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64 - TIEJI METAI

Filipinų senato prezidentas > 
sveikina lietuvius

Senato prezidentas Gili J. Puyat atsiuntė Vilkui laiš
ką su sveikinimais Lietuvos nepriklausomybes 50 m. su- Į 
kakties ir Vliko pirmininko lankymosi Filipinuose proga.

Filipinų respublikos sena- Sužeisti baletblUlkaS 
to prezidentas Gili J. Puyat
1968 m. kovo 28 d. išleido A. Butkus SU Žmona 
oficialų sveikinimą su linkė
jimais lietuvių tautai. ! Buv. Lietuvos valstybinio 

Vyriausias Lietuvos Iš- teatro baletininkas Adolfas 
laisvinimo Komitetas, gavęs Butkus ir jo žmona, atsitren- 
jo tekstą, skelbia jo verti-Į 
mą:

„FILIPINŲ RESPUBLI-'
K A. SENATO PREZIDEN
TO ĮSTAIGA. — Minint 50-

Kanados-JAV ekspedicija grįžta iš šiaurės ašigalio, 
liais. vadinamais snoumobiles.

pasiekusi jį sausuma specialiais automobi-

j Taikos derybos prasideda, 
kovos nepaliauja

į

Abi šalys sutiko pradėti pasitarimus taikos reikalu 
Paryžiuje. Jie prasidės šią savaitę. Karo laukuose kovos 

nemažėja.

Galų gale po vieno mene-j Collenberg, užrišo jam akis 
rio abi šalys sutiko susitik-! ir nušovė. ,

tąją Lietuvos nepriklauso
mybės sukakti ir lankantis 
Filipinuose dr. J. K. Valiū

kus į jų mašiną neapdairių 
vairuotojų automobiliui, bu
vo Chicagoje sunkiai sužeis
ti. A. Butkui sulaužyti šon
kauliai. o jo žmonai abi ko
jos.

Šią vasarą jie rengėsi va
saroti Cape Gode, o dabar

nui. Vyriausiojo Lietuvos iš- skaudi nelaimė abu paguldė
Cnvintn nl/nnom iac Telaictri_: i 1,’rrAc nntnln

G e gūžės pirmoji 
Maskvoje

ti Paryžiuje ir pradėti pasi
tarimus taikos reikalu Viet
name. Jie numatomi pradėti 
šią savaitę, jei bus susitarta 
dėl vietos. Prancūzų vyriau
sybė pasiūlė kelis rūmus. Jų 
tarpe yra Versailles įūmai. 
Kurie bus pasirinkti, neži
nia. Pasirenkant atsižvelgia
ma į susisiekimo patogumus, 
privatiškumą ir saugumą.

Sovietų okupacijos Išlaisvi
nimo Komiteto pirmininkui, 
naudojuos proga pasveikin
ti lietuvių tauta ir pareikšti 
visą Įmanomą padrąsinimą 
jūsų patvariam tikrai de
mokratiškos ir nepriklauso
mos Lietuvos valstybės sie
kimui.

Mano asmeninis Įsitikini
mas, užgrūdintas demokra
tijos ir tautų apsisprendimo 
principuose, yra toks, kad 
tautai turi būti suteikta ga
limybės laisvai reikštis ir 
pasirinkti valdžią savo tau
tinei paskirčiai vairuoti kaip 
tik tokią, kokios ji nori.

Karščiausiai viliuos, kad 
jūsų pastangos grąžinti de
mokratiją i savo mylimą šą
li netrukus susilauks vaisių 
ir kad Lietuva galės gyvuoti 
nepriklausomai, kaip civili 
zuotu tautu bendiuomenės 
narė. GILLJ. PUYAT. 
Manila. 1968 m. kovo 28 d.“

(ELTA)

Į ligos patalą.

Sovietai patvirtino
konsularinę sutartį

JAV jau 1967 m. pavasa 
rį patvirtino konsularinę su
tartį su Sovietų Sąjunga, bet 
pastaroji nesiskubino jos 
patvirtinti, tuo lyg norėda
ma parodyti, kad jai tas rei
kalas mažiau rūpi negu 
JAV. Pagaliau šiomis dieno
mis sutartį patvirtino.

Kur bus Įsteigti nauji so
vietų konsulatai, dar nežino
ma. Gal Chicagoje, Nevv 
Yorke ar San Francisco. 
Juos Įsteigus, šiame krašte 
dar padidės komunistų šni 
pų ir juos globojančių Įstai
gų skaičius.

Amerikos Lietuvių Tary 
ba darė daug pastangų tai 
sutarčiai sutrukdyti, bet 
jos balsą nebuvo atkreipta 
reikiamo dėmesio.

Moterys kovoja dėl Komunistai nužudė
žmogaus teisių 1,000 žmonių

Maskvoje buvo didžiulis Centro - Rytų Europos Dabar paaiškėjo, kad ko-
paradas Raudonojoj aikštėj, kraštu moterų išeivių orga- munistai, vasario mėnesi už- 
Kalbėdamas iš Lenino mau- nizacijų jungtinis komitetas ėmę Vietname Hue miestą, 
zoliejaus tribūnos. Sovieti- parengė memorandumą vy- išžudė daugiau kaip 1,000 
jos karo ministras maršalas riausybių delegatams, daly- civilinių žmonių. Daug jų 
Grečko smerkė JAV imperi- vaujantiems Tarptautinėje rasta su nukirstomis galvo- 
alizmą... j Konferencijoje dėl Žmogaus mis, palaidotų gyvų ir kitaip

JAV. sakė ris atvirai išė-i Teisių, kuri vyksta Tehera- kankintų ir nužudytų.
.į ne nuo birželio 22 iki gegu- 

žės 13 d. Memorandume iš-
sociaHstiniu*skaičiuota’ kaiP jau ura idėta

valdomuose Europos kras-, . 
tuose atvirai laužomi 29 Vi- 11 širdžių 
suotinės Žmogaus Teisių De
klaracijos dėsniai.

Memorandumas išsiunti
nėtas ne tik Teherano kon-

jo į agresijos ir karinių a 
vantiūrų kelią. Jos slaptai i

valstybių pagrindus, giubiai 
kišasi į jų vidaus reikalus, 
didindamos tarptautini į- 
tempimą ir sudarydamos 
naujo pasaulinio karo pavo
ju.

Žodžiu, kalbėjo taip. kaip 
žemaičiai sako: ”Kou pats 
kvep. tou ir kitus tep“.

Anglai susitvarkė, 
o mes ne

Praeitą savaitę naujo? 
širdys buvo Įdėtos ne tiktai 
JAV. bet ir Anglijoj bei

, .. ... , . Prancūzijoj. Viso labo ikiferencijos dalyviams bet ir. -io, darvta n širdžiu 
delegacijoms Jungt. Tauto-; keHln0 0^raciju. bet n?vi.
se, politihams, oigamzaci- gog . buvo laimingos. Pir- 
joms. redakcijoms ir zimųj masij. gavęg sveUmą šjrdj

1 Pietų Afrikoje, tebėra gy- 
‘ vas. Prancūzijoj operacija 
nepasisekė. Dar neaiškus ir 
kitų ligonių likimas.

agentūrom;

Komunistai nori 
partizaninio karo

Bet šį kartą ir amerikie
čiai komunistų puolimui su
tikti buvo geriau pasiruošę. 
Jie smarkiai subombardavo 
susektus komunistų telki
nius aplink Saigoną ir per 
porą dienų užmušė jų dau
giau kaip tūkstantį. Ameri
kiečiai praneša ir apie lai
mėjimus A Shau lygumoj. . 
kuria priešas gabeno karo 
reikmenis visam savo šiau-

JAV derybų delegacijai 
vadovaus senas diplomatas
Averell Harriman, jo pade-, . , , - - .I res frontui, čia i amenkie-jejas Cysus vance, buvęs A .
krašto apsaugos ministro 
pavaduotojas, šiaurės Viet-

Viršuje buvęs JAV ambasado
rius Jungtinėse Tautose Ar
thur (ioldberg. apačioje jo vietą 
užėmęs George Hali.

Izraelis minėjo savo
20 metų sukaktį

Gegužės 2 d. Izraelis iš
kilmingai paminėjo savo 20 
metų sukakti. Jeruzalėj bu
vo milžiniškas paradas, Į 
kurį iš visur suplaukė keli 
šimtai tūkstančių žmonių.

Šventė buvo pradėta iš 
vakaro. Ne tik Jeruzalėj, bet 
ir kitų miestų gatvėse žmo
nės šoko ištisą naktį.

Jeruzalėje vykusiu para 
du labai piktinosi arabai, 
nes jo dalyviai žygiavo ir 
per tą dalį, kuri priklausė 
Jordanui. Prieš tą paradą 
buvo pasisakiusi ir Saugu
mo Taryba, bet Izraelio vy
riausybė jog nepaklausė.

Lėktuvo nelaimėje 
žuvo 85 žmonės

Anglijoje negalima šau
namojo ginklo laikyti be lei
dimo. O jis neduodamas be 
reikalo. Išleistas nau jas Įsta
tymas, kuris dar labiau su
varžo ginklo laikymą. Pagal 
ji buvo duota 3 mėnesiai 
laiko atiduoti turimus gink
lus arba gauti leidimą jiems 
laikyti. Mat, buvo žinoma, j Revoliucinės veiklos 
kad žmonės turi ginklų be dis, Įkurtas 1963 m., 
leidimo, todėl jiems duota 
progos be bausmės juo? ati
duoti. Ateity Įstatymas nu
mato griežta, bausme už lai- 
kvma ginklo be leidimo.

Atstovų rūmų komitetas 
Amerikai priešingai veiklai 
tirti Įspėja, kad komunistų 
remiamos revoliucinės gru
pės tikisi rasines riaušes pa
veikti partizaniniu karu.

Pi •anešime sakoma, kad;
sąjū-j 

.vra;
svarbiausia negrų grupė.; 
planuojanti partizanini ka-! 
rą.. Jos vadas Robert Wil-| 
liams šiuo metu yra Kinijo-i 
je. Ten jis pabėgo, nes buvo

namo delegacijos vadovas— 
buvęs užsienių reikalų mi
nistras Xuan Thuy, 55 m. 
amžiaus, pasižymėjęs pro
pagandistas tarptautinėse 
komunistų organizacijose.

Visi džiaugiasi, kad galų 
gale bus pradėtos taikos de
rybos, bet dar niekas nega
li pasakyti, kad jos duos tei
giamų vaisių. Ir prezidentas 
Johnsonas. skelbdamas ži
nią, kad Š. Vietnamas sutin
ka derėtis. įspėjo, kad ateity 
dar tenka laukti daug daug 
Įvairių sunkumų.

Niekas nesitiki, kad de- 
įybos greitai baigsis, š. Viet
namas daug vilčių deda 
"frontą“ pačioje Amerikoje. 
•Jis čia tikisi palaužti valią 
priešintis komunistams, to
dėl tęs derybas ir lauks, gal 
bus išrinktas prezidentas, 
su kuriuo bus lengviau susi
kalbėti, negu su prez. John
sonu.

čių rankas pateko a.tžiuliai 
karo reikmenų sandėliai, ku
riuose rasta daug sovietinių 
ginklų.

Per savaitę užmušta 1,792 
priešo kariai, amerikiečių 
žuvo 302.

Nuo karo pradžios Viet
name žuvo 22.006 amerikie
čiai, o sužeistų yra 72,141.

Penktadienį sudužo iš 
Houstono į Dalias, Tex., 
skridęs lėktuvas. Žuvo 85 
žmonės.

O JAV kiekvienas pie- kaltinamas žmogaus pagro 
bimu.

Atvyks P. Vietnamo
prezidentas

Kitą mėnesi į Washingto- 
ną atvyks Pietų Vietnamo 
prezidentas Nguyen Van! 
Thieu. Manoma, kad jis ne 
tik tarsis su JAV preziden-; 
tu, bet kalbės kongrese, o 

šo, kad delsimas pakelti mo-1 taip Pat j1' privačiai su jo 
kesčius yra bilietas Į nelai- vadais. -Jis stengsis Įtikinti,;

' i kad nors jo vyriausybė ir
Prezidentas sutinka biu- n®ra ti ngumų, bet ji rem- 

džeta sumažinti 4 bil. dol, ^.na ka‘' ^uaBcinė su komu-, 
o dalis kongreso reikalauja nistais \\tiausybė \ietna- 
sumažinti 6 bil. dol., todėl mui Būtų piazūtis. 
ir neskubama to klausimo Ta proga, aišku, bus ir

muo gali apsiginkluoti. Ir 
kongresas labai nenorom 
svarsto ginklų laikymo Įsta
tymą.

Prezidentas spiria 
kelti mokesčius

1
Prezidentas Johnsonas 

laišku kreipėsi i Atstovų rū
mų pirmininką. Jame jis ra-

| spręsti. didelių demonstracijų.

Prasidedant deryboms, 
Vietnamo fronte kovos ne
mažėja. nes ir viena ir kita 
pusė tikisi, kad nuo vie
nokiu ar kitokių laimėjimų 
karo lauke priklausys ir tai
kos derybų rezultatai: lai
minti pusė bus kietesnė prie 
derybų stalo, o pralaiminti 
nuolaidesnė.

Alžerijos prez. Houari Boume- 
dienne. vos išvengęs mirties, 
kai buvo kėsintasi i jo gyvybę 
važiuojant automobiliu. Jis sa
ko, kad tai buvęs tarptautinio 
imperializmo veiksmas.

Paskutinėmis dienomis 
komunistai iš patrankų vėl 
apšaudė Saigoną ir antraji 
pagal didumą miestą Da 
Nang, be to. puolė ir šimtą 
ar daugiau kitų vietovių ir 
kaliniu įrengimu. Jų parti
zanai išdrįso vėl pasirodyti
pačiame...... Saigone. Kinų

, I kvartale jie užpuolė užsie-
nio korespondentu mašina, 

į Trvs žurnalistai buvo už- 
Apačioje V. Vokietijos kancle užmušti, ketvirtas pirma su
ris Kurt George Kiesinger, vir- žeistas, o vėliau pribaigtas, 
šuje Arthur Buhlinger. kuris ū’ penktasis išliko gyvas ap-

Pierre Trudeau. pa leidęs parla
mentą ir paskelbęs rinkimus

simetęs užmuštu. Kito je vie 
toje partizanai sugavo vo- 

zacija“ įsakė jam Kiesingerį nu- kiečjų ambasados tarnauto- 
žudyti. ; ją baroną Hasso Ruedt von birželio 25 dieną

pnsipažmo. kad viena "organi-
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Komunistai jau rengiasi į 
Baltuosius rūmus

palo-

Paties JAV komunistų partijos sekre
toriaus Gus Hali žodžiais, jo partijoj dab^r r?.-- u 
nario mokesti užsimokėjusių narių, o prieš kelias dešim
tis metų narių turėta l«XM*00. Nors narių skaičius i'? su
mažėjo, bet komunistų veikla nenusilpo. Jie net ca'voja 
statyti savo kandidatą i prezidentus. Kandi atas dar 
neparinktas, bet jau minėtas Gus Hali ir dar keli asme-; 
nys. Kuri nors iš jų pasirinks liepos 4 d. Nevv Yerke susi 
renkanti komunistų konvencija.

Gus Hali jau paskelbė, ką komunistai darys, jeič 
jų kandidatui pavyks atsisėsti prezidento kėdėje. O ts 
labai Įdomu ir Įsidėmėtina. Štai tik paklausykite:

Po kelių valandų pradėjus eiti prezidento pareigas.! 
bus išleista prezidento Įsakymų ir pasiūlyta l-r mg: esu: 
nedelsiant veikti.

Jei kongresas tų pasiūlymų nepabos, jis bu: 
tas ir paskelbti nauji rinkimai.

Tuoj bus iš visur atšaukta JAV kariuomenė, tu ; ‘ 
paleista FBI, ČIA (slaptosios saugumo istaig-' s. kuriu ; 
viena veikia JAV viduje, antra užsieny) ir Pentagonas 
(karo ministerijai, panaikintas rasizmo praktikavimas.

Prezidentas komunistą- pasiūlys kongresui išleistu 
Įstatymą, kuris nust s 6 valandų darbo dreną nesu: a-: 
žinant atlyginimo. 2 mėnesių atostogas ir 55 metų amž?.; 
išeiti Į pensiją, suvalstybins visus bankus ir daugumą 
pramonės.

Visa tai vykdyti jau būsią pradėta pirmąją dieną, 
komunistui Įžengus i Baltuosius Rūmus. Bet Gus Ha] dai 
neatskleidžia, ką jis darys antrąją dieną, kada JAV jau 
nebeturės nei savo karo vadovybės, nei savo slaptosios 
policijos.

Bet, žinoma, ką jis toliau danių, jau ir mums pa
tiems nesunku numatyti, remiantis pavyzdžiais tų ki aštų 
kur komunistai valdžią užgrobė. Tada būtų nusavinti 
netgi nedideli privatūs darbininkų namai, nacionalizuo
tos net batsiuvių ir kh-pėjų Įmonėlės ir jie suvaryti i ar
teles, prasidėtų krašte masiniai suėmimai, grūdintas i 
kalėjimus ir sušaudymai, bet kokiam laisvam žodžiui 
užčiauptos lūpos, visa spauda turėtų giedoti tik Gus Hali 
ar kurio kito jau iš Raudonųjų Rūmų diriguojamą komu
nistinės propagandos giesmę, o komunistų į. licijos a- 
gentų tuoj pat atsirastų ne tik visose Įstaigose, :monė=e. 
namuose, bet net ir šeimose, kurie ištempę ausis sektų 
kiekvieną piliečio žodi ir atsidūsėjimą. O dar toliau — 
jau viskas būtų taip. kaip Maskva pasakytų.

Laimė, kad komunistui patekti Į JAV prezidento 
kėdę šiandien nėra jokios vilties, bet Įdomu tai. kad jie 
apie tą savo svajonę jau atvirai kalba. Jie jau 24 metus 
nemėgino savo kandidato statyti.

Labai gerai, kad jie išsipasakoja savo planus, ką 
danių, gavę vyriausio krašto vairininko vadžias. Gal 
tai atidalys akis ir tiems apakėliams, kurie dar vi? ne
mato ar nenori matui komunizmo pavojaus Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms, nors jis pasalom ir dangstydama- 
sis visokiais "taikos balandžių” pūkais vis arčiau slenūa. 
Gal pagaliau grįš sveikas protas ir tiems, kurie, nors ir 
bemokėdami komunistų partijai nario mokesčio, savo 
liežuviais ir veiksmais kartais jai daugiau patarnauja, 
negu tikrieji nariai.

I>u varžovai dėl nominavimo i prezidentus: šen. McCar
thy ir šen. R. Kennedy. Apačioje valstijos, kur jie var
žysis pirminiuose rinkimuose.

Xew Yorko gub. Nelson Rockefeller. pagaliau pasfaltel- 
bęs kandidatu Į prezidentus ir Mass. valstijos noaina- 
tiniuose rinkimuose gavęs daugiausia balsu iš visų res
publikonu kandidatu.

Jo išartas laukas - platus

JONUI VILKAIČIUI 

80 METŲ

KITUS KORĖ, DABAR 

PATYS KARIASI

Taip dabar yra Čekoslo
vakijoje, kur. pašalinus iš 

' valdžios aklus Stalino pase
kėjus. papūtė šiokios tokios

LIETUVIAI, NASSER SAKO — KARAS 

NEIŠVENGIAMASMūsų Tėvynė pavergta,
Mums reikia visuotinių pa
stangų, pasiaukojimo ir lė- x. , ,, ., 
šų tėvynės laisvei ir Lietu- kalbėdamas v ienoje
vos respublikai atstatyti, tarmėje »to\ykloje, pasakė, 
šiais kovos metais mes kol-

Egipto diktatorius Abdel

kad karas su Izraeliu vra
laiUė/^?“i£L?'^ kaspa^??ūrim?atGd
pradeda nuodueniau aiškia. **• turime suprasti, kad mūsų UIUs Izraeliu, nes tai bu- 
pianeaa nuoougniau aisKin- __ * ir neori- tl* Padavimas priešui. Da
ri buvusių aukštųjų pareigu- Lietuva __  vra bar planuojama vienam E-
nų darbus. Kažkurie jų, ne-' šventas ir didvyriškas .Mum ^Ptui kariauti su Izraeliu, 
laukdami tyrimų išdavų, pa- nevalia pailsti.’sustoti ir a p-1 nes arabl^ vien-vbė? nepavy- 
tys pasiskubina iš gyvenimo siprasti su padėtimi. Mums
pasitraukti. ! reikia visuotinės vienybės,

daug nuoširdesnės ir pilnes- 
Pirmasis nusišovė krašto nės, nei iki šiol turėjome.

apsaugos ministro padėję- Taigi tam reikia aukos ir 
jas Vladimir Janko. Ji pa-j kol kas tik piniginės — ne
sekė teisėjas, 1940 metų gar- būtinai didelės sumos iš vie- 
siųjų bylų tardytojas Josef no ar kelių: jos reikia iš 
Brestar.sky. Prieš savaitę kiekvieno. Iš visų mūsų. 
savo bute pasikorė Ruzyne Paremkime Jungtini Fi- 
kalėjimo gydytojas Josef nansų Komitetą!
Soir.mer (ten buvo daug po-į Kreipkimės i Komitetą, o Budapešte posėdžiavę 54 
litinių kaliniui ir pagaliau, nelaukime, kol jis Į mus; komunistu partijų atstovai 
praeitą šeštadieni Bohemi- kreipsis, — Įsigykime viską. I sutarė sušaukti lapkričio 25 
jos miške rastas pasikoręs ką jis per Bendruomenės a- cj Maskvoje komunistų par- 
aukštas policijos tardytojas pylinkes mums už centus tijų konferenciją. Spėjama, 
Josef Pocepiesky. siūlo. Tuo susidarys suma kad. be šitų 54 partijų, dar

i Laisvės Kovos Metų užsimo- dalyvaus 15 partijų atstovai. 
Kaitų su pranešimu apie jimams vykdyti. Tuo pačiu!

šito čekisto pasikorimą buvo bus didelė parama III PLB 
paskelbta, kad 1951 m. gale seimo reikalams, jei mes no- '
Stalinas pasiuntė i Čekoslo- rime. kad III seimas būtų . ..
vakija Mikciana su isakvmu vertas visu lietuvių pastan-! Muaų zemeje 
iššluoti Stalino' priešus.’ To gu. i 'g"*?24’?0? .“J""!’ »
meto saugumo ministras Ba- PLB Trečiojo Seimo ™ .!*
cilek sako. kad Stalinas la-' Komitete, ! IMI™,
bai spyrė Čekoslovakijos P.S. Seimas bus New Yorke ’ - * -1*” Pn*
vyriausybę nuteisti partijos rugpiūčio 29-rugsėjo 2 die- au§a » žmonių, 
sekretorių Slanski ir 10 ki- nomis
tu partijos vadu už krašto

kę pasiekti, bet jis ii- ši kar
tą šaukėsi tos vienybės.

Nasser Įspėjo egiptiečius 
nesileisti Įtraukiamiems i tą 
karą nepasimošusiems.

KOMUNISTAI RINKSIS 

LAPKRIČIO 25 d.

išdavimą ir šnipinėjimą, 
ir buvo padalyta.

Tai

1950 m. Bratislavoj bu
vo nuteisti mirti ir sprendi-i 
mas Įvykdytas 3 parti ios i-į 
žymiems veikėjams už kraš-i 
to išdavimą ir šnipinėjimą.1; 
Vėliau teismas išaiškino, i 
kad tie kaltinimai buvo slap
tosios policijos išgalvoti, ir! 
tie asmenys buvo išteisinti, ( 
bet... gyvybės teismas jiems Į 
nebegalėjo grąžinti...

•
Per paskutini mėnesi jau 

nusižudė 26 slaptosios poli
cijos tarnautojai. Visi jie 
buvo sutepę savo rankas 
Stalino laikų aukų krauju.

Partijos centriniame ko
mitete tarp 110 narių dar y- 
ra 40 stalinistų. Dalis narių

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto 
eikalauja sušaukt? komite-! Pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 psl.

I

■ žurnalą, pirmą toki lietuvių gos centro komiteto sekreto-
(kalba. rius, Literatūros Fondo
i Jis aktingas kooperacijos tvarkytojas, jo rūpesčiu ne-
■ sąjūdžio dalyvis, vienas trukus pasirodys anglų kal

nuose išartas laukas labai Spaudos darbininkų koope- ba H. Tautvaišienės atsimi- 
platus, ir čia jo nesirengia- , i acinės bendrovės Raidės nimai iš gyvenimo vergų Sto
ma išsamiai apžvelgti, o tik 1 steigė jų ir jos pirmininkas, vykioje Sibire, rengiami ir 
suminėsim tai, kas svarbiau-( Draudimo bendrovės Koo- V. Požėlos atsiminimai ir kt. 
šia. į ,peracija vienas steigėjų ir O laikraščius, kuriuose jis

i jos reikalų vedėjas, be to, ir nuo 1906 m. rašė, sunku ir 
J.V., dar vos 22 metų jau-( kitu centrinių kooperacijos, suminėti. Jis ir šiandien te- 

nuolis, Rygoje su kitais ku-i jr Paramos vadovybių na- bėra nuolatinis Keleivio ir 
ria vėliau dideliais darbais! rys. Naujienų bei lietuviškų Ro-
pasižymėjusią Giedro? drau
giją, moko lietuviu mokyk
loje, veikia socialdemokratų: jungoje, Draugijoje užsie- 
organizačijoje. redaguoja nio lietuviams remti, be to, 
slaptą jų laikraštėli. Petra
pily jis veikius studentų tar-

mos radij'o programų bend
radarbis.

Jis yra redagavęs Mokyk 
lą. Darbininkų Gyvenimą, 

daug nuopelnų turi net ir' Savivaldybę, Darbą ir Svei- 
Lietuvos motinom ir vaikam, katą. Talką, dirbęs nevienoj 

pe. kuri laiką net ju draugi- globoti draugijai ir kt. \ kitoj redakcijoj.
; jos pirmininkas, po karo Vii-1 J. Vilkaitis visą laiką su-j žodžiu, Jono Vilkaičio 
niuje Darbo Balso redakci-’kosi socialdemokratų viršų-' darbštumas yra stebinantis,

Ir kur tik jo dar nebūta 
ir nedirbta! Mokytojų są-

to posėdi ir tuos stalinistus 
išmesti.

Maskvai naujieji vėjai 
Čekoslovakijoje labai nepa
tinka. Ją ypač jaudina pa
skelbtas faktas, kad Stalino 
pastangomis buvo nugala
binta daug Įžymių čekoslo
vakų komunistų, kad ir bu
vęs užsieniu reikalų minist
ras Masaryk buvo nužudytas 
Maskvos įsakymu.

Gal dėl to Maskva sustab
dė ir kviečiu siuntimą Čeko-1 
Slovakijai. Ši jau pora de
šimčių metų kviečiu perka 
iš Sovietijos, ir štai dabar 
Maskva pranešė, kad nega
linti jų parduoti...

į jos narys, veikliai reisūesi 
Gegužės 11 d. Jonui Vii- to meto darbininkų eilėse, 

kaičiui sueina 80 metų. To- Nuo 1920 iki 1926 m. veikia 
kio amžiaus sulaukus, jau Tauragėje — vadovauja ap- 
kiekvienas turi teisę tik sau skrities savivaldybei, moky- 
gyventi, bet ne toks yra su- tojauja. Savivaldybių de- 
kaktuvininkas: jis, nors ne- partamento direktorius iki

nėse. Pogrindžiui susikūrus, (jo visuomeninės veiklos ari 
jis ii- ten buvo vienas iš ak-j tys nepaprastai plačios, ir 
tingųjų narių. i džiugu, kad net įžengęs į

Priverstas trauktis iš Lie- devintą dešimti metų, iis vis 
tuvos. jis Vokietijoje Lietu- dar aktingai kinta, ieško ne 
vių tremtinių bendruomenės; poilsio, o tik naujo mūsų 
vadovybėje, dvejus metus; kultūrai ir laisvės kovai nau-

galėdamas pasigirti gera gruodžio 17 d. perversmo,į buvo jos pirmininkas, o at-i dingo darbo 
sveikata, ir šiandien yra ap- Ligonių kasas Įsteigus, jis vykęs Į JAV, — Laikinojo Šia proga linkime sukak- 
sikrovęs įvairiais ne savo as- Kauno miesto kasos direk- LB organizacinio komiteto, tuvininkui sveikatos ir li
mens reikalais, žodžiu, tebė- torius, pavyzdingai jai vado- pirmininkas. į tvermės arti ir toliau gilią ir
ra toks, koks buvo ir jauno- vavęs, daug naujų idėjų i- Ir šiandien jis veiklus Lie- plačią dar jaunystėje pradė- 
mis dienomis. 1 vykdęs, pradėjęs leisti ir re- tuvių Darbininkų Dr-jos na- * ‘ ’

Jo visuomeniniuose din o- daguoti Darbo ir Sveikatos rys, Socialdemokratų sąjun-

BAIGĖSI 18 MENESIŲ

UŽSITĘSUSI BYLA į

Stuttgarte (Vokietijoje) j 

baigėsi teismo posėdžiai, ku
rie prasidėjo 1966 m. spalio; 
25 d. Buvo teisiami 15 na-' 
cių. kurie buvo kaltinami 
padėję nužudyti daugiau nei 
400.000 Lenkijos žydų.

Vienuolika jų nuteista ka
lėti nuo dviejų su puse metų 

tą visuomeninės veiklos va-' iki gyvos gaivos, o keturi iš- 
gą!

Čia Įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo 
laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų 
II 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 RUSUA, parašė Kipras Bielinis, 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabafOėeiąi vergų stovyklose ir kt

Kaina buvo $2j0, dabar 78 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
696 Broadvay, So. Boaton, Maas. 02127

J. V-gaa teisinti.
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TO NIEKAS NKPKIK1A. Amerikos Lietuvių Gyvenimas
DETROITO NAUJIENOS MIRĖ TĖVYNĖS RED. 

ANTANAS SODAITIS
Trečias LŽS centro 

valdybos posėdis
Gegužės 1 d. New Yorke 

mirė Antanas Sodaitis. Tė
vynės redaktorius.

Velionis gimęs 1907 m. 
sausio 31 d. Šakiuose. 1927

• ' •• t, •
šių solistų. Katedra tam ’

, tikslui esanti gauta birželio 
' 23-čiai dienai. Tikiu, kad 

Lietuvių žurnalistų sąjun- sekanti kartą Keleivio skai- 
gos centro valdyba, praeitą tytojams galėsiu pranešti vi- 
vėlyvą rudenį išrinkta iš sas smulkmenas, 
detroitiškių tarpo, balandžio1
19 d. posėdžiavo trečiąjį Motinos dienos minėjimas i P1- baige Kaune. Saules mo- 
kartą. Svarbiausi posėdžio j . , . , . . . kytojų seminariją, studija-
darbotvarkės punktai buvo! Kaip kiekvienais metais, Į vo humanitarinius mokslus, 
spaudos darbuotoju organi- iškilmingą Motinos dienos j mokytojavo Kaune, kurį 
žavimas ir deklaracijos ati- minėjimu šį kartą ruošia
davimas spausdinimui. | LB Detroito apylinkės vai- 

Organizavimo reikalu Ui. dyba. Jis jvyks sekmadienj,
tus c valdybos narius infor-' geguzes 12 d- Lietuvių na- 
lūs v. vauiyisn iidiius uuor- Praaidi 19 vai Pir_ ? _ - - •__ * * ! muosse. < lasiuea v<ii. rir-mavo vvka. vicepirmmm- , • - j ,• zikas Vladas Mingėla. Nuo b“ menlne *9“ ,kabe

laiką buvo Raseinių apskr. 
pradžios mokyklų inspekto
rius.

Vasario 16-ji Argentinoj Lietuvių Fondo žinios
š. m. vasario ir kovo mėnesiais YRA IR TOKIŲ KLUBŲ
į Lietuvių Fondo narius įstojo:

Po $1.000.00 — a.a. Janinos 
Kašiukienės atm. įnašas, paau
kojo Tomos Kašiuba; Ona Ivaš- 
kienė, Petronėlė Orentienė (į- 
lašš sūnus Vytautas E. Oren- 
tas) ;po $500.00 — a.a. Alek
sandro Prankaus atm. įnašas 
(įrašė Pranciška Prankus)» a. 
a. Onos Petrauskienės atmį įna
šas; $339.00 — Žuvusių lietuvių 
lakūnų atm. įnašas; $305.00 —

to jas dar nėra žinomas), o 
paskui — šeštadieniniu litu
anistinių mokyklų vaikučių 
programa. LB vadovai kvie
čia visuomenę gausiai daly
vauti.

Jau žinomos ir dvi

$250.00 — X (prašė pavardės 
neskelbti); po $200.00 — Me
čys ir Elena Krasauskai, Jonas 
ir Elena Gaižučiai, Jurgis ir Ve- 
įonika Bubniai; $167.00 — LB 
San Fraancisco apylinkė; $140. 

a.a. K. Navasaičio atm.
Ipolito

Tvirbutoatm. įnašas; $120.00— 
i a.a. kun. Liongino Jankaus atm. 
i įnašas: $111.00 — Stasys Gar- 

Lietuvos nepriklausomy- Lietuvių jaunimo vardu ^,ra Velžia? ~ VElg"

1933-37 metais studijavo 
ir baigė Vytauto Didž. uni
versiteto teisių fakultetą, Nuotrauka J. Mičiudo
dirbo teismo įstaigose, eida- Dalis lietuviškojo jaunimo, padedant vainiką prie Argentinos iš 
mas tardytojo ir prokuroro taisvintojo Martino lnkto 1968 „ vasario ,6 dieM 
padėjėjo pareigas. --------- -------- -------- - .

paskutinio posėdžio (vasa
rio 1 d.) pasirodo, pas jį jau 
prisirinkusi storoka papkė 
laišku. Tie laiškai iš Austra
lijos. Europos, iš abieju A- 
meriku. Dauguma — opti
mistiški. Jei'ju jų turiniu ti
kėti, tai už keliu ar kelioli
kos mėnesiu po IŽS sparnu gegužinė*
turėtu susiburti didelė dau- „ . ................ ,
guma mūsų laikraštininkų i Patys P,rm,eJ1 sį a”^- 
iš viso laisvojo plataus pa- v«,Pavasai1 > ^™tą .sklys 

1 radijo transliacijų mėgėjai. 
Pirmieji Europoje susior- Mat: pi™ąją gegužinę ruo- 

panizavo Vokietijos kole-
gos. Stepono Vykinto inicia- 
t”va š. m. nradžioie buvo i- 
sleigtas LŽS skvrius, kurio 
branduoli tuo tarpu sudaro, 
šalia minėto iniciatoriaus,— 
Žibutė Vykintaitė, Valerija 
Čekauskienė. Jonas čekaus- 
kas ir Ignas šigelskis.

Žmonės telkiasi į organi
zacijas ir klubus, kad bend
rom jėgom galėtų daugiau 
nuveikti, nes, kaip žinome, 
kur du stos, visados daugiau 
padarys.

Ir klubų lankytojai ne tik
nori atsikvėnti po dienos
darbų, ne tik pastovėti prie

. . . ... . _ a baro, bet ir laikraštį paskai-a.a. Agnietės saikunienes atm. . v,, i - j •
įnašas (įrašė Jonas šaikūnas); į Klubų Uždavinys, leglS,

i ?° - A 
j įnašas; $132.00 — a.a.

1949 m. atvykęs į JAV, 
tarnavo Balfe, o nuo 1955 
m. SLA centre. Nuo 1962 bės atstatymo paskelbimo kalbėdamas, inž. Alg. Ras- 
m. velionis redagavo SLA 50 metu sukaktį ir čia steng- tauskas pavaizdavo komu-4- e 1 *1 • • • • i *• • 1 • _ •leidžiamą savaitraštį Tėvy- tasi ^uo iškilmingiau pami- nistų žiaurumus ir kvietė vi-
nę ir j, žymiai pagerino. “ "ėtL A,'g5."tir°3 Lietuvių sus nepaliaujamai kovoti dėl 

Y J 1 Organizacijų ir Spaudos Ta- Lietuves laisves. Z. Jukne-
Velionis nevengė ir visuo- 9'ba ,<ALf?.ST» Įpareigojo vičius perskaitė ispaniškai 

šia Amerikos Lietuvių Balso ! meninio darbo. Jis veikė ?. ArturuMi- parašytų ALO?T manifestą.
Radijo klubas MržeHo 2 d Lietuvoje ir atvykęs į JAV Fluda au'lal!,‘' tair' ™lkal“! kV"am,e ?US,Ja ,ka tlnama 
Ji prasidės vidudieni Green! įvairiose organizacijoj nuo kcmlteta- *! buv° paKViesti uz sutarčių, sulaužymą ir 
lX Grove parke prie seniai bendradarbiavo ir lie-, »» asmen’’s: RaP°las Parse- praSOma Argentinos vyliau-

tuvių spaudoje. Buvo malo- !is; ”tct“ras, Lavanavičius. 
- m • • • mz. Alg. Rastauskas. Juozas- * , 1TUS zynogus- Taigi negausi jLĮovaiA;Uę Artanas Miku-

Metropolitain aerodromo. I lietuvių spaudos žmonių šei-, t. . . šiuris} Visi
Antroji gegužinė bus ta- ™ vė, peranksti neteko pa- Si!|

Middle Beit kelio, apie pu 
antros mylios į pietus nuo

jegaus nario.me pačiame parke birželio
t- i • x -i- - , 23 d. Ja rengia SLA 352Is Italuos atsihepe prel. kuopa Kuopos pirm. Anta- Jo artimiesiems gili užuo-

mnoc MmnoviPinc lie ha. •_ _ •_____ ___ •• *z_-a*

gimę Argentinoje).
Vasario 14 d. komitetas

Vincas Mincevičius. Jis be-
organizuojąs spaudos bend- sj Keguįįng bu'v0 numatyta i šio krašto žemėje, 
radarbius Romoje. K Klas- -eš keIeta m6nesių ir H 
tauskas paraše is Kolumbi- ankst0 askelbta LB valdy. 
jos, pareikšdamas norą pn- vedamame kalendoriU- 
klausyti centriniam pne, je Kadand niekada nebuvp 
LŽS c. valdybos .

nas Sukauskas pranešė, kadi jauta, o jam — ramiai ilsėtis' organizavo spaudos konfe

WATERBURY, CONN

veikian
čiam skyriui. Albinas Pocius i vo Baisusis birželis taip vė-

a v j lai minimas, buvo manyta. 1S Melburno, Australijos, dar, jpg data yj.a tinkamįau.
pilnas abejonių, bet atrodo/ 
kad ateitv ten nebus sunku
suorganizuoti vieną ar dau- „ data asirinkta tik
giau skvriu. Rašančių is Į-|prieš kelctą ^vaičiu. Praei.

Atidengė paminklą

, renciją, i kurią buvo pa- 
j kviesti visų didžiųjų Buenos 
i Aires laikraščių, radijo ir 
i televizijos korespondentai. 
; Z. Juknevičius jiems padarė 
informacini pranešimą.

ir būtų savo nariams kuo ge
riausia patarnauti, pasiūly
ti jiems ne tik skystimų, bet 
ir kultūros šviesos. Bet ne 
visų klubų valdybos tai su
pranta.

Va, Didžiojo New Yorko 
Yonkers lietuvių klubo na
riai (Lithuanian Citizen 
Club, 113 Herriot St., Yon
kers, N.Y.) nusiskundžia, 
kad jau kuris laikas negau
ną klube Keleivio pasiskai
tyti, ir patys ima teirautis, 
kodėl jis nesiunčiamas.

Mes siuntėme Keleivi be
veik ištisus 5 mėnesius sko
lon, pakartotinai raginome 
valdybą atsiteisti, bet, nesu
laukę iš jos jokio balso, bu
vome priversti tolimesni 
siuntinėjimą sustabdyti, nes 
ir Keleivio švarkas plyšta ir 
batai dyla ir niekas jų už a- 
čiū nepataiso.

Atrodo, kad klubas dėl 
penkinės tikrai nesubank
rutuotų, jei tik turėtų geros 
valios lietuviškai spaudai. 
Bet kai tos valios pristinga, 
tai ir jo nariai nukenčia.

Labai gaila, bet taip yra.

Po $100.00 — Adolfas ir Le
onora Trinkūnai, Darius ir Jū
ratė Gvidai, a.a. Mečislovo Ka
valiausko atm. įnašas, X (pa
vardės prašė neskelbti), a.a. 
Jurgio Gedimino Kisieliaus atm. 
įnašas, a.a. Viktoro Izokaičio 
atm. įnašas. Brighton Parto Na
mų Sav. Dr-ja, Tadas Kęstutis 
Rūta. Monika ir Stasys Ivanaus
kai, Milda ir Viktoras Lesniaus-

sybę atstatyti nepriklauso-
mos Lietuvos atstovybę. i tas Lalai, daktarė Violeta

Meninėje dalvje susijun- J.aod®kyt®:.7.1JAV Prezidentas 
Dovvvk/ein t,. Woodrow Wilsonas (jraše Aure-gę v-"1. -°i V. bietUyiU Ct lia Bartkus. M.D.), LRKS 42

sambūrio šokėjai, mž. Alg. kuopa, Antanas ir Angelė Nor- 
Rastausko vadovaujami, pa- butai, inž. Albinas ir Eugenija 
šoko kelis tautinius šokius, ?atraic,ai- kun Vytautas Bal-
Zuzana Vcdao^aite, L. Mi- atm. įnašas, Elzbieta šerkšnas, 
čiudienės pianinu palydima, K. š. 41 kuopa, Antanas ir Ele-
padainavo. Ta dalis buvo onora Gantautai, Angelė J. Rau- 

ir o.„„ linaitis. Bostono Skautų žalgi baigta V. Rymaviciaus va- rjo tuntai, Vladas ir Adelė Mic- 
dovaujamo jungtinio choro kūnai, Aleksas Kraučenka, Al- 
dainomis. • Rimantas Jurgis Didžiulis (Co-

ji 1 lumbia), Juozas Blažys, a.a. Juo-Mirejima, kuname daly- zo Venciaus atm. įnašas, (įnešė 
vavo apie 800 asmenų, uždą- Ona Vencienė), Juozas ir Mari- 
rė Arturas Mičiuda. dėko- < joną. Jonaičiai, Adelė ir Kazys
dsmas visipms kurie nrisi- Barčiai, dr. Joseph Valentines aamas visiems. Kūne prisi-, (Italija) Jonas ir Izabelė ste 
deio prie šio minėjimo pasi- ponaičiai, a.a. kun. Pijaus Alek- 
sekimo. sos atm. įnašas, Balys ir Birutė

Vasario 18 d. Šv. Domi- čiurlioniai, Kostas Liaudanskas,
ninko katedroje buvo iškil-'kun- Kazimieras Steponis, Juo- ninKO Kateotoie PUVO lsKll- zas Tininis> Antanas ir Konstan- 
mmgos pamaldos, joms pa-i cija Stankai, Aleksandra Buivy-

MEXICO, Me.

Susižiedavo

Benedinktas Palubinskas 
susižiedavo su Tardiff, mo
kytoja iš Portlando. Vestu
vės bus rugpiūčio mėnesį.

B. Palubinskas yra taip 
pat mokytojas, bet kartu 
studijuoja Gorham kolegi
joje, siekdamas magistro 
laipsnio.

T , I Vasario 16 J. vakare bu-
- - - - . Gegužes 5 d. Lietuviu ka- VQ pa^ėtas vainikas prie Ar
sią. besijungianti su Joninė- pmese atidengtas pamink-; gent^nos išlaisvintojo San 
mis. Religinės muzikos kon- las ant Stanislavos Jakševi- kartino paminklo, dalyvau- 

čiūtės-Venclauskienės kapo.. jant dideliam būriui lietuvių
.... . _. * jaunimo ir senimo. Nemažai

Velione Lietuvoje garsėjo stebėjo ir nelietuvių. cia 

kalbėjo didelis lietuviu už-

• • •_> a i • I IJi livivia oca ▼ m- x i c*v;i
^L’L?a"?dOS V,e> tais metais irgi dėl kitų ne 

. ,. nemi- -Įvairumo gl,A 352 kuopa 
įvykiams neuz- r

toviu pavardžių čia 
nėšiu, kad

savo nepaprastu labdarin-
savo gegužinę du kartu ati-, gurnu. Ji yra užauginusi ir tarf1aJs dl. Juan Manue, Sa. ^baigus, buvo sugiedotas diecė. Ba

ii. šimet nebemano nie- įsmokslmusi net kelias de- ve(jra buvęs Antikomunis- Lietuvos himnas. Tada visi 5,
tinio sąjūdžio (CADA) pir-

begciau uz ak,u- Bet rei įa bėjusi, šimet nebemano nie ,---------------------  -------  —
neužilgo laukti LŽS skvnu kur trauktis. Tik bus šitai n: šimtis svetimų vaikų. Be to,
C “velande_Bostone. *a-ijei katedroje koncertas tik- S. Venclauskienė yra buvusi minInka«'*S lieteuviu kalbė- 
delph.jo, Toronte ,r dar < . „ -in , vicna anų laikų įžymiųjų ™™a,lai u kovo oias dėl
vienur kitur. I „'dės „e 12 vai., kaip anks- vaidintojų, dalyvavusi pir 10 neat,a,'us

Praeitame posėdy pmm- čiau buvo numatvta. bct 21 - --
ta deklaracija šiuo laiku jau 
turėjo būti atspausdinta ir 
išsiuntinėta, bet jos išleidi- 1 
mas užtruko dėl nenumaty
tu, čia neišaiškinamu kliū
čių. Po šio posėdžio jos išlei-1 
dimu bus nedelsiant pasirū
pinta.

Posėdžiui pirmininkavo

ar 3 vai., kad koncertui ne-

Laikraičių streikas 

vis tęsiasi

Abiejų Detroito dienraš 
čių — Detroit News ir Free 
Press — darbininkų strei-Vytautas Alantas. Dalvvavo .ag tesja8i m-peai

jau minėtas VI. Mincela. VI. jr njeka9 pcturi npr0 pė 
Selems ir šių eilučių auto- ku|juoti kada jj9 ibai 
nūs. ' '

das Povilas Tauras, Kostas ir 
Kotryna Repšiai. Jonas ir Stefa 
Juškaičiia, Mark ir Ona Jurgu- 
čiai, Adelė Verbickas, a.a. Vy
tauto Galinio atm. įnašas, Bro
nius ir Stasė Priealgauskai. Vy
tautas ir Marija Grėbliūnai, 
Bronius ir Marija Maeevičiai, 
Danutė ir Antanas Viktorai, Vy
tautas ir Elena Pagiriai, Petras 
ir Emilija Trainauskai, Petras 
želvys, Pranas Nedas, Antanas 
Murma, Justinas ir Marija Pa 
lubinskai, Vincas ir Ona Urbo
nai. Eugenija Izokaitienė, A. 
Viržintas, Jonas Sakas, Petras 
Spetyla, Itn. Antanas Šarūnas 
Vadopalas, Edmundas Jankaus- 
vas. Jonas ir Eleonora Giečiai, 
Marius P. ir Emilija Kietai, Sta
sys ir Akvilė Rudžiai, a.a. vysk. 
Vincento Borisevičiaus atm. į- 
našas, a.a. vysk. Pranciškaus 
Ramanausko atm. įnašas, a. a. 
vysk. Petro Maž.elio atm. įnašas, 
(šiuos tris vysk. įrašė ir įnašus 
aukojo Antanas Virkutis), a.a. 
Vinco ir Anastazijos Būdų atm. 
inašas, Bronius Macianskas, j 
Kasperas Radvila. Ignas Navic- j 
kas. dr. Albinas Grigaitis (pen
sininkas), Stanley ir Irene Bai 
zekai .Tr., Bronius ir Bronė Nai
niai, Kazys ir Irena Barzdukai, 
Sim^s Kašelionis, Petras ir Bro
nė Martinaičiai, inž. Pranas ir 
Antanina Urbučiai, Vytautas, 
Stasė ir Aleksandras Mažeikai, 
Bronius ir Aurelija Polikaičiai, į 
Juozas Stulga, Vincas ir Vanda 
Simanavičiai, inž. Gediminas 
Biskis, Casimir G. Oksas, a.a. 
Antano žmuidzino atm. įnašas, 
Vincas Degutis, Ona Rumbutie- 
nė, Vytautas Biliūnas. Paul Vi-

gi taikos dar nematyti, tai sveikino Slodvk, Argentinos Nužudyto k™. <Jr. M. Ktego tė- vŠ^^^ncenukAud^ė’pal

.. .. Lietuvos laisvės, Lietuvosmajame Amerikos pirty“ Ai(|u radjjo proeramos ve. 
vaidinime Palangoje 1899, dėjaį Areertinoj Ze. 
metais. ; ferinas Juknevičius ir kt.

Jai paminklas pastatytas 
jos dukters Danutės pastan
gomis.

Vasario 17 d buvo iškil-

dalvviai nužygiavo i Mavo 
aikšte, kur prie laisvės pa
minklo padėtas vainikas su 
užrašu Lithuania.

Čia kalbėjo Z. Juknevi
čius, argentinietis Emilio 
Rebaudi ir Pavergtum Tau
tų sekr. Titus Mihailescu 
(rumunas).

mingas minėjimas^ Lietuvių; Sugiedoius Argentinos ir 
Centre. Ji atidarė ALOST. Lietuvos himnus, Z. Jukne- 
pirm. čikstas. Tautiniais; v|^ug pa()ėko.įo visiems už 
drabužiai? pasipuosusiam dalyvavimą ir pareiškė, kad 
jaunimui sunešus vėliavas, sjs mirėiimas yra °raži i- 
Šv. Cecilijos ir Lietuvių, ^anga i siu Kovos Metų mi- 

Vėliau numatomos
informuoti* per radiją ir TV..
o didžiuosius tarptautinius-Centro Ausros choras sugie-j nėiima. _____  _________
ivvkius seka iš Toronto, To-, dojo Argentinos ir Lietuvos įgįęiįjr.ės kartu su latviais ir 
leido. Chicagos bei New Yor-į himnus. Dirigavo Vac. Py- estais.
ko dienraščių, kuriu glėbiais I mavičius. pianinu palydėjo 
čia pristatoma. Bet apie vie-’i Mikštaitė.
tinęs žmogžudystes, degini-J Dar sugiedojus Lietuviais —•--------- =—:----- :
mus, prievartavimus — jau į esame me? gimė, Leonardas 

teamsterių unijos nariais, į beveik nieko nežinome. Sruoga gvvai ir išsamiai a- 
poro3 Sunku besužinoti ir apie mi 1

Kai maždaug prieš mėnesi 
po ilgų diamatiškų tąsynių 
abu dienraščiai pagaliau pa
sirašė darbo sutartis su iš- 
vežiotojais. karingaisiais

Ruoiiasi religinė* muziko* 

koncertui

Bandant ši kartą iškilmin
giau paminėti Baisųjį bilže-
lį, Laisvės Kovos Metų ko- savaičių sulaukti sutarčių ir, rusius. kad ir labai garsius 
mitetas nori suruošti religi-jsu kitomis 10 ar 11 uniju. J mūsų tautiečius, nes mūsų 
nės muzikos koncertą ne ko- į Deja, taip neįvyko. Tasynės. lietuviškos radijo translia-
kioj lietuviškoj ar šiaip eili-j ir delsimas eina diena iš die-1 cijos girdimos tik šeštadie-į sakė dr. Edv. Augt. Garcia, 
nėj bažnytėlėj, bet pačioje nos. Tariamasi ne intensv-! niais ir sekmadieniais. į buvęs Argentinos atstovas
Detroito katedroje. Posėdis' viai, re su visų unijų atsto-Į Beje, prieš keliolika die-! Jungtinė?"1 Tautose. Paverg-
tuo tikslu buvo šauktas ba-! vais iš karto, bet kada ne( nų radijo ir TV labai gar-’tųjų Tautų sąjungos vardu' 
landžio 20 d. pas šv. Antano kada. pora ar tris dienas sa-! šiai paskelbė, kad Detroito kalbėio latvis V. Gusts. Is-
parapijos kleboną, bet pa- vaitėje, Čia su vienais, čia' spaudos streikas jau sumušė paniškai lietuviu tautos pra
skutinę minutę buvo atidė- j su kitais. Prieš Kalėdas ir
tas vėlesnei datai dėl Balfo keletą savaičių po jų dar ėjo 
vakaro. Kiek iš gandų čia trejetas paikų dienraštuku,
rašančiam žinoma, koncerto bet teamsteriai juos už- reikia manyti, jog Detroito Lenku Tautinio Komiteto vas- Detroito laikraštlnin-į vijčiai šventos Trejybės Vyrų 
programą turėtų atlikti Dai- Į smaugė vieną po kito. Dali-1 gėdos rekordo ilgai niekas pirmininkas. Vengrijos su- kams pareiškė, kad stengsiąsis Klubas, Marcei ir Kristina Senu-

tai buvo manvta po pibūdino Vasario 16 dienos 
reikšmę. Zuz. Liunvtei pa
deklamavus eilėrašti apie! 
Vilnių, jausmingą kalbą pa-

visus civilizuoto pasaulio eitį gražiai papasakojo prof 
laikraščių streikus. Kadan-1 E. Paršeli?. Lenkų vardu

Phillip Blaiberg jau .ketvirtą 
mėnesį gyvena su svetima šir
dimi. Sakoma, kad jis jau galįs 
vairuoti ir automobilį.

navos ansamblis iš Chicagos nai 5 milionų metropolio nepralenks 
ir pora ar daugiau iškiliau- gyventojai apsiprato: ėmė ‘Alfonsas Nakas

kilėlių vardu sveikino Luis *"vo Ptenu"- i
Psinger 1 Naujasis Kanados premjeras

! liai.

(Bus daugiau)

JUK NETURITE?

Petronėlės Orintaitės ei
liuotos apysakos "Teofilė 
nuo Kražantės“. Keleivio 
administracijoje ją galite 
gauti už $2.00.



KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 19, 1968 m. gegužės S d.Puriapls ketvirtų

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Privalomi šeimų uždaviniai Žinijos veikla

Tiesa paskelbė "TSR Są- Masinė inteligentų orga- 
jungos ir sąjunginių respub- r.izacija. dabar veikianti

Lietuvoje, yra Žinijos drau
gija. Suprantama, tai ne sa
varankiška lietuvių inteli
gentų organizacija, — tokių j 
organizacijų dabar Lietuvo-J 
je iš viso negali būti. Tai i 
tik sovietinės Znanije orga- 

pagristą komunistinės doros nizaeijos padalinys. Anks- 
principais, auklėti vaikus čiau ta organizacija buvo 
šeimoje, organiškai derinant ' adinama Politinių ir moks- 
ši auklėjimą su visuomeni- linių žinių skleidimo drau- 
niu auklėjimu, kad jie būtų gija. Lietuvoj ji pradėta 
atsidavę Tėvynei, ugdyti steigti prieš 2u metų. ne lie- 
vaikuose komunistinę pažiū- tuvių iniciatyva, o todėl, kad 
ra i darbą ir ruošti juos ak- tokia visuomeninio veikimo 
tyviai dalyvauti komunisti- forma buvo sumanyta Rusi
nės visuomenės statyboje, joje.
galutinai pašalinti šeimos Gegužės mėnesi Vilniuje 
santykiuose žalingas praei- rengiamas tos organizacijos 
ties atgyvenas ir papročius". Lietuvos padalinio atstovų

Už Įstatymo nevykdymą suvažiavimas. Dalyvausią 
nustatomos bausmės. Vadi- 593 delegatai, 
naši tėvai galės būti bau- I šios draugijos veiklos 
džiami už tai. jeigu jie ne- tinklą Lietuvoje jau esą i- 
sugebės išauklėti vaikų ge- traukta apie 24 tūkstančiai 
rais komunistais. į asmenų, jų tarpe apie 10

O kokia gi iš tiesų yra ta’ tūkstančių mokytojų (maž- 
čia minima "komunistinė daug kas trečias mokyto- 
dora“ šeimoje ir visuomeni- jas). \ ien praėjusiais metais 
niame gyvenime? Ją iškal- jie skaitę iš viso apie 142. 
bingiausiai liudija iki šiolei 000 paskaitų i kiekvienas ■ 
Maskvoje stovis vaiko Mo- narys vidutiniškai apie po, 
rozovo paminklas, kuris iš- šešias paskaitas per metus).! 
davė saugumo organams su- Paskaitų temos — Įvairių 
šaudyti savo tėvus... O ko- mokslų ponuliarizacija. dau- 
munistinės visuomenės elitą giausia dėmesio kreipiant Į 
visada sudarė ir sudaro šal- ateizmo populiarizaciją.

likų santuokos ir seimos į- 
statymų pagrindų“ projek
tą. kuriuo Maskvos valdžia 
lietuvių šeimoms Lietuvoje 
nustato tokius privalomus 
uždavinius:

'Stiprinti tarybinę šeimą.

Buvusi prez. Eisenhouer; ištiko ketvirtas širdies prie
puolis. Jis paguldytas March karo stovyklos ligoninėje 
Kalifornijoje. Pranešama, kad sveikata gerėja.

Baigiami pamiršti kruvini 
įvykiai

JUOZAS SUDBURIETIS

Tęsinys

KARĄ REIKIA BAIGTI.

Taip visi sako. bet kaip ji 
baigti?

VĖL TURĖSIME IR 

PUSKUNIGIŲ Ką dovanoti?
Neseniai buvo Amerikos; Jeigu yra reinalas ameri- 

vyskupų konferencija, kuri, i Kiečiui padovanoti knygą, 
tarpe ir mūsų vadinZmlėml ** kiP ktousimy. svarstė ir, tai Relenio adniir.istracijo- 
laisvieėiams ir vilniečiams, "“tarė prasyti popiežių leis-galiu gana unkamas 
tokio klausimo nėra. Jų šū-l “atgaivinu seniau buvusius
kis jiems labai aiškus: tuoj U,“n.us- .

I amerikiečiams pasitraukti iš Į JA' -vra aP*‘ Rl>
j Vietnamo. Tada karas bū-1 mos katahkli kun“»

siųs baigtas. O kas bus to-i
1 liau. komunistai irgi žino,! ...... . . .. •
tik Viešai to nesako. Gi t0.Uių būt. kunigais, o is ant. oe
liau - jie tuoj pradės kur Pe™a*.Par
nore kitur "vėl "išlaisvini- « ">*? kunigystę ir dalis 

jų vede.

Maskvos klapčiukams, jų

bet
baigtas. O kas bus to.| W skaičius pernai sumažėjo 

89. Mat. mažiau bėra nonn-

takraujis čekistas, kursai 
pats nemirktelėjęs gali su
šaudyti savo tėvą motina.

Tokius vaikus turės auk
lėti ir lietuviškoji šeima.

Kas ten draudžiama siųsti 

ir priimti

Draugas balandžio 29 d.

(E)

KAS NORĖJO

Šiaulių apskr., Gruzdžių 
valse., gyvenęs kalvis Ikelis 
(? | ir šiandien būtų laimin
gas. jei ne meilė. O jis mylė
jo ne vieną, bet dvi mote- 
ris ir abi buvo "vedęs*4. Rei-

Knygas:
Tundra Talės, Manyland 

Books leidinys paaugliam* 
pasiskaityti angių kalba a- 
pie gyvenimą tolimoje šiau
rėje, 175 pusk kreidiniame 
popieriuje, kietais viršeliais, 
kaina $5.00.

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

Tai kibai gera dovana ne- 
mokankei:.' -tuv iškai. bet 
norintiems susipažinti su 
Lietuva.

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

”4 ne Hercisman and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė
vės), 128 psk, kaina $3.95.

"Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas. M. Katiliškis, A.

mo“ karą. tik jau arčiau 
( prie Amerikos. Ten jiems 
Į kelio nepastojus, jie slinks 

prie Amerikos dar arčiau, 
kol galų gale ją apsups iš 
visų pusių, o tada jau pradės
"išlaisvinimo*4 karą pačioje 
Amerikoje, kad ją galėtų 
galutinai pasmaugti.

O kiek yra dar ir nekomu- 
| nistų, minkštos galvos žmo- 
I nelių. kurie taip pat triūbi- 
ja kumunistų Įduotą dūdą:
Amerikos dar niekas nepuo
la. jai nėra jokio pavojaus, 
tai kodėl mes turime kariau
ti ir guldyti amerikiečių gal
vas Vietname?! Deja, jie Jais galės būti nevedę vy- sha4* (1. Šeiniaus), 61 psl-, 
nesupranta, kad jau bus per-j rai iki 25 m. amžiaus. Jie;kaina $2.C0. 
vėlu. kai reikės guldyti. turės 3 metus mokytis ir ne-' Vytautas the Great Grand 

Į daug daugiau galvų Los An-i galės vesti. Senesnio am-Duke of Lithuania by dr. Jo- 
! gėlės, Xew \orkear Bosto-į žiaus, nejaunesni kaip 35į*eph B. Končius, 211 psl., 

r.e. O tą kovą pralaimėjus,Į metų galės būti ir vedę. Jie:kaina minkštais viršeliai* 
reikės tūkstančiams guldyti; bus trumpiau pamokomi. $3. kietais $4. 
galvas i masinius kapus, Taisyklė, kad vedę diakonai' Introduction to modern

Čia primintina. kad kata
likų JAV yra 47.468,333. 
Tiek rodo oficiali statistika. 
Per paskutiniuosius metus 
katalikų skaičius padidėjęs 
606.423 asmenimis.

Moterų vienuolių skaičius 
1966 metais sumažėjęs 
4,750, o pernai 278. Katali
kų mokyklose mokinių skai
čius sumažėjęs 218,830. Vi
so labo jose buvo 5,179,000 
mokinių.

Kunigų skaičiaus mažėji
mas ir paskatino vyskupus- Landsbergis ir I Šeinius), 
padaryti aukščiau minėtą 1209 psk, kaina $4-95. 
nutarimą diakonų reikalu. "The Ordeal cf Assad Pa

jais galės būti nevedę vy-

PIRMAS MIRTIES 

SPRENDIMAS

man nurodė vienutę

aukštą prie mirčiai pasmerk- pančiuos kitų vietų Sovietų diakonus ir, jais tapę, galė
tojo vienutės. Jau durys čia Sąjungoje ir jos užimtuose tų tuoj vesti, 
pat... dar kelios sekundės, kraštuose. ; Diakonai galės atlikti vi
ii* pamatysiu jo veidą, nėr-1 Visi išmintingi žmonės' *?as kunigo pareigas — ga-, 

nemigo nuvargintas žino. kad reikia ošinti kai-! les sutuokti, krikštyti, bet j

ir moderniau, ias angliškai 
kalbamiems lietuvių kalbos 
vadovėlis, kaina $7.

"Lithuania land of h«. 
roes,44 parašė L. Valiukas,

rūsčias akis ir paskutinį jų, mvn0 gaisr? ir ne'laukti. kol negalės laikyti mišių, klau-j ka.n. M
I kad^abr^numfr^ii irvlčio’ Staiga — rusiskas; nuo j0 ?avj namaj užsidegs,
kad abi zmono. jį mylėjo, ha1sa5 "kuda4*? Atsigręžiu; Tajp ir mes privalome šioKOMUNIZMO LIETUVOJ viena kitos net nepažinda- ^>a^a*

Maskvoje išmokytas en
kavedistas Vladas Vildžiū
nas išleido savo atsiminimų 
antrąją knygą "Pakelti 
kumščiai". Joje nasakoia-

rusas, ilga ruda palaidine.! 
išpūstomis mėlynomis kel-1 
nėmis

mos. Viskas gerai sekėsi. Bet
dėl Kažkokių priežasčių jis nėmis, ilgais auliniais ba-, 
susipyko su kaimynu ir kas- tais pašonėje kabo didelis
tu\u perskėlė jam galią.. penkiakampe žvaigžde pa-' 
Ginčas baigtas, kaimynas i -

prieškomunistinio 
veju galvoti.

karo at

/ n.
šyli išpažinčių, duoti nuodė-

žymėtas nasranas.

lapkričio 24 d. Tiesos (Mel- tybės užnugaryje smpmėji- 
boume) paimtą informaci- mo, diversijos, kenkimo 
ją. kad Sovietų Sąjungos tikslams) veikė nepriklau- 
paštams griežtai uždrausta somoje Lietuvoje 1926-1940 
priimti ir persiųsti bet ko- metais.
kius dalykus, kur skatinama Toje knygoje autorius 
nuversti Sovietų S-gos poli- duoda komunistų penktojoj 
tinę santvarką ar pakenkti kolonoj dirbusių asmenų są- 
ekonominiams interesams, rašą. "Darbininkas“ iš tos 
Sovietų S-gos piliečiams knygos sumini porą dešim- 
griežtai draudžiama be spe- čių asmenų, kurie norėjo ko- 
cialaus leidimo priimti to- munizmo Lietuvoje ir grio- 
kius spausdinius, filmus, ve ją iš vidaus. Šai tie ”Dar- 
rankraščius. plokšteles ir tt. bininko“ suminėti asmenys: 
Draudžiama spausdintame' Amosočas Dametjanas, 
rašte bet ka pabraukti rasa- Abromas Beįmanąs, Marija 
lu ar pieštuku ir tą siųsti ( nodosaitė, Chachlovas, I-

mažai mokėjau, 
mano palydovas, ma- 

partijos narvs teisėjas Zi- ‘-J 11 gi naujas tarnautoja.,
vilčinskis. dalyvaujant 3 bandė aiškinti rusiškai, bet unKa* 
liaudies teismo tarėjams, b* jam žodžių neužteko, nes 
Kaltinimą palaikė prokuro- pusė išėjo lietuviškai.
ro padėjėjas Nutautas. Su a- Rusas, NKVD pareigūnas, 
šaromis akyse abi "žmonos44 
sekė teismo eiga.

i

JIEMS TAI LABAI 

NEPATINKA

Komunistams labai nepa- 
kad mūsų politiniai

veiksniai ieško 
savo veiklai ir

ir

Awakening Lithuania, a 
mių atleidimo. study on the rise of modern

Diakonai popiežiaus jau Lithuanian nationalism by 
leisti Brazilijoje ir Vokieti-1 Jack J. Stukas, 186 psl., kai- 
joje. į na $5.90.

| Vytautas the Great Grand
■ Duke of Lithuania, dr. J- B.
i .

Končius, iliustruota, 211 
psl., kaina kietais vilkeliais 
$.4.00. minkštais $3.00, 

POPULAR LITHUANI- 
AN RECIPES- parašė Juzė 
Daužvardienė. kaina $2.50.

Ką tik gavome:
Įsigykite ką tik gautas Į-

suranda domias knygas:
siekimams Aloyzas Baronas, PAVA-

pritarėjų. Maskvinių davat- SARIO LIETUS, 261 psl., 
atrodė gerai paėmęs "ant laikraščiui Laisvei labai ^rna minkštais geliais
drąsos44, o gal po "malonaus, nepatiko, kad Vliko pinui- ’ 'iųpppe?KLAUSCMVIYBĖS 

Teismo posėdis baigtas... tardymo**, pasiklausė, pasi-j ninkas dr. J. K. Valiūnas caiii ei v-uv.
Po ilgo teisėjų pasitarimo klausė ir kad suriks — "lie-i larkėd ivairiose Aziios val«-' . • • • nmo irnbi ir skaitomas teismo sprendi-i tuviai teismo tarnautojai čia' X A??" t atelmlra^ >

mas: "Liaudies istatvmo' negali Iankvtis“! Ir tik pa-' • *'. “ ™ i ! t<?n?a,S-
kad'jo aulinio bato!53™31 s-'l«zindmo su da- viršeliais Sž.oO. kietaisSJ; a 

bailine Lietuvos padėtimi Ketvirtoji pradalge, Ni
dos išleistas literatūros met-

vardu pil. Ikeliui skinama 
mirties bausmė—sušaudant. 
Per 7 dienas dar gali skųs
tis Aukščiausiam liaudies 
teismui*4.

jutau, Kao. jo
viršūnė atsirėmė į mano- 
"minkštą vietą*4. Kaip žaibo Į ir liko dedamomis pastan-į 
trenktas, laiptais nuriedėjau gomis vėl atgauti jai laisvę

paštu4.

R. Kulikauskienė- 

daktarė

-istorijos

Regina Kulikauskienė ap
gynė istorijos mokslų dakta
rės disertaciją tema "Lietu
viai IX-XII amžiuje44, ir ga
vo istorijos daktarės laips
ni.

Dr. R. Kulikauskienė yra 
pasi žy m ė j usi arch eologė, 
daugelio archeologinių eks-, 
pedicijų vadovė, mokslinių 
darbų autorė. Ir minėtoje: 
disertacijoje yra apbendiin- 
ti beveik pusantro šimto ar
cheologinių kasinėjimų re
zultatai.

PIGIOS. ĮDOMIOS

knygosi

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 $3.00.

Gyvulių ūkis. George Or- 
vvel bolševikinės santvarkos 

«satyra, 71 psl.. kaina $1.00.
Per giedrą i audrą. Myko-
Vaitkaus 1909-1918 m.

atsiminimų IV tomas. 272 
psl.. kaina kietais viršeliais 
$3.75,

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

rastis, kuriame rašo 21 as
muo. Kietais viršeliais kai
na $3.75, minkštais $3.15.

Dėl mūsų sostinės, prof. 
Viktoro Biržiškos atsimini
mai iš Vilniaus 1920-1922 
m., kietais viršeliais $3.75. 
minkštais $2.50.

Sąmokslas, premijuotas 
romanas, parašė Vytautas 
Volertas, kaina $3.50.

Tos knygos yra labai tin
kamos velykinės dovanos.

ir rado savo žygiams ten di
delio pritarimo.

žemyn, o milionai žvaigž-; 
Salėje tyla. Nuteistojo džių paskui mane... 

kaktoje pasirodo raukšlės, su skaudančiais šonkau-! 
o akys prisimerkė, bet asa- iiajs jr sėdyne grįžau Į Įstai-i 
rų nematyti. Suskamba ant gą jr teismo nutarimo nuo
lankų ir kojų geležiniai pan- i-ašus grąžinau rusui Zubkui. 
čiai. ir gerai ginkluotos mi
licijos lydimas dingsta iš 
teismo salės, atsidurdamas vezA '
mirčiai pasmerktųjų kalėji- Neilgai teko teisme dirb
ino vienutėje — celėje. ti ir kiekvieną dieną stebėti 

Aš. kaip teisminis vykdy- komunistų teisėjų, prokuro- 
tojas, turėjau Įteikti teismo rų ir komunistinei teisei nu
sprendimo nuorašą, paimda- sikaltusiųjų veidus bei teis
mas jo gal paskutini šiame minę komediją, nes ko kita 
pasaulyje parašą. iš bemokslių ir beraščių tei-

Gavęs ruso teismo vice- sėjų tikėtis ir nebuvo pa- 
pirmininko Zubkaus raštą grindo.
Šiaulių kalėjimo viršininkui Artinosi birželio mėn. 14 
ir du teismo sprendimo nuo
rašus. drąsiai žengiau pro 
sunkias kalėjimo duris.
Sunkioms durims užsida-

cikas Dembo. Ch. Dudnikai- 
tė. Jokūbas Devetnikovas, 
Cipė Jofaitė. broliai Lafe- 
riai, Zelikas Laferis, Leont
jevai. Liferįjus šikailovas, 
Fiodoras Nosrevas, Petras 
Matušovas. Natalija Samo- 
chvalova. Z’alcmanas, Mo
telis Levitas., M. Reznikovi- 
čius. K lava Piketnikaitė, 
Meilachas Šėlas, Liuba še- 
vachaitė, Chana Ševachaitė, 
Roza šmitaitė. Abelis Trau- 
bas.

"Darbininkas4* šitaip bai
gia savo straipsni:

"Paminėtos pavardės liu
dija, kad s»e asmenys buvo 
svetimtaučiai, visai svetimi 
lietuvių tautai. Be to. komu
nistas VI. Vildžiūnas vaiz
džiai atsiminimais tvirtina, 
kad Sovietų Rusija laužė vi

lovežami žmonės, bet kokie ir 
kur, niekas nežinojo.

Auštant birželio 14 d. ly
tui. paukščiai traukė sutarti
nes. kvepėjo jazminai ir a- 
lyvos, gyventojai saldžiai 
miegojo, šimtai sunkveži
mių, mongolų sargybinių ir 
lietuvių išdavikų jau darba
vosi suprakaitavę. Triukš
mingai laužėsi pro namų du
ris, vertė iš lovų miegančius,

, T. , , ......................... , Įsakydami per 30 minučių
d. Kad bu> žmoniųį įsvezi-, pluošti kelionei, dažnai 
mas. sklido gandai, bet nie-j neiejsdami nieko su savimi 
kartikiai nežinojo, ką. kur, pasjįmti. Ar jaunas, senas,
lr. ka(..a %e>* gele-| sveikas ar ligonis, visiems
zmkelio stoti pnvezė daug; Us pats receptas: - "kelk, 

ir važiuojam!“ Mon- 
, golų rūstūs veidai, šautuvai 

spygliuotom vielom. |T,n_i su smailais durtuvais stai- 
dyse iškirto skyles skubiem giai ~ mieg0 pažadintienis

X

liūs ir keistai raktams su
žvangėjus, pasijaučiau at- prekinių vagonų, langus už-; renkį« 

sas su nepriklausoma Lietu-! skirtas nuo pasaulio ir nepa- pynė geležies virbais ir 
! va sudalytas sutartis, ska-'jutau, kaip šaltas prakaitas
tindama krašto viduje ko-! atsirado ant mano kaktos.
munistų penktą koloną,—! Raštinėje radau pati ka- reikalam“. Geležinkeliečiai ne^ejkė malonumo ir drąsos, 

psl., LFB biuro leidinys, išdavikus, norėdama Įvesti Įėjimo viršininką (naujai! tą viską matė ir suprato, kad 
kaina nepažymėta, ‘ vergiją, okupaciją“. j priimtas, bet lietuvis), kuris: greit šiuose vagonuose bus (Bus daugiau)

ATSIUNTĖ PAMINĖTI 

Bendravimas su Lietuva,

parašė V. Vaitiekūnas, 48

DAR GAVOME

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio atsiminimų I tomo 
nedidelį skaičių. Jų kaina 
tik $2.00

X

PALENGVINKITE MUSŲ 
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo sutatt* 
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
mus.

Keleivio adm-ia
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MA1K1O SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

IŠKASĖ SENIAUSIĄ 

ŽMOGŲ

Washingtono valstijoj iš
kasti jauno žmogaus liku
čiai. Mokslininkai spėja, 
kad jis gyveno prieš 11,500- 
13,000 metų. Tai bus se-

R1NKIML IŠLAIDŲ — 

250 MIL. DOLERIŲ

Kiek iš tikrųjų rinkimai 
atsieina, niekas nežino ir ne
žinos. nes tos išlaidos labai 
slepiamos, bet geriau tą da-i

ką panagi i nėjusieji sako,
niausiąs šioje pasaulio daly- kad 1964 metų prezidento
je iškastas žmogus. linkimams išleista 60 mik 

dolei ių, o šiais metais bus iš
leista 80 mii. dolerių.

Iš tos sumos apie 25% 
bus išleista pirminiams rin
kimams.

Šiandien rinkimų išlaidas 
labai padidina televizija ir 
radijas, kuriais vis daugiau 

j naudojamasi ir kurie yra la-

— Ale kam jų reikia?
— Karo tikslams, tėve.

Vietname jau dabar Ameri
kos militarizmas vaitoja 
cheminius nuodus, bet tai 
daugiausia dujos, kurios nai-į
kiną laukuose javus ir mis-' dis tekvizij„je atsieina nuo

100,000 iki 200,000 dol. 
McCa-thy Wisconsino

pirminiam.- rinkimams skel
bia išleidęs 494.000 dol.. o 
Nixon, kuris ten neturėjo

kuose medžius; nudegina 
medžių lapus, ir medžiai 
nudžiūsta. žmonėms ir tro
besiams deginti yra vaito-, 
ja mas „napalmu“ vadina
mas sutirštintas gazolinas.
Jis taškomas iš lėktuvų, ir, 
kur tiktai nukrinta, tenai de
ga. Tai baisiai žiauri prie
monė, nes aptaškytas žmo-1 ma 
gus negali apsiginti: bando; neužt^' 
rankomis degančią košę nuo 
savęs nušluoti, užsidega ir 
rankos, pradeda degti ir vei
das. Žmogus blaškosi ir rė- 

! kia. Napalmą amerikiečių 
armijai gamina Do\v Chemi
cal firma, kurios agentai ne-į 
seniai buvo atvykę Į Har
vardo universitetą ieškoti

varžovo, taip pat išleidę; 
458,000 dol.

Indianos rinkimams

nedy ir McCarthy gaus pa
kloti gal po porą mil. dole
rių. Salinger, kuris 1964 m. 
Kalifornijoje kandidatavo 
i senatorius, o dabar agituo
ja už Kennedy, sako rinki
mams išleidęs pusantro mil. 
dolerių.

Skaičiuojama, kad šiais 
metais visokiems federali- 
nių, valstijų ir savivaldybių 
rinkimams bus išleista ne 
mažiau kaip 250 mil. dol.

Tuos pinigus sudeda par
tijų kasos bei kandidato rė
mėjai, kurie tikisi paskui, 
kandidatui laimėjus, ko
kiom nors „malonėm" atsi
griebti. Žinoma, milionieriai 
kandidatai čia sukiša ir sa
vo didžiules asmeniškas su
mas, pirkdami garbę ir val
džią. Pasai Įstatvmą, turi 
būti pateikiamos viešai rin
kiminių išlaidų apyskaitos, 
kuriose turi būti nurodomi 
pajamų šaltiniai ir kuriam 
reikalui tie pinigai išleisti.

bus Rinkimams sudėtus pinigus 
dar daugiau. Spėja- draudžiama kandidatui nau- 

kad vienam Kennedy doti asmeniškiems reika- 
dolerių. lams, bet kas ten visas tas 

Kalifornijos rinkimai bus „smulkmenas“ gali sukont- 
patys brangiausi. Čia Ken- rokuoti.

iš

Nebaigtas dienynas t osio Juodvalkio nuotrauka. Ji buvo rodoma studentu ».intarie- 
čiu surengtoje parodoje Bostone kovo 9_10 dienomis. L. Juod
valkis studijuoja Chicagos meno institute.(Tęsinys)i chemikų j savo laboratori-

— Alou, Maik! , — Nu, as apie tai dar ne-Į jas Studentai surengė pro- j m • ...................... +
T. 1. , v • irhdpiuu Maiki i x ~ *. - Lapkričio25 d. Mano mo- lesiu savo mažyčiais pirste-— Laba diena, teve! Kaip girdėjau, .uaiKi. 'testo demonstraciją prieš ... i . -J-.i,ii„ dna ir tėvas nežinojo, kad bais palytėti tavo veidą, tiesveikatele. __ Turčiai tėve : tuos mirties pirklius. ■ . . . • • .• -u™,. , ’į „ . . f. , ; as esu mažyte mergyte. O šiai žiūrėti savo dangiškai
Maiki kuri ‘į n_es aiArastiai Įau rase- beti Prisipažink. Maiki, ar: 2aj ~e tikisi susilaukti sū- mėlynomis akelėmis j tavo

spnA t-i , • • tėyas nesupratai. , tu nemeluoji.^ 'naus— berniuko ar dvynu- motinišką veidą, Į tavo mo-
žmofnią iiin^npnp.^nk 8? — O kad laikraščiai apie; Tėve, aš dar ne viską kų? Aš juos nustebinsiu. Aš tiniškai meilias guodžian-
zmogu, jau nepeši. , Į pasakiau. Amerika gamina noriu būti vadinama Onutės čias akis.
nei»eršoksintOIrąnėra%iLlui ~ Visu Pirma buvo Pra-‘ tlkslarn? JJe.tlk vardu, kaip mano motutė. Ar tu lauki manęs su to-
ne stogišokf nešta, kad Utah valstijoje mus puodus dujas bet au- arba Birutės, kaip mano se- kiu pat Įdomumu, kaip aš
per stogą sokL. I q o J . g^a ir užkrečiamų ligų ba- nutė.

& olas. v ienos jų sukelia kar-
— O kodėl jos nugaišo? bunkulą (anthraxą). kitos

SOKtl. Į
— Tas teisybe. Yra svar-' 

besnių reikalų. Vot, būtų ge
rai. kad tu parašytum gerą

tave gyvą pamatyti, su ta 
Gruodžio 10 d. Mano vei- vim susipažinti, ar ne? Ai

das jau susiformavęs tikro gali man nuoširdžiai atsaky-
— Iš pradžios dar nežino- dizenteriją, dar kitos marą., žmogaus išvaizda. Aš tikiu ti? Ar tu girdi mano svarbu

daktarišką _ Knygą, žinai,j ta> kodėl, bet kai farmeriaii Vadinasi, vadinamoji mūsų galėsianti būti tokios išvaiz- klausimą, savosios dukrelės
musų žmones eina jau senyn | pakėlė didelį triukšmą, vals-j demokratija ruošiasi bakte-, dos kaip mano motina. i vidujini balsą? Ar lauki ma
li non žinoti. kaip gintis nuoj tijos valdžia nutarė priežas-į riologiniam karui. D-ras, Gruodžio 13 d. Aš prade-
t^’ , a.mekas ne.noi\ n’dtfi. ties paieškoti. Pasirodė, kad į Bany Commoner. \\ashing-, du praregėti, bet man vis 
Dipukai leidžia visokias ba-J jos pastipo nuo dujų, kurios! tono universiteto biologijos! dar aplinkui viskas tebėra 
labaikas ir vadina jas romą- paralvžuoja nervus. Karoi centro

toks

Serž. John Baker (kairėj) ir kapt. Kobert Folet iš \ew- 
tono. Masis., apdovanoti garbės medaliu, aukščiausiu 
ordinu už drąsą karo lauke.

nais, ale koks iš jų pažitkas?
— Aš sutinku, tėve, kad 

tiems „romanams" be reika
lo gadinamas geras popie
tis.

— Nu. tai kodėl tu nieko 
neparašai? Juk pensili turi. 
Parašyk, kaip gydytis nuo 
visokių kvarabų. o „Kelei
vio“ drukarnė išdrukavos.

— Kad aš, tėve, ne dak
taras.

— Bet argi tu nežinai, 
kaip parašyti prie savo var
do dvi litaras — Dr?

— Tos dvi raidės nepada
ro daktaro, tėve.

— Ale ką tu šneki! Atsi
menu, kai Lietuvoje krikš
čionys demokratai paėmė 
valdžią i savo rankas, tai per 
šešius mėnesius beveik visi 
zakristijonai pasidarė dak
tarais.

— Bet tokie „daktarai“ 
nėra gydytojai, tėve.

— Nu. tai kaip bus? Ga- 
zietos rašo, kad ant svieto 
plinta kažkokia škaradna Ii 
ga. Sako, kad tai Azijos ma 
ro bacila. Iš Azijos ją atne
šęs Leninas. Ir ji labai lim
pa. Kad žmogus neužsikrės- 
tum. esą tik vienas ratunkas 
—tai nueiti pas daktarą ir 
isičiepyt smetonoksidu. Ale 
daktarai dabar pasiutusiai 
žmogų aplupa. Tik iduria

paralyžuoja nervus. Karo) '-C11UU direktorius, sako. kadį tamsu. pilka įr neaišku. Bet 
departamentas gamina tąsi toks karas yra baisesnis netrukus mano akys pinčiai 
dujas Utah valstijoje karo; žmonijai pavojus, negu vi-' atsidarys — atsimerks, ir 
tikslams ir bando jas te-i sos Pasaulio atominės bom- į man pasirOdys saulės šviesa, 
nai Dugvvay bandvmu lau-j bos. Boston Globė" re-; margos gėlės, sodai, me- 

dziai. šilai, upes, ežerai,
re

ke. Avių ganykla buvo j dikcija sutinka, kad dr. 
už 20 mylių nuo to lauko, ir i Commones žino, ką sako. 
vistiek nuodai jas pasiekė.1 CJirdi, musų Karo depaita-

x- , . , . , , i mentas jau prieš kiek metu— Nu, tai Kaip dabar; i-- U- , ix • ,o * pradėjo ruoštis baktenolo-
bus: Ar v aidžia turės uz tas1 • • i • a-. A• , • - , ..„i giniam karui. Šitoms studi-

Į joms vartojamos ne tik įn-
— As manau, teve. kadi dustrijos laboratorijos, bet 

užmokės. Juk ji moka ne sa-; ir 52-jų universitetų labora
torijos. Be to. yra visa eilė 
Karo departamento užlaiko-

, mų ir dar naujų statomų i- 
mentas šoko gintis, kad jis! monių, kur gaminami che- 
dėl tų avių nekaltas. Bet kai miniai nuodai ir auginamos 
jam buvo pakisti visi faktai, visokios bakterijų „kultū- 
jis turėjo prisipažinti kaltas. į ros“. Valdžia jaučia, kad

vais, bet iš žmonių kišenių 
paimtais pinigais. Vis dėlto 
iš pradžios Karo departa-

— Al gi tai galėtų būti tei
sybė?

— Ne tik galėtų būti, tė
ve, bet iš tikrųjų taip ir yra. 
D-ras Hubler, Tool Valley 
ligoninės štabo viršininkas, 
kuris nunuodytų avių lavo
nus tyrė. sako. kad tokia pat 
nelaimė galėtų atsitikti Ti
su žmonėmis. Armija dariu
si tokius bandymus ir pir
miau. sako jisai, ir Dugvvay 
lauke mes dažnai rasdavo
me žmonių aukų. Bet argi 
armija prisipažins? Nieka
dos! Aj»ot jo. kariškiai atsi
sako pažvelgti tiesai i akis. 

— Tai kokfrrrts galams1

tai nelabai garbingas dar
bas. todėl duoda toms istai-

nakti mėnulis su bilionais 
padangėje mirguliuojančių 
žvaigždžių tolybėmis ir erd
vių platybėmis, paukščiai, 
žvėrys žvėreliai, maži vaikai 
ir suaugę žmonės.

Aš dar nemačiau jūrių 
mariu, kalnų. uolų. vaivo
rykštėm. tekančių upių. Kaip 
visi tie dalykai atrodo?

Inžinierių, architektų pa
statai. dangoraižiai, maši
nos, laivai ir kitokie pabūk
lai... kam jie?

Taip pat. kaip atrodai li
tu. mano motina, kuri nešio
jai mane savo isčiuje ir glo-

goms labai nekaltus ir visuo-! bojai nosavo širdimi? 
mene klaidinančius pavadi-į N , ĄT,
nimus. Pavyzdžiui, vienas Į ir(|žiu ,av0 ]a.
toklų .Stl kant Plaka ji ritminsęai. Aš

galvoju, ar tu girdi tą lengvo pavadintas „Pacific 
Bird“: tai atrodo lyg koks 
nekaltas klubas Pacifico 
paukščiams studijuoti. O iš 
tikrųjų tam projektui Pen
tagonas (generalinis šta
bas) išleido jau $2.500,000.

— Tai kodėl gazietos a- 
pie tai nerašo?

— Rašo, tėve, tik nededa 
tokių žinių pirmuose pusla
piuose. Pirmoji vieta skiria

vuti krutėjimą, taksėjima, i
mane. esančią tavyje, ta lyg 
mažo laikrodėlio mušimą: 
tik-tik. tik-tik...

Tu turėsi sveika, gražia 
mažyte dukrelę, mano mo

nęs;
Šiuo momentu tu ir aš e- 

same labai susijaudinusios. 
Netrukus turės Įvykti tokia 
ar kitokia persvara: gyve
nimiškas ar tragiškas apsi
sprendimas.

Ar būsiu sulaukta, ar pa
neigta? Tai bus nepaprastas 
nuotykis.

Gruodžio 28 d. Motina, 
kodėl tu leidai jiems sustab
dyti mano gyvenimą? Mud
vi, abi kartu būdamos, bū
tume turėjusios tikrai Įdomų 
ir malonų gyvenimą. Kodėl 
mano gyvenimas nesulauk
tas? Ka gero toks Įvykis at 
nešė? Kas laimėta? Kas pel
nyta? Gal būt, kad nemažai 
ir pralaimėta.

Atsakymas pasilieka ne
atsakytas. Man sutrukdė at
eiti i ši pasauli su savo suge
bėjimais. Gal ateidama bū
čiau atsinešusi neribotas 
vertybes savo šeimai, savo 
tautai, gal visai žmonijai.

Tai kodėl neleidote man 
šiame pasaulyje būti nors 
mažyte dalele ir ka nors ge
ra šioi juodoj žemelėj nu
veikti?

Motinėle, motinėle! Ar 
tau manęs negaila? Juk ir 
tu kadaise buvai mažytė 
Tavo motinėlė tave pagim-

BUVO $4» DABAR TIK $2
” — s; -ras

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:

tau su adata, ir raidavei mo-1 reikia tas dujas daryti, Mai- ™a tutoo.ininkų ir pontiKie- nuoširdžių gydytojų moti
! riu nuotraukoms, o svar-kėk 10 dolerių. O jeigu tu, ki? , .

būtum daktaras, tai galėtum — Reikalo nėra, tėve. ir ; blausi dalykai sukisanu pa- gelbėti, 
mane už dyką Įčiepyt. ! po Pirmojo pasaulinio karo skučiausioje vietoje ir smul-, (ajp

— Tėve, Lenino „bacilą"į didžiosios valstybės nutarė
palikime. Bet yra kitokia tokiu nuodų vartojimą už- 
„bacila“. kuri iš tikrųjų y
ra baisi šmėkla. Ir nut . . . .
nėra jokios apsaugos. Į ti, ir dabar ji juos gamina, j l<»s mus dar nepasieke. Įmylima z\s laukui,

KELEIVIS 

636 Broadway

So. Boston, Mass. 02127

r ■ r*

tina! Aš žinau, kai kurie kū-l ir užaugino. Subrendusi 
dikiai turi nugalėti sunkiasi tapai tu mano motina. O as. 
kliūtis, skausmą ir kančias, tavo mažytė... dingau. Da- 
kol ateina i ši pasauli, i šia bar tu be manęs, viena esi 
ašarų nakrlnę. Bet yra gerų Kaip galėjai taip šalta šir

dimi negailestingai pasielg
ti?

Mano atėjimas i ši pašau 
Ii sutrukdytas. Baigėsi ii 
mano dienynas.

Sulietuvino
A. J. Jokūbaitis

noms ir naujagimiams pa-

kad
kiomis raidėmis. kaikurios motinos nenori ir

— Kaip matau, Maiki, tai nekenčia savo vaikų. Bet aš 
tikiu, kad ant tavo 
mano motina, būsiu 

d a mi

----------------7 —-- 7 J
drausti, bet mūsų Amerika mudviem reikia rožančių su- giliai 

o jos atsisakė ta sutarti pasirašy- kalbėti, pakol visokios baci-Į rankų 
Įti, ir dabar ji juos gamina. į h* nuis dar nepasiekė. į mylim;

TT

žinau.

(Galas)

Keleivio prenumerata - gera 

dovana visokiomis progcmis!
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MOTERĮ! SKYRIUS

Sveikiname 
motinos dienos proga

visas motinas, mūsų laikraščio skaitytojas, ir lin
kime joms daug laimės.

k.
Tegul ši diena atn^a visoms motinoms daug 
džiaugsmo ir tegul jifeidžia užmiršti visus rūpes
čius ir valgus. Tegul šią dieną įsikūnija motinų 
troškimai ir viltys, sudėtos į savo vaikus!

Pas motulę augau, 
Vargo neturėjau.-

Teisės patarimai
Advokatė M. IveikavkM sutiko atsa

kyti j Keleivio skaitytoją kluMtasuu teisės 
reikalais. Tie klausiau! turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausiuos Ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Kiai

<»f<n • ,rJ r.

M. Šveikauskas, Attorney at Lan,
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Mum. 02132

Klausimas Į Žinoma, klausimas išky-
į la, ar teismas turi “jurisdik-

1965 metais aš išsiskyriau’cijos“ vaikų tėvą priveisti 
su savo vyru. Dėl kaikurių; mokėti daugiau vaikams iš- 
priežasčių mes negalėjome
šauti skyrybų (divorce)

• * •
Naujosios kartos visuomet 

yru tokios, kokios jų motinos 
buvo. Dvasinis moterų lygis 
yra daug reikšmingesnis 
tautos kraujui, negu vyrų.

Vydūnas
♦ # ♦

V • t ♦ UOKas as esu ir kuo galiu 
tikėtis būti, už viską esu dė
kingas savo motinai.

Lincolnas 
* * *

v

Visa, kas aš esu, kas ma
nyje yra gera ar bloga — vi
sa tai mano motinos nuopel-

««
l «♦

»«
1

JONAS BILIŪNAS

Kūdikystes
MOTINA

”Mama. valgyt noriu,“ prašau nepaspėjęs įeiti pir
kiom ;

”0 kur tu taip ilgai lakstei?“ rūsčiai, bet kartu rūpės-( 
-tingai sako motina: “Matai, visas sušalęs, net pamėlyna-, 

vęs“. . i
“Buvau pas Petrą: senutė lėlę parodė“, atsakau grei

tai alsuodamas. Noriu nusivilkti savo žiponą, bet jokiu 
būdu negaliu ištraukti iš rankovės rankos. Motina meta 
verpti, priėjus nuvelka mane, žiponą padeda ant lovos, 
kepurę pakabina kablinir eina prie krosnies. Tenai paima 
bliūdžiuką ir įpila man šiltų užbaltintų batvinių. Išalkęs 
ir sušalęs, valgau, kaip šieną piovęs. Pavalgęs persižegno
jau balsu ir iš palengvo, bijodamas pasirikti. ir einu į mo
tiną. Prisiglaudęs ir padėjęs ant jos kelių savo galvą, tyliu 
ir klausaus tik, kaip romiai ir vienodai ūžia ratelis. Taip 
gera prie motinos! Ji viena ranka verpia, kita glosto ma
no galvą. Pirkioj daugiau nieko nėra. '

“Mama. ar ir mane senutė atnešė iš upelio?“ klausiu 
. * i
ją- j

“Tai kaipgi, vaikeli. — atnešė“, atsakė motina.
“Ar ir tada buvo taip šalta?“
“Labai šalta buvo, vaikeli, labai“...
“Kaip tai nesušalau?“ ateina man mintis, o motina 

ne tai man, ne tai pati sau viena kalba toliau:
“Tu gimei pavasari, prieš pačias Velykas: silpnutis 

toks buvai, tarėm, kad negyvensi; tą pačią dieną ir krikš- ’ 
tyti tave vežė. Ir paskui ilgai da buvai nesveikas: po po
ros metų pradėjo kilotis ant kaklo ir rankų votys, maniau, 
kad jau tikrai mirsi, ir marškinėlius baltus buvau pasiu 
vus“.

Raudonos, margos, gelsvos, baltos 
Pražydo tulpės visos kartu."

J. Augusta itytė-Vaičiūniene

Motina

’Ar tuos, kur ir dabar šventėmis vilkiu? klausiu mo
tiną.

“Tuos“, atsako ji ir ima mane ant kelių.
“O kur aš būčiau buvęs, jeigu būčiau numiręs?“
“Aukštai danguj, pas Dievulį“.
“Ar ir baltais marškinėliais visados būčiau vilkėjęs?“
“Tau tenai būtų daug gražesnius davę, tenai būtum 

kaip aniolėlis. nes visi maži vaikeliai, kurie numiišta, a- 
niolėliais esti.“

“Ar ir sparnelius turėčiau?“
“Turėtum.“ • <
“Tai kodėl, mama, aš nemiriau?“ klausiu, tarsi gai

lėdamas. kad taip atsitiko.
“Gerai, vaikeli, kad nenumirei, argi nebūtų buvę gai

la manęs palikti?“ atsako jausmingu balsu motina, spau
džia mane prie savo krūtinės ir bučiuoja man galvą. Pas
kui rūpestingai apžiūri mano kaklą, galvą ir veidą, ar nėra 
tenai kokio skaudulio ar žaizdos, ar nesusikūliau belaks
tydamas. atsega ir atraito mano marškinių rankovę: iš 
abiejų pusių aiškiai žymios buvusių vočių įdubusios užgi- 
jusios žaizdos.

Ji neša pasaulį ant palenkto sprando,

Ji skustis nemoka — tyli;
Ji glaudžia prie savęs paklydusį sūnų;

Jos meilė, kaip jūra, gilu

Jos naktys aplaistytos perlais gyvaisiais,
Jos akys šventumo versmė.
Ji gailesčio virpanti styga švelniausia,

Ji meilės tyrosios giesmė.
Ji pirmas karalius, nužengęs pasaulin,

Kurs valdo širdies kilnumu; ,
Ji amžiais jauna, vis kaip auštantis rytas; ‘Į 

Su ja neramybėj ramu.
Už šilimą jaukią, kur benešą žemei,

Ji nieko nelaukia iš mūs:
Jos niekas nežino vargų iškentėtų —

Ji šypsena dangsto skausmus.
Laimingas pasauly, kas motiną turi,

Kaip laukimas laimės jaunos.
Laimingas, jei meilė jos tyliai lydėjo 

Į angą slaptybių dienos.

laikyti. nes Tamsta sakai, 
kad tėvas yra New Yorke, 

Conneeticut valstijoje, ir tu-i o ne Conneeticut. Patarčiau 
rėjau šiuo reikalu važiuoti pasitarti su Tamstos advo

katu. Jis patais, kaip geriau 
būtų šį reikalą tvarkyti ir šią 
kliūtį nugalėti.

Napoleonas 
• • •

Ar yra žmonių kalboje žo
dis meilesnis, saldesnis, 
brangesnis už žodį “moti
na“? Jame yra sudėta visa 
ta meilė, kokia tik besutel- 
pa žmoguje, visas tas užmir
šimas savęs dėl kitų, koks 
tik yra žmogaus pakeliamas. 

Marija Pečkauskaitė

Žmogus, nemokąs mylėti 
savo motinos, negerbiąs jos, 
nėra vertas vadintis nė žmo- 
gumo.

Vysk. Pr. Būčys
* * *

i Alabamą. Conneeticut aš 
turėjau savo advokatą, o 
mano buvęs vyras turėio sa
vo. Alabamoj mes irgi ture-, 
jome po advokatą. Dabar j 
mums esant Conneeticut, 
mūsų advokatai mums pata- 

į rė sudaryti separacijos su- 
. tarti (separation agree-
• ment), kad nereikėtu per- 
į daug ginčytis teisme. Pagal
• tn sutarti, vvras turėio mo

kėti kiekvienam vaikui po
į 10 dolerių per savaitę. Me« 
turime keturis vaikus, taigi

1 po 40 dolerių iš viso.
• Gyvenu mažame mieste.
! km- gyvena ir mano tėvai 
i Vaikai lanko mokvklą. Aš 
1 dirbu pusdieni fabrike, o va- 
■ kai ais kaip padavėja. Var- 
' gas, kad labai sunku pragy- 
i venti iš mano uždarbio ir tų 
1 40 doleriu. Vaikams vis ko

nors reikia: tai drabužio,
, tai krynu. tai kitoms išlai- 
- doms. Dabar man labai gai- 
Į la. kad aš pasirašiau tą su- 
Į tarti. Mano buvęs vvras da- 
j bar gyvena New Yorke, ir aš 
i turiu žinių iš bendrų pažįs
tamų, kad jis labai gerai už
dirba. o man reikia kiekvie
ną centą daboti, sau pačiai 

! gailėtis rūbą nusipirkti arba 
šiaip kokį dolerį išleisti sa
vo malonumui.

Ar galima būtu tos sutar
ties išsižadėti? Mano advo- blogo. Kaip vieni, taip ir ki-) nuo jo nuplėšti, jisai baisiai

Tamsta sakai, kad Tams
tos advokatas jaunas. Tai 
nieko nereiškia. Yra daug 
jaunų ir labai gabių advoka
tų, kurie savo reikalą gerai 
žino. Tačiau jei Tamsta ne
turi pasitikėjimo savo advo
katu. jaunu ar senu, tai rei 
kia susirasti kitą. Tarp kli- w.T“’’ento ir advokato turi būti a-l ***-* ’-*•
bipusiškas pasitikėjimas. Jei 
tokio pasitikėjimo nėra, —

Motina į šeimos gyvenimą 
įnešė šilimą ir giedrą, kuri 
veikė ne tik mus, vaikus.

reikia susirasti tokį advoka
tą, kuriuo klientas pilnai pa 
sitiki.

vau mažas mokyklon išva
žiuodamas ir vėl ją pajusda
vau namo grižęs.

Prof. St. Kairys

Nelaimingi motinų vaikai
Nelaimingi motinų vaikai, Laikas moterims rimtai apie 

nelaimingos ir jų motinos, tai pagalvoti, 
šiandien nelainmingiausi Jaunuoliai karui priešina- 
yra tie motinų sūnūs, kurie si visokiais būdais. Štai, ba- 
turi priverstinai stoti karo landžio 27 d. Aubume, N. 
tarnybon. Vos pradėję Y., po baisių kančių mirė 
džiaugtis gyvenimu, jie ver- jaunuolis, 16 metų vidurinės 
čiami palikti tėvus, mokslą mokyklos moksleivis Ro- 
ir mylimas drauges, kartais nald Brazee. kuris prieš mė- 
net ir jaunas žmonas, ir ve- nesį protestuodamas prieš 
žami tūkstančius mylių į A- karą taip susijaudino, kad 
zijos džiungles kovoti prieš apsipylė gazolinu ir save 
kitų motinų sūnus, kurie padegė. Kol kiti jaunuoliai 
jiems nėra padarę nieko spėjo degančius darbužius

kata? sako. kad, sutartį pasi- ti nenori mirti: jie nori gy- apdegė. Iškentėjęs neapsa- 
rašius, iau oervėlu dabar venti. komas kančias, nelaiminga-
skustis. Mano motina sakoj KiPkvipna<s karas vra tnk«i sis mirė. Tai irgi žiauri karo 
gal advokatas nežino istaty-į pragaras koks mums sunku| auka Nežinodamas kaip 
mo kaip reikiant: jis yra i«ivaizduoti bet Vietnamo1 Pnsidetl pne karo sulaiky- 
jaunas advokatas ir nedaug karas vienas iš aršiau- rao’ jisai Paauk°j° pavo SY“ 

šių! Skaičiau, kad neva žu- kad Ratauktų karoturi praktikos. Ar man verta 
nueiti pas kita senesnį advo
katą šiuo reikalu pasitarti,

kaltininkų dėmesį.
Gaila jaunuolio, gaila li-

ar iš viso neverta išlaidų da-! j'anraiB (iiirn nahaSkinn "n knsi'i Wv0' 0 dar Iabia’1irai- 
ryti. jei nėra vilties ką gau-' K k»d kaip jo, taip ir kitų

ves karo fronte jaunas Ame- 
, rikos marinas ir nuėjęs prie

Prašau man patarti.
Gyvanašle

Conneeticut.

ti?

Atsakymas

kai šv. Petras pravėrė duris, 
marinas tarė: “Raportuoju: 
jaunas Amerikos marinas, 
tamsta. Aš dar būdamas gy
vas savo kančią pragare at
likau.“

“Cit, vaikei, neverk!“ maldo ji mane: aš tau padai 
nuosiu Garnio dainą, — nori?“

“Noriu“, atsakau knTuksėdamas per ašaras, nes tą

pasiaukojimai. protestai, de
monstracijos ir atsisakymas 
stoti karo tarnybon karo ne
sulaiko. Bombardavimai ir 
mūšiai tęsiasi diena iš die
nos. Praeitą savaitę tiktai 
viename susirėmime mes ne
tekome 15-kos malūnspar
nių ir tikrai nežinomo skai
čiaus lėktuvų. Mums tiktai 
praneša, kiek mūsų karei
viai užmuša šiaurės vietna
miečių, bet kiek mūsiškių 
žūva, to nepasako.

Kai prezidentas Johnso
nas paskelbė, kad jis dau
giau nekandidatuoja į prezi
dentus ir kad šiaurės Viet
namo bombardavimas bus 
žymiai sumažintas ir kad jis

“Iš čia net kaulelis nedidelis iškrito, kai trūko vitis“, j dainą motina man dažniausiai dainuodavo. Verpdama 
kalba motina, čiupinėdama atsikišusį ir skaudantį gubu-i motina supa mane savo kojom, o malonios dainos gaida 
lėlį. “Nebus iš tavęs artojas“, tęsia ji gailestaudama to- tarsi lepina ir liūliuoja prie miego. Man taip gera, taip 

jaučiuos laimingas ir ramus.
“Garnys, garnys, tas ilgakaklys!“ girdžiu jau snaus-

liau: “būsi ubagėlis ir duonos negalėsi sau užsidirbti, ir 
skriaus tave, mažąjį, visi..?'

Nors nesuprantu gerai motinos žodžių reikšmės, bet: damas taip maloniai skambančius ir plaukiančius dainos 
jaučiu, kad būsiu nelaimingas: pasidaro taip graudu ir žodžius. Greitai užmiegu ir jaučiu tik, kaip mane motina 
skaudu, kad, prisiglaudęs prie jos krūtinės, pradedu balsu neša lovon, šiltai apkloja ir, peržegnojus mano galvą, grįž- 
verkti. į ta prie savo darbo.

Kaip jis, taip ir tūkstan- 
Esu turėjusi keletą pana-į čiai kitų kareivių Vietname 

šių į Tamstos klausimą už-į kenčia pragaro kančias.. Už 
klausimų. Faktas yra tas,' ką ir kam tie jauni motinų 
kad teismas (Probate arba sūnūs turi taip neapsakomai1 
Suirogate), kuris tvarko kentėti ir mirti? Ir didžiau- 
skyrybų ir vaikų priežiūros šia šios tragedijos ironija 
(divorce and custody) rei- yra ta, kad tikrieji šių baisių 
kalus, niekad nenustoja sa- muštynių kaltininkai taip 
vo galios keisti ir modifikuo-' pat vra motnų sūnūs. Gal jų 
ti vaikų išlaikymą liečian- motinos iš dalies taip pat yra 
čius nutarimus. Nepaisant kaltos, kad nemokėjo jiems 
pasirašytos sutarties, teis- įkvėpti žmoniškumo, artimo 
mas, jei randa reikalo, gali meilės ir nesugebėjo išauk- 
padaryti nutarimą, kad mo- lėti taip, kad mokėtų pasaulį, bet kada ir bet kur eis į tin
kamų 40 dolerių neužtenka tvarkyti be karo baisybių iri kos derybas, tai ne tik visi 
vaikams išlaikyti. Jei pasi- aukų. O gal pačios moterys) jaunuoliai, jų tėvai, bet ir 
keitė vaikų tėvo finansiniai mokėtų sąžiningiau ir ge- karo priešai, ir biznieriai nu-
reikalai ir jis yra finansiniai rfau palaikyti pasaulio tvar- 
pajėgus daugiau mokėti, ką ir taiką. Gal jos mokėtų 
teismas padarys atitinkamą visokius šalių nesusiprati- 
nutarimą vaikų naudai. mus išspręsti prie derybų išskyrus karininkus, atsi- 

Tas faktas, kad skyrybos stalo, ko dabar neistengia kvėpė lengviau, aprimo ir

džiugo. Wall Streete biržoj 
akcijos rytojaus dieną pašo
ko net 20 tašku. Visa šalis,

ra

I

įvyko Alabamoj, o ne Con- padaryti nei tam tikslui į« 
neetieut, reikalo nekeičia, kurtos Jungtinės Tautos. (Nukelta į 7-t, psl.)

V
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Vietinės žinios
somybės laikotarpy, sėdėjęs PARDUODAMA
bolševikų kalėjime, gi čia— plačiai tarp lietuvių žinomos 
redagavęs \ yčių spaudą, Deksnio galingos mos ties ga- 

Bostono ateitininkai ge-. dalyvavęs Bostono chamos mykta. Neribotai pelningas biz- 
gužės 5 d. Lietuvių Pil. D-jos sambūrio kūrime ir pats pui- nis. Rašykite:

Gražiai prisiminė 

dr. Juozą Leimoną

Mūsų padėka

salėje surengė dr. Juozo Lei- kiįši vaidinęs jo pirmame pa- 
į mono mirties 5 metų sukak- statyme — Atžalyne.

SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLAP. Deken.

North St.
P.O. Box 9112. 
Newark, NJ. 07101.
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SLA—jau 80 met f tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė- 
jo4 dangiav’ kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių

nariams.
SLA—didžiausia Hetuvių fraternalinė organizacija —t W . c

duoda gyvybės apdraudą ir ligoje patalpų, kuri yra 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

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

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą — Ra
do w ment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: ui $1,OOC.CO apdraudos tik $3-00 mokes
čio metams.

SI.A—AKCIDENTALP APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama notariškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 j metu*

SLA--kuopos yra daugumoie lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir vie plačiau paaiškina apie 
Susivienijimo darbus. ' ' < ' ♦

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

Pavyzdinga klebono parama ties minėjimą, sutraukusį j 
Į lietuvybė. realui I ?ana nemaž« b“,.i bo?to?‘H Mirė M. Bratėnienė

! kių ir apylinkės lietuvių. Mi-1 Balandžio 30 d. mirė Mor-
______ ______________ Nepaskųatiii kadi kitkvie-' nėjimui vadovavo Pr. Pau- ta Vileišytė-B; atėnienė. Ge-
dovanas laimėjo: Edvardas ncs li^tiivrų kolonijos narių Bukonis iš Worcesterio. A- gūžės 2 d. ji palaidota N.
Budreika iš W. Roxbury • Seras sugyvenimas, net kul-Į pįe dr. Juozą Leimoną. įžy- Kalvarijos kapinėse. i
(smuikas), Raminta Skobei- Arinis ar tautinis gaivumas^ mų katalikiškosios visuome-: Velionė i Ameriką atvy-
kaitė ir Nida Beržinskaitė.: ger°kai priklauso ir nuo vie-Į nės veikėją, kalbėjo istori-1 ko 1901 metais. Tai buvo
abi iš Brocktono (deklama-'tos parapijos klebono inteli- kas S. Sužiedėlis ir kun. A. i geros širdies, kultūringa mo- ...................

Mūsų radijo 34 metų su-, 
kakties talentų popietėje

v

nūs Krisiukėnas iš Miltono. KT . . „ „
(smuikas) I Naujasis So. Bostono sv.

Šokių dovanas laimėjo: į i Petr° parapijos klebonas 
”Mamės ir papės“ polkos —( ^un- Antanas Baltrusūnas 
Genė Viltienė iš Dorcheste-j * Pat P11™^ dienų čia uz- 
rio su Stanislovu Valeiša iš sirekomendavo pačia gerą- 
So. Bostono, jaunuolių pol-• Prasme. Nors Amenkoje 
kos ir tango — Stefanija A-
jauskienė iš Dorchesterio su 
Jonu Baryskiu iš Jamaica 
Plain, valso — Petronėlė 
Rentelienė su Antanu And
riulioniu, abu iš So. Bosto
no, tvisto — Karolina Pun- 
chard iš Hyde Parko su Ka-i

gimęs ir augęs, jis puikiai 
kalba lietuviškai ir lietuvy
bės palaikymu bei jos gaivi
nimu nuoširdžiau ir konkre
čiau rūpinasi, negu koks tik 
savo garbės siekiantis "vei
kėjas“.

Pirmiausia reikia pabrėž-
por_1 ti, kad mūsų lituanistinei 

j mokyklai, be jokių ilgų pra
šymų, jis leido naudotis vi
somis jo žinioje esančiomis 
patalpomis, kai seniau tas 
klausimas visada keldavo 

Kontautienė iš Dorchesterio daug rūpesčių. Jis kelia min- 
ir Vincas Kasmonas iš So. M t^ htuamstinį švietimą-net 
Bostono, bonką vyno —Lui-1 ^plėsti, surengti lituanisti- 
zė Venckienė iš So. Bostono, i fĮuf kursus ir tiems kurie.

Dėkojame visiems, kuriei būdami lietuviai ar lietuvių 
parėmė šį mūsų parengima,' kilmės, neturėjo progos lie- 
duodami skelbimus, sveiki- tuvlū kalbos išmokti ar ją
nimus programoje, visiems P3™11?.0/ , •
atsilankiusiems, viešnioms . ^ai šiandien daug kur nu- 
”Dviem mamvtėm ir dviem ^skudziama. kad mažame-į 
dukrytėm4, talentams, ju tė- ^iai hetuvių vaikai kone. 
vams ir mokytojams, dėko- pnevarta mokomi maldų į 
lame Liudai Senutienei. angliškai, jis pirmuose litu-, 
Brocktono šeštadieninės etinės mokvklos skyriuose 
mokvklos mokytojai ir jos; sudarė galimybę mokyti, 
mokiniams. Bostono tautinių, Įuos hętuviškai ir tą^ darbą 
šokių sambūriui ir jo vado
vei Onai Ivaškienei.

Dėkojam parengimo šei
mininkėms, kurios pagami
no gardžiu valgių ir pado
vanojo. Dėkojam visiems, 
kurie šiuo ar tuo prisidėjo 
pne mūsų parengimo.

zimieru Maneikiu iš 
chesterio.

P. Lapinskienės iš So. 
Bostono dovanotą pagalvę 
laimėjo Liuda Senutienė iš 
Brocktono. tortus — Elena

auklėjusi sūnų ii 
rierė ir Stasvs Santvaras na-! terį. Jos duktė Anelė Januš- 
skaitė po pluošteli eilėraščių: kevičienė yra gerai žinoma 
(S. Santvaras kelis erabalus visuomenininke ne tik Bos- 
iš kantatos Kovotojai), o tone. |
Kazys Barūnas — ištraukų! Velionės namai Thomas 
iš velionio dienoraščio. ■ Parke anais laikais buvo va-'
Smuikininkas Izidorius Va- dinami Lietuv, s respublika. ; 
syliūnas. sūnui Vyteniui na-i Ten kuri laiką yra gyvenę 
lydint pianinu, pagrok) 3 J. i muz. Mikas Petrauskas, Ke- 
Gaidelio kūrinius. Vėliau vi- leivio redaktorius Jonas Ja- 
si buvo pakviesti prie kavos nuškis ir kt.
ir užkandžiu. Giliausia užuojautą reiš-

Dr. J. Leimonas yra bu- kiame velionės dukrai, sū- 
vęs Lietuvos kariuomenės nui ir kitiems artimiesiems, 
savanoris kūrėjas, vėliau gv- Tebūnie ramvbė velionei N.
vai reiškęsis jos nepriklau- Kalvarijos kapinėse.

k

Vyrui mirvs. nebrangiai par
duodu patogioj vietoj namus' 
(du miegamieji) —su garažu, • 
sklypas 100x50. darželis pilnas { 
gėlių. Kaina $8,000. įmokėti tik 
8500, vėliau kas mėnuo po $50. Į

Sophie Nichols, 116 S.W. Sth {
St.. Ocala, Fla. 32670.

(20) j■ — _ I
Ieškau moters, kuri norėtų! 

gražiai gyventi. Vienam gyven-i 
ti nemalonu ir nuobodu. Esu do-, 
ras, linksmo būdo vyras. Kuri! 
moteris norėtų su manim susi- 
pažinti, prašau rašyti:

Peter Sluckis, 192 Affeck St.
Hartford, Conn. 06106.
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GREITA PAGALBA i
Nenusimink, ga*ri nngsthą- j 

..Vaistai, kurie buvo ilgai fca- ■ 
kiami, nuo reumatizmo, rankų.j 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 1 
jau yra.

Tuojau siųsk šį skelbimų ir į 
savo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsim* vaisto i&handvmui. Į

ROYAL PRODUCTS 
Norta Sta- PI* 0112 |

4 N*w T*r«*v

10 knygų už 2$
Demokratinio socializmo 

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

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

i Tavo kelias į socializmą, 
i (Leono Bliumo), 35 psl., 
i kaina 25 centai.
{ Socializmo teorija, (M. 
Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.

pavedė kun. J. Klimui. Be > Stepono Dariaus legionierių postas 317 balandžio^) d. iškilmingai
to, jis ir pats atsilanko į pas- M«kė amžino nario pažymėjimą Stanislovui Verbickiui ir Ameri- . Raina 25 centai 
kutinę išleidžiamąją klasę ( kos Legiono medalius Jonui Jonaičiui ir Apolinarui Rudauskui. ’ 
pasikalbėti SU jaunuoliais į-j Nuotraukoje sėdi iš kairės Į dešinę moterų prez. Ruth Ambrozė, 
vairiais moraliniais klausi-, posto vadas Petras Strazdas, moterų vicepirm. Betty Theissen, 
mais, su kuriais jie susidurs. adj. william Casey, stovi ta pačia tvarka Jonas šilalis. Jonas 

Jonaitis, Stanislovas Verbickis, Apolinaras Rudauskas ir James

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklauso: a

vėlesniame gyvenime. 
Pastaruoju metu kleb. I

Šia proera pranešame, kad Į Ą- Baltrašūnas susirū-j 
musu radijo metinis oikni- P1”® ir savo parapinės mo-j 
kas bus rugpjūčio 11 d. era- tykios lietuviškumu. Jis de- 
žiame Romuvos parke ?a pastangų šioje mokyklo- 
Brocktone I Je lietuviškų knygų

Kent y.

Valentina ir Steponas 
' Minkai

NELAIMINGI VAIKAI

(Atkelta iš 6-to pusi.)

pradėjo tikėtis taikos, bet, 
kaip dabar atrodo, tai dar 
neviena auka kris, kol karui 
ateis galas. Dar neviena mo
tina neteks savo sūnaus.

Jei jau taip sunku susitar
ti dėl vietos taikos derybom, 
tai kiek laiko reikės pačiom 
derybom? Ir dar didelis 
klausimas, ar susitaikys?

Taigi daugeliui motinų ši 
Motinų Diena nebus links
ma. Jų sūnūs bus toli nuo jų, 
Vietnamo karo fronte, kur 
nevienas ir lietuvės motinos 
sūnus jau galvą paguldė. 
Dreba ir mano širdis, nes ir
aš turiu du anūkus, kurie da- ?° 
bar kolegijoj, bet abu jau

bibliotekėlę, o kitais metais 
jai rasti ir specialų lituanis
tinių dalykų — lietuvių kal
bos. literatūros ir istorijos— 
mokytoją dvasiai sustiprinti. Į 

Jei dar prisiminsime, kad 
jis noriai lankosi visuose ir 
įvairių grupių parengimuo
se savo kalbose keldamas 
vienybės ir lietuviškumo gy- 
vinimo reikalą, tai šis pa
vyzdys turėtų būti tik įsidė
mėtinas ir kitom parapijom.

•

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Gegužės 11 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil. Dr-jos III-jo 
aukšto salėje N. Anglijos 
Baltų Dr-jos metinis ban
ketas. * * *

Gegužės 11-19 d. Br. Mu
rinu kūrinių paroda Tauti
nės, S-gos namuose.

V .» Oi
Gegužės 18 <£ So. Bosto-

Senatoriaus Brooke iš Mass. duktė birželio 22 d. susi. 
tuoks su Donald Hasler iš New Milford, N J.

Ar buvo visuotinis tvanas,
64 psl., kaina 25 centai.

Materialistiškas istorijos 
supratimas, 80 psi., kaina 
20 centų.

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

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
! Daugirdaitė-Sruobienė, 24 
> psl., kaina 50 centų.
‘ Atskirai sudėjus, jų kaina 
' $3.10, bet visos kartu par- 
i duodamos už $2.

LIETUVA
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lie*«voj‘* labe* daug aktualių 
iliustracijų ir tt. laikraštį apsimoka prenumeruoti.

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $6.50.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal,

sanuooGOOooseoooeoaeoo*

L: isvės Varpo koncertas.
• š •

karo tarnybos metų. Ryt po
ryt gali ir juos pašaukti.

Vis dėlto, kad ir sunkia 
širdim, linkiu visoms moti
noms ir savo draugėms ra
miai praleisti Motinos Die- ‘ Jakubausko pagerbtuves. 
ną.Te jūsų vaikai nepamirs-! •• •
ta jūsų ir te karo šmėkla ne-' Birželio 8 d. J. Gaidelio 
paliečia jūsų namų! ' metinis mokinių koncertas 

M. Michelzoniene j Tautinės S-gos namuose.

Sandaros 7 kuopa gegu
žės 19 d. 1 vai. po pietų San
daros salėje, 124 F St., So. 
Bostone, rengia buvusio il
gamečio kuopos pirmininko

Jau dveji metai sukako, kai mirė mano mylimas 
brangus vyras

JONAS VILKAS, 

su kuriuo laimingai išgyvenau daugelį metų.

Tebeliūdinti Teodora Vilkienė

Ceri 
žodynai

Anglų - lietuvių kalbų žo
dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
apie 30.000 žodžių kaina $6.

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir Šlapoberskis, apie 
27,000 žodžių, 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo
dynas, Viliaus Peteraičio, Q 
laida, daugiau Kaip 30,001 
žodžių, 586 psl.. kaina $7.00

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, redagavo pro*. J 
Balčikonis ir kt, yra apie 
45.000 žodžių, 990 psl. 
kaina .....................  $12 or

NELAUKITE, KOL BUS VĖLU!

Ne laikas rūpintis širdies sveikata, kada širdies 
priepuolis įvyksta. Daug išmintingiau iš anksto žinoti 
savo polinkį širdies priepuoliui ir kaip jo išvengti.

Statistika skelbia, kad sulaukus pusamžio kas 
penktas vyras gauna širdies priepuolį. Nerizikuokite 
didžiausiu turtu — savo sveikata.

Perskaitę knygą "ŠIRDIES PRIEPUOLIAI“,
pamatysite, kad galite nuspėti savo širdies priepuolį
. . .. .. ' ’> • Uili ’iJC
ir jo išvengti.

Ta knyga gaunama ir Keleivio administracijoje, 
atsiuntus $3.75.

Svaibios knygosf
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniau* 

Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Perkahv abi dalis kaina tik ......................................  $6.50

Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės 
tai, 176 psi., Kaina • ••••• •••• • • •••••••• • • a • «

Prof. P. Pakąri iSeitasis FrūaųtaiaytoM, 31 psL.

a a a •••• • • $2.00
u

kOcnt

PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja praio gark. skaitytojus, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjj adresą

rašvfi ir senaR.
Nepamirškite paraiyti

Cicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj
95 puslapiai, kalni .d.. .........W... L......................  $1.00

Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bules kryžiuočiams,
$1.00' • a • ••••«••••«<70 puslapių, kaina...................... .

Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraičiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti viii. kaina aeniau 
buvo $6.00, o dabar tik................... $2.00

Dan Kui učio Magiškuoju kilimu | Vilnių, 330 pusla
pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės j Lietuvą apra-

pašto numerio__ *r girda.I*7”188 811 nepaprastais nuotykiais. Kaina................. $3.00
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Atsiminkime 

Draugystės banketą!

Po karo skundėmės, kad 
Pabaltijo valstybės neturėjo 
tokių artimų ryšių, kokie 
buvo būtinai reikalingi. Bet 
to praleisto laiko jau nesu
grąžinsime. Tai bent dabar 
tuos ryšius kiek galėdami 
stiprinkime, vieni kitus sten
kimės geriau pažinti, nes vi
sų mūsų ir likimas, ir laisvės 
siekimai vienodi.

Bostone jau senokai gra
žiai veikia X. Anglijos Bal
tų Dr-ja. Joje kaip tik yra 
gera progo estams, latviams 
ir lietuviams pabendrauti. 
Ši draugija savo koncertais 
garsina ir visų pabaltiečių 
vardą kitataučių tarpe.

Gegužės 11 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil. Dr-jos patal
pose minėta Baltų draugija 
rengia Draugystės banketą, 
kuriame tų trijų tautų žmo
nės galės ne tik bendrai ma
loniai praleisti laiką, bet tuo 
pačiu paremti ir šios drau

gijos veiklą, sustiprinti ga
limybes ir ateity jai mus gar-’ 
sinti kultūriniais laimėji
mais. į

Taigi visi kuo gausiau da-Į
lvvaukime! I1

Nė dviejų savaičių neliko i

Ligi Laisvės Varpo koncer
to beliko vos pusantros sa
vaitės. nes jis bus gegužės 
18 d. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Dr-jos salėje. Jo 
piogramą atliks 40 daininin
kų su dviem solistais, visi iš 
Montrealio. Koncerto pra
džia 7 vai. vakaro.

Eis senelio keliu

Į \Yest Point karo akade
miją priimtas Andrius Eitas, 
vaistininko Stasio ir Irenos 
Eitų sūnus. Andriaus moti
na vra Lietuvos kariuome
nės savanorio, nepriklauso
mybės kovų Įžymaus kario 
generolo Kazio Ladygos 
duktė. Gen. K. Ladyga buvo 
Sibire komunistu nužudytas.

DAILININKO BRONIAUS MURINO paroda atida* 

romą šį šeštadienį, gegužės 11 d. 7:30 vat vale. Tautines 
S-gos namuose So. Bostone. Sekmadienį, gegužės 12^cL, 

paroda bus atidaryta nuo 11 vat ryto iki 7 vai. vakaro, 

darbo dienomis nuo 7 vai. iki 9 vat vakaro, šeštadienį, 

gegužės 18 d. — nuo 12 vai. dienos iki 6:30 vai. vak. ir 

sekmadieni, gegužės 19 d., — 11 vai. ryto iki 3 vai. popiet.

:. .n .......:ti^saBss..5..;j5Ssrr.,», *

Neįvertintos pastangos t
Rodos, nėra už Lietuvos1 

ribų kito tokio asmens, kuris 
tiek stengtųsi mus ir kita-, 
taučius suoažindinti su mū-. 
su muzikų kūriniais, kaip 
smuikininkas Izidorius Va-

Bostoniečių gėlės 

ant Putino kapo

Bostono LB Kultūros Klu-

tuvoje lankėsi ir bostonietė 
Ona Ivaškienė. Kai ekskur
sija nuvyko i Vilnių, Putinas 
buvo ką tik palaidotas. Ona 
Ivvaškienė, lankydama Ka

bas savo paskutiniame susi- su kapines, aplankė ir ką tik
■upiltą ir dar nesutvarkytą 
Putino kapą. Tuo metu mo
teriškė triūsė aplink kapą. 
O. Ivaškienė ja paklausė, ar 
ji galinti nupirkti gėlių ir

rinkime glaziai paminėjo 
rašytoją Vincą Mykolaiti- 

syliūnas. Jis jau surengė vi-! Putiną, kuris pernai 
sa eile koncertų, kuriu pro- i Lietuvoje ir palaidotas Vil
iama sudarė tik lietuviu į niaus Rasų kapinėse. Šia 
kompozitorių kūriniai. Iš į proga noriu priminti, kad padėti ant Putino kapo Bos- 
tuo būdu surinktų lėšų kela-Į ant jo kapo buvo padėta gė- tono lietuvių vardu. Mote
tą tų kūrinių jis yra ir išlei- liu ir Bostono lietuvių vardu, riškė sutiko. O Ivaškienė jai

Kun. dr. F. Jucevičius 

Bostone

gyvai diskutavo. Atrodo, 
kad jaunimas dar rūpinasi 
bendrais lietusių tautos rei
kalais.

V. L.

dęs. o nori ta darbą dar ir į Tai buvo taip. 
j ateity tęsti.

Pernai su ekskursija Lie-

davė penkrublinę.

Ž-tis

Balandžio 27 d. Bostono 
Kultūros Klubo susirinkime 
paskaita skaitė kun. dr. Fe
liksas Jucevičius iš Montre- Padidėjo K. ir J. Mickevičių 
alio tema: "Lietuviškosios 
tikrovės klaidos”

Gegužės 5 d. buvo šį sezo-1 
ną ketvirtasis jo surengtas; 
lietuviškos muzikos koncer-1 
tas. skirtas komp. Juliaus;! 
Gaidelio kūrybai. Jame bu- , 

- vo atlikta 10 J. Gaidelio kū- ‘ 
vinių. I. Vasyliūnas i talką 
buvo pasikvietęs savo sūnų 

muikinin- 
Roberts. 

Mott, fa- 
Vvtautą Rastoni ir 

valtornistą Robert Hansen.

accosooeos^oeeo

seimą

mojo įpėdinio — sunaus. 
Tai didelis džiaugsmas 
tikai tėvams, bet ir

nėjo praeityje padalytas ne
dovanotinas klaidas ir jų ig
noravimą dabartyje bei jų neliams — Genutei ir Bro- 
pasėkmes ateities kartoms, niui Mickevičiams ir Irenai 

ir Broniui Galiniams, nes da
bar ir jie susilaukė pirmojo

Tenka pastebėti, kad di
desnė pusė paskaitos klau
sytojų buvo studijuojantis 
jaunimas, kuris kun. dr. F. 
Jucevičiaus iškeltas mintis

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 E 1 u r i d ą— 
MIAMI— iš Bostono. — tik $65.-
VISŲ LĖKTUVŲ LINIJŲ BILIETAI ( AIR TICKETS) IŠRAŠO
MI BELAUKIANT — ’JE JOKIO PAPILDOMO MOKESČIO. 
PASITEIRAUKITE IR ĮSITIKINKITE — PATARNAVIMAS 
GREITAS.
Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE gante atsikviesti į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.

KARTU f R A

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir rusiš
kų gaminių certifikatus.

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: 268-8761
Vedėja: Aldona Adomonis

TAUPYKITE 19 « «
šildydami ALYVA

ir naudodamiesi patarnavimu

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

navimas.
• VELTUI vasarą jūsų krosnies ir degiklio iš

valymas.
• AUTOMATINIS alyvos įpylimas.

• AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES Q už
kūrenamoji alyva IMjąO galoną

• PILNUS APŠILDYMO ĮRENGIMUS 
parduoda, įrengia ir aptarnauja

FORTŪNA FUEL Co.
487 Wasbington St, Dorchester, Mass.

GE 6 1204

ne se-
buvo geras, 
visu aukštai

vaikaičio.
Sveikiname naujagimį, tė

vus ir senelius.

Koncertas
kompozitorių^ —_---------
vertinamas, bet bostoniškių 
lietuvių Į ši kultūrinį paren
gimą atsilankė nuostabiai 
mažai.

3^1

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway., South Boston, Mass.
"Kur tūkstančiai taupo milionus“ 

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

šio banko direktorių taryboje vra Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. 

Turtas (Assets) virš $132,000,000

NAUJOSIOS ANGLIJOS BALTŲ DRAUGIJOS

Draugystes banketas
įvyks ateinantį šeštadienį, gegužės 11d. 6:00 vai. 
vak. So. Bostono Lietuvių Piliečių D-jos lli-čiojo 
aukšto salėje.

Veiks bufetas, bus įdomi programa, šokiai, gro
jant Ansbergo kapelai.

Banketo pelnas skiriamas koncertam paremti. 
.Mūsų nariui

3-1 kambarių, apšildomo, netoli .COSMOS PARCELS 

Ashmont ar Shawmua stočių E X P R E S S CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 

IŠ BOSTONO į LIETUVĄ 

ir kitus Rusijos okupuotus

dvi patikimos verslininkės.I
Skambinti po 6 vaL vakaro 

tel. CO 5-3396.
(19)

. I
i!

Peter Maksvytis
Carpester dk Builder
49 Church Street 

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

Telefonas: 698-8675Dabar moka
5%

už visų rūšių taupomus pinigus

3E

H The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Darauodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vatotiaų.

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

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

Tdefoaas AN 8-6020
Nuo 9 vat ryto iki 8 vaL v„ išskyrus š^entadieaiae ir sekau

f A. J. NAMAKSV 1
'! Real Estate & Insurance ;;

321 County Club Rd- 
Newton Centre, Mass. 02159

TeL 332-2645

kraštu*

Pristatymas greitas ir 
garantuota*

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

o šeštadieniai* 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p. ’ 

331 W. Broadvvay 

So. Boston, Mas*. 02127 

Tel. 268-0068 

Vedėjas J. Vaičaiti*

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADVVAY 
South Boston. Mas*

' ?♦*******************#♦♦*#*♦##«♦*
TEL. AN 8-2124

\Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKI UTĖ)

OPIOMETRISTI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
; SOUTH BOSTON, MASS.

****•***•**•****•**♦**♦**#*******

TREČIOJI PRADALGĖ

VARPAS Nr. 7, 168 psl.
Jame rašo dr. J. Pajaujis, 
M. Mackevičius, L. Grinius,

' A. Kučys, dr. K. Karvelis, 
J. Audėnas, dr. 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 
1>° $2.). _____

Tai Nidos Knygų Klubo 
literatūros metraštis, kuri re
dagavo K. Barėnas. Jame 
yra 16 rašytojų eilėraščių, (sieninis), 
atsiminimų, prozos ir kt.
Knyga turi 414 psl.. kaina 
minkštais viršeliais $3.15, 
kietais $3.75.

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

VVorcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš VVorcesterio 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 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite.

Vedėjas A. Schyrinski

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Turime Lietuvos žemėla

pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Miibury SL

VVORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntiniu* tiesiog i* Wcrces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi-

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
-tapestingai taisome laikrodžio* 

Žiedus papuošalu*

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

( Dažau ir Taisau i
jos valdomas sritis- Čia kai- ► „ .x , » . -.j •

n Namus iš lauko ir viduje.bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai.
Siuntiniai nueina greitai ir £
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinė* 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

Paragink savo pažįstamus 

išsirašyti Keleivį. Kaina 

metams $5.

t Lipdau popierius ir taisau 2 
* viską, ką pataisyti reikia. J 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS J 
220 Savin Hill Avs. « 
Dorchester, Mase.

TeL CO 5-5854

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijt 
Programa Naujoj Anglijo, 
ii stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausiu 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis i 

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

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvvay

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

Flood Sąuare. 
Hardicare Co.
Beminką* K. i. ALEKNA
m EAST BROAI)WAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Senjamin Moore Dažai 
Popiero- Sienom*

Stiklas Langam* 
Visokia reikmenys narname 

Reikmenys plumberiam* 
Visokie s-eleiie, daiktai


