Mirė

Balandžio 22 d. mirė Jo
ana Marija Baltramaitytė. 
27 m. amž.. senų laikų žino
mo veikėjo Juozo Haltra- 
maičio vaikaitė.

Lietuvos nepriklausomy-

Pagerbtuvių vakarienėje 
dalyvavę lindime Tau, gera
sis žemaiti, būti sveikam iri 
nepavargti lietuvių visuo-' 
menės patriotinėje veikloje

Grikis

k\s X

žinių ir jų pęlną skirti Nau-, laišką, tai tuo viskas ir baig-
jienoms. sis, sako A. Rūkas.

Įėję buvo Lietuvių Darbinin-Į Visam ansambliui diri- 
kų Draugijos surengtas mar-: guoja Aleksandras Kučiū- 
gučių vakaras, į kurį susi-, nas.
rinko daug svečių, net retai Į Opero8 koncerto vieta;

.................* ------- Brooklyno kolegijos Walt

Gražiausiems margučiam Whitman auditorija, Brook
lyn College, Bedford Avė. A 
Avė. H, Brooklyn, N.Y.

atrinkti buvo išrinkta komi
sija — Petrach. Karvelienė,
Whites. Kačanauskas ir Šia-, T vinskas. Pirmoji premija , \%8."į b,,?ell<)
paskirta už margutį "Lietu-; 2.d,~ “kmadienj, 3 vai. po 
va, kurią aš palikau“. Tame, PietV 
margutyje buvo nupiešti ke-j Bilietų kainos: 3,4.5,6,8 
li Lietuvos vaizdai. Tai dai- ir 10 dolerių.
lininkės Natalijos Jasuky-

kad negrų vadas yra Kris- naitės darbas. Dailininkė iš 
tus — tai turiu juodu ant Lietuvos atvyko mažytė, 
balto. Ir tai ne koks juodis
ekstremistas pasakė, bet 
garbingas katalikų bažny
čios dvasiškis tūkstančiams 
žmonių visa dieną sušilęs 
pamokslaudamas kartojo.

Klausantis per radi ją, tai 
nors veidu nematai. Bet žiū
rėdamas į TV ekraną, ma-

Visos vietos numeruotos.

' REMIA LIETUVOS

Bilietus galima užsisakyti
. a . .. paštu, prisiunčiant atitinka-Antrąją premiją gavo Dir- iekj UthaaBia„

zys, treciąją - F. Spūdis, c,ub (ardu k
Aišku, pavakarieniavus1 resuotą su pašto ženklu vo- 

neapsieita be kalbų. Kalbė-į ką bilietų platinimo vedė- 
| jui: Vincas Padvarietis, 87 
40 127 St.. Richmond Hill,

FONDĄ

Jurgis Mikaila Detroite | 
jau surinko Jungtiniam Fi-| 
nansų Fondui 2.000 dolerių.

Dr. P. Karvelis iš Baden- 
Badeno (Vokietija) ir Vla
das Selenia iš Fraser, Mich., Į 
įnešę į T autos Fondą po 25 
dol., įtraukti į ypatingųjų! 
rėmėjų sąrašą.

Visiems užsakyti ištisiems I 
metams Eltos Informacijų] 
biuleteniai (36 laidos, 360 ] 
puslapių).

Uolūs lėšų teikėjai ir nuo Į 
savęs į Tautos Fondą įne-|

Jau išspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ.

Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869- 
1959) metų Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 
664 psl. Kietais viršeliais — $10.00, minkštais — $8.00. Išlei
do Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmasis Chicagon atvažiavęs lietu
vis, piimos lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos drau
gijos, statytos bažnyčios. įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 
121, 41 teatro draugija, 48 pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai 
ir 314 veiklesnių žmonių biografijos. Duoti dokumentuoti ka
talikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir kitų organizacijų 
atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, bankai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba 
Money Orderį

AMERIKOS LIETUVIU ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiusti:

1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Svaibios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

\Uiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00 
introji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
?erkai.v abi dalis kaina tik .......................................$6.50

'-’rof. P. Pakarkiio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 17b psi., Kama........................................................ $2.00

Tof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas* 31 psl.. .50 cnt 

ieagietės įspūdžiai komunijų pavargto ja Lietuvoj
šantieji bent po 25 doleriusl puslapiai, kaina....................... ....... .. .. ..  ..................... ........ .. $1.00

5619.kė. Tik Maikis su Tėvu ne- 
tai didele didele politine fi-į pamelavo. Nevisuomet su 
gūra. ir ta figūra niekus Maikio mintimis paskutiniu tųs įsigyti pas šiuos platin 
tauškia, net nemirksėdama

New Yorke galima bilie-

j sipelno infonnacijų rinki-. 
mus: jie apčiuopiamai pa-j H • • • •••• • • , ••••••••••s • • $1.00

Keista, kad ir mūsų snau- 
da. amerikiečiu psichozės i-

Tą pačią dieną mirė Juo-įtakoje, mažai teisybės anie, nei pridėt, nei atimt, 
zas Steponavičius, 52 metų.' padėtį ir patį Kingą tepasa-i Alfonsas Nakas

deda skleisti informaciją a- Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikralėiai nuo 
L - Pie Lietuvą ir lietuvius kito- ig79 m. iki 1955 m. 190 psl. ki«ti virt. kaina seniau

laiku besutinku, ypač Viet- tojus: J. Klevečką, Ą. Balsi, mis kalbomis ten, kur tos huvnSfinn nrintartiv ooaa
namo klausimu. Bet apie N. Umbrazaitę. R. K.«į, V. informacijos labiausiai rei- W’ ° r *“.................................... ... .......................K W

Karalių buvo pasakyta — Daugirdą, Z. Dičpinigaitį, kia Lietuvos laisvės bylai J D*n Kui učio Magiikuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla-
N. Kulikauską, Ą. Mažeiką, ginti. 
E. Kezienę.

pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra- 

(E) šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ................... $3.00



Puslapis ketvirta* KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 18, 1968 m. gegužės 1 d.

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Arch. V. Žemkalnis apie 

miestų statybą

Septynetą savaičių pasi
vėlinusi. Literatūros ir Me
no (kūrybinių sąjungų, taigi 
ir architektūros laikraščio) 
redakcija Vilniuje prisimi
nė, kad 75 metų amžiaus 
(vasario 26) susilaukė ar
chitektas Vvtautas Lands- 
bergis-Žemkalnis. Balandžio 
13 d. L. ir M. paskelbė savo 
redakcinės kolegijos nario 
pasikalbėjimą su sukaktu-! 
vininku.

Architektas Žemkalnis, 
grįžęs iš Australijos, keletą 
metų gyveno buvusiam savo 
name Donelaičio gatvėje 
Kaune, o pastaruoju laiku 
gyvena Petro Kalpoko gat
vėj, Kauno Žaliakalnio at
šlaitėje. Iš ten. žvelgdamas 
i Viliampolės ‘'Rio de Janei- 
ro“ (fabrikų pastatus) kitoj 
Neries pusėj, kalbėjo apie 
dabartinę urbanistiką Lietu
voje.

— Visas mano gyvenimas 
buvo skilias tam, kad žmo
gus nebūtų užrakintas pa
statų kalėjime... Ir rinkda
mas Kauno klinikinei ligo-

Tėyynės“. E.). Kauno Ąžuo
lynas metai iš metų alina
mas, Dainų slėnio tribūnos 
su dvylika tūkstančių vietų, 
ruošiama stadiono rekonst
rukcija... O apie užterštą 
Girstupį Mickevičiaus slėny
je ir jo nutryptus šlaitus nė
ra ko nė kalbėti — tai tie
siog Kauno gėda. Visus 
šiuos reiškinius V. Žemkal- 
nis-Landsbergis apibūdina 
vienu žodžiu — antiarchi- 
tektūra“.

(E)

Telefonu tarnautojams sustreikavus, Bell bendrovės vir
šininkas \ewarko aerodrome taiso sugetiusią liniją.

SOVIETŲ ŽVALGYBA 

PRANCŪZŲ VALDŽIOJE

GARBINA MELUODAMI

Tiesoj dailininkas Kons
tantinas Bogdanas. Vilnyje 

Life žurnalas spausdina'B. Motuzas j padanges kelia 
prancūzo, buvusio žvalgybos1 Vytautą Putną, nuo kurio 
valdininko, atsiminimus, gimimo sukako 75 metai. 
Juose jis tvirtina, kad prezi-

Ką dovanoti?
Jeigu yra reikalas ameri

kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo-

Bogdanui jis "brangus ir įe «allle Sautl slas 
- • J • knveas:neužmirštamas“ dailininkas, ’dento de Gaulle vyriausybė 

atmetė jo parūpintus įrody-j Motuzui jis legendarinis ka
inus apie sovietų šnipų įsi-’.‘rys. įvairiapusiško talento 
tvirtinimą Prancūzijos vy-į žmogus.
riausvbėje. . „Kaip

Thvraud de SUŽėrėjo

Įdėjo dirbtini širdies 

vožtuvą

Vilniaus klinikinėj ligoni
nėj kovo pabaigoj apie 60 
metu amžiaus moteriai i Ro
kiškio rajono kolchozo dar
bininkei) buvo padalyta 
rimta operacija: pašalintas 
sukalkėjęs širdies vožtuvas 
ir įdėtas dirbtinis. Operaci
ja pavykusi, ir ligonė spar
čiai sveikstanti.

Operaciją atliko prof. Al
gimanto Marcinkevičiaus 
vadovaujama chirurgų gim- 

; pė, kurioje buvo Vytautas 
Sirvydis, Algis Manelis. 
Giedrius Uždavinys, anesto-į 

Martin Trys broliai DiNardo iš \Vatchung. NJ.. su sulaužytomis 
dešinėmis kojomis. Juos nelaimė ištiko dėl skirtingą 
priežasčių.

Phillippe 
Vosjoli vadovavo Prancūzi
jos žvalgybai Amerikoje. 
Kada 1961 metais į Ameriką 
pabėgo labai žymus sovietų 
šnipas, Amerikos žvalgyba 
patyrė, kad Prancūzijoje 
veikia labai stiprus sovietų 
šnipų tinklas. Sovietų KGB 
turėjo savo agentų net aukš
tų valdininkų tarpe. Visi 
Prancūzijos ar NATO vals
tybių organizacijos slapti 
nutarimai per 48 valandas 
pasiekdavo Maskvą.

Dėl tokios sovietų šnipų 
veiklos Prancūzijoje susirū
pino Amerika
Kennedy apie tai pranešė 
prezidentui de Gaulle 1962

kometos skrydis 
trumpas vargingo 

Lietuvos valstiečio sūnaus 
Vy tauto Putnos gyvenimas, 
kuris legendomis tebeaidi ir 
gimtajame Nemuno krašte, 
ir visos Tarybų šalies platy
bėse“, rašo Motuzą.

Jis gailisi, kad V. Putna 
trtimpai tegy veno, bet nei. 
jis. nei Bogdanas žmoniškai noilnt‘ems 
nepaaiškina, kas kaltas dėl 
jo trumpo gyvenimo. Motu
zas dar parašė, kad Putna 
„1937 metais tapo nekalta 
socialistinio teisėtumo pa
žeidimo auka”, o Bogdanas 
visai nieko neprasitaria, ko

Tundra Talės, Manyland 
Books leidinys paaugliam* 
pasiskaityti anglų kalba a- 
pic gyvenimą tolimoje šiau* 
rėje, 175 pusk kreidiniam  ̂
popieriuje, kietais viršeliais, 
kaina $5.00.

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

Tai labai gera dovana ne
mokamiem; lietuviškai, bet 

susipažinti su
Lietuva.

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

„The Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė
vės), 123 psl., kaina $3.95.

„Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas, M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir i Šeinius),

ninei vietą, ir rekonstruoda-, . , 
mas Vilniaus Gedimino aikš-j F.0'0^! Ge<llm”?,. 
tę. projektuodamas Kaunol kenas. Uonas Želdinąs gy- 
kultūros instituto rūmus irl djVojai Alius Baublys, Algis 
Tyrimų laboratorijos korpu-Į Matulionis, 
są prie Vydūno alėjos, ir bu
vusius Prekybos ir pramonės 
rūmus (dabartinę Kauno 
biblioteką) — visada rūpi
naus. kad žmogui būtų pato- 
gu, kad jis galėtų džiaugtis | j'Aį 
gamtos grožiu, stengiausi, 
pastatus harmoningai Įjung-Į Tolesniame aiškinime at- 
ti į žaliąjį foną, aplinkos pa-l giliepia šiek tiek aido iš var- 
noramą. ; žvbu. regimai vykstančiu ne

; tik su rusu klinikomis, bet ir
— Man patinka urbanis

tiniai užmojai. To negalėjo 
būti „anais“ laikais, kai že
mė buvo privačiose rankose.
Daug gero yra naujuose 
mikrorajonuose, bet aplin- operacijos retos mūsų šaly 
kos sutvarkymas — puny-j je, 0 tajp pat jr užsienve. 
nai, klampynai, transporto Dar nedaug pasaulyje žmo- 
sunkumai, žalumynų stoka,: n5ų, kuriems tarnauja dirb- 
—deja, nuvertina ir gėliau- tinis širdies vožtuvas“, 
sius projektus...

f
Laikrašty je paaiškinama, j 

kad „Aortos vožtuvo opera
cija — viena iš sunkiausių 
dabar daromų širdies opera
cijų. neskaitant pačios šir-

tarp Vilniaus ir Kauno klini
kų. Sako: 'Mūsų respubli
koje ji (tokia operacija) 
pirmoji, atlikta vien Lietu
vos medikų jėgomis. Tokios

Kauno klinikinėj ligcrhi- 
toliau sa- n^j širdies chirurgijos sky- 

ko, kad V - Žemkalnis su ,.jus j p; £j0] buvo toj srity to- 
sirdgėla ir susirūpinimu kai- jjau vilniškį pažengęs, 
ba apie miestų žaliuosius bet. ligi susilaukė pripažini- 
plotus. ypač apie sudarkytą mo ir leidimo savarankiškai 
Kauno Ąžuolų kalną, Aukš- dirbti prie operacijų daly
tųjų Šančių Nemuno pakran- vaudavo profesoriai iš 
tes, Vilniaus Vingį. Kartais Maskvos, — todėl ir tas pa- 
net patys architektai neger- brėžimas, kad Vilniuje da- 

gamtos, medžių, miesto bar tokia operacija atlikta 
ainkščių: į vjen Lietuvos (ir beveik

vien lietuvių) medikų jėgo
mis.

Pokalbininkas
šiandien beveik visur vienas pi
nigas yra dešimtį kartų bran
gesnis už kitą. Britanijoje iki 
šiol buvo kitaip, bet dabar ir ji 
pereina į dešimtainę sistemą. 
Čia matome naujus 5 ir 10 penų 
pinigus, kurie pakeičia vieną ir 
du šilingus.

Tarptautines barų padavėjų mo
kyklos Los Angeles direktorius 
Thomas Reyes Lau rankose lai
ko policijos skelbimą, kuriame: 
ieškoma dr. M. Kingo žudiko, su
kaitinamojo Erico S. Galto nuo-: 
trauka. Liu pareiškė, kad tokiai 
pavarde asmuo baigė minėtą 
mokvkla 196S m. kovo 2 d.

dėl tas jų dabar taip brangi- 
Prezidentas namas asmuo toks jaunas

nuėjo į kapus.
Jie abu nutylėjo, kad V. 209 psh, kaina $4.95. 

metais privačiu per kurjerį! Putna, kaip ir tūkstančių The Ordeal of Assad P«- 
pasiųstu laišku. De Gaulle tūkstančiai kitų, buvo „tau- s“a šeiniaus), 61 psl-, 
tuoj pasiuntė į Ameriką sa- tų tėvo ir genialaus vado“ i *ca*^na ^2-00.
vo žvalgybos viršininką ge- Stalino nugalabintas. Kodėl) tautos the Great Grand 

1 nerolą Jean Louis de Rau- gi tai nutylima, jeigu Putna UuEe of Lithuania oy dr. Jo- 
| gemont. Amerikos žvalgyba; toks nusipelnęs, toks didis'•CP1> Končius, 211 p»L, 
i jam leido susitikti su pabė-Į herojus buvo ir dabar taip'^ca’na mjnkštais 
į gusiu sovietų šnipu ir jį ap-j vertinamas? Kodėl jie nei į $3, kietais $4.
Į klausinėti. Rougemont paty-; kiti neparašo, kaip gi tas! .Introduction to 
rė. kad buvęs sovietų agen-; „socialistinio teisėtumo pa-j Lithuanian, paiašė Damb- 
tas tiksliai iki smulkmenų Į žeidimas“ įvyko? Kaip jjgj riūnas, < Klimą, 
viską žino apie Prancūzijos; buvo enkavedistų tardomas.j 4«I psl
saugumo policijos tvarką, kaip ir kur sušaudytas, kas; 
darbo metodus, organizaci- tą egzekuciją atliko, kur da-: 
ją ir veiklą. Kartu buvęs so- bar tie jo budeliai, ką jie 
vietų šnipas nurodė, kokie1 veikia ir t.t.? Juk visa taj 
asmenys parūpina sovietam j medžiaga yra sovietinio sau-i 

gurno archyvuose. Paprastai' 
visame kultūringame pasau-

zinias. Jų tarpe buvo net 
vienas ministeris.

211
viršeliai*

modern
)amb- 

ir Schmal- 
didžiausias 

ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuvių kalbos 
vadovėlis, kaina $7.

"Lithuania land cf be 
roes,“ parašė L. Valiukas, 
kaina $4.75.

— Rado dar kur neužsta- 
tytą plotą ir stato, ne visada 
pagalvodami, kas bus rvtoj.' T. ....
Va. ir Tarvbų (buv. Petroi r?™’ ?,rfl,les ch"ul?
Vileišio) aikštėje, vieninte-' P jos skyriaus vadovas prof. 
Įėję Žaliakalnyje, jau pro
jektuojami įvairūs sportiniai, 
pastatai. Arba —centrinės’
Janonio (buv. Vienybės).j 
E.) aikštės dar likusiame; 
plotelyje stovės ne koks nors
reikšmingas visuomeninis! __________  __ ... x___
pastatas, o įstaiga — Mieš**dotas Plungės kapuose ma 
tų statybos projektavimo iiK tematikas Mečislovas Ma 
stituto filialas. Ir nors aš čerris, 74 m. amž., buvęs j 
pats jame dirbu, bet argi Klaipėdos ir Vilniaus Pėda-j 
pritarsi tokiam žingsniui... goginių institutų direktorius:

„Jis negali susitaikyti su ir pedagoginiais klausimais^ 
mintimi“, rašo L. ir M. at- nemažai rašęs spaudoje. j 
stovas, „kad mažyčiame
Lampėdžių pušyne plečia-! 1941 m. jis buvo išvežtas 
mos statybos (viešbutis va-, į Sibirą. į Lietuvą grįžo be, 
sarotojnms iš „Didžiosios sveikatos.

Kai ši operacija buvo da- POETAS J. MIKUCKIS 

IŠVYKO Į LIETUVĄ

SMUKLES UŽDARYS 

10 VAL. VAKARO

.Jurgis
koje.

Brėdikis buvo Ameri-

(E)

M irė M. Mačernis

Mirė ir kovo 30 d. palai-

Žinomas senosios kartos 
poetas Juozas Mikuckis, ku
ris iki šiol gyveno Balti- 
morėj. Md., praeitą savaitę; 
per Montrealį laivu išplau-i yak vak 
kė į Lietuvą.

Dar neseniai čia mnė jo

Nenusigąskite. Tai bus 
dar ne pas mus, o Naujoj 
Zelandijoj. Ten iki šiol 
smuklės buvo uždaromos 6 

Kylant dėl to vis 
daugiau protestų, smuklių 
uždarymo laiką išspręsti bu-

žmona. o Lietuvoje gyvena; vo pavesta žmonių atsiklau- 
jo pirmosios žmonos sūnus
ir kiti artimieji.

J. Mikuckis pasiryžęs Lie
tuvoje ir pasilikti. Jis jau 
yra sulaukęs 75 metų am
žiaus.

J. Mikuckis Lietuvoj lan
kėsi ir pernai ir ten atidavė 
spausdinti ir savo eilėraščių 
rinkini.

simui (referendumui). Dau
guma jų nubalsavo laikyti 
smukles atidaras iki 10 vai. 
vakaro.

Protingas žmogus dažnai 
jaustųsi labai nejaukiai, jei
gu šalia jo nebūtų kvailių.

Generolas Rougemont nu
skubėjo į Paryžių ir papasa
kojo apie savo patyrimus 
Prancūzijos prezidentui. Šis V1S1 
tačiau nieko iki šios dienos 
nedarąs. Tuo metu vyriausy
bė buvo užsiėmusi Alžyro i 
reikalais ir negalėjo ati-Į 
dengti tokio skandalo pa-; 
čioje vyriausybėje.

Atsiminimų autorius tvir
tina, kad šitas epizodas la-į 
bai daug prisidėjo prie A-! 
merikos-Prancūzijos santy
kių pablogėjimo. Amerika 
negalėjo suprasti, kodėl i 
Prancūzija, turėdama visus j 
įrodymus, nesiima ištirti ko- j 
munistų šnipų tinklo. Tie; 
šnipai nemažai pakenkė ne j 
tik Prancūzijos, bet ir Am-i 
rikos interesams. Priėjo prie) 
to, kad NATO valstybės pa
sitraukė iš Paryžiaus su sa
vo štabais ir sandėliais.

„N“

Awakening Lithuania, a 
Iv apie įžymius žmones, v-1 stu<ty on tne rise of modern 

dar jų tragišką mirti,! Lithuanian nationalism bypac
paskelbiami, Jack J. Stukas, 186 psl., kai

na $3.CC.
Vytautas the Great Grand 

Duke of Lithuania, dr. J- B. 
Končius, iliustruota, 211 
psl.. kaina kietais viGeliaia 
$.4.00. minkštais $3.00.

POPULAR LITHUAN1-

surenkami ir 
daviniai.

Tiesos nutylėjimas yra 
toks pat melks, kaip ir jos 
iškreipimas. Taigi ir sovie
tiniai Putnos liaupsintojai 
aiškiai meluoja. O gal bijo 
prasižioti dėlto, kad ne vie-.
nas tų žudynių vykdytojas' AN RECIPES- parašė Juzė 
dar ir dabar valdžios kėdėj į Daužvardienė. kaina $2.5(k 
sėdi?

X
DAR GAVOME

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio atsiminimų I tomo 

' nedidelį skaičių. Ju kaina 
tik $2.00

JAKELIO IR JONUŠIO 
GIMINĖMS

Praeitų metų rtigsėjo mė
nesį JAV miręs Domininkas 
Jakelis paliko apie devynis! 
tūkstančius dolerių, kurie Į 
turėtų tekti jo giminaičiams, i 
Velionis buvo gimęs Lietu
voje apie 1890 metus, į JAV 
atvyko 1924 metais, gyveno 
Connecticut valstijoje.

Prieš trejetą metų miręs 
Joseph Cherry vra užrašęs 
dešimtį tūkstančių doleriu

MM t
Ką tik gavome:

Įsigykite ką tik gautas į- 
domias knygas:

Ketvirtoji pradalgė, Ni
dos išleistas literatūros met
raštis. kuriame rašo 21 as-

Kaziui Jonušiui, prieš Lietu-J niuo. Kietais viršeliais kal
vos okupaciją gyvenusiam į na $3.75, minkštais $3.15. 
Kupiškio apylinkėje. ' Dėl mūsų sostinės, prof.

Jie patys arba apie juos! Viktoro Biržiškos atsimini- 
ką nors žinantieji prašomi; mai iš Vilniaus 1920-1922
rašyti Lietuvos Generali
niam Konsulatui New Yor
ke:

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

m., kietais viršeliais $3.75. 
minkštais $2.50.

Sąmokslas, premijuotas 
Li- romanas, parašė Vytautas 

! Volertas, kaina $3.50.

PIGIOS, ĮDOMIOS

knygos
Derliaus vainikas, J. Mi- 

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

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

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

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

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

PALENGVINKITE MUSŲ 

DARBĄ

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

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

Tos knygos yra labai tin- mu«* 
karnos velykinės dovanos. Keleivio adm-ja
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Diktatūra demokratijoj
Teorijoje Amerika yra tarnautoja.' kuris pakriti- 

laisviausia šalis pasaulv. Jos kuoja JAV politiką Vietna- 
demokratinė konstitucija me — ai’ kur kitur — gali 
garantuoja gyventojams vi- ne tiktai pi a rasti savo dar- 
sokiu laisvių: organizuotis, bą, bet gal; ir kito negauti, 
streikuoti, kovoti dėl gėrės-: ... . ...
nio gyvenimo ir neribotą L Y^ų puma, psichiatras
spaudos, minties ir žodžio itu? V® 1111 •’:'*ta’ 11 nu0 t0 
laisvę. Pilietis turi teisę kri-! PSIchl^fO laP°rto priklausys 
tikuoti valdžią ir priešintis Kai o Depai ramento nuomo- 
jos politikai. Gali tą valdžią . nfe- ai 5° p1 K!iuka pnnrr.tiat- 
net ir pakeisti, jeigu turi pa- ( ai ,a‘ a:’ ne- del>u J!S

priimtinas, tai reiškia, kad 
jis turės sutikti su JAV val
džios politika. O jeigu jis 
nepriimtina', tai jis pašali-

štai ką praneša Washington'namas.?> ai^°- ^!, kas
post. ' j skaudžiausia, to žmogaus

„Jungtinio štabo viranin-!1 a Pasaky-
kų civilinis tarnautojas nu-] 
siuntė savo viršininkui šito-

į Rankamai šalininkų (rinki 
muose).

Taip yra teorijoje.
Bet tikrovėje visai kitaip. 1

ta, kad. ištyrus jo protą, jis 
pripažintas netinkamu dar-

ki atviruką: „Mano brolis] bui.
užmuštas Vietname atakuo-i Šito žmogaus atveju Karo 
jant Khe Sanh. Įpiauk savo1 Departamentas sutiko leisti 

dar

partamento elgesio,, sako 
VVashington Post.

Ji yra 22 metų mergina 
ir pati tai nauja Karo De
partamente. Buvo jau laikas 
gauti jai pakėlimą. Ryšium ] 
su tuo, ji buvo paimta ilgam ; 
apklausinėimui. Išklausinėta 

' ir užrekorduota kiekviena 
jos meiliško gyvenimo 
smulkmena. Išklausi&iėti ir 
jos kaimynai. Viena moteris 
pasakė kartą mačiusi vyrą 
su raktu atrakinusį duris į 
tos merginos kambarį. Dėl 
šito liudijimo ji neteko pa
sitikėjimo, ir tyrinėtojai pa
sakė, kad visa tai būsią įra
šyta į jos rekordą ir „pasi
liks per 100 metų“. Jos pa
kėlimas tarnyboje visai at
puola.

Senatorius Ervvin įnešė 
senatan įstatymo sumany
mą. kad šnipinėti privatinį 
valstybės tarnautojų gyve
nimą būtų uždrausta. Sena
tas šitą bilių priėmė 90 bal
sų prieš 4. Pasirodė, kad tie 
4 senatoriai yra prezidento 
žvalgybos (ČIA) agentai.

11

Studentu riaušių metu Miunchene (Vokietijoje) buvo 
mirtinai sužeistas spaudos fotografas Klaus Frings. Jis 
čia nešamas į greitosios pagalbos automobilį.

jam sugrįžti i darba. bet tai 
tik dėl to. kad apie tai suži
nojo konstitucinių teisių se
nato pakomitetis, ir to pako
mitečio pirmininkas senato-į Bilius buvo perduotas Atsto- 
rius S. Ervvin reiškė stipru! vų rūmams ir tenai įšalo

Komunistas galėtų pasa- 
tamentą. . kam jęelti triukšmą.

Vis dėlto šito žmogaus] kad sovietų diktatūra ne- 
padėtis nėra aiški, nes jo! duoda savo kritikams žodžio 

. . . .. , duktė veikdama atėjo ii laisvės, jeigu ir Amerikos
v o biolio gailėtis, jeigu Ps! Konstituciniu teisiu subko-j demokratijoje nėra tokios

i revolverio rankenoje 
i vieną piūvį“.

Karo departamentas rea
gavo greitai, kaip ir visada, 
kada jo eilėse pasireiškia

i nepritarimas. Tas vyras, tri
jų vaikų tėvas, tuojau buvo j protestą prieš Karo Depar- 
nusiųstas Į beprotnami, kad 

] ištinu jo protą. Supraskit,
vadinasi, kad sveiko proto 
žmogus negali užmušto sa-

__ buvo užmuštas vykdydamas!
' generolų Įsakymą.

nieko nepagerino. .Maiki.; Jam buvo pasakyta, jeigu]
Vistiek be slieko žuvies ne-! jis nepasiduos psichiatro ty- 
pagausi. • rimams, tai bus pašalintas iš

— Matau, kad tėvas neži- darbo.
, nai. jog dabar žuvys gaudo- Taigi yra faktas, kad ci- 

sezonasi mos dirbtiniais viliokliais,] vilir.is Karo Departamento 
visokių.;

meškeriotojų metėsi į lau-į Vieni gana stambūs, su kab-;.____ _________.________
kus. Kiti ir nakvojo prie u- liais, ir velkami per vande-'5 

nį visaip vaitosi, nardo —
atrodo kain gyvi vabalai, tama. tėve. Kai Nevv Yorko

— Alou. Maik!
— Heilo, tėve!
— Sei, ar jau buvai žu 

vauti?
— Nebuvau.
— Kodėl? Juk

jau atsidarė. Tūkstančiai] be sliekų. Jų yra

l

pelių, kad anksti iš ryto ga
lėtų savo meškeres i vande
nį sumesti.

— Bet aš, tėve. neturiu 
pinigų tokiam sportui.

— Pinigų nereikia, Maiki. 
Tik išsikask slieką, bušiuose 
išsipiauk meškerkoti, prisi

Tokiais pagaunama stambių majoras riaušininkus glosto 
žuvų. Upėtakiams arba trau- ir sako, kad taip reikalauja 
tams vartojamos dirbtinės, teisybė, tai Chicagos majo- 
muselės: jos velkamos van- ras sako: riaušininkus, kurie 
dens paviršium ir šokdina-1 degina namus ir plėšia krau- 
mos. Jas griebia upėtakiai.. tuves, reikia šaudyti mirti-

rišk hukį su slieku—ir mesk) Bet tokios meškerės bran-i nai —shoot to kili!
į vandeni. Tas nieko nekaš
tuoja. Aš žinau, ba Lietuvoj 
žuvaudavau — jau s<jnas 
rybokas.

— Tėve, Amerikoje ki
tokia civilizacija, negu tavo 
laikais Lietuvoje buvo.

— Maiki. jeigu tu kalbi 
apie Amerikos cibulizaciją. 
tai aš tau pasakysiu, kad 
Lietuvos cibuliai geresni, ne
gu Amerikos.

— Ne, tėve, ne apie cibu
lius aš kalbu: aš kalbu apie 
civilizaciją

— Ar tai ne ta pati Dievo 
dovana.

— Civilizacija nėra Die 
vo dovana, tėve. Ji yra pa
ties žmogaus pasiekta pa
žanga. visokie jo išradimai, 
jo gyvenimo pagerinimas.

— Nu, tai kur čia tas pa
gerinimas, kad seniau buvo 
geriau?

— Tėve. nebuvo geriau. 
Jeigu seniau žmogus norėjo 
pasiekti kitą upės krantą, 
jis turėjo per ja bristi arba 
plaukti. Dabar jis turi jau 
pasistatęs tiltą per tą upę. 
Jis turi ir garlaivių, kuriais 
gali per jūras pasiekti kitus 
kraštus, pamatyti, kaip te
nai žmogus gyvena ir ką jis 
valgo. Jis? išmoko užsiaugin
ti naminių gyvulių, kurie ir 
maisto jam duoda, ir pade
da darbą dirbti. Greites-

— Ale prieš jį, Maiki. pa
kilo didelis lermas. Atrodo,

mitetą skųsti.' dėl Karo De- laisvės.

Nebaigtas dienynas

S. M. CZSED
MERCEDES-BENZ

PORSCHE BMW

gios. tėve. Gera meškerė su 
gera špūle kainuoja iki S35.
Štai, tėve, kodėl aš sakau.i kad tik vieniems nigeriams 
kad neturiu pinigų eit žu-; Amerika pripažįsta 
vauti. 1 Jiems gal leistų ir žuvauti

— Bet kokiems galams! be laisnio.
tokios meškerės reikia. Mai-; — Bet aš nemanau, kad 
ki? Ar bušiuose išsipiovęsj jie toki sportą mėgsta. Jie 
meškerkoti negalėtum upė-] turi dideli palinkimą tik ii 
takio pagauti? ] tokius dalykus, kaip kumšty-

— Kad ir galėčiau, bet! nės, bėgimo lenktynės ir 
tai nėra dar viskas. Pirma, krepšinis, kur jie gali paro- 
negu meškerė bus Įmesta i dyti savo vikrumą. Stiprų 
vandeni, reikia turėti vai-Į sako kumštininką jie garbi- 
džios leidimą arba, kaip lie-; na kaip koki dievaiti, 
tuviai sako „laisnj“. Ir rei-; — Nu, bala jų nematė, 
kia turėti prie krūtinės pri-; Maiki. tegul jie sau garbina 
segtą oficialų ženklą, kad! kumšti, o mudu garbinsim 
už leidimą yra sumokėta? razumą. Valuk to aš norėjau 
reikalingas mokestis. j išvesti tave ir žuvauti, ba vi-

— O kas būtų. jeigu pa-i si mokyti vyrai myli meške-
tiajytu-m be laisnio?

— Galėčiau būti areštuo
tas.

— Nu. bet čia Amerika, 
laisvas kontras...

— Ne viskas laisva, tėve. 
— Nu. tai mūsų Lietuvoj 

buvo geriau, .Maiki. Žuvauti 
žmogus
lai 
la

Aš jau sakiau, tėve, 
kad-Amerikoje kitokia civi
lizacija. Čia daug kas suvar
žyta ir daug kas draudžia
ma.

— Ale nigeriams bunta- 
votis niekas nedraudžia.

rioti.
— Gerai, kad tėvas gar

bini protą: bet protą geriau
siai lavina knygos, ne žuva- 
vimas. Šis sportas geriausia 
tinka tinginiams, kurie tu
ri daug laiko ir pinigų. Kaip

Spalio pradžia, penktoji Lapkričio 2 d. Kiekvieną 
• diena. Šiandien mano gyvy- dieną aš vis po truputį paau- 
; bės pasireiškimo pradžia, gu. Mano rankos ir kojos 
| Reikšmingas momentas. pradeda aiškiai formuotis.

Mano tėvai apie tai nieko Bet aš turėsiu dar kiek pa- 
nežino. Mat, aš esu dar la- laukti, kol mano mažytės 
bai labai mažytė, mažesnė kojos tiek subręs, kad galė- 
už obuolio grūdelį. Vienok tų mane nunešti į motinos 
aš jau esu Aš. Šiuo metu aš glėbį, jos rankas, kurios ma
dai- esu nesuformuota, bet ne meiliai glamonės, kol mo- 
ypatingu būdu reiškiuesi bū- no rankytės galės siekti 
ti mergaitė. glostyti ir kutenti tėvo tvir-

Aš turėsiu geltonus kaip tas ir stambias rankas, kad 
auksas plaukus, mėlynas jis pajustų jaudinantį malo- 
kaip dangus akis, šviesiai numą, džiaugsmą ir glaustų 

, baltą liekną kūną ir žinau, mane prie savo plakančios 
laisvę. j-ad jaįaį mylėsiu viso- širdies: kad jis galėtų gėrė- 

kias gėles, o labiausiai tul- tis, džiaugtis, turėdamas sa- 
pes, mirtas ir žaliąsias imte-! vo tokią mažvtę, mažutėlę 
les. i dukrytę.

Spalio 19 d. Aš jau trupu- Lapkričio 12 d. Dabar ma 
/į tį paūgėjau. Bet vis dar ne-1 ro lėtai didėjančių rankų 

besu smulki, liauna ir ma- mažyčiai piršteliai pradėjo 
žytė. kad galėčiau ką nors ryškiai išsivystyti. Jos nuo- 
pati padaryti. stabiai mažos ir stebina

Motina pati viena man kaip jos taps didesnės. Jos 
viską padai <. Keisčiausia.' glostys katiniuką. gaudys 
iki šiol motina nieko nežino, viščiuką, kabinės šuniuką 
kad ji mane nešioja tiesiog vajos drugelius, baidys mu 
po savo širdimi. seles, sekios paukštelius

Ji maitina mane savuoju mėtys sviedinėlį, skins gėly- 
krauju. Aš, jo stiprinama, su 
kiekviena valandėle, kiek
viena diena ii naktimi didė- 
ju ir stipr'ėju.

VOLVO
pirksi

pigiau pas

J. Adomonį
TRANS-ATLANTIC MOTORS INC.

HYANNIS, MASS.
Telefonas: 775-4526 

arba SOUTH BOSTONE

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
390 W. Broadway 

Telefonas: 268-8764

tes. rankios akmeniukus 
sieks tėvo rankos.

O, mano piršteliai, mano 
pirščiukai, mano pirštai'

Spalio 23 d. Netrukus pra- Jie kada nors galės groti ar 
sidės mano antras mėnuo., fa. smuiku, kanklėmis ar 
Tik pagalvokite! Po metų i fortepijonu. Jie gal pieš 
aš jau galėsiu krutėti, kryks-! vaizdus, lipdys paminklus, 
tauti, bėgioti, juoktis, žaisti. ] rašys poeziją, romanus.

kitų] barškins rašomąja mašinėle- 
dirbs ivai-

i sakiau, reikalinga gera meš-į ? ėhau as jau galėsiu
- _ - - - ! O VU"! L-f CI 1 l \ 1 C * ' 11* lAOtl 1

0 kam automobilis?
— Jis reikalingas, kad ga

lėtum nuvažiuoti 50 ar 100 
mylių, kur yra gera vieta 
žuvauti. Arti Bostono tokių 
vietų nėra. Vienose čia 
draudžiama žuvauti, o kito
se nėra žuvų — išgaudytos. 
Todėl aš žuvausiu knvgose.

niam susisiekimui jis išrado - Maiki. Jie kelia riaušes, 
geležinkelį. Išmoko ir gerus; daužo langus, degina auzas. 
namus pasistatydinti. -Jiems; rubavoja storas, ir Naujorko] 
apšildyti iš pradžios vartojo
malkas, paskui surado žemė
je klodus anglies ir aliejau? 
šaltinius. Visa tai mes vadi
nam civilizacija, o ne „cibu-i be laisnio. Tai kur čia teisy-] aš tuo tarpu užsuksiu pas sa-
liais“.

Ale žuvininkystėje ji

Spalio 27 d. Mano širdis,1 Lapkričio 20 d. Šiandien 
nors ir mažvtė, bet jau pra- gydytojas pasakė motinai
dėjo pati krutėti. ’ plakti, Pi,ma kaftsb kadesu «a 
tarsi mažu’ ' laikrodėlis gyvenanti po jos širdin. , jo- 
tvaksėti. Nuo dabar ji tvak- sk)s i'čiuje. Ar tuo nesi- 
sės visa gvvvnima be ma-

BUVO$4, DABAR TIK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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

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

Kitos tokios knygos neturime.

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

.Pinigus siųskite:
KELEIVIS 

636 Broad way 
So. Boston, Mass. 02127

žiausio sustosimo pailsėti. 
Gal būti. ji tik po daugelio

Okei. Maik, skaitvk metų pavargs ir sustos. Ta- 
majoras sako, kad nereikia1 knygas, gal tavo mokslas da ir aš tui‘- u mirti. Mirti 
jiems priešintis. O tu sakai,' mums susigadvs. ba kai iš- reiškia išnyk:, iš gyvųjų tar- 
kad tave areštuotu, jei su-j laisvinsim Lietuva, tai mo- po. palikus yvenimo pėd- 
gautu prie upės su meškere, kyti vyrai bus reikalingi. O, sakus.

Bet dabar aš esu r.e prie 
gyvenimo pabaigos, o prie 
pradžios kuyvbinės ateities.

hė
Teisybe visaip supran

i

vo frentą Zacirką burnelę
ismt sti,

džiaugi, mano motina? Aš 
esu tavo būties prigimtoji 
dalis. Ar tu džiaugies savo 
būsima dukrele? Netrukus 
aš būsiu ant tavo rankų. 
Lauki manęs? Aš greitai pas 
tave ateisiu, netrukus susi
tiksime sios žemės šviesoje. 

(Bus daugiau)
Sulietuvino 

A. J. Jokūbaitis I

1968 m. 
Kalendorius 
jau išparduotas!

»
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MOTERŲ SKYRIUS
N. A. Krylovas

Diktatoriaus prašančios varlės
Iš rusų kalbos vertė Jonas Valaitis

(
Varliūkštėms nusibodo buvusi bergždžia 
Rinktinės liaudies jų valdžia.
Be to, jos manė, kad nedora 
G> venti laisvėje prieš savo norą.

Kad šioj bėdoj sau pripadėtų,
Kaip įprasta ir jų norėta,
Dievus nutarusios prašyti 
Diktatorių varlynui jų paskirti.

Nors ir netiktų paisyti niekų visų,
Ši kartą bet išklausė Dziausas jųjų:
Ir krito joms diktatorius iš debesų 
Su tokiu dideliu trenksmu, kad iš tikrųjų 
Vos nenugrimzdo j bedugnę jų varlynas.

Kiek kojos neša, varlės blaškėsi pelkyne:
Kuri spėjo 
Ir kur kuri tesėjo,
Ir pašnabždom slaptai diktatorium stebėjos.

Iš tikro buvo jis, kaip niekad, nuostabus: 
Nepaslankus ir nekalbus,
Ramus, tylus ir išdidus,
Ir kilmingesnis net už milžinų vadus.

Tatai varlynas net stebuklu laikė.
Bet vienas čia dalykas buvo paikas,
Kad šis diktatorius — tik kelmas epušinis.
Iš pagarbos jo asmenybei neeilinei 
Pradžioj nedrįsta artintis prie jojo niekas:

I jį su baime žiūri varlės ir palieka 
Už vikšrių, aparų budy nė j.
Kadangi nėr pasaulyje stebuklo.
Prie kurio nebūt įmanoma priprasti,
Todėl ir varlės atitoko savo būklėj 
Ir pailsėjusios mėgino kelią rasti,
Kad prie diktatoriaus prišliaužtų.

Kurios drąsesnės, nori netgi šonu glaustis. 
Bandyta ir greta prie jojo tūpti.
O ta, kurios visų drąsiausios būta.
Jau nugarą atsukusi prieš jį sėdėjo,
Diktatorius tatai bet kęsti malonėjo.

Palaukus kiek, kurios tik geidė,
Ant nugaros užšokusios jau žaidė.
Per tris dienas varlėms nubodo šioji būtis.
Ir josios Dzeusą vėl maldauja,
Kad malonus jis būtų
Diktatorių paskirt varlynui tikrą, naują.

Varlių maldavimą nuoširdų 
Žaibų svaidytojas išgirdo 
Ir atsiuntė joms gervę.
Diktatorius šį kartą buvo jau ne kelmas:
Kitokių įpročių ir būdo:
Nemėgo jis. kad liaudis lepinama būtų, 
Išteisintų teisme nebuvo jojo, 
lr kaltininkus pats jisai dorojo —
Kas rytas, pietūs, vakarienė likvidavo.

Gyventojams pelkynų, balų 
Atėjo būvio juodas galas —
Didžiausią nuostolį kasdien skaičiavo.
Dienų dienas diktatorius žygiavo 
Ir, ką tik besutiktų savo karalijoj,
Čia pat nuteisęs rijo.

Ir vėl aršiau, nekaip anksčiau, varlyne 
Kurkimas sklido į visas puses.
Kad Dzeusas sustabdytų jų žudynę,
Kad ryja, kaip muses.
Diktatorius jas šitas,
Nedelsiant kad paskirtas būtų kitas,
Kad jos ir nosies net iškišt neturi laimės,
Ir k vaktelti negali jes be baimės,
Kad Dzeusas pagadinu geresnį joms atras, 
Diktatorius kad šis baisesnis už sausras.

"Kodėl anksčiau laimingos būt jūs nenorėjot?— 
Čia balsas iš dangaus atėjo,—
Ar ne dėl jūsų įkyrumo 
Nebuvo mums ramumo?
Kai gavote diktatorių jums pažadėtą.
Tai buvo jums jisai perlėtas.
Dėl to sukilote jūs savo baloj, 
lr buvo duotas antras — iis jums atšiaurus. 
Gyvenkit tad, praradusios laikus gerus, 
Blogesnio kad nebūtų galo!“

V isos trys jaunos: 29 m. senelė Maria Santaka tri Puleo, 
jos 16 m. duktė Guiseppina Santonocito ir vaikaitė Car- 
mela. Jos vra italės iš Cieilijos.

Teises patarimai
Advokatž M. Aveikauskieai saliko atsa

kyti į Keleivio skaitytojų klausimus leisis 
reikalais. Tie klausiami turi biti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje.
Laiške reikia patži 
skaitytojas. 
Klausimus prašot

n* s

lėti, kad esate Keleivio

ie siųsti tiesiog i‘*^»

Klausimas

M. Šveikauskas, Attorney at Law, 
Co-operative Beak Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Ma*s. 02132

Aktorė australe Zoe Caldwell su aktorium Martinu Bai
sumu. Ji gavo Tony premiją, pripažinus geriausia akto
re filme "The Prime of Miss Jean Brodie**. o jis geriausiu 
aktorium filme ”You Kn«w I Can’t Hear You VVhen the 
Water’s Running“.

Prisikeik, sese 1
Štai ir praūžė Velykos su 

: skaniais pyragais, kumpiais 
ir margučiais. Tačiau vely- 

į kine dvasia dar ilgai paliks 
žmogaus sieloje, nes Vely
kos puikiai sutampa su gam- 

1 tos prisikėlimu, su atbun- 
. dar čiu pavasariu. Sugrįžęs 
gražus pavasarėlis, kurio il
gėjosi žmogaus širdis, džiu
gina. pakelia viltį ir norą bū
ti aktyviame, ką ners gero
nuveikti.

Moteris-šeimininkė, sutin- 
i kant pavasario šventę, ima 
j plėšti antrinius langus, juos 
i plauti, valyti visą butą, vė-i 
; dinti spinta? ir sandėliukus. 
Tas noras apsivalyti, išgra- 

i žinti savo gūžtą yra išviiši- 
j nis žmogaus gyvenimo veik- 
i smas. Priminsiu, jog pavasa- 
; ris reša žmogui taip pat ir,

■ dvasinį prisikėlimą, kuris y-! 
'ra begaliniai brangus kiek-j 
vienam ir kiekvienai.

Atbunda noras apsivalyti 
dvasiniai: vieni eina išpa-į 

! žinties, kiti. aktyvumą atga- 
1 vę, savo dvasinius reikalus

Tai Jacųueiine Kennedy buvusi 
virėja Annemarie Huste. 24 m. 
amžiaus. Ji atleista, kai Jasque- 
line sužinojo, kad Annemarie

Norėčiau žinoti, ar aš esu 
atsakingas už visokias sko-

KARAS TRUMPIEM 

SIJONAM

(DOMIOS KNYGOS

Romanai
Rene Rasa, MEILĖ TRI

KAMPY, 219 psl. kaina $3.-
Vincas Ramonas; MIG

LOTAS RYTAS. 168pusl., 
Kaina $2.50. Gaunama Ke
leivio administracijoje.

Jeronimas Ignatonis, LŪ
ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 
psl., kaina $3.00.

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, II tomas, 
428 psl, kaina $4.00.

, , - - „ Toks karas paskelbtaslas. kūnas mano žmona uz- -uod -oje Afriko e ,r nuo. 
suraukė, pirkdama visokio stebu, kad ten. Jukten gra-.
s arn,stJ?‘ man£s neatsiklau- žįosįos lyties atstovės gatvė- Salį, Salminen, KATRY- 
susi . Esame vedę, pnes pen- * vaikšJinžja ma
kerms metus., vaiku neturi- pli6jdengU8i^ tik -
me. Paskatintuoju metama- Juostžmj
no žmona pradėjo pirkti Į
krautuvėse visokių nereika-1 Malavvi (nepriklausomy- 
lingų rūbų. baldų ir kitu da-i bę gavo 1966 m.) preziden- 
lykų. o aš turiu mokėti iš sa- tas. pamatęs savo valstybės 

. vo vieno uždarbio, nes ji Į sostinėje Zomba anglę, ap- 
1 tingi pati dirbti. Aš keletą! sivilkusią mini sijonu, įsakė!
J sykių užmokėjau, ir ji žadė-

NA, .omanas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją, 
291 psl., kaina $5.00.

Petr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪBAS, 495 psl., kaina 
minKštais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75,

Jurgis Gliauda, DELFINO

jo daugiau nebepirkti, ma 
j rę? nepaklaususi, o dabar ir 
vėl pradėjo leisti pinigus,
kaip vandeni.

Jeigu ji ir ateity manęs 
neklausys ir mane savo pir
kiniais prives prie bankroto, 
ar aš galė>iu su ja išsiskirti? 
Jei taip. ar aš turėsiu jai mo
kėti ka? mėnesis ir ar jai 
priklauso pusė namų?

Skirti? aš nenorėčiau, bet 
jei kitos išeities nebus, kas 
beliks darvti.

Nuskriaustasis
Massachusetts.

parlamentui išleisti įstaty-| KENKLE, premijuotas ro
mą, kuris uždraudžia dėvėti į manas» *-°4 psl.. kaina $2.o0 
šitą velnio apdarą, atiden- Albinas Baranauskas, 
giantį kojas virš kelių. Už-i KARKLUPĖNUOSE, pre-

mijuotas romanas, 224 psl., 
kaina $2.50.

m .. . . „ v • Kazvs Almenas, UPĖ I
, kahZaPI'°3eilr Z.amb‘J°)ei RYTUS, UPE J ŠIAURĘ, 
(ab. buvusios Anglijos kolo- romanas , dalis *325 ,
mjos ir tik pnes kelelius me- dalis 3#ž , kiekvic^os da.
tus tapusios nepriklausomo-, Ues kaj 1 $3 00 
mis) valdžios ir gyventojai

draudė ir kelnes, kurios per
daug aptempia kojas.

nutarė, kad trumpi sijonai Alė Rūta, KELIAS |
yra paleistuvių drabužis. To- ^AIRĘ. ^premijuotas rody
ki aprėdą dėvinčios moterys nas iš JAV senosios kartos
buvo apmėtomos akmenį lietuvių gyvenimo, 248 psl., 

1 ; kaina $3.00-
Vvtautas Volertas. GY

VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo, 242 psl.. kai
na $2.50

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas
332 psl., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL*

mis.
Madagaskare (buvusioje 

Prancūzijos kolonijoje, ne
priklausomybę gavusioje tik 
1960 m.) už trumpų sijonų 
dėvėjimą sodinama į kalėji
mą.

Buvusios Prancūzijos ko
lonijos Gvinėjos, nepriklau-

geruoju7usikalbėtf S?ma tapusio.s 1958 m“ JaiH NV^IEŠM’£"p«-emij’uoti 
r jai išaiškinti, kad ji nega-į ♦romanas’ 201 Psl- kaina

Ii daryti didesnių išlaidų su! ‘ «2
Tamsta nepasitarusi? Ar a ... ani Kazys Plačenis, PULKIM
gal Tamsta ši klausimą pa.į mergaites pasirodziu^os suj ANT KELIŲ—, romanas iš 

. j. ‘.„ trumpais sijonais.naudoji žmonai pagąsdinti? 1 J

Atsakymas

j Tokio klausimo dar aš ne 
suturėjusi. Negi Tamsta į 

! manai, kad negali su savo 
' žmona

i

Indonezijos prezidentas 
kitaip ima tvarkvti. Tą temą Suharto neseniai lankėsi Ja- 
galima būtu plačiai išvystyti ponijoje. Po šito vizito Ja- 
ir daug kalbėti, bet tai ne ponijos aukštųjų pareigūnų 
mano straipsnio tikslas. tarpe apie Suhartą kalba- 

Čia noriu tik garsiai pa- ma, kaip apie vieną "šva- 
šaukti savo brangia iai ne- riaušių“ pietiyčių Azijos va- 
pažįstamajai Sesei: klausvk, dų — nereikalaujantį kyšių 
ką gero esi padariusi savo ar moteių.
dvasinei atgaivai?

Neieškok tolimu darbų,1
bet čia pat stabtelėk: ar pa- ATSIUNTĖ PAMINĖTI 
kankamai atlieki savo dva-
sire misiją šeimoje? Ar au-’ Pavasario lietus, romanas, 
gini savo vaiką dvasiniai parašė Aloyzas Baronas, 

Į stiprų, dora ir gera lietuvi? . 261 psl..
i Jei tavo vaikeliai iau užau
ginti, ar pagalvojai, kad dar Nepriklausomybės saulėje, 
daug tavo mažuju brolių ir Mykolo Vaitkaus 1918-1940 
seselių yra vargstančių? Ar metų atsiminimai, V tomas, 

! jų likimu rūpinies? Ar remi I-ji dalis. 296 psl.
' Balfą, lietuviškas mokyklas

| O JAV gastroliuoja tos 
Vyras nėra atsakingas už pačios Gvinėjos trupė, ku- 

rengiasi išleisti virimo knygą savo žmonos skolas, jei pir-’ rios narės šoka nuogos iki 
ir pasirodyti televizijoje. I kiniai nebuvo "būtino pobū-i juosmens. Dėl to gvinėjietės 

■ - ■■ ■■■- ... -■-■=— t džio“ (necessaries) ir vyrui’nė kiek nesivaržo. Kai ku-
; atsisakius jai tų būtinų d a-r iose valstijose joms valdžia 
j lykų nupirkti. Žinoma, jei: įsakė nors truputį prisideng-

"ŠVARIAUSIAS“ VADAS žmona perka su vyro sutiki- ti kai kurias vietas.
mu arba jo pavedimu, tada, į

kun. Strazdelio gyvenimo, 
II laida, 160 psl. kaina $2.00

Jurgis Gliauda, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, piemi- 
juotas. romanas iš politinių 
emigrantų gyvenimo, 268 
»sl.. kaina $2.50.

Juozas Kralikauskas, T1T-

aišku, ji? yra atsakingas, nes; 
šitokiu atveju žmona pirki
niu? padaro, teisiniai kal
bant, kaip savo vyro "agen
tas“ (agent). Be to, jei krau-

j MAGO UGNIS, premijuotas
m _ .. romanas, 205 pusi., kainaTaigi, padorumo suprati-) gp ..

mas nėra toks jau paprastas 
dalykas.

Bet, afrikiečio akimis žiū
rint, ir civilizuotam pasauly

tuvė, kurioje buvo pirkta.«esama keisto "padorumo“: 
siuntė Tamstai sąskaitas už j paplūdimio smėly vyrams 
tuos pirkinius, ir Tamsta, jr moterims pusnuogiems 
už juos krautuvei sumokė-į drauge raičiotis yra visai pa
jai. krautuvė galėtų teisme' doru, o su Uis pačiais Ievos 
patiekti argumentą, kad jie ir Adomo kostiumais pasiro- 
turėjo pagrindo manvti. kad dvti baliuje — baisus skan- 
žmona turėjo Tamstos, t. y.; dalas, į kurį atkreiptų dėmė
davo vyro. sutikimą tiems! si policija... Kame čia teisy- 
pirkiniams įsigyti. Teisiniai
tai vadinasi "apparent au-j 
thority“. j

! BIRUTĖS RYTAS
Dėl skyrybų: žmonos ne-Į

apdairus išlaidumas nėra' Tai J. Narūnės parašyta 
pagrindas skyryboms gauti, ir dail. M. Rimos Kulmanie- 
Jei Įstatymai toki pagrindą nės iliustruota knygelė prieš-

bendrabučius savąja auka? Ir vienos ir kitos knygos pripažintų užtenkamu sky- mokyklinio amžiaus vaikam.
Prisikeik, Sese, drauge su kaina klubo nariams minkš- ryboms gauti,—būtų mažai Nupirkite ją savo mažie- 

pavasariu. sustiprėk dvasia tais viršeliais $2, kietais $3, j vedusių žmonių šiame pa- giems. Ji juos pradžiugins 
ir nepamiršk kitu nelaimin- nenariams 25% brangiau. , šaulyje. i lietuvišku žodžiu ir paveiks-
gujų. Neužmiršk, jog tu gali lėliais, kuriu daugumą vai-
būti gražiausia pasaulyje Abi knvgas išleido Nidos, 

j motina, atverdama savo šir-į Knygų Klubas Londone. Joj Yra priekaištų, kurie mu 
dj. mylėdama ir prisiminda- adresas: Nida Club, I Land-: išaukština, ir pagyrimu, ku- 

i ma kitus. broke Gardens, London. W rie pasmerkia.
I A. Gerutienė i II, Gr. Britain.i

kai patys galės nuspalvinti.

Knygelė gaunama ir Ke
leivyje, kaina su pasiuntimu! 

tik $1.10.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
caina $3.00.

Vytautas Alantas: TARP 
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 
puaL, kaina $4.50.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gvvenimo, 233 psL, 
kaina $2.50.

Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a • 
*omanas fi Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
U.00
z Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽTA f 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
<6.00

Albvzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1.50.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246 
psl.. kaina $3.

r
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Vietinės žinios
Dail. Br. Murino paroda

. ..e;i • •• •?
✓ t r •*

LB Bostono apylinkė Š. 
m. gegužės 11-19 d.d. Tau
tinės S-gos namuose. 484 Ė: 
4th St., So Bostone, ruošia 
dail. Br. Murino meno paro
dą.

Dail. Br. Murinas 1923-29 
metais studijavo ir baigė 
Kauno meno mokykloje ta
pybą. 1932-35 m. studijas 
tęsė Paryžiuje Ecolie Boulle 
kolegijoje, kur Įsigijo diplo
mą. 1929-32 m. mokytojavo 
Kauno Moterų Dailės Darbų 
mokykloje ir Kauno Mer
gaičių Mokytojų Seminari
joje. 1935-1944 m. buvo bu
vo Klaipėdos, o vėliau Vil
niaus Pedagoginio Instituto 
vyr. lektorius ir Vilniaus 
Dailės Akademijos lektorius 
bei Vilniaus amatų mokyk
los direktorius. Jis yra pa
rašęs ir išleidęs keturias j 
knygas dailės ir piešimo mo
kymo reikalams.

Br. Murinas 1936-44 m. 
dalyvavo bendrose Dailinin
kų S-gos ruošiamose dailės 
parodose Lietuvoje. Pirmo
ji individualinė paroda bu
vo 1936 m. Klaipėdoje, vė
liau 1948 m. Rottweil (Vo
kietijoje) ir Amerikoje — 
1951-68 m. — Chicagoje. 
Detroite, Clevelande, Los 
Angeles ir kt. vietovėse.

Jis dalyvavo Įvairiose a- 
merikiečių dailininkų grupi
nėse parodose ir yra gavęs 
penkias pirmąsias ir dvi ant
rąsias premijas už akvareli- 
nės tapybos kūrinius.

Dail. Br. Murinas yra ėjęs 
Įvairias pareigas amerikie
čių dailininkų draugijoje ir 
Lietuvių Dailininkų S-goje 
bei Čiurlionio Galerijos glo
bos komitete Chicagoje. Jo 
kūrinių yra Įsigijusi Čiurlio
nio meno galerija, meno ko
lekcionieriai ir šiaip pavie
niai asmenys Amerikoje ir 
Europoje.

Akvarelinė tapyba reika
lauja labai geros technikos 
ir tikslaus spalvų pajautimo 
kuo ir pasižymi Br. Muri
nas. todėl ir tenka jj laikyti 
vienu iš geriausių akvare- 
listų.

Kaip jau minėta, parodos 
atidarymas Įvyks gegužės 
11 d. 7:30 vai. vak. Tautinės 
S-gos namuose.

Tenka pastebėti, kad ge
gužės mėn. Subatvakaris 
pagal nusistovėjusią tvarką 
turėtų Įvykti gegužės 18 d., 
bet ryšium su šios parodos 
atidarymu ir tas subatvaka
ris atkeliamas Į gegužės 11 
d. Tad visi subatvakarių 
lankytojai ir plačioji Bosto
no lietuvių visuomenė pra
šoma ŠĮ subatvakario datos 
pakeitimą atsiminti.

Parodos atidaryme daly
vaus pats dailininkas Br. 
Murinas ir kalbės meno 
klausimais. R.

Susirenka inžinieriai

Gražiai paminėjo savo 

30 metų sukaktį

Šiandien dažnai girdime, 
kad ta ar kita gražiai veiku* 

i si organizacija uždaroma, 
nes nebėra kam jai vadovau
ti. Tai liūdnas reiškinys, to
dėl tikrai džiaugiamės, jei 
išgii-stame, kad štai vienas 
ar kitas lietuvių sambūris

JIB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS

JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų, vienerius metus. 
J. Gryszewskio paveikslai parado, kad JIB. vaisiai ATAUGI
NA PLAUKUS, išgydo pleiskanas, šašus, nieže ;mą. sulaiko 
plaukų slinkimą, atgauna natūralią plaukų spahą MOTERIM 
ir VYRAM, 100 proc. garantuotai.

JIB. 8 Oz. 16 savaičių vartojimui $5.50. ;.rba COD.
Užsakymus su Money Orderiu siųskite tuo i u.

JIB LABORATORIJA, 1437 So. 49th Avė.. Cicero. I I. 60650

Knygos 
j aunimui
Švenčių proga nepamirš

kite nupirkti 
knvtras:

vaikams šias!

BIRUTĖS RYTAS, eilės, 
parašė J. Narūne, iliust-į 
ruota, kaina $0.95.

NARDŽIO PULKAS, apsa
kymėliai, parašė Balė 
Yaivorytė, 157 psl. kai
na $2.00.

mini kelių dešimčių metų Į pagerbdama sambūrio vedė- Šokių sambūriui davė $190
sukaktį ir yra pasiryšęs dar 
toliau našiai veikti.

Balandžio 21 d. keli šim
tai Bostono lietuvių buvo 
liudininkai, kad Bostono lie
tuvių tautinių šokių sambū
ris, kuri prieš 30 metų Įstei
gė ir kūl iams visa laiką va
dovavo Ona Ivaškienė, yra 
pačiame brandume.

Tai savo 30 metų sukak-

ją, ir gausiai atsilankydama 
Į jo 30 metų sukaktuvini 
parengimą.

J. V-ga*

Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos Bostono sky
rius, kuriam pirmininkauja 
Aleksandra Daukantienė.

1 R Kultai kh,U. Oros IvaškieRėi vadovauja-
LB Kultūros klube mo tautinių šokiu sambūrio 

paminėjo Mykolaitį-Putiną kelionės išlaidoms dalyvau- 
i ti JAV ir Kanados Lietuviu 

Praeito šeštadienio Bosto- Hl-sios šokiu šventės pro- 
no Lietuvių Bendruomenės gramoje paaukojo $100. 
kultūros klubo pagrindinė So. Bostono Lietuviu Pil

čiai atžymėti jis tą dieną į programos tema buvo poeto Dr-ja sambūriui aukojo $2"
gražioj John Hancock salėj 
surengė vakarą, kurio prog
ramą atliko ne tik sambūrio 
100 narių, bet ir talkon pa

sikviesti latvių tautinių šo-1 skaitą skaitė svečias iš Chi-

Vinco Mykolaičio - Putino jr j. Kapočius $18. 
kūryba.

Apie ŠĮ neseniai mirusį Svečias iš 
Įžymųjį mūsų rašytoją pa

Minnesotos

kių šokėjai, Kennebunkpor-i cagos poetas Kazvs Bradū- „ 
t/č,- n,, Balciunato šv. Antano gimnazijos'nas, plačiai ir Įžvalgiai nu- 
choras, kuriam? vadovauja šviesdamas jo lyriką, roma- 
kcmp. Julius Gaidelis, ir j nūs ir dramaturgiją, visa tai 
plačiai žinomas aktorius hu- į su literatūros kritiko rimtu- 
moristas Vitalis Žukauskas.1 mu pasverdamas,—vienodai 
savo šmaikščiu žodžiu ir. šios kūrybos žavingas ver- 
vaidyba visuomet sugebąs; tybes ir silpnybes, kurių ne
užkariauti publika. Tas jam ■ išvengia joks rašytojas. K. 
nesunkiai sekėsi ir šį kartą. Į Bradūnas V. MykolaitĮ-Pu- 

Sambūris Į sceną išleido tiną nagrinėjo grynai meni- 
100 dalyviu. Jo pažiba — niu požiūriu, vengdamas po- 
aukštesniųiu mokyklų moki- litinio intereso, pagal kuri 
niai ir studentai ar jau net šis rašytojas šiandien ban- 
aukštąji mokslą baigusieji. ■ domas Įrikiuoti Į vieną ar 
Pirmųjų buvo 30. antrųjų kitą fronto pusę. Prelegen- 
20. Abi grupės yra pasieku- tas savo rimtam žody išryš- 
sios aukšto lygio. Kitos dvi kino ne tik Putino didžiulę 
grupės — vaikų: vyresnių, Įtaką mūsų dailiajai litera-

ALIAS Bostono skyriaus 
susirinkimas bus ši penkta
dienį, gegužės 3 d. inž. J. 
Kuncaičio namuose. Jame 
paskaitą, tema “Aštuonio
liktojo amžiaus Lietuvos 
medinės bažnyčios“, skaitys 
inž. dr. Jurgis Gimbutas.

Alto centrui $1,500

Balandžio 25 d. buvo A-

Pirmadieni mus aplankė 
svečias Juozas šarkiūnas-

Ekskursijos Į Lietuvą
trims savaitėms

BIRŽELIO 5 d. (registracija iki 11)68 m. balandžio 25 d.) 

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

LIEPOS 3* d. (registracija iki 1963 m. birželio 21 d.)

KAIN A

Kelionė lėktuvu, pirmos t ' 'sės viešbučiai, maistas ir pavėžinimai, 
dvi dieno? Kopenhagoje.

Grupių dydis ribotas — REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO

vimo Knygele su Įdomiu 
vaikam tekstu, kaina 50 c. 
(šias knygutes išsirašant, 
pridėti pašto išlaidoms 
15 centų).

MEŠKIUKAS RUDNOSIU- 
KAS. eiliuota pasaka, para-’

šė Vytė Nemunėlis, iabai 
gražiai V. S. Stančikaitės1 
iliustiuota, trečioji laida.; 
pasaka ir Lietuvoj tarėju-! 
si dideli pasisekimą. Kny-; 
gos kaina.............. $3.00.!

BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ Į MĖNULĮ, 

parašė Danutė Bindokie-
nė, 53 psl., kaina $1.50
ŽAIŽARAS, D. čibo pasaka Į 

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

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadvvay 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

SLA
Sl'SIVlENIJllHAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau 80 met ? 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 kuri daugiau, kaip tris sa pase milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir Magi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausia* 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

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

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

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama Retoriškų 
klubų ir draugijų nariam*. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

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

s is Ely. Minn., ku
ris Bostonan atvvko savo se
sers Paulines Lukienės ap
lankyti.

J. Balčiūnas prieš dauge
lį metų yra gyvenęs Bosto- MURKLYS, 
ne,
bar gyvena Ely, Minnesoto j.1 na ...........................  $1.80.:

GINTARO TAKAIS, J. Na- 
Rr cfrtnn rūnės eilėraščiai, daug ilius
LJvolUllU tracijų, 64 psl., kaina $1.80.

i»ARENGIMV KAIENDORICS S7XTARgLĖ) j Narūnės

iliustruota pasaka, 24 psl.
kaina ............................SI-

Ta pati anglų kalba, ..$.1.

KETURKOJIS UGNIAGE
SYS, D. Bmdokienės pa

A. Giedriaus
vėliau Chicacoje. o da- apysaka, 130 psl. kai-

Gegužės 5 d. 3 vai. popiet 
Jordan Hali salėje smuiki
ninko Iz. Vasvliūno lietuviš
kos muzikos koncertas.

(22) ir 3-5 metų (12). Gė-tflrai ir jauniesiems kūrė- Gegužės 11 d. So. Bosto- 
rėjomės pirmąja grupe, ge- jams. bet ir jo mokslinio no Lietuviu Pil. Dr-jos III-jo 
rai atlikusia suktini ir Pas darbo svorį, nors pasisakė ir aukšto salėje N. Anglijos 
močiutę augau, o kai scenoj prieš mūsuose Įprastą skubų i Baltų Dr-jos metinis ban- 
žaidė Aguonėlę 3-5 metų. velionio kėlimą Į genijus. ketas.
pipirai, buvo gražu ir juo- Pabaigai K. Barimas, G 
kinga: tie “didieji aktoriai“ į Karosaitė, F. Kontautas, A 
—gyvos gražios lėlės, dau- • Lapšys ir T. Durickaitė pa
gelis jų savaip kūrė, pamir- skaitė iš V. Mykolaičio-Pu-; nė 
še. ką jų mokytoja mokė. į tino “Valdovo“ ištrauką ir
Tikrai malonu buvo žiūrėti. 

Pirma karta sambūris i
poezijos.. Be to. ir poetas 
Kazys Bradūnas paskaitė

sceną išleido kadrilio šokti, kelis įdomius savo poezijos 
“tikruosius jaunuolius“, ku- j fragmentus, skirtus Kristijo- 
rių kai kurie jau net i devin- no Donelaičio atminimui, 
tą dešimtį yra Įžengę. Žino-j
ma, niekas nesitikėjo, kadi Mūsų padėka
iie nustebins menišku atliki- T. . . ™ ± v,mu ar dideliu vikrumu. bet| “„"SY®?!?
ir jie teigiamai prisidėjo
prie programos paįvairini
mo. Seniesiems malonu bu
vo prisiminti, kaip iie Lietu
voje jauni šoko kadrilį, nors 
ir ne toki sudėtinga, kaip 
čia šoktasis. Bet visi aki
vaizdžiai Įsitikinom, kad 
sambūris, i kurį vedėja su
geba pavilioti net tokius 
“jaunuolius“, turi būti tikrai 
labai gyvastingas ir pa
trauklus.

Vakaras buvo pradėtas 
Amerikos ir baigtas Lietu
vos himnu. Lietuviškoji pra
nešėjo buvo Birutė Adoma
vičiūtė. o angliškoji Daiva 
Mučinskaitė.

šis vakaras parodė, kad 
Bostone turime gražaus jau
nimo, kuris suburtas sėkmin
gai garsina lietuvių vardą ir 
amerikiečių tarpe (vien pa
skutinėmis dienomis sambū
ris šoko N. Anglijos liaudies 
šventėj, respublikonu $100 
vakarienėj, kurioje dalyva
vo apie 4,000 žmonių, o at
einanti sekmadienį šoks

merikos Lietuvių Tarybos , Concorde liaudies šventėje), 
skyriaus posėdis. Jame Alto I Sambūrį nuoširdžiai re- 
centnri nutarta pasiųsti iš mia Bostono lietuvių visuo- 
surinktų aukų $1,500. (menė,, ką ji Įrodė ir gražiai

Gegužės 11-19 d. Br. Mu
rino kūriniu paroda Tauti- 

S-gos namuose.

Federacijos Bostono sky
riaus valdyba nuoširdžiai 
dėkoja asmenims bei orga
nizacijoms. kurios taip vie
ningai prisidėjo prie Onos 
Ivaškienės pagerbimo ban-; P“3“" lie",v"-'
keto kas dovana, kas sveiki-i Dek’"io m<>s,ies ta'
nimais ir kt i Neribotai pelningas biz-

Ačiū dainininkei V. Bal
čiūnienei ir komp. J. Ka
činskui už atliktą programą, 
inž. V. Izbickui už O. Ivaš- 
kienės veiklos apibūdinimą,
R. Ivaškai už puikų filmą, 
narėms, kurios taip nuošir
džiai prisidėjo savo darbu ir 
aukojusioms maistą, ačiū 
dirbusiems bare ir kt. Ačiū 
visiems, kurie atsilankė Į pa
gerbimą, ir visiems, kifrie 
šiuo ar tuo prisidėjo prie 
banketo pasisekimo.

Valdyba

Gera* talkininką*

St. Krivickas iš Sudbury,
Ontario, Canada, šiandien 
atsiuntė 3 naujas Keleivio 
prenumeratas: G. šleinio,
Mykolo Pranckūno ir Au
gustino Jasiūno.

Ačiū St. Krivickui už tal
ką. Sveikiname naujuosius 
prenumeratorius.

rašytas labai Įdomus pa
sakojimas, gera dovani, 
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-
Gegužės 18 d. So. Bosto-' but0- 15 Pasakų ir padavi- 

no Lietuvių Pil. dr-jos salėj- 186 psl., kaina.. $2 
Lc isvės Varpo koncertas. į AUKSO ŽĄSIS, pasakiš- 

* * * ta 3 veiksmų komedija, pa-
Sandaros 7 kuopa gegu-.rašė Birutė Pūkelevičiūtė. 

žės 19 d. 1 vai. po pietų San-; 159 pusi., kaina $2- 
daros salėje. 124 F St., So?
Bostone, rengia buvusio ii-į 
ganiečio kuopos nirmininkoi
Jakubausko pagerbtuves.

PARPI 'OP \MA

nis. Rašykite:
P. Pcken. 
North St. 
P.O. Box 911 
Newark. N J. 07101.

(21)

Ieškau moters, kuri norėtu 
gražiai gyventi. Vienam gyven
ti nemalonu ir nuobodu. Esu do
ras,'linksmo būdo vyras. Kuri 
moteris norėtų su manim susi
pažinti, prašau rašyti:

Peter Sluckis. 192 Affeek St.
Hartford, Conn. 96106.

(21)

GREITA PAGALBA
Nenusimink. gau-l pagalbą.

. .Vaistai, kurie hu\o ilgai lau 
kianti, nūn reumnti/mn. rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
Mn yra.

Tuojau siųsk šį skelbimą ir 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistu išb ndrmni. 

ROYAL PROPT’CTS 
North Sta., P.O. Roz 9112 
N*wark 4, Nev Jeroey

Už šį veikalą autorė 1963 
netais gavo L. Bendruome- 
įes jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, nasrai 
ji Chicagoje yra susuktas 
filmas, kurio paveikslais pa 
ruošta ir ši knygą.

Skaidrytė. Balės Vaivo
rykštė? 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.
SNAIGIŲ KARALAITĖ, 

graži pasaka. V. Stanči
kaitės liustruota, parašė 
J. Narūne, 20 puslapių 
kaina ........................ $1.
Tos knygos gaunamos i»

Keleivio adrninistraciini

PRAŠYMAS

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS -

Nepriklausoma

LIETUVA
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias modemų sveikatoj skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj* laba1 daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

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

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

seooooeeeoeooeoooeoooooooaooooaoooamaoaaaaaoaaaat

NELAUKITE, KOL BUS VĖLU!

Ne laikas rūpinti* širdies,sveikata, kad* širdies 
priepuolis įvyksta. Daug išmintingiau ii anksto žinoti 
savo polinkį širdie* priepuoliai if kaip jo išvengti.

Statistika skelbia, kad suktukus pusamžio kas 
penktas vyras gauna širdie* priepuolį. Nerizikuokite 
didžiausiu turtu — savo sveikata.

“Keleivio“ administraci 
ja prašo gerb. skaitytoju*, 
kurie keičia adresų, prane
šant naująjį adresų neuž
miršti pa rašvti ir senąjį.

Nepamirškite parašyti 
pašto numerio — -.p code. oaooaoooooosoooooo

Perskaitę knygų “ŠIRDIES PRIEPUOLIAI“, 
pamatysite, kad galite nuspėti savo širdie* priepuolį 
ir jo išvengti.

Ta knyga gaunam* ir Keleivio administracijoje, 
atsiuntus $3.75.

1 r
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LIETUVIŠKOS MUZIKOS 

KONCERTAS

Ketvirtas ir paskutinis šio 
sezono smuikininko Izido
riau* Vasyliūno ir pianisto 
Vytenio M. Vasyliūno lietu
viškos muzikos koncertas į- 
vyks sekmadieni, gegužė* S 
dieną, 3 vai. popiet., Jordan 
Hali salėje. Bostone, Mass.

Programoje dalyvaus dar 
smuikininkė Cheryl Leigh 
Roberts, klarnetistas David 
Mott, kuris antrame koncer
te pasigėrėtinai atliko K. V. 
Banaičio Lietuvos idilijas, 
bostoniškiams gerai pažįs
tamas Vytautas Rastonis— 
fagotistas iš Providence. R. 
I., ir valtornistas Robert 
Hansen.

Koncerto programą suda
rys vien kompozitoriaus Ju
liaus Gaidelio kūriniai. Bus
atlikta šešios miniatiūros 
smuikui su fortepionu. bū
tent: Be tėvynės, Verpėja.

Lietuviškas šokis Nr. 1, Lie
tuviškas šokis Nr. 2, Malda, i 
Pavasario šokis. Dviem; 
smuikais be akompaniamen-: 
to bus atlikta Introdukcija 
ir šokis: trio smuikui, klar
netui ir valtornei. kuris bu
vo atžymėtas Brookline Lib
rary Association 1959 metų 
premija :trio smuikui, klar
netui ir fagotui. ir pabaigai i 
— smuiko koncertas, rašy-! 
tas 1948 metais Vokietijoje, ! 
kuris Amerikoje bus atlieka
mas pirmą kartą.

t
Laukiama gausaus bosto

niečių atsilankymo. Bilietų 
kainos neaukštos: $2. $1.30 
ir $1. t

Savo atsilankymu pade
monstruosite dėmėsi, skiria
mą lietuviškajai kultūrai.! 
kartu pagerbsime mūsų tar
pe gyvenanti kūrėją kompo-, 
zitorių. kurio veikalams yra 
skirta šioji programa ir ku
rio paslaugomis taip dažnai. 
pasinaudoja beveik visos

Komp. Julius Gaidelis, kurio 
kūrinių koncertas bus gegužės 
5 d. 3 vai. popiet Jordan Hali
salėje. Juos atliks smuikininkas 
Izidorius Vasyliūnas. pianistas 
Vytenis Vasyliūnas ir kt.

Trečia* JAV-»e

Boston Sur.day Globė ba
landžio 21 d. minėjo bosto- 

‘ niškį Kazį Merkį, tebesantį 
j trečiuoju JAV-se, kaip yra 
paskelbta žurnalo Chess Re- 

j view — "Postai Chess Ra
tinga“, t. y. šio krašto kores
pondentinių šachmatų kla
sifikacijoje.

Be K. Merkio, garbės są
raše yra dar keli bostonie
čiai: Roberts iš Harvardo 
12-tas. B. Murphv 13-tas. ki
tas Harvardo — W. Rober- 
tie 14-tas ir dr. G. Katz - 
48-tas.

Treti Bostone ■ **********************************************************************
bi

So. Bostono Lietuvių Pil- j 
Dr-jos dvi šachmatų koman-! 
dos dalyvavo Metropolitan j 
Chess League 1967-68 metų1 p 
varžybose. Lietuvių II pasi- :■ 
rodė gėliau už pirmąją, iš
kovodama trečią vietą B ly-,,, 
goję iš 12 komandų. Galuti-d’ 
nė lentelė:

Bostono lietuviškosios orga
nizacijos ir pavieniai asme
nys. Pažinkime jį ir jo kū
ryboje. kuri yra ne tik pa
žangi. spalvinga ir gili, bet 
ir perdėm lietuviška tiek sa
vo melodine bei ritmine są
ranga. tiek savo turiniu.

Surinko 103 prenumeratas

Galutinėmis žiniomis.
Į Bostono skautai jų tuntinin- 
ko s.. Č. Kiliulio pastango- 

į mis šiais metais surinko 103 
Skautų Aido prenumeratas.

Be jau anksčiau minėtų. 
Jurgis Jurėnas užsakė Sk. 
Aidą Vokietijoje gyvenan
tiems lietuviams skautam.-.

Svečia* iš Chicagos

Mus aplankė Stanley Bal- 
zekas iš Chicagos. Tai stam-

1. Boylston CC 9’ 5-1' 2
2. Harvard univ. 8* 2-2> 2
3. Lithuanian j*

Komandoj žaidė: B. į
Skiabulis ikom. kapitonas),!:; 
A. Keturakis, R. Karosas, K. 
Makaitis. G. Kuodis ir pora
talkininku — Niek Gutting 
ir Louis Icenogle.

Žydų dovana negrams

Bostono žydai pardavė už 
1 dolerį regrams savo buvu- 
-ios š/entyklos ir mokyklos 
rūmus Roxbury, kurie įver
tinti 81.125.000. su sąlyga, 
kad tie pastatai bus naudo
jami kultūriniams reikalams

* I

vietomis šviesiai lyriško, bus Chicagos automobilių 
džiugaus, kitur stipriai dra-i pardavėjas, įsteigęs Lietu- 
matinio, pilno skausmo ir vių kultūros muziejų ir jį 
nevilties balso. nuolat plečias ir tobulinąs.

Negrai Mass. kolegijose

Vienuolikoje Mass. vals
tybinių kolegijų tarp 20,000 
studentų negrų tėra 85.i O k

Praleiskite atostogas 
Europoje už $313. -

LONDONAS—BRIUSELIS—AMSTERDAMAS 

-PARYŽIUS—

DVIEM SAVAITĖM

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

Išvyksta tiesiog iš Bostono:

kreipkite

«« 
::

26
9

gegužes 
birželio 
liepos 7 
rugpiūčio 4

s i
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TRANS- ATLANTIC TRAVEL ; 
SERVICE

390 West Broaduay
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

■M.

Knyga yra geriausias žmogaus draugas
CC.. ■ansuau 2S& ...

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
liai žemos kainos vykstantiems Į Florid ą— 
MIAMI— iš Bostono. — tik $65.-
VISŲ LĖKTUVŲ UNIJŲ BILIETAI ( AIK TICKETS) IŠRAŠO
MI BELAUKIANT — 3E JOKIO PAPILDOMO MOKESČIO. 
PASITEIRAUKITE IR ĮSITIKINKITE — PATARNAVIMAS 
GREITAS.
Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.

KARTU f R A

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kuri galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir rusiš
kų gaminių certifikat u s.

ČIA GALITE PIRKTI SIUNTINIAMS VILNONES SKARYTES 
IR ITALIŠKUS NAILONINIUS LIETPALČIUS SU 10', NUO
LAIDA.

Įstaiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.
ketvirtadieniais nuo 9 vai. iki 7 vai. v. 
šeštadieniais nuo 8 vai. iki 12 vai. dn.

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

Telefonas: 268-8764
Vedėja: Aldona Adomonis

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 West Broad way„ South Boston. Mas*.
’’Kur tūkstančiai taupo milionus“ 

ALERED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

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

Turtas (Assets) virš $152,000,000

Dabar moka 5*
už visų rūšių taupomus pinigus

3=

Ę The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parauodame tiktai vaistus, iipildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistu*.

Jei reik vaistų — eikit į lietuviškų vaistiną,

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

182 * W. Broadtrsy, tarp £ ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v^ Mokytus Šventadienius ir sekau

DEMOKRATAI

rinkite

Joseph F.Toomey.Jr.

valstijos komiteto nariu 

:—7—8—9—13 apylinkėse. 

Rinkimai balandžio 30 d.

Norman Alekna

IEŠKO BUTO

3-1 kambarių, apšildomo, netoli 
Astimont ar Shawmua stočių 
dvi patikimos verslininkės.

Skambinti po 6 vai. 
tel. CO 5-3396.

vakaro

(19)

Peter Maksvytis
Carpenter 4 Builder
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika- 
iavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

ir kitu* Rusijos okupuotu* 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuota*

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

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

331 W. Broadway 

So. Boston, Mas*. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėja* J. Vaičaiti*

A. J. N A MAKSI
Real Estate & Insurance :j

321 County Club Rd
Newton Centre, Mass. 02159'

Tel. 332-2645

TAUPYKITE ** *t* **

šildydami ALYVA
- - ~

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADVVAY 
South Boston, Mass

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd . \
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTĖ
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
i SOUTH BOSTON, MASS.

j

:: • I ' I

ir naudodamiesi patarnavimu

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

navimas.
• VELTUI vasarą jūsų krosnies ir degiklio iš

valymas.
• AUTOMATINIS alyvos Įpylimas.

• AUKSČfAUSIOS RŪŠIES 10 Q už
kūrė na m o ji alyva galoną

• PILNUS APŠILDYMO ĮRENGIMUS 
parduoda, Įrengia ir aptarnauja

FORTŪNA FUEL-Co.
487 Washington St , Dorchester, Mas*.

GE 6 1204

’* “ ' LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVI V Jjj 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA £

Sekmadieniai* 8-9 vai. ryta 
FM Bangomis 105.7 megacikių 
IS WKOX, Framingham, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS
173 Arthur St

BROCKTON, MASS. 02402

TeL JUniper <-7209

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

VARPAS Nr. 7, 168 psl. 
Jame rašo dr. J. Pajaujis, 
M. Mackevičius, L. Grinius, 
A. Kučys, dr. K. Karvelis, 
J. Audėnas, d r. V. Kanauka, 
A. Sugintas. V. čižiūnas. J. 
Daugėla ir kt. Kaina $2.

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti Varpo Nr. 5 bei 6, 
kuriuose taip tat yra nesens
tančių straipsnių. Jų kaina 
po .$2.).

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

TOF^mil POAnAire s«mokžsile O giminės
TRECIOJI PRADALGE (en vietoje galis

Tai Nidos Knygų Klubo sakytas prekes, 
literatūros metraštis, kurį re- Taipogi tarpininkaujame per 
dagavo K. Balėnas. Jame tam tikras įstaigas atsikviesti 
yra 16 rašytojų eilėraščių, gimines čia pas save j svečius 
atsiminimų, prozos ir kt. ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Knyga turi 414 psl., kaina Patarnavimas atliekamas grei- 
minkštaip viršeliais $3.15, lai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti-

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Miibury SL

VVORCESTER, MASS. 
TcL SW 8 2868

yra vienintele oficiali Įstai
ga Worcestery, kuri siunčia 
siuntiniu* tiesiog ii Wcrces- 
terio Į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai

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

Vedėja B. Svikliene

Ketvirtis & Co.
—JEWELEKS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
! Rūpestingai taisome laikrodžiu* 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

g Dažau ir Taisau i
► Namus iš lauko ir viduje. 3 
X Lipdau popierius ir taisau^ 

! viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė.
J Dorchester, Mana.
» Tel CO 5-5854

kietais $3.75. kinsite.
Vedėjas A. Schyrinski

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijt 

Programa Naujoj Anglijo; 
iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc., veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliaus^ j 
pasaulinių žinių santrauka j 
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.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broad way

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

Flood Sąuare ~ 
Hardivare Co. '
Banaiaksa N. J. ALEKNA
428 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms 

Stiklas Langams 
Viickie reikmenys narnami 

Reikmenys plumberiama 
Visokio geležies daiktai

i i


