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Prezidentas sako, 
kad taikos viltys sustiprėjo

Daugiau taikos vilčių. Apsauga nuo raketų būtina. 

Mokesčius reikia mažinti. Pritaria betarpiškam prezidento 

rinkimui. Smerkia sovietus dėl Čekoslovakijos.

Penktadieni spaudos kon
ferencijoje pirmieji prezi
dento žodžiai buvo apie Ko
rėjos komunistų nušautąjį 
JAV lėktuvą ir ką jis tuo 
reikalu mano daryti.

Kalbėdamas apie taiką 
Vietname, jis pažymėjo, kad 
viltys sulaukti taikos gero
kai padidėjo, bet nereikią 
galvoti, kad taika jau už 
kampo. Pietų Vietnamo ka
rinės pajėgos sustiprėjo, pa-

flfirė istorikas 
K. Avižonis

Balandžio 20 d. staiga mi
rė prof. dr. Kostas Avižonis 
Elon kolegijos, N.C.. istori-į 
jos profesorius. Velionis 
aukštuosius mokslus išėjo 
Kauno ir Berlyno universi
tetuose. Lietuvoj paskuti
niuoju metu buvo Vilniaus 
universiteto istorijos docen-
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Jau patys studentai pradeda priešintis riaušių kėlėjai, s universitetuose, čia kairėje matome Har
vardo universiteto riaušininkus simbolizuojančią iškamšą ir parašą "Lauk SDS I“ O SDS yra ta 
studentų organizacija, kuri visuose universitetuo e vadovauja riaušėms. Dešinėje vienas iš dekanų 
padėjėjų Archie Epps stumiamas laiptais iš riau ininkų užimto namo.

stovesnė ir politinė padėtis, tas, \ okietijoje dėstė Frei-:
Tai veiksniai, kurie gali tei-! buig° ir Pinnebergo univer- •
giamai paveikti ir derybas! sitetuose, o atvykęs į JAV— Sirhan DripaŽintūS 
Paryžiuje ir greičiau priar- • Elon kolegijoje, kur buvo iš
tinti taiką. torijos fakulteto dekanas ir kaltu

Yra vilčių, kad bus gali- turėjo profesoriaus laipsnį. . ..
ma sumažinti JAV karių Jis daug rašė Lietuvių Enci-I -irhanas B Sirhanas pn-! Daibiecių vadovybei ten-. . _ * i i -!•• • ka slinkiai knvnfi en nkinioio

Darbiečiai nori 
suvaržyti unijas

Š. Korėjos lėktuvai nušovė 
JAV žvalgybos lėktuvą

skaičių Vietame, atsižvelgus 
į tai. kiek sustiprėja pačių 
vietnamiečių karinės jėgos, 
stebint priešo veiksmus, ar 
jie mažinami, ir derybų eigą 
Paryžiuje.

Prezidentas pareiškė, kad 
mokesčiai esą peraukšti. Ki
tą savaitę jis pasiusiąs kon
gresui mokesčių projektą. 
Pridėtinis pajamų 10% mo
kestis panaikintinas visų 
pirma.

Jis pritaria, kad preziden
tas būtų renkamas tiesiogi
niais rinkimais, bet abejoja, 
ar su tuo sutiks senatas.

Prezidentas pasmerkė So-

Balandžio 17 d. Chruščio
vui sukako 75 metai, bet so
vietinėje spaudoje niekas to

klopedijoje. j pažintas šen. Kennedžio nu- ka sunkiai kovoti su ūkiniais neprisiminė, o prieš penke-
Palaidotas ten pat balan- žudytoju. Teisėjas atsisakė sunkumais, kurie paveldėti rius metus ištisi puslapiai 

džio 23 d.. Paliko liūdinti paskirti bausmę ir pavedė iš senų laikų. Unijų tarpe būtų buvę apie jį prirašyti.
v ; X_.f  — J   z_*   • 1 »»/\ Š’O'V £«• lt a W
žmona.

Dar visi atsimename, kaip 
Šiaurės Korėjos komunistai 
tarptautiniuose vandenyse 
pagrobė JAV žvalgybinį lai
vą Pueblo. kuris pats buvo 
beveik neginkluotas ir netu
rėjo iš šalies ginkluotos ap
saugos. Už tą ”gražų darbą“ 
Š. Korėja paliko nenubaus
ta, JAV net pasirašė raštą, 
kad tas laivas buvęs Š. Ko. 
rėjos vandenyse, nes kitaip 
komunistai nesutiko išleisti 
į laisvę laivo įgulos, bet tą 
savo raštą vėliau atšaukė.

Nixonas, tada kandidata
vęs į prezidentus, kaltino 
prez. Johnsoną, kad jis ne
davė reikalingo atkirčio Š. 
Korėjos komunistams. Gir
di. negalima leisti ketvirtos 
eilės valstybei taip elgtis su 
didžiąja valstybe. Nenubau- 
dus jos dėl to įvykio, ji bus 
paskatinta ir kitiems pana
šiems veiksmams.

Ir tikrai, praeitą savaitę 
Š. Korėja Japonijos jūrojetai padaryti prisiekusiems ne visi tai supranta, ir daž- Kai šia proga vienas žuraa- 

posėdininkama. nai skelbiami be pagrindo listas jj paklausė, kodėl jmrį tarptautiniuose vandenyse
T ... , j streikai, o tai mažina garny.1 rašąs savo atsiminimų, tai nušovė JAV žvalgybinį lėk
Jam gresia rn.rt.es baus- . R Cbroii.ov., .t..ke. jam ir-

me arba, genausiu atveju, * r -e uu...;—.. ” n l..
kalėjimas iki gyvos galvos. į Todėl darbo ir produktin- loaua<i:nay«

! gurno ministrė Castle pasiū-
•lė suvaržyti unijų sau valia-

♦ # •

Riaušės mokyklose 
nesiliauja I

Harvardo universitete a- 
nie 4.000 studentų susirin- VokieČilį esdekūi
kime nutarta streiką baigti, » »» - ' 
bet negrai ir SDS organiza- paskelbė programą 
cija yra tam priešingi. Pas-: w , -e , • ... . ,
kirtimoji organizaciia pasi- , ^aįar? 
dalino i dvi dalis. Pati kai- ^.okratų partija paskelbs

i vimą ir nelegalius streikus.
Pasiūlymas sulaukė parla
mente ir unijose didelės kri
tikos.

aanaanra hetsumni 
Um Ib Wlatcr.«

tuvą. kuriame skrido 31 ka
rys. Jis taip pat neturėjo pa
kankamos apsaugos. Me
džiaginiai nuostoliai yra 
pustrečio miliono dolerių, o 
žmonių aukų — 31.

Dabar Nixonas jau nekal
ba taip griežtai ir pasitenki
na tik diplomatiniais veiks
mais. Jis pranešė, kad žval-į 
gyba bus vykdoma ir toliau, i 
tik žvalgybos lėktuvus da-! 
bar saugos gerai ginkluoti 
kovos lėktuvai.

RVTH GORDON ia

Kol kas ir naujas Čekoslo
vakijos komunistų vadas 
Husakas nesako, kad sovie
tų okupacija buvo reikalin
ga. Sovietai spaus, , kad pa
galiau patys čekai pripažin
tų ir paskelbtų, kad tai buvo 
būtina. Tada rusai galės pa
sauliui teisintis.

rinkiminę programą. Partija fe['sėjas būUS 
kviečia Rytų Vokietijos ko-! 
munistus tartis, pasirašyti studentus 
sutartį, draudžiančią plėsti!

i • • .. . atominius Brinkius atsižadėti Harvardo universiteto va
k1Sind-kanam nuo atominių, biologinių ir ^ovybė nusileido studentam Čekoslovakijos komunis-
leisti dekanams dirbti. Žo. cheminiu gjnki« taikingai ir sutiko P»ti nebausti suim. tų partijos prezidiumas su-
Mikd^i'n^mLln^d^kt’ sugyventi su komunistais, riaušininkų ir prašyti, mažintas iki 11 narių. Dub-
trukdyti noimalų admimst- reformuotj švietimo ir soči- teisėją juos nuo bausmės at-: čekas jame paliktas,

f« alines programas, duoti teisę leįsti- Bet teisėjas nesutiko,!
rinvvhė J 2Ji vT darbininkams dalvvauti di- sakydamas, kad patalpų už- p iežius
do\ybe y įsai nusileido ka- džių -u bendroviy direktorių ėmimas nėra šeimyninis gin-------**

tarybose. čas, todėl kiekvieno byla
toje konferencijoje buvoi bus nagrinėjama, ir kaltina- 

taikinga nuotaika, nebuvo mas’s bus išteisintas ar nu- 
tokių dideliu ginčų pagrin-! baustas, jei tam bus pagrin
diniais dalykais, kaip prieš: do.
metus partijos kongrese.

Parlamento rinkimai bus;
šį rudeni, ir socialdemokra- Sttko, kad JAV esąs 
tai turi didelių vilčių laimė 
ti.

įioji jos šaka ragina organi
zuoti piketų eilę ir neįleistivietų Sąjungą dėl jos elgesio dek ‘ j , ofisus. Kiek nuo

Čekoslovakijoje (Dubčeko ”e“n^j JL£^da u«m« 
pašalinimo) ir pabrėžė, kad saikesne dalls zada uzimtl 
ateities panašūs veiksmai
gali atsiliepti Sovietijos ir 
JAV santykiams.

Prezidentas smarkiai gy
nė pakeistą sistemą apsisau
goti nuo priešo raketų., nes 
tai esąs gyvybinis tautos ap- - 
saugos reikalas. kurieTingiesiems regrams, 

net buvo ginkluoti. Vadovy
be pasirašė su jais sutartį,
kad netrauks jų atsakomy
bėn už patalpų užėmimą ir 
ten padalytus nuostolius, o 

j taip pat atsisakys nuo bau
dimo seniau suimtųjų de-

gyventojų dauguma—pro_ monstrantų. 
testantai. Katalikai skun- Atlantos universitete 100 
džiasi, esą protestantų visaip nes1^ studentų 2 \alandas 
skriaudžiami, todėl ten įvai

Dideli neramumai 
Siaurės Airijoje

Ji priklauso Britanijai, jos

rūs nesusipratimai nėra nau
jiena. O paskutiniuoju metu 
prasidėjo padegimai ir kito
kie sabotažo veiksmai. Poli
cija nenajėgia palaikyti 
tvarkos. Ten stovi 5.000 bri
tu kariu, ir žadama dar dau
giau atsiųsti.

"Padorumo“ mitinge 
100 sužeistu

laikė suėmė universiteto! 
trustistus, reikalaudami uni- į 
versitetą pavadinti Kingo j Pradeda bruzdėti 
vardu.

Stanfordo universitete jau 
8 dienas studentai laiko už
ėmę elektronikos laboratori-
J?- uiUdil. . z '

C oI^pĮįij^s.;yniyf 
dentu užėmė filosofijos fa
kulteto rūmus. Reikalauja
ma. kad i universitėta priim
tų kiekviena, kuris tik pra
šosi, o ne tik geriau baigu
sius vidurininsias mokyklas

meksikiečiai

popierinis tigras
Pietų Korėja nusivylusi į

P. Vietnamo prezidentas 
Thieu pareiškė, kad vietna
miečiai ginsis ir tada, jei są
jungininkai pasitrauks iš P. 

prel. Antaną Vietnamo. Jis paneigė tvir- 
Deksnį, St Louis East, lietu.! tinimą, kad tik vieni ameri- 
vių parapijos kleboną, pake- kiečiai tekovoja. Vietnamie- 
lė į lietuvių katalikų Euro- čių įnašą patvirtina ir šitie 
poje vyskupus. Kun. A. faktai: 1968 m. vietnamie- 
Deksnys gimęs 1906 m.. Jis čių žuvę 34,000, o sąjungi- 
yra Freiburgo universiteto „inkų 16,000; šiais metais 
filosofijos daktaras. per 3 mėnesius vietnamiečių

* * * žuvę 6,000, o sąjungininkų

Prancūzijoje karinė tar-1*» 
nyba Mtrumpinta iki 12 mė- Rytiniam. Paki.t.n. .iau- 
nėšių (buvo 16 menesių). viesulas padarė milžinii-

• • e

dėl prez. Nixono atkirčio Š. } 5^?.™’ .tu° .de kų nuostolių. Jau žinoma,
nušovi-t S:u,le r1*1*®™? n"; kad žuvo 550 asmenų, 4,000Korėjai už lėktuvo 

mą. Jos vienas aukštas ka
rys pasakęs, kad dabar JAV 
sunkiai gali išvengti būti va
dinamos popieriniu tigru.

kikams prieš balandžio 27

d
a . . f • BUZeiSlB.• busimą referendumą. • • •

* t *
JAV gyvena apie 5 milio

nai meksikiečiu. Ju daugu
ma* gyvena Kalifornijoje.

'Arizonoj ir Colora- 
doV .ffl?medžiaginė padėtis 
labai bloga, nes daugiausia
dirba vaisiu ir žemės ūkiuo- SmerKlū SOlieiUS 
se ir nėra organizuoti.

Italijos komunistai

Italijos komunistų partija,

General Motors pareikala- 
Daugely Prancūzijos mies- vo grąžinti pataisyti 4,000 

tų krautuvininkai ir nestora- mokyklų autobusų, kurių 
nų savininkai paskelbę *|rąi- į stabdžiai su trūkumais, 
ką, protestuodami dėl aukš-, * * *
tų mokėsiu, y Kanada yra linkuti ui-

megzti diplomatinius santy- 
Buvusio prezidento Eisen- kius su komunistine Kinija. 

howerio našlei leista veltui Sutinkanti tai padaryti ir KiPaskutiniuoju metu ir jų kuri turi pustrečio miliono , T . .. M _ ...
Baltimorėj skirstantis iš j Visur riaušėms vadovauja i tarpe pasireiškia vi3 daugiai? nariu, pasmerkė Sovietų Są- !av.° ,<a,*lcu»- J* mj»- Netrukus _tuo reikalu

’padorumo“ mitingo, kuria- Demokratinės Visuomenės protesto balsų. Jų nelaimė, junga dėl jos veiksmų Čeko-! "audoJatl visu prezidentų ir derybos prasidės Stockhol-| 
me buvo 40,000 jaunimo, organizaciios (SDS) studen- kad dar neturi tokio vado, Slovakijoje (Dubčeko paša- pre«dentM žmonos, me. Tokių santykių norėtų

SACR ALBERT9ON la **!*• 
•aSJecl Wm Rmm.”

Filmų aktoriai, kurie šiemet ap
dovanoti Osraro premija.

nežinia dėl ko kilo tokios i tai. Policija, sako, turinti į kuris pajėgtų visiems vado- 
muštynės, kuriose 100 asme- aiškių duomenų, kad ji yra vauti. Kol kas tėra tik aiški
nu sužeista ir 80 suimta. : komunistų vadovaujama. rų vietovių vadų.

•linimo) ir reikalauja grąžin
ti Čekoslovakijai pilną ne
priklausomybę.

pradedant prez. Washingto- ir Italija, jau antroji Nato 
no žmona. valstybė.I

rn.rt.es
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Maskva vis stipriau kala prie 
kryžiaus Čekoslovakijos laisvę

Kai daugiau nei prieš metus Čeko4&^$j^bmx> nu
verstas Maskvos padlaižis Novotnij ir jo vietą už£)nė Dub- 
čekas, pasiryžęs vesti kraštą demokratiniu keliu. Maskva 
dar ilgokai nesiryžo imtis griežtų priemonių čekams su. 
drausti. Tik praėjusi rudeni ji kraštą jau okupavo. nors 
vis dar nedrįso Dubčeko pašaliniti, nes neatsirado išdavi
ko. kuris būtų sutikęs užimti Dubčeko vietą. Taigi ir sovie
tų įguloms esant, čekoslovakai dar turėjo daug laisvių. O 
tai Maskvą labai erzino, ypač, kad ji matė. jog visas kraš
tas, labiausiai studentija ir darbininkija, nekentė okupan
to. Maskvą ypač erzino prieš rusus nukreiptos demonstra
cijos, per kurias buvo užpulta sovietų lėktuvų linijos Įstai
ga ir apdaužyti keli raudonarmiečiai.

Ir štai dėl viso to buvo apkaltintas Dubčekas ir Įsaky
ta ji pašalinti.. Maskvai spaudžiant ir grasinant, praeitą
ketvirtadienį Čekoslovakijos komunistų partijos centro Į "Mus puola ne tik im- dezinformacijos 
komiteto posėdy Dubčekas buvo pašalintas i: jo \ ieton perialistinė propaganda, bet mis. 
paskirtas Gustavas Husakas, taip pat slovakas, kaip ir įr "kairieji“ ir dešinieji o-

' r<S.'X

Raudonuji Kinija priėmė naują konstituciją, kurioje 
numatytas dabartinio diktatoriaus Įpėdinis. Kairėje da
bartinis diktatorius Mao Tse-tungas, dešinėje jo Įpėdinis 
dabartinis krašto apsaugos ministras Lin Piao.

Kas A. Sniečkų jaudina

SPAUDĄ BEVARTANT

i ———— —- — —_ —— — j piktatūra turi diktuoti ar
ba nvkti. Pramoniniai atsi
likusi Sovietija gyvena itam- 

neigiamai veikia. Jau vien pasivyti Amerika. Todėl 
rtik pati prievarta iššaukia ?ovietij(į stebėtojas Har- 

A. Bimba Laisvėj hbatan- P^sjpnesinimą žmoguj, nois var(jo uriveiiiseto profeso-
džio 15 d. rašo: 11 1JH'rius ekonomistas Gerschen-

} „Plačiai kalbanwi«<B|faį^į^q kiatišyfi. Trėt ta prie- kronas mano, kad ši Įtampa 
J siekimą Vietname karo ‘'pa- nepakeltas nei jo ga.- (kn. jj,rarn (ųkta;ūią spirs ne
liaubų. Reikėtų sulaikyti“f1 J° nusl!?tatymo> nykti, bet diktuoti. Laipsniš- 
mūšius, reikėtų sustoti vieni ?*! pagaliau pastangų ją ko -r ramaus santvarkos pa
kitus žudžius.' i kaiP pakreipti savo kkimo lauk{i ?ak<x būtų ne.

Ir kas gi to netrokšta? jnaurtaL j išmintinga. Tai jis dėsto šio-
Bet ne visos paliaubos y-' „Rusų pastangos surusifi- mis dienomis išėjusiame są

rą abiem kariaujančiom pu- kuoti lietuvius turbūt bus be- vo raštų rinkinyje „Continu- 
sėm išganymas. Dažnai pa- vaisęs šioje generacijoje,' itv in Historv and Other Es- 
liaubos reiškia vienai pusei nes tėvų ir natūralios aplin- says.“
pralaimėjimą“. į kos Įtaka yra dar labai stip- * * *

Bimba sako, kad dabar ri tautinės dvasios išlaikvj Amerikos istorikų orga-
tokios paliaubos reikštų me. Bet tas rusifikacijos pro- nas „The American Histori- 
Liaudies Fronto pralaimėji- cesas vis dėlto slenka pir- cal Revievv“ iš mūsų akade- 
mą. Vadinasi, reikia toliau myn visokiais keliais. , miku leidžiamo „Lithuanus“

Kas kitur rašoma
BIMBA NORI DAUGIAU rusų kalbos, lietuvius labai 

* KRAUJO neigiamai veikia. Jau vien

pnemonė-

Dubčekas. Maskva tuo žygiu patenkinta, ir Brežnevas portu nista’i tarptautiniame „,Qard° 
Husaką pasveikino. Husakas laikomas gudriu vyru, bet darbininku judėjime, faktiš- . . • ,7. 1 . a. u?‘
gero su sovietais sugyvenimo sahmnKU. Jis dabar vykdys1 kai stoie į antitarybines po- kajba jungtinėse Amerikos 
Maskvos Įsakymus, tikėdamasis, kad* gal dėl to sovietai zicijas"... , Valstijose ir kitose kapita-
ištrauks iš Čekoslovakijos savo kariuomenę. _ i Taip guodėsi Antanas lietinėse šalyse veikia dau-

Bet niekas nežino, kokių dar reikalavimų turės Mask- Sniečkus Maskvos žurnale gybė lietuviškosios reakci- 
va ir kiek jų bus linkęs Husakas vykdyti. Be to. ar jam pa- Paitijnaja žizn (Partinis gy- nės emigracijos centrų. Jie 
vyks apraminti profesines sąjungas ir studentiją, dar re- venimas) šių metų 1 nrJ išleidžia nemaža knygų, 
aišku, nors prof. sąjungų (5 su puse mil. narių) vadą Po-' Straipsnis perspausdintas J laikraščių, žurnalų. Buržua- 
lačeką Įtraukė Į centro komitetą. Kai šie žodžiai rašomi, Vilniuje leidžiamo Komu-; zinė propaganda Įžūliai 
ateina žinios, kad studentai ir kaikurios darbininku unijos ni~tO §• m- 2-jne nr. Besi- į šmeižia tarybinį gyvenimą 
vėl rengiasi protesto demonstracijoms. Husakas paskelbė,į guosdamas gana aukštai iš- Lietuvoje, mūsų šalies tau

kėlė ir lietuvių išeivijos veik
lumą, žinoma, negailėdamas 
jam visu žinomų blogybinių 
apibūdinimų, būtent:

„I ši vieningą nukreipto

kad jis ir tas demonstracijas išsklaidys, bet, žinoma, tai 
sukels krašte dar didesni nepasitenkinimą Husaku, nes 
juo jau ir dabar žmonės nepasitiki.

Viena aišku, kad Maskva reikalaus vis daugiau var
žyti žodžio ir kitas laisves. Jau ir dabar grąžintas stiprus . , .
cenzūros apinasris spaudai, radijui ir televizijai. O jei ai' *1-ųjujigą smeiz-
Husakas Maskvos neklausys, tai rusai suras būdu ir jam f? ir T.!1.0 srautą įsijungia ir 
pašalinti. nes Maskvai reikia paklusnaus tarno ir Č.ko.
slovakijos laisvės išdaviko. mastu remia ir aršūs Jungti-

Tuo tarpu kraštas gyvena viltimi, kad sovietai dai Valstybių bei kitų kapi- 
nevartos savo karinės jėgos ir visos valdžios dar neperims talistinių valstybių reakcio- 
netarpiškai Į savo rankas, o reikalaus tik vykdyti isaky- nieriai. Jie organizuoja „pa
muš. Bet kaip ilgai ta Maskvos kantrybė tęsis, nežinia, vergtųjų šalių savaites“ 
Kažkurie politiniai korespondentai samprotauja, kad, ki- (prie pavergtųjų imperialis- 
lus krašte neramumams, Maskva gali tikrai pasinaudoti tai priskiria ir Pabaltijo res-
proga pati perimti visa Čekoslovakijos valdžią. j publikas), rengia įvairias su-
r ® 1 I eigas, naudojasi masines

Vlikas mūsų laisvės sargyboje
Balandžio 11 d. Įvykusia- joj Wa»hingtone) bendry- 

me Vliko tarybos posėdyje kiškai pasireiškiančiu susi- • 
V. Alksninis (LLKS atst.) domėjimu Sovietijos siūly-! 
padarė pranešimą apie gali-Į mais. Vliko valdyba prašė1 
mybes arčiau bendradar- politikos bei teisiu komisiją • 
biauti su Ukrainos laisvės skubiai parengti išsamų me-} 
kovos veiksniais. Politikos ir merandumą, kuriame turėtų' 
teisių komisijos pirm. S. Lu- būti Įsakmiai atkreipiamas! 
šys pateikė analizę Vliko: galimose Rytų-Vakarų blo-į 
seimo nutarimo, kuriame pa- Į kų derybose dalvaujančiųjų! 
geidauta, kad taryba dau-į dėmesys j būtinumą nepa-' 
giau atsidėtų Vliko darbų’ mtrfti Lietuvos bei Baltijos

kariauti, dar lieti kraują.

O KAIP YRA SOVIETŲ 

SĄJUNGOJE?

1 žurnalo pernai terado vieną 
straipsni, naudinga savo bi
bliografijai. Tai pavasarinio 
numerio Romualdo J. Mi
siūno „Versailles and Me
ntei“, kur Įrodinėjama, kad 
sukilimas buvęs paveikios- 
nis suteikti Lietuvai uostą, 
negu Versailles sutarties 
posmas, atėmęs Klaipėdą 
nuo vokiečiu.

„Tos pastangos ir jų re- 
i zultatai jaučiami jau dabar.
; Pav., kai Vilniuje Įeini i 
krautuvę ir prašai duonos ar 

j kas ten bebūtų, pardavėja, 
i kuri yra rasė, apsimeta ne- 

A. Bimba labai susirūpi-1 suprantanti, o jei supranta
nęs (Laisvė, bai. 15 d.), “ar — neatsako. Ji laukia, kol 
kareivis turi visiems kitiems paprašysi rasiskai, ir tik ta- 
amerikiečiams konstitucijos da patarnauja, jei tai patar- 
garantuotas cicilines teises? navimu galima vadinti. Ki- 
Ar jaunuolis, paimtas Į ka- tą kaitą žmogus, nenorėda- 
riuomenę, tampa beteisiu mas sugaišti laiko ginčytis, 
sutvėrimu?“ Jam būtų ido- krautuvėje jau automatiškai 
mu, ką tuo reikalu pasakys kalba rusiškai. Po ilgesnio 
Aukščiausias teismas, bet jis laiko jis jau savaime prie to . .

r M .... -■ netiki, kad tas teismas aiš. pripras ir nebegalvodamas Lietuvos pramonini vystv- 
”? T?.,’?“ kiai tuo reikalu pasisakys. I kalbės rusiškai.

Mat, — ’ Neseniai keletas Taigi pavoju? vra toks, 
kareivių tapo nubausti kalė- kad laikui bėgant rusicizmas 
jimu už tai. kad jie armijos nejučiomis paskleis savo ita- 
barakuose viešai kritikavo ka kasdieniniame gyvenime 

rafinuok kovoSS‘būdų“’"“ji 'aidžios poBtiką ir Vietna- ir lietuviai, taip pat nejučio- 
spekuliuoja atskirais neiš- f ™J Armijos vado^be mis, jai pasiduos.
spręstais klausimais bei trū- Pas T mai? ?is Rusu gabenimas ’ LietuvakPuįais musu darbe, iškrai- o lietuj-į Rusiją irgi .į

£j°, stengiasiaUj^Ii į™8 klausimais, kaip vai-, bai Pavojingas.

lahnPėihnais Savo klastin- kiti didieji šalies reikalai“. į sitetą. gauna darbo paskyri- tai Keleivio administraci jo- 
tiv-iaia ii o variai 1 Taipiašo A. Bimba. Bū- mą. Dažnai pasitaiko, kad ie galite gauti šias tinkamas

traguoia" liūdnai išgarsėtu- tų Iabai !domu- iei A- Bim-: tenka dirbti už Lietuvos ri-; knvgas:
^mokslo ir kultūros ”dU; ba savo skai-; bu - Rusijoje ar Latvijoje -p,, Cemetery of N.tion,

tytojus. kaip tas reikalas ar kitur. Per trejus metus jis in Siberian Tundra bv H 
S JO

tų draugystę, priešpastaty
dama jai buržuazini nacio. 

Mes
me, ko siekia buržuaziniai 
nacionalistai. Buržuazinė 
propaganda mėgina kurstyti 
nacionalistines ir šovinisti
nes nuotaikas, griebdamasi

Vokiečių žurnale „Zeit- 
?<krift fuer Ostforschung“, 
birželio numeryje (1968) y- 
ra J. Obereo straipsris aoie-

mąsi nuo 1945 metu ir to 
vystymosi paiungimą Sovie
tijos ekonomijai.

Žiūrovas

Ką dovanoti?
Jpimi vra reikalas ameri

kiečiui padovamti knv<?3.

deologizavimo“ teorija, teig-1 • j’ ,
dama. kad "deideologizaci-: ^tvarkyta. °. ą°vina™e lenfioaf gali pasiduoti nau-i Tautv,i»a, 112 psl., kaina

laisviausiame krašte — So- jos aplinkos įtakai, per tuos 75
1 vietų Sąjungoje. Ar tenai metus nevienas apsiveda ki- • 

ntv-oik-no" .raudonarmietis kareivinėse; tatautę ar visai nebegrįžta' Tundra Talės, Manvland
d P ' Įgali kritikuoti Kremliaus 1Į Lietuvą“. i Books leidinys paaugliams
Labiausiai Sniečkų jaudi- Į valdovus, ar gali laisvai pa-J Palyginusi Lietuvos ir a_ pa«i*ka>tyti anglu kalba a- 

na iš užsienio girdimų ko- sakyti savo nuomonę kad ir, i merikos sąlygas lietuvišku-i •rvven’m^ tolimoje šiau- 
mentara patikimumas. Esą: į pavyzdžiui, neseniai Kini jos j mui išlaikyti, J. Raslavičiū- 17S *Mld kreidini m#* 

„Buržuazija naudojasi vis' P^teny kilusių susirėmimų daro tokias išvadas:

ja“ vykstanti šiuolaikinės 
mokslo ir technikos revoliu

planavimui, o valdyba vyk
dymui. 0 valdybos vice- 
pirm. J. Audėnas padarė 
pranešimą apie valdybos 
veiksmus.

V. Alksninio pranešime 
iškeltieji pasiūlymai perduo
ti išsamiau apsvarstyti ir su
formuluoti politikos-teisių 
komisijai. Tai pačiai komisi
jai perduotas išsamiau ištir
ti ir seimo iškeltasis suma
nymas Vliko seimus šaukti 
kasmet kitoje vietoje. Dėl 
tarybos bei valdybos darbo 
tos komisijos pirmininkas iš
dėstė nuomonę, kad seimo 
praktikoje ir vykdomas. Jis 
kaip pavyzdį nurodė Vliko 
tarybos suformuluotas išva
das dėl laisvėje esančiu lie
tuvių santykiavimo su So
vietijos nelaisvėje esančiais 
tautiečiais.

Valdybos vicepirmininkas 
J. Audėnas išdėstė Vliko 
valdybos susirūpinimą nau
jaisiais tarptautinės politi
kos vėjais, ypač nauju So
vietų Sąjungos skatinimu su
sitarti Europai dėl visiško 
jos saugumo ir Europoj bei 
Amerikoj (ypač bai. 9-10 
vykusioj NATO konferenci

jų teisių politiniuose Eu
ropos santykiuose.
O Be tof taryba buvo pain. 

formuota apie Vliko valdy
bos su Lietuvos Laisvės Ko
mitetu numatytojo simpozi
umo rengimą, apie Vliko 
valdybos rengiamą Politini 
jaunimo seminarą birželio 
7-8 d. New Yorke, i kuri 
kviečiami JAV ir Kanados 
lietuvių jaunimo organizaci
jų atstovai bei paskiri jau
nuoliai, ir apie Vliko pirmi
ninko dr. J. K. Valiūno da
lyvavimą PLB valdybos po
sėdyje Clevelande kovo 11 
d., kur, išrinkus naują PLB 
pirmininką, buvo aptarti 
Vliko-PIJI ^eadiądąrbiavir 
mo klausimai. Išryškinta, 
kad PLB pripažįstą rezisten
cini Vilko pobūdi, jo vado
vavimą politinei veiklai, ir 
kad Vliko organizacinės 
santvarkos klausimą PLB 
valdyba laiko Vliką suda
rančių grupiu reikalu.

Šiame Vliko tarybos po
sėdyje iš eilės pirmininkavo 
Algis Vedeckas (Ūkininkų 
S-gos atst.), sekretoriavo
Tomas Sperauskas (LTS 
atst.). (Elta)

rafinuotesniais metodais, 
maskuodamas! apsimestiniu 
objektyvumu. Jeigu anks
čiau buržuazinė propaganda 
mėgino šmeižti visus socia
lizmo iškovojimus, tai dabar 
buržuaziniai nacionalistai ir 
jų šeimininkai — Anglijos, 
Vakarų Vokietijos ir Ameri
kos imperialistai — nenei
gia laimėjimų, kuriuos Lie-

klausimu, jeigu ta jo nuomo
nė yra priešinga jo valdžios 
nuomonei?

Astronautas \eil Armstrongas 
bus pirmasis žmogus, kurio ko
jos atsistos mėnulyje, ten nu
skridus Apollo 11. Numatyta, 
kad jis su pulk. Edvinu Aldri. 
nu mėnulyje išbus 2 vai. 40 min. cializmo statvbos

AR LIETUVA YRA 
RUSINAMA?

Įdomu, kaip Į tą klausimą 
atsako jauna skautė akade
mike Jolanta Raslavičiūtė,

reje, 175 pusi. kreidiniame 
popierių i e. kietais viršeliais, 
kaina $5.00.

„1. Lietuvoje lietuvių per-! 
švara sulėtina rusifikacijos jjmeless Lithuama pa- 
procesą. Amerikoje tuo tar-ij**® buvęs JAV atstovas 
pu svetima Įtaka greitesnė,} Lietuvoj Owen J. C. Norem, 
nes čia lietuviu yra mažuma. ^99 P»L. kaina $4.

n T. . . .... .. Tai labai gera dovana ne-2. Lietuvoje rusifikacija 'mokantiems IieklvHkaj. bpt 
eina drauge su politine ita-i norin(iemg susi žinti su 
ka prievartos keliu. O pne-’ T { f 1
varta išsaukia pasipriešini
mą. Amerikoje yra laisvė,} „Selected Litbunian Sbort 

Stories“ (21 autoriaus), 280tu va pasiekė, žengdama so- turėjusi progos neseniai ap- kurio^ apsvaiginti žmonės į 
ni9uiA UK„ TO lnnkvti T iptuvo Tai sužino, netenka skatinimo kovoti, P«L. kaina $5.00.keliu, jie 
net pasiruošę žodžiais pripa
žinti socialistinę santvarką 
Lietuvoje su ta sąlyga, kad 
pastaroji išstos iš Tarybų 
Sąjungos sudėties ir atsisa
kys draugystės su rusų tau
ta. O ką tai reiškia praktiko
je. nesunku suprasti — so
cialistinės santvarkos nuver
timą, lietuvių tautos paver
gimą“.

(Elta)

KNYGŲ MYLĖTOJAMS

Ką tik gavome Draugo 
premijuotą Jurgio Gliaudos 
romaną „Liepsnos ir apmau

lankyti Lietuvą. Tai sužino
me iš Naujienų balandžio 9 
dienos laidos.

Ji sako, kad Lietuvoje lie
tuviai sudaro daugumą, to
dėl jiems kasdieninis gyve
nimas nėra atskiltas nuo lie
tuviškų pagrindų. Ten mo
kyklose dėstoma lietuviškai, 
visi kalba, dainuoja ir gal
voja lietuviškai.

„Bet ir Lietuvoje yra sve
timos Įtakos pavojus“, sako 
J. Raslavičiūtė, „nes rusai 
visą laiką stengiasi sutruk
dyti tas palankias sąlygas 
(lietuviškumo išlaikymo)/ 
Kartu su savo politine ideo
logija jie primeta ir rusų 
kalba, rusu istorija ir litera
tūrą bei kitus mokslus. Ki-

nes nėra priešo.
3. Lietuvoje gyvenimas 

vyksta natūralioje lietuviš
koje aplinkoje, kurios svar
biausias veiksnys yra nuolat 
vartojama lietuvių kalba. A- 
merikoje aplinka yra sveti
ma, joje lietuviškumas išsi
laiko tiek, kiek pastangų 
jam išlaikyti lietuviai pade
da. Lietuvių kalbos vartoji
mas čia irgi labai ribotas ir 
reikalauja „ekstra“ pastan-

1i “I be Herdsman 
1 Linden Tree“ 

vės), 128 psl.

gu“« -1 <
•M ‘jJiitr '.i

and the 
(Vinco Krė- 

., kaina $3.95.

„Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas, M. Katiliškis. A. 
Landsbergis ir I Šeinius), 
209 psl., kaina $4.95.

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

Vytautas the Great Grand 
į Duke of Lithuania hy dr. Jo- 
i'seph B. Končius, 211 psl., 
psl.. kaina kietais virbeliais 
$3.00, minkštais $2.00.

„Lithuania land of hc. 
roes,M paraše L- Valiukas, 
kaine <4 75

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Jurgio Gliaudos „Drau
go“ premijuotas romanas 
„Liepsnos ir apmaudo aso-} Awakening Lithuania, a 
čiai“. Aplankas P. Jurkaus.' «" *be rise of modem 
Veikalas 304 psl., kaina $4/ Lithuanian nationalism by 
išleido Lietuviškos Knygos Jack J. Stukas, 186 psl., kai- 
Klubas, 4545 W 63rd St., na $5.00.
Chicago, III. 60629. šis ro-1 POPULAR LITHUANI- 
manas gaunamas ir Keleivio AN RECIPES. parašė Jura 
administracijoje. Daužvardienė, kaina $2.50.

1 • teip tariant rusifikacija
304 psl., kaina vvksĮa vj3ajs frontais: poli- 

S54.OO. ! tiniu ir kultūriniu.
j „Bet lietuviai priešinasi 

Konkurso komisija laiko, rusifikacijai. Nenatūralus

do ąsočiai“,

Buvęs ilgus metus New Yorko Į 
majoras Robertas Wagiteris (de-' 
mokratas) vėl stato savo kandi- ji ir vienu geriausių šio au-
datūrą. toriaus veikalų.

i

reikalavimas, kad visi mo
kiniai Lietuvoj jau antroj 
klasėj turi pradėti mokytis
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas
KAS GIRDĖTI NEW YORKE

Margučių parodėlė APIPLĖŠĖ MASPETHO

Lietuvių Darbininkų D-ja BAŽNYČIĄ

margučių parodėle kartu su Per Velykas plėšikai iš 
vaišėmis tikrai gali pasigir- Maspetho bažnyčios, kurios 
ti ir pasididžiuoti. Jau kelin- klebonu yra prel. Jonas Bal-‘ 
ti metai, kaip tokia parodėlė kūnas, pagrobė apie $3,500.! 
ruošiama, ir kasmet ji vis "Darbininkas“ tą įvykį ši-' 
daugiau svečių susilaukia, taip aprašė :
Tiesa, margučių parodon ne- • "Apiplėšimas įvyko per 
daug atnešama. Pasirinki-į 12:15 vai. mišias. Prie alto-1 
mas mažas ir ne taip įdo- riaus mišias konsekravo 
mus. Ji tik pramoga kultū-' prel. J. Balkūnas su savo vi
lingai pasisvečiuoti, su sa-! karu. Tuo metu netoli alto- 
vais tautiečiais pasimatyti,• riaus, mažam kambarėly, 
šnektelti. Seniau atsilanky-. kolektoriai skaitė pinigus,

Mirė Vincas Kalvelis

davo veik išimtinai darbo 
žmonės, ir tai pagal profesi-; 
ją dauguma siuvėjų. Dabar 
jau re tik margučių parodė-

surinktus tą dieną per pa
maldas. Į kambarį įėjo du 
vyrai su saulės akiniais ir 
paklausė, ar galį pakeisti

Vincas Kalvelis jaunystėje 
.........r—

le. bet ir Lietuvių Darbinin- jiems pinigų. Kolektoriai, 
kų Draugija susidomėta ir i nieko neįtardami, sutiko, ir.
sviesuomenės tarpe — susi
laukta naujų narių, jau besi
darbuojančių kitose srityse. 

Vaišių metu buvo ir kalbų.
Tarp daugelio kitų, pažymė-1 
tini šie kalbėtojai: ilgame
tis unijų veikėjas Zavatskas,

kai pradėjo keitimą organi
zuoti, du svečiai išsitraukė 
pistoletus, liepė pakelti ran
kas aukštvn. Pačius kolekto
rius suguldė ant žemės, pa
sigriebė pinigus ir išėjo. 

"Prel. J. Balkūnas dar ne

ties. Ir tuo metu, kada dalis 
narių nuėjo į komunistų ei
les, velionis pasiliko ištiki
mas sąjungos siekimams ir 
padėjo sąjungai atsigauti pc 
jai suduoto smūgio.

Kai sąjunga sukūrė Lite
ratūros Fondą, velionis tuoj 
tapo jo uoliu rėmėju.

Aiškių pėdsakų velio
nis paliko ir SLA. Jis ir čia 
buvo veiklus narys, dažnas 
seimų dalyvis. Neseniai jis 
spaudoje buvo iškėlęs minti, 
kad reikalinga sukurti lie
tuvišką sodybą, kurioje ga- 

i lėtų gyventi į pensiją paęi- 
t trauke viengungiai, kurioje 
I būtu biblioteka, salė susirin
kimams ir kitos priemonės 
dvasiniams poreikiams ten
kinti.

TAS DUONOS

Prezidentas Nivonas metė pirmąjį kamuolį Wa shingtono stadione, pradedant beisbolo rungtynes. 
Greta jo Senator komandos vadovas Ted Williams.

Jis rėmė Balfą, dalyvavo 
įvairiose kitose draugijose 
ir jose veikė taip, kaip išma
nė. Atletų Klubas ii net gar
bės nariu buvo išrinkęs. Jis 
visur dėjosi, turėdamas tik 
vieną tikslą. — padėti savo 
tautiečiams šviestis, kultū
rėti, medžiaginiai stiprėti, 
iš tų organizacijų netykoda- 
mas asmeninės naudos.

Velionis buvo didelis dai
nos, muzikos puoselėtojas. 
Dar prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą gyvendamas Hartfor
de, jis buvo suorganizavęs 
chorą, pats išsimokęs groti 
smuiku.

V. Kalvelis kelis kartus 
lankėsi nepriklausomoj Lie
tuvoj, savo tėvų sodyboj, 
broliui padėjo gražiai su
tvarkyti ūki. Aplankė jis ir 
okupuotą Lietuvą. Paskutinį 
karta gųždamas iš Lietuvos, 
atsivežė ir žemės iš Gedimi
no kalno, kad ja būtų pa
barstyta jo amžino poilsio 
vieta.

O tą vietą jis jau iš anks-
merikos gyvenime, nors ir, t0 buvo pasirinkęs Chicagos 
naudoiamasi plačiomis poli-j Lietuviu Tautinėse kapinėse, 
tinėmis laisvėmis, yra daug; j,s įg anksto buvo patvarkęs, 
kas taisytina. Tas atvedė jį, fcad jo palaikai būtu sude- 
į Amerikos Lietuvių Sočia-j 8įnti ir pelenai nuvežti į mi- 
listų Sąjungą, kuri anuo me-į nėtas kapines. Jis paliko ir 
tu labai plačiai veikė. Jos ei-1 užrašą, koks turėtų būti iš- 
lėse jis pasiliko iki pat mir- rašytas jo antkapy, būtent:

Lietuva — mano gimtinė, 
Amerika — tėvynė.
Kaip mokėjau ir galėjau. 
Jų žmonių laisvės kovas 
rėmiau.
Praeivi!
Tęsk mano darbus toliau. 
Kas aš — tu būsi.
Kas tu — aš buvau. 

Velionis savo laidotuvių

sudeginti kre-

Balandžio 7 d. staiga mi
rė Vincas Kalvelis, gimęs 
1888 m. birželio mėn. Papi
lės valsčiuje. Jo palaikai ba 
landžiolO d
malonume.

Iš paskutinių su velioniu 
atsisveikinimų išryškėjo ve
lionio asmuo ir jo mūsų vi
suomenei paliktas indėlis. O 
tų kalbu buvo daug. A. Aka- 
bas kalbėjo Lietuvių Atletų 
Klubo vardu. St. Briedis — 
Lietuvių Darbininkų Dr-jos, 

gučių parodėlę. Ji ilgus me- apiplėštos dvi kitos bažny- E. Mikužytė — SLA. J. Pa
tus LDD valdybai sekreto- čios — kongregacijos 85 ke
liavo. Prisiminus, kad liko; p0 ir 91 gatvės sankrvžoie ir 
vieniša (jos mylimas vyras! šv. Onos bažnyčia Flushin. 
mirė Floridoj) ji labai susi-; ge>
jaudino, ir net ašara ištryš- Kongregaciios bažnvčioje 
ko. čia buvo nepamiršta pa- vandalai sunaikino jos vidų. 
gerbti sustojus ir susikaupus išsvaidė velvkiniu gėlių puo- 
mirę draugijos nariai — Jo- dus, sudaužė indus, žodžiu.

taip viską bažnyčioj sujau
kė. kad velykinės pamaldos 
turėjo būti rūsyje — sporto 
salėje.

Lietuvos atsiminimų radijo' buvo baigės mišių, kaip jam 
vedėjas prof. J. Stukas, SLA1 kolektoriai pranešė šią 
iždininkė E. Mikužytė, LDD “linksmą“ velykinę žinią, 
sekretorius Šateika, D. A-( Buvo tuoj pašaukta polici- 
verka, Diržienė. Buivydienė. (ja.“
iš Floridos atvykusi į tą mar-i Ta pačią diena dar buvo 
tničin narndelp .Ti ilonis me-

nas Buivydas. Vincas Kalve
lis ir kiti.

Geresniems margučiams 
atrinkti ir dovanėlėms pa
skirti buvo sudaryta komisi
ja : H. Kulberienė, E. Miku
žytė, prof. J. Stukas ir kiti.

Pirmoji dovana už gražiai

Kultūringa Atvelykio 

popietė

Lietuvių Moterų Klubutautiniais raštais išmargin 
tą margutį atiteko A. Pet-! Federacijos New Yorko klu
raškai, antroji — S. Šilbaio- 
riui ir trečioji — A. Petraš- 
kienei.

Vaišės užtruko ilgokai, 
nes niekas nenorėjo greitai 
skirstytis. Juk tokia graži 
proga pasimatyti su savo bi
čiuliais ir pasipasakoti, kas 
"ant širdies guli“.

kalga — Amerikos Lietuvių 
Socialdemokratų centro ko
miteto. Sims— Piliečių Klu
bo, V. Žukauskas — Meni 
ninku S-gos ir t.t.

J JAV Vincas Kalvelis at
vyko 1908 m. būdamas ma
žamokslis, neturėdamas jo
kio specialaus išsilavinimo. 
Čia jis atspėjamu nuo darbo 
metu ėmė stropiai mokytis. 
Pagaliau, baigęs laikrodi- 
ninkvstės institutą Philadel- 
phijoje, įsigijo pelningą spe
cialybę.

V. Kalvelis greit įsijungė 
į lietuviu visuomeninį gyve
nimą. Jo būta pastabaus 
žmogaus. Jis matė. kad A-bas balandžio 13 d. sukvietė 

apie 150 tautiečių savo jau 
tradicija tapusio velykinio 
stalo prisiminti. Valgiai — 
tai ne fabrikuos gaminti, bet 
pačių narių rūpestingai ir 
skaniai paruošti. Todėl čia 
visuomet turį šiai šventei 

j sentimentu asmenys mielai
Beje, jaunimo nebuvo ma-1 lankosi. Gi šiemet mielos 

tvti. O jam būtu buvus gera | klubietės ta visuomet malo- 
proga išgirsti iš senosios į nią popietę padarė išskirti- 
kartos, kokiais rūpesčiais j ną. Tai buvo tikra pavasario 
jai teko gyventi, kokius sun-, šventė, kurios kaltininkas— 
kumus nugalėti ir kokio at-Į klubo valdybos pakviestas 
sparumo nestokoti, kad ne- j rašvtojas Juozas Petrėnas— 
prarastu lietuvybės svetimo-, petras Tarulis (dabartinis 
je aplinkumoje, ši karta dar Tėvynės redaktorius). Jis
ir šiandien tvirtai laikosi sa
vo nusistatymų ir remia Lie
tuvos laisvės kovą, kuo be
galėdama.

Parodėlei ir pobūviui va
dovavo Br. Spūdienė, Šatei
kienė, o jom talkininkavo A.

čia atėjo su visu K. Binkio 
"100 Pavasarių“....

J. Petrėnas vra parengęs 
Kazio Binkio kūrybos ir jo 
gaivalingos asmenybės stu- 
diją-apybraižą, kuri buvo 
New Yorko šviesiečiu užsa-

Batono susirinkimai

Spūdis, Mačys, Šateika. Bui-' kvta čio poeto 75 m. gimimo 
vydienė ir kiti. | sukakčiai paminėti (gimęs

Visi skirstėsi, pasiryžę ir j 1893 m lapkričio 4 d.). Iš to
kitais metais tokion margu 
čių parodėlėn atsilankyti

savo kūrinio jis paskaitė vi 
sa eilę būdingų poeto gyve
nimo ir kūrybos bruožų, ku
riu intarpuose gabūs akto
riai Ase Dauguvietytė ir Vi
talis Žukauskas pateikė ati
tinkamų poeto Kazio Bin
kio eilėraščių. Taigi kaip 
filme buvo perduoti vos 49 

„ metus gyvenusio poeto kū- 
gyv. New Y orke. per Vely- j-ybos bei asmeninių nelai
kąs vedė Irmą Trakytę. Jų1 miu laikotarpiai, 
vestuvės buvo Chicagoje.

Batun yra organizacija, 
kurios tikslas kelti Pabalti
jo klausimą Jungtinėse Tau
tose. Jos atstovai lanko at
skiras atstovybes ir jas in
formuoja žodžiu ir raštu.

Gegužės 3 d. 11 vai. estų
namuose (243 E. 34th St.) reikalams iš anksto buvo į 
bus tos organizacijos metinis teikęs Lietuvių Darbininkų 
susirinkimas, kuriame bus Dr-jos 7-jai kuopai tam tik- 
duota apyskaita, kas pernai rą sumą pinigų. Kuopa nu- 
nuveikta, pateiktas ateities• tarė velionio pelenus nuvež 
darbu planas, išrinkta nau- • ti į Chicagos Lietuvių Tauti 
ja vadovybė. i nes kapines Kapų puošimo

Prieš ta susirinkimą 9:45 dieną ir padėti paties velio- 
val. ryto bus visiems laisvas nio pasirinktoj vietoj, 
susirinkimas, kuriame busi šermenims, apeigoms kre- 
pranešta atstovybių Iankv-! matoriume ir vėliau dalyvių

MUZ. V. STROLIA 

SUSITUOKĖ

Muzikas Vytautas Strolia,

mo rezultatai, o taio pat gai
rės Molotovo-Ribbėntropo 
susitarimui dėl Pabaltijo pa
sidalijimo paminėti.

vaišėms sumaniai vadovavo 
Br. Spūdienė. viena iš velio
nio testamento vykdytojų.

Vinco Kalvelio būta sąmo.

REMIA TAUTOS FONDĄ!

Jurgis Tamašauskas iš Į 
Mont Vernon, N.Y., pagar-į 
biai minėdamas savo žmoną 
Barborą, išreiškė tą atmini
mą, perduodamas Vasario 
16-tosios proga per Bronx- 
Manhattan LB apylinkės 
pirmininką V. Baneli 25 do
lerius Tautos Fondui. Tai y-i 
patingo TF rėmėjo įnašas. 
Tamašauskų šeima jau eilė 
metų vis buvo uolūs ir tvar
kingi TF rėmėjai. Tokie rė
mėjai yra tikri Lietuvos lais
vės bylos vedimo talkinin
kai.

Šv. Antano gimnazijos 
(Kennebunkport, Me.) mo
kiniai ryžosi irgi prisidėti 
prie Vliko leidžiamų infor
macijos leidinių parėmimo 
ir iš savo kišenpinigių sume
tė 25 dolerius Tautos Fon
dui. TF šią auką pripažino 
tolygią su asmens suteikta 
ypatinga parama ir paskyrė 
tam būreliui lietuviškų Eltos 
biuletenių metinę prenume
ratą.

Šiaip jau kolektyviniai Į 
vienetai (draugijos) ypatin-; 
gaiš rėmėjais pripažįstami

Williama» Gobtas iŠ San Fran- 
cisco, buvęs kalėjimu sargas, su 
14 svarą deimanto gabalu, kurį 
jis nori parduoti ai mik 
Praeitame numery apie jį bu
vo daugiau parašyta.

Ką tik gavome:
Į Įsigykite ką tik gautas Į- 
■ domias knygas:

URUGVAJUS

Žuvo A. Užkauras

Iš Urugvajaus gavau ži
nia, kad las Piedras mieste
lyje mirė automobilio suva
žinėtas Arturas Užkauras, 
apie 70 m. amžiaus, gimęs 
Lietuvos latvių šeimoje, jau-

radefe bent 200 dolerių me-, Paleidęs Grudžiuose. 
tinį įnašą. Į šios rūšies ypa-' dirbdamas savo patėvio i- 
tingujų TF rėmėją sarašą mon6.M1 ~ malune- IentPlu- 
neseniai įsijungė Grand Ra-į
pids Lietuviu Bendruomenė. . 1929 ™; .atv3*?s I V™.ga- 
kurios apylinkės pirminin- ■ ’H’ sugebėjo neblogai įsikur- 
kas Stasys Kazys Balys at- - Vėlioms domėjosi lietu- 
siuntė Tautos Fondui tos a- vl« visuomenine veikla, Lie.
pvlinkės lietuvių sumestus tuYa pnesams okupavus, jis 

ryžtingai palaikė laisvės gy
nėjų pastangas, nesigailėda
mas tam lėšų. Jis ypač dos- 

, nūs buvo Urugvajaus socia
listų partijos lietuvių skyriui 

Dr. Jokūbas Stukas, kad jr jo spaudos reikalams. Jis 
ir gaudamas Eltos Informa- buvo vienas iš tų. kuriu pa
či jas kaip radijo programos rama minėto skyriaus leis- 
leidėjas, Įsijungė į Ypatin- fas laikraštis Nauioii Banga 
gųjų Tautos Fondo Rėmėjų pajėgė išsilaikyti ištisą de-
eiles, įmokėdamas $25 me- šimtmetį, 
tinio įnašo. Į Urugvajuje likusiems ve-

Jonas Legis iš Union City lionio žmonai Lydai ir jo 
irgi už šiuos metus įnešė $ ousbroliams Eduardui Der- 
30, tuo pratęsdamas savo žinskiui ir Karoliui Stasiu- 
dalyvavimą Ypat. Rėmėjų liui reiškiu gilią užuojautą.

A. Plavičiut

Draugas don Camrllo,
įdomūs klebono ir vietinės 
komunistų partijos sekreto
riaus pasikalbėjimai, 216 
psl., kaina $3.

Auksiniai rageliai, Prano
Naujokaičio eilėraščiai, 64 
psl., kaina $2.

Ošiančios pušys, Halinos
Didžiulytės - Mošinskienės 
17 trumpų vaizdelių - apy
braižų, 176 psl., kaina $2.50.

Prisikėlimas, romanas, pa
rašė Alė Rūta, 205 psl., kai
na kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

Nužemintųjų generacija, 
egzilio pasaulėjautos eski
zai. parašė Vytautas Kavo
lis, 77 psl., kaina $2.

Varpas nr. 8, 206 psl., kai
na $2.50.

Aidas tarp dangoraižių,
romanas, parašė D. Nendrė, 
365 psl., kaina $5.

Asmenų, dievybių ir did- 
ryrių VARDYNAS, surinko 
Anis Rūkas, 89 psl., kaina 
$3.00.

10 knygų už $2
2C5 dolerius 84 centus.no)

eilese.

* * *

(E)

CHICAGO, IIX. 

M. J. šileikio paroda

Antras viešas susirinki-; ningo tautiečio, gyvenusio 
mas bus tą pačia dieną 4:30 ( Lietuvos žmonių vargais, rū- 
val. popiet, kuriame kalbės pesčiais ir džiaugsmais. Jo

Minėjo 40 metų sukakti

Prieš 40 m°tų socialistų i- 
steigta ir vėliau klerikalų 
užvaldyta Urugvajaus Lie
tuvių Kultūros Dr-ja kovo

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

Tavo kelias j socializmų, 
(Leono Bliumo), 35 psl.. 
kaina 25 centai.

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

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

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

Materialistiikas istorija* 
supratimas. 80 psl., kaina 
20 centu.

Žemaitės raitai karės mo
to, 126 psl., kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

Žalgirio mūiis, parašė dr.
9 d. savo patalpose suruošė Daugirdaitė - Sruogienė, 24 

psl.. kaina 50 centu.
Socializmas ir religija, E.

Mykolo J. šileikio kūrinių banketą draugijos 40 metų 
paroda Balzeko muziejuje pukakčiai atžymėti. Į jį dar

Klubo pirmininkė M J, Zambijos ambasadorius M-1 idėjos draugai ii visi tie. su f ^12 Archer Avė.) tęsis pOra gyvų draugijos steigė- Į Vandervelde, 24 psl., kaina 
Kregždienė drauge su kito-, waanga. Zambija visada y-’ kuriais jam teko dirbti vi- 1*1 gegužės 3 d. Parodoje y-1 nebuvo pakviesti, nes jie/ 10 centų, 
mis valdvbos narėmis oorne- n nirmnoo oii&ao t,, aimmonini darbo ilgai jo ne- i® aliejinių paveikslų. i mat, kito plauko, negu šių ti«iri»oi

Paroda atidaryta kasdien I dienų draugijos vairuotojai.
J. Vlks nuo 1 iki 4:30 vai. popiet. | M. Krasmskas

Sveikiname jaunavedžius. . . . . . , - --- , • ................... . .
ir linkime jiems ilgo ir lai-i miS Xa dy. narėmis popie- ra pirmose eilėse tų. kurie suomeninj darbą, ilgai jo ne

J « ir Idi I doivąnuo lobo, gražiai gina demokratinius princi-
J.S.P. pUS ir žmogaus teises.mingo gyvenimo. tės dalyvius labai 

globojo.
užmirs.

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.05. bet visos kartu par
duodamos uZ $2.
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Pagerbė muz. J. Naujelį i Vilniaus verbos neišnyko
pįojfio/ į t)

Balandžio 10 d. — šimtą-' Verbų ąfcfciftadieni Vilnių 
sis muziko Juozo Naujelio je šiemet, anot G. Krašto, | 
gimtadienis. Vilniaus kon- daugelis žmonių gatvėse bu- į 
servatorija atitinkamą minė-: vę su verbų šakelėmis ran-1 
jimą surengė beveik 2 savai-! koše: "Kas nešasi paprastą 
tes iš ankstio. Buvo sureng- kadugio šakelę, o kas daugė
ta J. Naujelio kūrinių, rank. liu spalvų mirgančių garsių- 
į aščių bei nuotraukų paroda■ jų ir puošniųjų Vilniaus ver- 
ir mažiau žinomųjų jo kuri- Į bu puokštę. Prieš porą dienų 
nių koncertas, perpintas bu- * jų buvo galima Įsigyti turgu- 
vusių Naujelio bendradarbių je, o Verbų sekmadieni — 
bei mokinių atsiminimų pa-, prie bažnyčių“.
pasakojimais. Kalbėjo Juo-į
zas Karosas. Petras Oleka, i Nuotraukoje parodyta mi- 
Jonas Nabažas, Konradas' nia žmonių su verbomis prie 
Kaveckas. Vilniaus konser- į Aušros vartų. Kitoj nuotrau- 
vatorija laiko J. Naujelį sa-1 ko j — pintinėlė su verbo- 
vo Įsteigėju, kadangi ji yra mis, prie kurios parašas sa- 
buvusi Kauno konservatori- ko, kad
ja. kuri savo keliu i?f|igcliš ko“, atseit išpirko.
J. Naujelio prieš 50 metų Į-į
steigtos Kauno muzikos mo-! Anot G.K.. ' genesni žmo 
kyklos.

Tom Smothers (kairėje) kaltina Columbia transliacijų 
bendrovę, kad ji cenzūruojanti jo su broliu Uicku at
liekamą programą, ir atsisakė joje dalyvauti.

TAUTŲ KAPINYNAS 

SIBIRO TUNDROJE Maloni naujiena

Naftos valykla vistiek bus 
pastatyta

Tokią nedidelę knygą pa
rašė Sibiro tremtinė H. Taut
vaišienė. Ji greitai buvo iš
parduota. Pernai ši knyga 
buvo išversta Į anglų kalbą 
ir išleista. Ji dabar taip pat 
smarkiai plinta amerikie
čių visuomenėje per mokyk
lų ir kitas bibliotekas.

j Apie ją labai palankią re
cenziją paskelbė poeto B. 
Brazdžionio redagauojamas 
ir A. Skyriaus leidžiamas 
Lietuvių Dienų žurnalas va
sario mėnesio numerio ang
liškoje dalyje.

Knygos kaina tik $1.75, 
ji gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje.

knygų mėgę j amsi
Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI

f

DAUGIAU NEGU PER PUSĖ

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto 
pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų 1 tomas, 416 psl. 
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 RUSIJA, parašė Kipras Bielinis, 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

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

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
636 Broachay, So. Boston, Mass. 02127

dova-
pažis.

gera
savo

Tai pigi, bet 
na, kai norimeNafto;

Jurbarke yra projektuojama 
"Lengiprogaz“ institute Le
ningrade. Pagalbinius pro
jektavimo darbus atlieka ir 

..... , , pramoninės statybos projek-
, ne?. nusipnkę keletą \erou, Į tavjm0 įnstitutas Kaune. Vi- 
, pasuka į greta esančią baz. j sj protestai prieš „ įmonę 

gau&iau I nutiĮdytL Vietoj jų vis daž-

•

perdirbimo imonė ganizacijos — nepajėgia net
vra projektuojama žmoniškai gyvenamųjų na- tamus hetuuskainemokan- 

mu įrengti. Kaip dailiai bus clus’. Pamfoimuo > apie ko-
apgyvendinta tos Lietuvai. munistų .sukurtą 
primestos Įmonės administ-! .
racija — jau aišku. Ir drau-! 
ge aišku, kad niekas nesuka! 
sau galvos, kur ir kaip gy-' 
vens Į nedideli Jurbarką su
traukta didelės imonės dar-

SPALVINĖ TETEVIZIJA 

PAVOJINGA

nyc-ią. Šiandien 
į lankomos, eilini sek-!negu
■ madienĮ“... Taip nuolaidžiai 
! suleidęs senesniuosius Į baž- 

. ' nyčią. korespondentas sku- 
Praėjusių metų pabaigoje ba pabrėžti, kad vra ir kitais 

Vilniuje išleista nauja kny-' sumetimais verbomis besi- 
ga apie poetą Antaną Straz-' dominčių :
dą-Strazdeli. Autorius—Vy--
tautas Vanagas. Knyga be- ’ N ilniaus verbos sutrau-

ma „„i irvirv kė nemaža ir liaudies menoveik 400 puslapių, ir joje, ... , . .V. * : . mėgėjų, daugiausia jaunu
anot recenzijos Tie?oj. e?a- žmonių. kurie vaikštinėja

Išėjo knyga apie 

Antaną Strazdelį
niau ir dažniau laikraščiuo
se pasirodo džiaugsmingi bininkija. 

, pasakojimai, kokia didelė ir 
i graži būsianti ta Įmonė. A- 
not Komj. Tiesos (kovo 29).
Įmonė būsianti pradėta sta
tyti "artimiausiu laiku“, šia
me pranešime pasakoja apie 
administracini-ūkinį Įmonės 
pastatą, kuri projektuoja 
kauniškiai architektai. Iš to

LIETUVA IR MASKVOS 

PEKINO SUSIRĖMIMAS

n- nniiin lio- Šiol nons- - -f- papasakojimo matyti, kadma n naujų lig šiol nepa „uo VIe„05 ,„n unes pne kt- Rusjjos naftininku kolonija 
skelbtų ar kitaip skelbtų tos perka po keletą ar net Jurbarke JTa numačiusi isi- 
duomenų apie poetą. Tarp keliolika verbų Jomis pa- taisvti gana patogiai: 
kitų dalykų tvirtinama, kad puoš savo kambarius. O tų
poeto gimimo data ne 1763 ' e1^’ > ei bų: skirtingų ra&- ’ Administracinio - ūkinio 

dar pa- bloko centre — vienuolikos 
žaliai, aukštų administracinis koriu. birželio 12, o 1760 m. ko tų, spalvų... žiedai 

ryškinti, nudažyti
vo 9. Jo tėvo vardas buvęs rau(Jonai, violetiniai, gelto. pusas. Jame įsikurs imonės
ne Jonas, o Andrius. Įrodi- rai. kiti palikti balti... Dau- administracija, laboratori- 
nėjama, kad, pneš stodamas' giausia jų atveža iš Buivv- ! jos, viešbutis. Apie šį aukš- 
į kunigų seminariją, A. Sraz- diskių, bet yra ir nuo Pilai- tumini akcentą sugrupuoti
das jau buvęs baigęs aukš- tės’ kitl* kaim”“ į kiti korpusai. Su daugia-

į aukščiu pastatu galerija su- 
Savo laiku kitu kraštų lie- jungta 250 vietų konferenci- 

tuviams kildavo klausimas,'
i ar tos "Vilniaus verbos“ ne

tąjį mokslą Vilniuje.

Kompozitorių išpažintis 

Maskvai

Maskvoje. TSR> Kom-, atsako: 
pozitonų sąjungos rūmuose, i 
Įvyko Tarybų Lietuvos kom. J 
pozitorių organizacijos kū
rybinė ataskaita“...

jų salė. Pirmajame aukšte 
(po sale) projektuotojai i-

į iš lenkų i \ ilnių atkeliavu- i kūrė priemiestinio autobuso 
■ sios. G.K. reporteris atsitik-; ’Jurbarkas-Naftos perdirbi- 
tinai ir i tą klausimą aiškiai į rno Įmonė4 dispačerinę su 

laukiamuoju keleiviams.

"Lygiai tokių pat verbų 
teko matyti ne viename Len
kijos etnografiniame bei re
gionaliniame muziejuje. Pa-

"Triaukščiame pastate, 
kuris taip pat jungiasi su 
aukštumine dalimi. įsikurs 
mokymo kombinatas, skai
čiavimo centras, automatinė 

j kaip jos tenai pateko. patir-J telefonų stotis. O didžiausią
žodis žodin tokiu pareis- klausus !enku ™“zkjininkų, 

kimu prasideda specialaus
korespondento J. Finkelštei- 
no pranešimas iš Maskvos 
Vilniaus Tiesoj kovo 29 d.

ta, kad jas Lenkijoje išpla
tino po antrojo pasaulinio 
karo iš Vilniaos apylinkių 
atsikėlusios gyventi moterys.

vadinamos Vil-

plotą užims auditorijos, mo
kymo kabinetai, laboratori
jos ir bendrabutis.

Jos lenai ir 
niduš verbomis (palmy wi- 
lenskie).“

Laisvų tautų laisvi menj- 
ninkai neprivalo nė į savo 
sostinę rinktis "atsiskaityti“, 
kaip moksleiviai egzaminui (ELTA)
komisijoj, ar pavaldiniai pas! 
viršininkus Įrodinėti, kad Į
nedykinėjo ir iš doro kelio Yra elektra, nėra saugiklių
neišklydo. i D - . „ , , .*• : Bolševikinei elektros ga-

T . . , • dvnei“ būdinga vaizdeli nu-
Letuvos . kom,>02,tonų. 5^ balandžio 1 (1. Vaistie-

vardu atsiskaityt.* turėjo; į, Laikragtis: 
pats kompozitorių pirminm-
kas Ed Balsys kure anot, „Kasdjen dešimt kola_ 
Finkeisteno, aiškino didie- kiečju . miest0 
siems broliams , kaip Lietu-
vos kornpoz,tona. ruos.as. klausia'__ a4,. kal,
Lenino jubiliejui... .Muz,k., . f ulk 5a ik!jl ? ra

A. Taurasis Kalbėjęs, gį ^3, „e&iis-fr
paaiškina: — Nėra ir nebus. 
Pem vihuKimetus uiega-.

nei paprastų, nei au
tomatinių. Patys ne kartą į 
Panevėžį važinėjom (iš Bir
žų) — neduoda. Sako netu
rim.“ Žmonės vietoj saugik
lių spraudžia vinį... Pasitai
ko gaisrų...

(E)

"Projektuotojai gražiai iš
planavo naftos, perdirbimo 
Įmonės administracinį blo
ką. Užstatymo plotas tik 
0.52 ha. O želdiniams ski- 
riama net 4.76 ha. Be to, mi
nėtas architektūrinis an-

logas
apie Lietuvos muzikologų 
darbus ir rūpesčius. Iš juos
telių buvę duoti pasiklausyti!
keli nauji lietuviu kompozi- A._
torių kūriniai. Pasirodymo 
bei pasipasakojimo klausė: 
Nestevas. E.4pajus, Solodu- 
cha, Jarustovskis. Spadave- 
kija, Chrenikovas ir nese
nai tuos pačius dalykus Vil
niuje tikrinęs Kncharskis..

(ELTA) Į jau daug kas turi įsigiję 
• spalvotos televizijos apara- 
' tus, bet ar visi žino. kad tie 
' aparatai išspinduliuoja radi
jo aktyvius spindulius, kurie 

. žmogui labai pavojingi. Tos
Anglų kalba Vliko lei- srities specialistai, kuriems! 

džiamo Eltos biuletenio ba- rūpi ne aparatų biznis, bet; 
landžio laidoje yra pareiški- jų vartotojų sveikata, Įspėja' 
mas — paaiškinimas apie ir pataria, žiūrint spalvotos: 
Maskvos-Pekino susirėmimų televizijos, stovėti ar sėdėti i 
reikšmę Lietuvai, kuriame aparato priešaky (vengti1 
sakoma: 1 būti aparato šone ar užpa-

"Istorijos prisiminimai ir kaly) ir ne arčiau, kaip per 
Kinijos sienas priartina prie! 6'10 PėcI^- TaiP elgiantis į 
Lietuvos. Ir carai, ir komisą-; galima sumažinti galimybę 
rai naudojo Lietuvos vyrus būti paliestam radioaktyvių 
kaip patrankų maistą savo
karinėse avantiūrose prieš 
kinus. Daug Lietuvos jauni

spindulių.

Be to, patariama į-ūpin-
mo paguldė galvas 1904 m. tis, kad aparatą aptarnautų' 
Mandžiūrijoj, Port Artusą tik geri specialistai, 
gindami, ties Mukdenu. 1 5

Svaibios knygos
"Ir dabar apie 30,000 lie

tuvių tarnauja Raudonojoj 
armijoj. Apie 300,000 atsar
goj. Kaikurie stovi netoli 
nuo Kinijos sienos. Žymes
nių susirėmimų atveju šis 
rusų-kinų susikirtimas gali 
pareikalauti ir lietuvių gy
vybių.

"Kai Usurės susirėmimas 
Rusijoj sukėlė nacionalizmo 
ar net šovinizmo bangų, lie
tuviai tylomis sau taria "te- 
pasikaria abeji“. Šūkiai apie 
močiutės Rusijos šventąsias 
sienas lietuvių nejaudina. Ir 
nacizmas neturi pasekėjų 
Vilniuj ar Kaune — nuo jo 
perstipriai dvelkia tąja taip 
gerai pažįstama tvarka, ku-

lietuviams tenka kęsti 
jau 29 metai.

vienu požiūriu Maskvos-
samblis yra sukomponuotas Pekino susirėmimas ir pa- 
aukštesnėje vietoje, prie pa
grindinio įvažiavimo į įmo
nę. Visa tai simbolizuos (y-Į šaknys glūdi 19-tojo šimtme

čio carų vykdytoj ekspan-

vergtiems baltams sveikinti
nas. Usurės nesusipratimo

pac aukštuminis akcentas) 
mūsų technikos žingsnius, sijoj, tų pačių carų. kurie sa- 
paverčiančius ankstesni ne- vo laiku aneksavo Lietuvą.
daug kam težinomą Jurbar
ką stambiu naftininkų cent
ru.“

Šiuo viliojančiu vaizdeliu 
‘bandoma užmaskuoti nepa- 

! trauklųjį naftos kvapą... Bet 
prąs^vįęęą., kitas plyšys, pro 
kurį tampa matomas pa
veikslas, kaip ištaigingai 
mano tie naftininkai Jurbar- 

: ke Įsirengti. Ir tai tuo metu, 
kada dauguma gyventojų 
kenčia didžiausią gyvena
mųjų patalpų trūkumą ir kai 
statybininkai — dėl medžia
gų stokos ir blogos darbo or

i Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 
7.5 BILIŪNAI ŽMONIŲ ' Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., karna .... $2.00

; antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Chicagos universiteto gv-i EerKaii, abi dalis kaina tik ...................................  $6.50

ventojų tvrimo centro direk-j Prof. p. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo-
torius dr Hausens sako,: 17b , KaI„a...................................................  $2.00
kad per ateinančius 30 me-'
tų mūsų žemės gyventojų į Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt. 
skaičius padvigubės ir 2000! Čicagietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj
metais jų jau bus 7 su puse j 95 puslapiai, kaina...................................................$1.00
biliono. | p. palcarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,

j 70 puslapių, kaina ..................................................  $1.00

Frank Lavmsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psi. kieti virš. kaina seniau 
ouvo $6.00, o dabar tik ........................................................$2.00

Pasak tą mokslininką, at
eity bus daugiau socialinių 
neramumų, daugiau pavo
jaus taikai, didės mokesčių 
našta ir valdžios aparatas 
bus dar gausesnis.

Dr. Hauseris sako, kad 
žmonių dauginimasis turi 
būti sulėtintas, o to pasiekti 
bus galima, kada šeimos tu
rės ne daugiau, kaip 2 vai
kus.

pareiškimas, pateiktas spau
dai praėjusio kovo 10 die
ną:

"...Sovietai... įsivilko į ca
rinės Rusijos imperializmo 
apsiaustą ir vykdo socialinės 
imperialistinės agresijos po
litiką. Jie savinas! visas tas 
vietoves, kurias kadais buvo 
užgrobęs carinis imperializ
mas. ir dai gi reiškia preten
zijų net ir į tas vietas, kurių 
pagrobti cariniam imperia
lizmui nebuvo pasisekę. Jie

Latviją, Estiją. Šiandien im
perializmo vaikyti viščiukai 
grįžta gaidžiais, ir raudonie
ji carai turi ramstyti savo 
kolonijinę imperiją Rytuose 
ir Vakaruose. Ne amžina so
vietinė imperija, irjos kojos 
molinės — tai didžiai drąsi
nantis faktas. Tad ir lietu
vių tikėjimasis permainų, o 
su jomis ir laisvės, nėra tuš
čia iliuzija, o gana tikroviš
kas“.

šį samprotavimą paremia yra nauji šiandieniniai ca-į 
ir toks komunistinės Kinijos rai“.
užsienių reikalų ministerijos (E) »

Dan Kuj yičio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, laba/ Įdomūs 1962 metų kelionės Į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina .................. $3.00

BUVO $4, DABAR 1 IK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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

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

Kitos tokios knygos neturime.

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

.Pinigus siųskite:
KELEIVIS 

636 Broadway
So. Boston, Mass. 02127
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Juodojo pasaulio sukilimas

Maiklo su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

litaristai nuvertė civilinių gyventojų sudarytas valdžias, 
o jų vietoje pastatė generolų diktatūras. Keli tokie per
versmai buvo padaryti ir 1967 metais. ,

Nors kolonijos išsilaisvino, tačiau daugumas jų nuta- 
; rė palaikyti su buvusiais valdovais ekonominius ir kultū
rinius ryšius. Prie angliškos tautų bendruomenės (Com-1 

jmonvvealth), kuri apima apie 60 įvairių laisvų pasaulio : 
valstybių bei salų, Afrikoje prisidėjo šios šalys: I

Krašto
vardas:

Gyventojų 
skaičius:

gaivos pa-— Maik, ar turi pensilį? likų bažnyčios
— Gal norėjai pasakyti: sveikinti,

pieštuką? i — Ale šįmet buvo kitaip,
— Dėl Dievo meilės, ne- Maiki. Seniau popiežius pa.

pradėk manęs raidavei kri- sakydavo jiems pamokslą ir 
tikuoti. ' pabagaslovydavo jų tautas

— Tėve, nebijok kritikos.1 lotyniškai, o šįmet išmoko
Ji reikalinga, nes be jos vienuoliką kalbų ir sveikino 
žmonės nežinotų, kur jie juos tomis kalbomis: itališ- 
klysta. i kai, angliškai, vokiškai.

•— Bet aš, Maiki, neklys- prancūziškai. ispaniškai, 
; graikiškai, portugališkai.

i STASYS MICHELSONAS
Į
j (Tęsinys)

TANZANIJA KURIA SOCIALIZMĄ

Tanzanija yra nauja rytų Afrikos respublika, susi* 
'darius iš buvusios Tanganykos kolonijos ir Zanzibai*o sa
lios. iki Pirmojo pasaulinio karo langanyka buvo vokiečių 
!kolonija, o po karo buvo Tautų Sąjungos pavesta Anglijos 
(globai ir 1961 metais paskelbta nepriklausoma respub
lika. Jos teritorija turi 361.800 ketvirtainių mylių ir apie 

19,500,000 gyventojų. Vyriausias miestas, sostinė, yra Dai
lės Salaam. Kraštas augina ir eksportuoja kanapes, med
vilnę, kavą ir deimantus. Kraštas didelis, bet retai apgy- 
į»entas.

Zanzibaras yra nedidelė arabų apgyventa sala ties 
lytų Afrikos pakraščiu, tik apie pusė miliono gyventojų 
•ir apie 1,000 ketvirtainių mylių žemės. Svarbiausia ga- 
myba: gvazdikai (prieskoniai valgiams), gvazdikų alie-

H jus, kokosas (coconut), kokoso aliejus ir kopra. Zanziba- 
o praeitis nelabai aiški, šešioliktojo šimtmečio pradžioje 

portugalai buvo įsteigę tenai prekybos punktą; po dviejų 
šimtų metų juos išstūmė arabai, o 1890 metais sala pateko 
anglų globon ir 1963 metais tapo nepriklausoma.

1964 metų pradžioje tos dvi šalys susijungė ir sudarė 
Jungtinę Tanganykos ir Zanzibaro Respubliką, bet tų pa
čių metų rudenį pakeitė šį pavadinimą Į Tanzaniją.

Jungtinė Tanzanijos teritorija apima 362.819 ketvir
tainių mylių plotą, kuriame (1965 m.) gyvena 10.179.000 
žmonių, kalbančių arabiškai, angliškai, bantu ir maišyto
mis pakraščio kalbomis (svvahili).

1967 metais Tanzanijos vyriausybė nacionalizavo 
visus bankus, ir prezidentas Julius Nyerere pareiškė, kad 
bus vedama kova su visais parazitais ir žmonių išnaudo
tojais, kurie pastoja Tanzanijos respublikai kelią į socia
lizmą.”

Ir jis pridūrė, kad bankų nacionalizacija tai tik pra
džia socializacijos. Visi krašto turtai esą visuomenės jėgo-1 
mis per daugelį metų sukurti, ir visuomenė turi juos vai- ’ 
dyti. Žemė, girios, mineralų kasyklos, žibalo šaltiniai, su- į 
sisiekimo priemonės, elektros jėgainės, ežerai ir upės — į 
viskas priklauso visuomenei, pasakė prezidentas. Iki šioll 
tas gėrybes išnaudojo atėjūnai, kolonialistai. bet Afrikos

-------- ,.. ------------------------------------

Bostvana .'J............................ 559,000
Gambija....................................330,000
Gana .................................. 7.740.000
Kenija..................................  9,365,000
Lesotas ................................... 745,000
Malavi....................................4.000,000
Mauritius ............................... 741,000
Nigerija................................56.400,000
Rodezija............................... 2,260,000
St. Helena.................................... 5,000
Seycheles................................... 46,000
Siena Leone ....................... 2,200,000
Svazilandas ............................ 292,000
Tanzanija........................... 10,179,000
Uganda ............................... 7,551.000
Zambija ............   3.710,000

Erik Whitehornas iš Palu Alto, 
■CaL, su savo motina. JLs pripa
žintas nusikaltęs, nesi registruo
damas karinės prievolės atlikti, 
ir dėl to gali būti nubaustas ka

ulėti iki 5 metą ir $10,000 pinigi
ne bausme.

knygos
iTĖVIšKĖLĘ Aš REGIU, 

eilėraščiai, parašė Pranas 
Imsrys. 40 psl., kaina $1.- 
VAKARĖ BANGA, lyri-

Bosvana pirmiau buvo vadinama Bechuanalandu.
Rodezija vėliau atsimetė nuo Anglijos.
Keliolika buvusių Prancūzijos kolonijų dabar palaiko 

su ja ryšius, sudarydamos prancūzišką valstybių bendruo. ’ ka, Gražina Tulauskaitė, 
menę. Tik viena Alžerija nutraukė su ja visus saitus ir' 127 psl.. kaina $2.00. 
linksta į Sovietų Sąjungą. Dabar su Prancūzija bendra- • AUKSINIAI RAGELIAI,
darbiauja šios Afrikos respublikos bei teritorijos:

Krašto 
vardas:

Gyventojų
skaičius:

— Klysti, tėve. klysti sa
kydamas "pensilis“. Juk tai 
angliškas žargonas,

— Žinai, Maiki. kad ant

vietnamiškai, čekiškai, pa-1 išnaudojimo laikai jau pasibaigė 
liokiškai ir rusiškai, bet lie
tuviškai — nei mur mur. O 

; juk mūsiškių turėjo tenai bū NAUJOJI AFRIKA

šito punkto ir tu klysti, ba! ti. Nepriklausomos Lietuvos 
”pieštukas“ taip pat nelie-! atstovas Vatikane Girdvai-
tuviškas žodis. Lietuviškai 
turėtų būti alupka, alavėlis. 
Jessa!

— Jeigu aš klystu, tai tė
vas jau triskart suklupai.

— Nausa !
— Suklupai, tėve. nes ’a- 

lavėlis“ ir "alupka“ yra len
kiškas žargonas. Ne mūsų 
žodžiai.

— Maik, nevesk mane į 
zlastį, ba susipyksim.

— Na, gerai, tėve, o ką 
norėjai rašyti, jeigu klausi 
"pensilio“?

— Aš noriu, kad tu Maiki. 
parašytum. Jes, parašyk 
protestą prieš popiežių.

— Nesuprantu, tėve.
— Ko nesupranti?
— Nesuprantu, kodėl tė

vas nori prieš popiežių pro
testuoti. Juk tėvas jį garbini, 
"šventuoju tėvu“ vadini.

— Dac rait, Maiki. aš esu 
nabažlyvas žmogus ir šven
tąjį tėvą visada garbinau, a- 
le dabar pamačiau, kad jis 
nepripažįsta laisvos Lietu
vos. Tas, Maiki, aiškiai pasi. 
rodė per Velykas.

— O kas atsitiko per Ve
lykas?

— Tu turėtum žinoti, ba 
gazietose jau buvo rašyta.

— Aš žinau, tėve, bet man 
būtų įdomu, ką tėvas apie 
tai žinai?

— Buvo taip, Maiki. Per 
Velykas visokių tautų atsto
vai nuėjo pasveikinti popie-

nis tai jau tikrai turėjo tenai 
būti, ba gyvena Romoj ir. 
rodos, gauna gerą pėdę. Tai
gi nors jam popiežius galėjo 
pasakyti lietuviškai: ”Alou 
Mr. Girdvainis!“ Ale apie 
lietuvius — nei žodelio! Nu. 
tai kaip tu rokuoji, ar nerei
kia protestuot?

— Tiesa, tėve. apie Lietu
vą popiežius galėjo nors pri. 
siminti: juk ji katalikų ša
lis. Bet gal pamiršo.

— O kodėl nepamiršo pa
liokų? Kodėl nepamiršo rus- 
kių, kurie net ir Dievą iš sa
vo karalystės išpašolvonijo?

— Vistiek Lietuvą jis ga
lėjo pamiršti.

—Olrait. sakysim, kad 
pamiršo, ale kur tada buvo 
slaunas mūsų diplomatas 
Girdvainis? Juk jo biznis 
buvo sužinoti, o gal ir žino
jo. kad popiežius Lietuvą 
apleis, tai kodėl nepasistoro- 
jo, kad ji būtų pabagaslovy- 
ta, kaip ir kitos šalys?

— Bet tėvas turėtum žino
ti, kad prie popiežiaus ne 
kiekvienas gali prieiti. Gal 
ir Girdvainiui nebuvo pro 
gos.

— Na, jau tik tu jo ne
gink. Jeigu jis negalėjo pats 
prie popiežiaus prieiti, tai 
galėjo prieiti nors prie jo 
dženitoriaus ir per jį papra
šyti, kad popiežius pi įsimin
tų, jog Lietuva yra paverg
ta. ir palinkėtų, kad Dievas

Iki 1957 metų Afrikoje buvo tik keturios nepriklauso
mos valstybės, būtent: Egiptas. Etiopija, Liberija ir Pietų 
Afrikos Sąjunga. Bet kai 1957 metais Gana gavo iš Angli
jos nepriklausomybę, tai ir kitose kolonijose prasidėjo iš
silaisvinimo sąjūdis.

Šiandien, kai šie žodžiai yra rašomi, jau kone visos 
Afrikos kolonijos yra laisvos nuo svetimų valdovų, tik ne
laimė, kad savieji pradėjo muštis tarp savęs. Kiekvienas 
vadukas nori būti prezidentas ar karalius ir veržiasi į val
džios viršūnes. Šitoj kovoj paprastai laimi ginkluoti kariš
kiai, kuriuos dažnai pakursto svetimieji, kad nuverstų 
žmonių minių pastatytą valdžią, jeigu ji pakrypsta į kairę 
arba priima komunistų paramą. Taip 1966 metų pradžioje 
per du mėnesiu Afrikoje įvyko 5 perversmai — sukilę mi-

Prancūzų Somalilandas........ 81.0000
Mauritanija ........................... 900,000
Dahomey................................2.300,000
Dramblio Pakraštis ........... 3,750,000
Nigerio Respublika................ 3,328,000
Senegalo Respublika........... 3,490,000
Mali jos Respublika................ 4,576,000
Aukštutinė Voltą.................... 4,882,000
Centrinė Respublika........... 1,352.000
Gabono Respublika...................  462,000
Šado (Chad) Respublika .... 4,000.000
Brazevillės Kongas.................. 826,000
Malagasų Respublika............ 6.180,000

(Bus daugiau)

tykius su didele ir galinga atkurti nepriklausomą Lie- 
Sovietija, negu su maža mū-; tuvos respubliką. Taigi šitas 
sų Lietuva. j pastarasis ir turėtų protes-

— Nu, tai rašykim protes-' tuoti prieš popiežių, kuris

Keleivio 1969 metų

Kalendorius
Kaina 61.00

jau baigiamas parduoti

žiu. Jie susirinko ant to ple-1 padėtų jai okupantus išvyti, 
ciaus. kur šventas Petras— Tėvas nesupranti po- 
pypkę rūkydavo, reiškia, su-1 piežiaus politikos. Jeigu jis 
sirinko šventoj vietoj. j sveikina Sovietų Sąjungą, 

— Tai yra jau senas pa-’tai jis negali prašyti Dievo.

tą prieš tokią politiką.
— Nebūk juokdarys, tėve.

Ką gi mudviejų protestas 
reikštų? Kad ir nusiųstume 
jam tokį raštą, tai jo sekre
torius išmestų jį į gurbą.

— O kas jo sekretorius? 
— Tikrai nežinau, tėve,

nes iki šiol jam sekretoria
vęs prelatas išsižadėjo savo 
"stono“ ir apsivedė.

— Nu. jeigu tu rokuoji, 
kad mudviejų protestas nu-

palieka Lietuvą sovietams.
— Vot. tu čia teisingai iš- 

figeriavai. Ale Plungės že
maičiai sakydavo, kad ge
rais norais ir pekla išklota, 
ale vistiek ji pekla buvo ir 
bus. Taigi aš rokuoju, kad 
ir popiežiaus politika bus ko
kia buvus, ba nemislinu, kad 
tas mūsų frontas norėtų kel
ti popiežiui vainą. Kai anais 
metais popiežius padarė Lie
tuvai vieną šunybę, tai mū-

eitų į popiežiaus gurbą, tai sų gazietos raidavei su-
nors gazietose ji pagarsinsi 
me. Juk negalima tylėti, ka
da per Kristaus prisikėlimo 
šventę popiežius kasa mūsų 
tautai duobę.

— Protestuoti reikėtų, tė
ve, bet tuo reikalu turėtų pa
sirūpinti mūsų frontas.

— O kas tai per frontas?
— Iš tikrųjų yra du fron-

protys, tėve. Ir seniau įvai- , kad padėtų Lietuvai nuo so-4 tai, tėve. Vienas nori, kad
rių tautų atstovai per Vely-! vietų atsimesti. Jam daug 
kas susirinkdavo tenai kata- naudingiau turėti gei

šnypštė — šššš! šarap! Nu, 
ir užsičiaupė. Tai matai, ko
kia politika.

— Matau, kad tėvas jau 
pradedi protauti.

— Jes, Maiki. į senatvę 
aš darausi kytresnis. Tu irgi 
nedurnas. Nu. tai kol mudu 
būsim gyvi, mūsų tauta ne
pražus. Taigi paduokim
viens kitam įanką ir palin- 

tLietuva būtų prie Sovietų, kėkim sau ilgu metų: Valio, 
us san-(Sąjungos, o kitas stengiasi tegyvuoja M .tikis su Tėvu! pritrūkdavo.

Tai tikra enciklopedija, įvairių žinių aruodas. Čia ra
šoma apie viską. Jame. be kalendariumo, kuriame sura
šyti tarptautiniai ir lietuviški vardai kiekvienai dienai, 
rasite žinių, kiek kur gaminama maisto, apie didžiuosius 
pasaulio miestus, Amerikos žurnalus; sužinosite, kiek 
pasauly yra komunistų, kur yra ir kokių gamtos turtų, 
kaip Stalinas "sutvarkė“ Ispanijos auksą, kaip Lietuvoje 
atsisveikinta su Kipru Petrausku jam mirus, kaip Ukmer 
gėje buvo sudeginta Agota Jurėnaitė.

Jame rasite ir evangelijos bei stebuklų kritiką, suži
nosite apie vergiją skruzdžių gyvenime, jėzuitų inkvizi
ciją Vilniuje, mūsų išeivijos sroves, Lietuvos karčiamų 
istoriją, kaip atsirado įvairūs vardai ir pavadinimai, apie 
žemaičių deivę Morę ir kitus senų žmonių pasakojimus. 
Čia pasiskaitysite, kodėl lietuviai keičia pavardes, rasite 
žinių apie Baltųjų rūmų štabą, naują ateivybės įstatymą, 
širdžių operacijas ir t.t.

Jame yra patarimų, kaip pagreitinti vaismedžių der
lių. kaip tręšti vaismedžius ir daržoves, ką reikia žinoti 
auginant kūdikį ir kt. Yra kalendoriuje ir juokų, ir gražių 
eilėraščių. Taigi, tai yra tikrai didelis visokių žinių šalti
nis. Ir tomis žiniomis galėsite pasinaudoti, įsigiję kalen
dorių tik už vieną dolerį.

Nedelskite išsirašyti, nes kalendoriaus visais metais

lyrika, Pranas Naujokaitis, 
64 psl., kaina $2.00.
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS,

Steponas Strazdas, 159 
psl., kaina $2.50.

ŠERKŠNO SIDABRAS, M
Vaitkus, 86 psl., kaina 

' $1.50.
> METŲ VINGIAI, Alf. Ty- 
; ruolis, 176 psl. kaina $3.
J GĖLIŲ KALBĖJIMAS, Jo- 
Į nas Mekas, 32 psl., kai- 
i na $1.00.
(DERLIAUS VAINIKAS, J. 
i Mikuckis, 359 psl., kaina 
j $2.50.
CHAPEL B., Algimantas

Mackus, 64 psl., kaina $3.
SIELOS BALSAI. J. Smals- 

torius, 221 psl. kaina 75 c. 
i VYNUOGĖS IR KAKTŲ- 
i SAI. Julijos Švabaitės ei- 
? lėraščių rinkinys. 96 psl.,

kaina $2.00.
SIDABRINĖS KAMANOS, 

Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys, 94 
psl., kaina $2.

RUDENS SAPNAI, Kotry 
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 psl, 
kaina $2.00.
AUKOS TAURĖ, Stasio 

Santvara 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai įrišta, kaina... $2.50.

JLAUK, MANO LAIVELI, 
Petro Segato eilėraščiai, 
III psl., kaina......... $2.00
SU DAINA, 392 liaudies 

dainos ir kaikurių autorių 
eilėraščiai, tapę dainomis. 
Surinko Gražina šimkonie- 
nė, 128 mažo formato psl., 
kaina $1.00.

DAINŲ SŪKURY 39 po
puliarios ir šokių dainos, 
surinko Gražina Šimukonie* 
nė, kišeninio formato, 351 
osl.. kaina $2.00.

JUK NETURITE?
Petronėlės Orintaiiės ei

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

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

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

i faieninis).
i SBUOBUP
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MOTERŲ SKYRIUS
VAIŽGANTAS

Napalys darbus 
dirba

(Tęsinys)

Kas kita vikiai, žirniai, ivairiažiedžiai vijoklių var
peliai ir tūkstančiai kitokių žiedų ir sausažierižių. Jie ir 
pasižiūrėti gražūs ir Įdomūs, ir suėsti gardūs, ar jie būtų 
žali ar džiovinti. Be jų ir pats Dievo bukietas būtų pana
šus į prastos sodietės sudarytąjį: pi iskina iš darželio vi
sokių žiedų; tų, pačių didžiųjų, pačių skaisčiųjų: kietai 
sudarys iš jų vieną avingalvi, ir nebegražu. Lyg kad cukre
lio perdėtumei i miešimą. O perdėliosi juos lapais ir ša
kelėmis — nors Švenčiausiajai Panelei ant aukuro statyk.

Napalys gyrė teozofus bent už tai, kad jie akyli ir au
syli; kad mato, kad jaučia gamtoje dievybės apsireiškimą. 
Pievai žydint, Dievo kilimu marguliuojant, einant perėja. 
Napalį taip pat ėmė noras nusiimti kepurę ir keliauti ne
apdengta galva; tiek čia dailės turto, tiek grožio, kad net 
akys is kaktos sprunka, kad net nebesižinai, ko geriau 
beprisižiūrėti.

Pavasari Napalys rūpestingai taikino vaikščioti vien 
tik išmindžiotomis vietomis, kad be reikalo nenuskaudus 
želmens. Dabar tyčiomis drąsiai, nemandagiai brenda: 
brenda, kur tik tankiau ir aukščiau. Jis dabar nori apsi-: 
bristi grožiu, kaip girtuoklis apsigeria alkoholiu. Atsi- i 
stos — žolė jam siekia kuone iki juostai. Ir jam rodos, patsi 
esąs viena dalelė to Dievo bukieto: tulipanas, narcizas,- 
skiauterė, karaliaus lazda ar kitas kuris ilgastieHs žoly-• 
r.as. Jam rodos, tasai bukietas be jo nebūtu gražus, kad ir > 
pūlingas, kaip neesti gražus bukietas be šiukštu barzdų ar ■ 
kitokių smilgų.

Atsiguls ir tyčia vartos ritinėjas, norėdama? visais 
pajutimais justi pievos gauruotumą: ne tik akim žiūrint,: 
kojom braidant, dar šonais nugara gulint ir ausim klau-’ 
sant. Tai kas, kad liks šliuožė arba guolis? Juk visą tą gra
žybės platybę apvaizdas patiesė jam, žmogui, idant regi
muose daiktuose pažintų ju Sutvėrėja, kurs neregimas yra. 
Tai kas, kad palaužta žolelė gali nebeatsikelti? Ji? dabar 
toks turtingas, tiek visko pilnas, ypač vilčių, kad drąsia: 
gali tame dalyke perdėti.

Sakykite, koks žemės karalius guli ant tokio kilimo? 
Napalys junta, kaip skaudžiai plečiasi džiaugsmu jo širdis 
ir pučiasi šnervės. Junta, kaip pats auga. didėja, perauga 
pačius karalius ir nevadina savęs megalomar.u: bene jis 
ne tikras gamtos karalius?

Pasidžiaugęs akim, Napalys dabar rebesvajoja, ne- 
beteozofuoja, tik klausos. Iš niekur nesiskverbia joki? 
balsas, nei gyvulių, nei žmonių, nei kelio tekinių. Ka girdi, 
girdi iš pat gamtos augmenyno. Girdi, kaip palenktas stie
bas stojas, iš tankumyno veržia?: Ivg žmogus bažnyčios -

1964 metų Amerikos grožio karalienė Don na A\um, da
bar mokytoja Austine. Tex„ išteka už ie.vaso kon^res- 
mano G aso Motscherio.

Juozas Mikitas

MEILĖJ NUODĖMĖS NĖRA

Pavasarį pražysta ievos,
Krūtinėj kaupiasi kaitra.
Pats savo lūpom kalba Dievas, 
Kad meilėj nuodėmės nėra...

Pavasarį padūksta vėjas, 
Padūksta ir svaigi aistra.
Galvoji, į laukus išėjęs,
Kad meilėj nuodėmės nėra.

Pavasari* džiaugsmu alsuoja,
Ir žemė — motina gera, 
Gimdydama linksmai dainuoja, 
Kad meilėj nuodėmės nėra...

Pavasaris užverda kraują, 
lr eina iirdžia atvira,
Ir vis kartoti nesiliauja,
Kad meilėj nuodėmės nėra.

Pavasarį jausmai pabunda, 
Išdykus rytmečio žara 
Ir mažą vabalėlį gundo.
Kad meilėj nuodėmės nėra.

Ak, tas pavasaris ir meilė,
Staigo atėjus, kaip audra!
Ji susuka tau protą dailiai,
Kad joje nuodėmės nėra...

da mūsų jaunilis sūnus ves 
ir dar viena marti, o po to— 
anūkai atsiras mūsų aplinko
je. Deja, antroji marti pasi
rodė esanti tipinga šių laikų 
mergina. Jos nuomonė —vi
siems privaloma. Jos teisė— 

• vienintelė. Viską savaip su- 
Į pranta. Visus kritikuoja. Tos 
1 elgtis nemoka. Tos rengtis 
i nemoka. Tos man ne autori
tetai. "Medicinos aš ūsaii
nepripažįstu“ ir 1.1. O jau 

. neduok Dieve, išeina kalba 
I apie anytas (nežiūrint, kad 
į aš esu čia pat. o gal tyčia. 
; kad esu), kad jau ima paša 
koti apie savo draugių any
tas. Jos ir šiokios ir tokios
Pagalvok tik, pasirodžiu*

: svetimam žmogui namuose 
j irs dar nori kambaryje pasi 
į likti, nežiūrint to. kad ii 
i šiaip jau visur kišasi. O ka' 
j reikia darbas dirbti (pavyz 
Į džiui, skalbti), ta anyta ne
i gali — serga.
! Nenorėčiau tirštinti spal
• vų. bet pasakyti galėčiai 
> tiesiai, kad dažniau paikuo
i ja jaunoji, nes senoji tur' 
j gyvenimo patyrimą ir paga 
j liau atsimena pati marti bu 
j vus. O kad marti su anyta 
j sutariu, turi būti abi protin
gos.

Bodėtis senaisiais, turbūt 
. gamtoje yra dėsninga. "Var-
• riukai niekada neneš seno 
, varno per jūras“. Senieji no
ri ir gali mvlėti jaunuosius.

Teisės patarimai
Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti j Keleivio skaiiyioją klausimus teise* 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendre 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir «.<• 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje.

*' TjtMS reikia pažymėti, kad esate Keleiviu 
skaitytojas.

‘ Klausimas prašome siusti tiesios; s”«o

Dr. M. Šveikauskas, Attorney at Law, 
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Mane. 02132

Klausimas .nors įstaiga, kuriai galima
' pasiskųsti ir kuri padėtų su-

1967 m. pavasarį mūsų ieškoti tą sukčių ir jį nubaus- 
vaimynas, kurs buvo "stock- ti? Ar yra prasmės pasitarti 
broker“ (akcijų pardavė-'su vietiniu advokatu, ar jis 
jas), pasišaukė mane pas sa- galės man kuo nors padėti? 
ve ir pasakė, kad yra retos: Iš anksto dėkoju už Tams. 
progos nupirkti ypatinga: tos pagalbą.
vertingų akcijų. Jis man pa
aiškino. viena žinoma firma 
žada pirkti kitos nežinomos 
firmos "stocks“ ir nori 
’mti keletą privačių inves- 
uotojų. Jis man pasakė, kad 

jis pats perkąs už 2,000 do- 
’eriu ir kad jis pirktu dau
giau. jei turėtų "laisvų“ pi
nigų.

"Keleivio“ skaitytojas

Michigan.iii/ ž
A/ ;

Atsakymas

mu dėl "stocks“ pirkimo, ir
„ . ... .. ... . todėl aš juo pasitikėjau. Da-
O jaunieji negali mų.eti se-Į vjau jam įepj j0 vardu, bef 
nių, tame tarpe ir savo tėvų. vjjšui pažymėjau, kad tai v-

Jei žmogus Amerikoje no
ri pasislėpti, jį beveik neį
manoma surasti. Aš pažįstu 

Prieš tai jis man buvo ke- žmones, kurie išleidžia tūks- 
letą karių davęs geni patari- tančius, samdydami vadina

mus "investigatois“ (sek
lius), kurie deda visokių pa
stangų žmogui surasti, ir tai 
dažnai jiems nepasiseka 
padaryti.

Federalinė įstaiga, kuri 
vadinasi F.B.I., ieško nusi
kaltėlių metų metais. Ar 
Tamsta nematei paštuose są
rašus su "ieškomųjų asme
nų*’ fotografijomis ir apra. 
šymais?

Tamstos buvęs kaimynas 
gal ir su kitais žmonėmis 
pasielgė taip, kaip su Tams
ta. Būtų pravartu apie tai 
pasikalbėti su Tamstų vieti- 
reF.B.J. Įstaiga. Tačiau nėra 
garantijos, kad pasiseks kai

šui pazvme.iau. Kaa tai y 
ra skiria "stocks“ pirkimui. 
Už poros savaičių kaimyną® 
man atnešė į namus 50 
"stock certificates“. Jis man 

; pasakė, kad per pirmuosius 
1 metus nereikia laukti dide
liu dividendu, bet kad pačios 
akcijos brangs kas mėnesį.

1967 metu rudeni mano

. Tiktai gerai išauklėti ar iš-
siauklėję žmonės apvaldo tą

' savo nenorą, neieško motv- -
: vu. kaltinančiu senus, ir ei-I - ~ s

1 a’asi prideramai — oagar- 
: biai.
, Malti "Tarybinės Moters“ 
žurnale pateikė irgi nema
žai argumentų (ir gerai juos 
surikiavo, matyt, žurnalistė) J kahnvnas išsikraustė j kitą 
prieš anytas (kodėl ne prieš f valstija, pardavęs savo na- 
anytą?). Mums kaime skai-* mus. Jis man paliko savo 
tant pasiūlyma "Eikit, any-i "būsimą“ adresą ir dar pa-
tos. i teatrą, kinus, keliaukit, 
skaitykit knygas“, net juo
kinga atrodė. Ar daug tokių! padėkoti., 
materialiai
arr.tų mūsų
Mūsų apylinkėje anytos (jų, naujai pirktu "stocks“, nes

sakė su juo susisiekti, kai a® 
būriu "milionierius“ ir jam

nepriklausomu i T968 m. pavasari man pa- "yna surasti. Tokie žmonės 
respublikoje? Į sidarė neramu dėl tu savo|P^keioasa™.pavardes, gau1 ’ * . . . « ... . nn kinic vomnamiK 7 mpan<na kitus vadinamus ’ means 

of Identification“ (asmens 
liudijimus) ir dažnai keičia 
savo gyvenamas ir darbo 
vietas.

Jei pavyktų kaimyną su
rasti, jis, žinoma, būtų pa
traukiamas kriminalinėn at-

is buvusio kaimyno r ė žo
džio negavau, nors jam pa
rašiau. Nuėjau pas kaimyno 
buvus? darbdavį ir paklau
siau, kur dabar dirba mano 
buvęs kaimvnas. Jis man 
aštriai pasakė, kad jie neži-

yra 12) visos yra savo ms.r- 
yūi tarnaitės. Jeigu ir la- 
biausiai jos norėtų gyventi 
liepi įklausomai, negalėtu, 
res marčios yra atėjusios į 
jų namelius. Taip ir gyvena 
anvta su sūnaus šeima vie
noje troboje. Kas be ko. kar. 

.. ta’ o-m 'r apsibardami. Bet 
anytų ii maigių jyjjjvėjju +-->9 atvedu vrs

ma. galima tikėtis. rpvpb^ i5e*is kaip anytai
šių metų nr. 2, kad kiekviena šeima turi Trer>g duriai® D išėjo sa’ 

kuriuo A. š. šitaip atsiliepia skirtingus variantus. j . d b? o fu so •;
i tuo klausimu anksčiau ra- Mano gyvenime marti pa- vaikais su 
šytą Marčios straipsnį: sirodė prieš 11 metų, ir ma-,

Ir aš esu anyta, turiu d vi no laimei — su teigiamu į 
marčias ir vieną žentą. Man charakteriu. Ji įėjo į mūsų j 
68 metai. Pati gyvenu atekij šeimą lyg savas* vaikas, kulį kitme nu
rai nuo vaikų, su tėvu. Neis- ris buvo anksčiau įsvaziavęs,! 
manau tik, kaip papasakoti o dabar sugrįžo. Vienu žo- 
savąjį atvejį, kad nereikėtų džiu, iš kario pasi jutom vi- 
kaltinti iš vienos pusės visų si savi. Tatai buvo taip mie- 
marčių. iš kitos — anytų. Ia ir paprasta, kad septvne-

Mano galva, tokios prob- rius metus aš gyvenau iliu- 
lemos kaip "anyta ir marti“ zijomos, nesulaukdama, ka

Marčios ir anytos
Apie jų santykius visur visai nėra, prisiminus, kad 

daug rašoma. Tas klausimas tikros dukterys dar labiau 
spūstyje prieš Dievo Majestotą priklaupęs ir vėl mėginąs Į opus net ir ten, kur komu- nesutaria su savo motino- 
atsistoti. išsitiesti. Girdi augmenų šneka maldą: š-š-s-š-s... į nistai viešpatauja Čia spaus-

zroin To; „nurito. L-oiūo ‘ Į diname straipsnį iš Lietuvoj nnejant
; leidžiamo žurnalo "Tarybi- klau 

nė Moteris

be galo. Tai poterėlių kalba.
O štai ir giesme liaupsina, ima čirkšti tūkstančiai 

žiogelių. Napaliui rodos — milionai. Tačiau ėmęs sekti, 
kur gi jie sustoję sparneliais trina ir tokį didelį balsą pa
daro, nieko nemato. Ir ima jam rodytis, jog tai visai ne 
gyvūnėliai čirškia, tik pati žemė skamba: gamta ne tik 
Dievo kilimas, bet ir Dievo koncertas.

Balsus balsus žiogelių smuikavimas. Vis dėlto Napa
lio ausys sugaudo ir kitokias gaidas. Jų daug. Tik klausyk. 
Čia tau plekš, čia dunks. čia atsiduso, čia suvaitojo. Tai 
nedrumsčia nei žolės smilgų poterėlių, nei žvangučių ti
lindžiavimo, nei žiogelių čirškimo; kaip nedrumsčia smui
kų sutartinės, kai vienas stygas imi tyčia pirštais stakato 
užgauti. Ką tie mažabalsiai! Gamtos koncerto nė grėžlelė 
nesudarko, nors stebiesi, kaip jai gerklę neima peršėti 
nuo nuolatinio, nepaliaujamo plėrr-plėrr, plėrr-plėrr, plėrr 
-plėrr. Aggi nedarko kapelijos būgnai, litavarai, torelės, 
trikampiai; net varpai, kuriais tariama smuikų, fleitų ir 
kitokių švelnių muzikos padargų haimonijai.

Ne tik visokie garsai, ir saulė dalyvauja tame gamtos 
koncerte: ji savo spindulių beria garsams Į taktą. Juo kait
riau saulė svilina, juo daugiau žemė čirškia ir žvangą. 
Napalys tai mato. Tik jam rodos antraip: juo daugiau 
čirškiama ir žvangama, juo linksmiau saulė savo džiaugs
mo šoki virsdama mirgėdama šoka.

mis. negu su anytomis. Nag- 
marčių 
tikėtis.

fi

vaikais, su gyvuliais 
ti užpyko, gali vėlai par-

?ry)1

Šeimininke ras
Varškės ir morkų blyneliai

reikia vysti. O pavysi pasensi, kam gi bebūsi naudingas, 
kas tavęs bepasigvieš? Na, reikia, tai reikia; nieko nepa
darysi. Daiktų keitimosi nesutūrėsi, kaip ir jaunystės ne- 
pririši, kad nepabėgtu.

Rinkos pradeda būti pilnos vežimų dalgių: Austrijos 
dalgiu, tų gerųjų, mėlynųjų, kietųjų.

Trečdalis s v r# o vars 
1 stiklinė miltu, 1 stiklinė 
pieno. 2 kiaušiniai, pusė 
stiklinės viriu, stambia trin
tuve sutrintų morkų, trupu
tis draskos.

no, bet nieko daugiau apie sakomybėn, ir, be to. Tams- 
jį man nepasakė. į ta jį galėtum patraukti civi-

’ri Man kilo įtarimas, kadj Hnėn atsakomybėn, t. y. ga- 
za! jis "ne geruoju“ išėjo. į lėtum iš jo ieškoti nuostolių. 
Kita diena pasiėmiau savo į Tačiau ir gavęs teismo 
akcijas ir nuėjau i tą pačia ‘ sprendimą (judgment) 5000 
ištaigą. Aš pasakiau, kadį su viršum sumai, — iš jo, 
noriu pasikalbėti savo tu ak-j greičiausiai, nieko negau- 
-iju pardavimo reikalu. Sa-; tum. Tokie asmenys arba 

Aau. norėčiau parduoti; jei; Afeko neturi, o jei ką turėjo, 
gausiu gerą kaina. Jie psisi-į spėjo suslėpti kito asmens 
žiūrėjo i tas maro akcijas j vardu kurioj nors negirdėtoj 
pakraipė galva ir man pa-i vietoj.
^akė. kad tu akcijų firma y-j Tikiuosi, kad tas skaudus 
ra bankrutavusi ir kad tos: Įvykis bus Tamstos panau- 
mano akcijos nieko nėra ver. dotas kaip pamoka ateičiai, 
tos. Aš jiems tada. papasa- Sunku suprasti, kodėl žmo- 
kojau visą reikalą, ir jie nei nės pasitiki kitais, nepasita- 
kiek nenustebo. Matvti. ži- rę ir neištvrę reikalo. Tokie 
lojo apie mano buvusį kai- sukčiai, kaip Tamstos buvęs 
myną. . kaimynas, pasinaudoja žmo-

Dabar klausimas: ar žmo- nių noru greitai ir lengvai 
nės Amerikoi turi kur nors pasipelnyti.
registruotis, jei persikelia į Perkant "stocks“ (akci-

. . . ..... I Napaliui visai nereikia dalgio: jų gana namie iš per
ais neįsivaizdavo saulės spindubų, kad už lango ne-, nykščių metų. O į dalgių turgų vaikščioja, 

būtų juose didžiosios mėlynosios muses: muse savo binn..., Vežimų vežimai, ir aplink kiekvieną po kelias de-’ 
tana šviesai ir kaitrai. Jis supranta, varsą galint su garsu įjmti3 rinkėjų pirkėjų. Tie žaliūkai gamtos pavergėjai, 
susidėti ir harmoniją padaryti. Supranta, koks vienumas,

Varškę sumaišyti ir gera’ 
išplakti. Išplakus dėti šaukš
tu į Įkaitintus riebalus ii 
kepti blynelius. Valgyti su 
lydytu sviestu ir grietine. 

Į Tinka užtarkuoti sauso sū
rio. Vietoje ma’kų galima

kita valstija. Jei ne. kur ir jag) reikja pagrindi.
apie tos rūšies

kaimynu Ar yra kokia on*<^rnc JL L.

kokiomis priemonėmis aš! . .
galėčiau susirasti savo buvu- ų

mt ji-** •'vnu, sjta.rti su geros, žinomos fir
mos specialistais, ir tai turi! ' į

koks sukibimas visoje gamtoje
Ai, kaip graži Lietuvos pieva apie šv. .Tona!
Ir visa tai reikia nukirsti... Reikia žolės jaunumas pažįsta iš balso, 

suvartoti. Visa kam esti galas: galas augt i. galas žydėti — ’i

lyvas ar džiovintus o-
visi ta proga rimtais, nešypsančiais veidais. Šiuo žygiu buolius. tik juos reikia iš-

būti padaroma per pačios 
firmos įstaigą, o ne priva
čiai. Tokiu atveju, jei tar
nautojas Tamsta apgautų 
(o tai retai pasitaiko, nes 
firmos su gera reputacija la
bai "atsargiai“ samdo tar
nautojus). pati firma būtų 
atsakinga.

Įima valgyti su uogiene ar 
grietine, su cukrumi.

Tokius blynelius galima 
kepti ir su virtos mėsos liku
čiais ar išmirkyta silke. Mė-

Jei blyneliai kepti su sly- są ar silkę reikia sumalti 
Vomis ar obuoliais, juos ga- mašinėle.

(lėti s

niekas nejuokauja, neklykauja, kaip paprastai dideliame brink, ti, smulkiai supiaus- 
būryje, nes atsidėję klausosi plieno kietumo: pjovėjai ta: tyti ar permalti mašinėle.

(Pabaiga kitame numery)

1
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Vietines žinios
A. a. MARIJAI KRIVICK1ENE1

• —
mirus Lietuvoje, jos dukrai Aleksandrai 
r e š k i e n e i reiškiame gilią užuojautą.

č e-

Aleksandra, Eduardas ir Rimantas Iiajerčiai

’ Šaulių Sąjungos 50 metų su-
1 kakties minėjimas.

* * *
; Gegužės 4 d. 4 valandą po 
! pietų Sandaros salėje, 124 
i F St., Sandariečių Moterų 
j Klubo našlių karalienės pa-
gerbimas.

J ♦ * *I
i Gegužės II d., sekmadie
ni, 3 vai. popiet — Bostono 
Lietuvių Dramos Sambūrio 
spektaklis Lietuvių Piliečių

i D-jos salėje.£ * *
I

Gegužės 2 S d. So. BostoJ
i no Lietuvių Piliečių Dr-jos {
i keltuvo atidarymo banketas
savo namų salėje.

* * ¥

NEBŪK ŽILAS ROMANAI
Jurgis Gliaudą, LIEPS- i 

;NOS ir apmaudo ąso-
įČIAl premijuotas romanas,’ 
i 304 pusi., kaina $4.00.

Alė Rūta, VIENIŠI PĄ-į 
į SAULIAI, romanas, ^5 ijisb 
kaina 33.50.

UOtlSIij

■1 ’ 1

Šių metu

Ekskursijos į Lietuvą
BIRŽELIO

vyksta

dieną

iį

I

«Į

Pagerbsime našlių 
karalienę

S?, n daros Moterų Klubas sekmadienį, gegužės 4 
dienų 4 vai. popiet Sandaros salėje, 124 F gatvėj, 
So. Ecstone, pagerbs

našlių karaliene K. VASILIAUSKIENĘ, 

karalių J. JONAITI,

palydoves A. Jacobsienę, J. Beržienę 
ir ilgiausiai našlaujančią. B. G ai Ii ūn ie n ę. 
Bus skani vakarienė su gėrimais. Visus atsilanky- 
ti ir linksmai tą vakarą praleisti kviečia

Sanda rietės

■£«

ir LIEPOS 15
D. fcenčr-i, AID/--S TARP! «.-ol jnt prje jju arUpiu prisijungti, paimtina registruotis dabar. 

DANGORA i z i U, romanas, j
365 psl., kaina $5. Vietų skaičius ribotas — nesi vėluok i t e *

Vytautas Volertas, SĄ
MOKSLAS. premijuotas ro
manas, 279 psl., kaina $3.50.

Aloyzas Baronas, PAVA
SARIO LIETUS, 261 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$2.59, kietais $3.75.
Alė Rūta, ŽEMĖS ŠAUKS

MAS, 305 psl., kaina $4.00.
VliUtti Kdtuvntu. IVliVj

OI A5 RYTAS. l€6pu»t.
Kaina $2.5 i.

Ekskursijų ir registracijos reikalu kreiptis į

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

Stebekiingos gyduoles. kurios pa- 
a kiną žilumu. plaukų slinkimą » 
la-knas. Šias gyduoles privalėtų 
urėti kiekvienas, kuriam žybt, sler.- 

pgika, ari-t pieiskanuoja plaukai. Jos 
ra dažai. Nėra nieko už jas ge- 

esnio iki šiol išrasta. Kreipkitės

Gegužės 25 d. 2 va:.
pietų 1 autinės S-gos namuo- .„š
se J. Gaidelio mokiniu kon-'ati;!<'!i',!an:i .

‘ ! o.ama $3. Jeigu nebūsite vi« *
$ $ * ! -iškai patenkintas, pinigai bu;

certas.

Birželio 1 d. 2 vai. popiet JČ,nię,Rl^Zint1' 1 1 PASTABAšv. Petro parapijos bažny- 
i čioje kun. Ant. Saulaieio,1 

$j! S.J., primicija. Po mišių vai- 
; sės Lietuvių Piliečių Dr-jos, 
• III-jo aukšto salėje.
1 * * *

Birželio 22 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečiu Dr-jos III 
aukšto salėje Sandaros 7 
kucpo? banketas Jadvygai 
Tumavičienei pagerbti.

j* ftJB
U

Su orderiu siųskite ii 
kitaip vaistų nesiure iam.'Jinu'us

Kanadoje ir kitur už iei 
u per Santimu.

iuose $1

FLORAL HERB CO.
B»x 303, CLINTON, Ind. 

Dept. 5

Jieškojimai

V.v 
f

Gaunama Ke I7y/
IV I

Jeronimas Igr.atonis, LŪ-jp? 
ŽIAX-Wir«*sMttiir.a $3.00 i y? 

Andrius l&ciuckas, NE- į y f 
I MUNO StJ’vŪS, romanas iš p# 
j suvalkiečių ūkininkų sukili- #1 

mo 1935 m... I tomas, 230 
Į psl.. kaina $3.00.
J Andrius Veduckas,

FARRAGUT
Co-operative Bank

NE-U*

r. —nr——■.——3C==ff---- ųr-----------nr——-------n-------- 1n—1 - - L -B- —

įdomus susirinkimas

Rugpjūčio 19 d. Romuvos
i parke Brocktone-Montelloj i 10< Ka!endienė Stasė. 
: Minkų radijo gegužine. Į-----------------------------

MUNO SŪNŪS, II tomas, if; 
r„, ... . .... Į 428 psl, kaina $4.00. |j5

dėdės Kazimiero Šaitano, pas-lSal1? Sakmnen, KATRY-■ 
kuriniais metais, sako. gyvenu-! NA, romanas, laimėjęs Sve- 
-,io Floridoj. Jis pats ar apie ji dijos literatūros premiją, 
ką žinantieji prašomi rašyti: . 2W pgl., kaina $5.00. * Į®

Lithuania, Raseiniai, Sodų • Pctr. Tarutis, VILNIAUS 
RŪBAS. 495 psl., kaina

706 E. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127

x Indėlius atsiimti 

galima be pranešimo iš anksto

g

RADUO PROGRAMA
» minkštais viršeliais

kurie sako. kad pilnateisiais,
nariais tegali būti tik lietu-; • •viai. į

BROCKTON, MASS. 

Išprievartavo ir subadėDidžiausio Bostono lietu
viu sambūrio — So. Bostono T - . . , . ,
Lietuviu Piliečių Draugijos .nT. !s. a^Run®en —.....----------- , A _ ... ..
— susirinkimai būna kas {^Ia!ke ‘elsl.nln}as Ą. Ke- m„kinė Marija Kukauskaitė, 101'7 mc~ ve"i:a sekmad!‘> 
mėnuo. Iš keliolikos šimtų p j? ’ S® J°' da\kaIbeJ°, 17 m. amžiaus, dienos metu!
narių juos lanko šimtas, re-: prie mokyklos laukė eilės!'”- ...
tai kada daugiau. Taip daž-' taj\fd draumioš nariais te automcbili,i vairavimo prak- •MSa“ !nn» 
rai susirenkant, nėra visa-j g^k ,Xm§ Ūk lietuviai. : ,ik°? V?.mokai at,ikti-
da svarbiu bei įdomiu rei-; , • v .. • . . . i jos priėjo jaunas r.esras. i-. - ,f ; kunu abu tėvai vra lietuviais -n - - - • . •kalų arba sugebančių tuos p. J - , „enasisakė i vilko ją į rusi. ten isprievar- 
reikalus iškelti ir juos vi-j _ , * / tavo ir subadė. Vėliau ją čia Baltic Florists geliu ir dova
siems idomiai pagvildenti.! ,a^r .?7 ’F Vlsaiirado mokyklos sargas. i aų krautuve. 502 E. Prn»<*

susirinki-! valdybai bus aisku- kas ga",
Ii būti draugijos tikrais na-:
riais, ir dėl to jau nebekils: PETERSBURG, r LA
ginčų. Labai gerai pasielgė;
vienintelė moteris draugijos! įkūrėme seniu klubą 
vadovybėje, padėjusi tą. Lietuviai čia turi giažų

Aukštesniosios mekvklos

Į kietais viršeliais $3.75,
Geniausia Lietuvių ruidij* i Jurgis Gliaudo, BEl.1* INO .r 

Programa Naujoj Anglijo 'ŽENKLE, premijuotas ro. 
ia stoties WLYN. 2360 kr • manas, 234 psl.. kaina $2.50! 
lociklų ir iš stoties FM i Albinas Baranauskas, 

KAkKLUPĖNUOSE,

Malonus ir greitas patarnavimas

niais nuo i iki 1:30 vai. die 
Perduodama: Vėliausn. 

žinių santrauia 
komentarai, muzika, dai

ios ir Magdutės pasaka. 
Biznio reikalais kreiptis

pre-

Balandžio 17 d. 
mas buvo didelė išimtis.

Jis prasidėjo, kaip visuo
met. dalyvaujančių susirin
kime vadovybės narių patik
rinimu. praeito susirinkimo 
protokolo skaitymu, jo priė
mimu. Priimtas vienas nau
jas r.arvs, pagerbti susikau
pimo minute per paskutini 
mėnesi mirė nariai: Stanis-

way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gaun» 
mas ir Keleivis

NENUSIMINKI! c.:

; mijuota? romanas, 224 psl..
: kaina $2.50.

Karvs Almenas. UPĖ I 
« RYT US. UPĖ Į ŠIAURE,
; romanas T dalis. 325 psl., II 
' dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3-00. ;

i Alė Rūta. KELIAS 1 
KAIRĘ. premijuotas romą-,

• nas iš JAV senosios karto?:}
lietuviu gyvenimo, 248 psl. • 
kaina $3.00-

Vvtautas Vcdertas. GY }
VENIMAS Y7 A

1
DAILUS

... . ‘t Galima pagelbėti sergantiemssvarbų klausimą išaiškinti. į klubą, bet jis nepatenkina reumatu, ranką ar fcoiu skaus- romanas i? ūetvvm emyram; 
Tą klausimą baigus, A J seno amžiaus žmonių, nes a- mais: natirpima, jaučiant nuo- tu gyvenimo, 2'2 psl.. ka’

varei.Matjoška. E Ketvirtis ir G. i tMar.ytas tik sekmadieniais. REE.,.EEF RUB e,la.
Karosas kalbėjo apie keltu- o senesmesiems reikia klu- sljm3į paffe’bsti. Užtikriaam pa- 
vo atidarymo banketą gegu-! bo, kuris turėtų visas dienas sėkmes, arba grąžiname pinigas.

lovas Slips? Kazimieras Pi-i žės 22 d-» ragino jame daly-! atidarytą patalpą, kad ten 
vauti, iš anksto užsisakyti; būtu galima kasdien susieiti, 
staliukus po 10 asmenų. j pasikalbėti, pakortuoti ar 

S. Griganavičius pranešė.! kitus žaidimus pažaisti. Vo- 
kad keltuvo fondui jau gau-i kiečiai, lenkai, italai, stovė
ta $12.515, dar yra $850 pa-1 nai tokius klubus turi, o mes 
žadėta, ir ragino fondui au-; bastomės iš vietos i vietą, 
koti. Šiame susirinkime O. f Todėl ir yra Įkurtas toks A- 
Ivaškiėnė' pareiškė auko- Į merikos Lietuvių Piliečių 
janti $100, tuo norėdama; klubas.
pabrėžti ir savo pasitenkini-! Jo valdvba sudaro šie as-

kelis. Kotryna Mikėnienė ir 
Sofija Juškevičienė. Finan
sų sekr. A. Druzdis pranešė 
kovo mėnesio apyskaitą, 
kuri rodė, kad pajamų buvo 
$ 11,154. išlaidų $10,254. 
taigi gryno pelno liko $900.

Jis taip pat pranešė, kad 
už keltuvą jau Įmokėta $69, 
664 ir tar trejetas tūkstan
čių lieka nesumokėta

Visa ta darbotvarkės da
li’ ėjo greitai ir sklandžia 
Įdomiau pasidarė, perskai
čius valdybos protokolą, ku
riame Įrašyta, kad, svars
tant narių priėmimą, direk
torė Ona Ivaškienė de
monstratyviai apleido posė
di.

Aišku, tuoj kilo klausi
mas: kas atsitiko? Kodėl ji 
išėjo iš posėdžio? I tai tuoj 
atsakė pati O. Ivaškienė.
Ji ramiai ir aiškiai papasa
kojo, kad dviejuose posė
džiuose ginčytasi dėl priė
mimo nariais asmenų, kilu
sių iš mišrių šeimų. Daugu
ma buvo linkusi tokius as
menis priimti, o mažuma bu
vusi prieš. Jai tie ginčai Įky
rėję. nes. rodės, klausimo 
sprendimas turėjo būti aiš
kus. todėl apleidusi posėdi, 
pasilikdama sau teise tą rei
kalą iškelti visuotiniame su- 
sirirkime.

Čia ji priminė ir nurodė 
draugijos Įstatų straipsnius,

na $2.50
Vytautas Volertas, 

TEKA VINGIAIS, romanas
332 p?! . kuiną $3 50.

Vacys Kav-aSi'rsas. KAI 
NU GIESMĖ, p: (mi j jota.- 
romanas, 201 psl.. kain^ 
52 50.

Kazvs Pinčeris, PULKIV 
aoo=OOT=aoooooaooo^x°"se; ANT KELIU.... romanas iš 

PIGI, BET VERTINGA į kun. Strazdejip . gyvenimo 
DOVANA '11 160;.usĮ.'kaina $2 0(

Siu^kite $5, gausite vaistus 
su nurodymais.

ROYAL PROOT C1S
North Sta^ P.O. Box 9112 

Newark. N J. 07105

Tai H. Tautvaišienės iš- !^PAI
Jurgis
’ARrirO SESIAS.

upe ii
i ;

mą, kad draugiją norima iš-į menys: pirm. J. Bakšys, vi-j gyvenimų vergų stovykloje j juotas romanas iš politini! 
laikyti lietuvišką. į cepirm. A. Matulis, fin. sekr.! Sibire aprašymas anglų kai- emigrantų gyvenimo, 26?

Šis susirinkimas buvo gra-i P. Gūdis, prot. sekr. A. Bu- ba "The Cemetery of Na- 
žiai išremontuotoj antrojo; seckas, ižd. V. Pietaris, mar- tions m the Siberian Tund- 
aukšto salėj, kuri dabar la-į šalka J. Bernotas. ra“, 112 psl., kaina $1.75.
bai tinka Įvairiems pobū-! Kitas susirinkimas bus j Lietuvių kalba ta knyga i 
viams. f gegužės 15 d. laiškanešiu sa-! jau išparduota. Ji labai tin-*

j Įėję (4th St. ir 15 Avė.). ; ka dovanoti kitataučiams. 
Lietuvis

Bostono
>*ARENGIBlV KALENDORIUS ■ ***********************************************************************

Balandžio 27 d. 3 vai. po: 
pietų So. Bostono Lietuvių! 
Piliečiu Dr-jos salėje Bosto
no ateitininkų šventi, moks
leiviai vaidina Alės Rūtos 
"Žiogą ir skruzdėlę“.

• •

Gegužės 3-4 dienom Tau
tinės S-gos namuose V. Ra
to kūrinių paroda, kurią ren
gia Bostono Skaučių Židi
nys.

• • •
Gegužės 4 d. 3 vai. popiet 

So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Dr-jos III aukšto salėje

Įsigykite ką tik išėjusią Įdomią Ir gražiai išleistą 

Stasio Barkausko parašytą knygą

VELNIAŽMOGIA!
arba

ŠĖTONIŠKA KOMEDIJA.

Tai trijn veiksmo drama sa prologu ir epilogą, 519 psl., kaina $8.

Užsisakykite šiuo adresą:

Mrs. B. Barkauskas, P.O.B. .334, So. Boston Mass. 02127.

Ją galima gauti ir Keleivio administracijoje

kaina $2.50.
Juozas Kral.kauskas, T’9 

Į NAGO UGNIS, pi mijuota 
omanas, 2G5 pusi., kainfc 

$2.50.
Aloyzas Baronas: LIEn 

fAI IR BEDUGNES, pre 
nijuotas romanas, 279 psl. 
Kaina $3.00.

Vytautas Atartas: TARI 
9VIEJU GYVENIMŲ. 462 
usl., kaina $4.50.
Juozas Švaistas: 2IOB 

'UAI PLAUKIA, roTTiana- 
■š knygnešio kun. M.' Si«to 
•avičiaus gyvenimo, 23frps4. 
<aina $2.50. ; z įi

Hranas Naujokaitis: U- 
IŽELIAI NEGRĮŽTA J 
'KALNUS, 509 Dusi., kaina
į L5.fK).
, AIovzms Bttrf na-- VlENl 
j <J MEDŽIAI, 117 psl. kai 
, rto <? i ko.
! MINDAUGO NUžUDY- 
; MAS. Juozo Kralikausko 
! proTr.ijuotas romanas. 246

psl., kaina $3.
1

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugina kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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

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

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

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

ŠIA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 j metus

SLA--kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
’ kuopų veikėjus, ir jie piačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuauian Allianee of America
307 West 30th Sireet. New York, N.Y. 10001

SAV AITRAšT I S

Nepriklausoma

LIETUVA
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
Įvykius, deda daug ir įdomių nuotmuku ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbiu lx?i idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se S8.00 
Adresas:

7722 George Street. IxiSalle-Montreal. G90. Qnebe . CANADA

» r
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Pagerbs J. GaidelįII
J- Bostono Lietuvių Bend
ruomenės Kultūros Klubas 
pi šeštadieni, balandžio 26 
p.. Tarptautinio Instituto 
patalpose (287 Common- 
•wealth Avė.) pagerbs įžy- 
įnųjį kompozitorių ”Danos“ 
operos autorių Julių Gaide
lį jo 60 metų amžiaus sukak
ties proga. Ten tą vakarą tu
pėtų susirinkti visi Bostono 
kultūrininkai. Pradžia, kaip 
visuomet. 7:30 vai. vak.

i kius, kurių sode vienoj pu-Į 
sėj apelsinų ir greipfruktų ; 
medžiai, o kitoj plačialapės; 
palmės, bananų medžiai, pil-' 
ni didelių dar žalių vaisių 
kekių. Ausį kutena regirdė-! 
ti paukščiai, atrodą, kad gy
veną Ievos ir Adomo rojuje.

Viešni| iš Li
Lietuvos

Dorchesterio klubo

• — susirinkimas ——

Dorchesterio Lietuvai-K-
liečiu Klubo susirinkimas - Praeitą savaitę Bostone į 
bus antradieni, balandžio 29 Įankėsi Aldona Smilgaitė-j 
dieną, 8 vai. vak. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių Dr-jos Dvarionienė, pianistė, Vii- j
no Lietuvių rineciu ur-jos . , -
patalpose. Po susirinkimo niaus konsetyatorijos profe- 
bus užkandžiai. sorė. Ji at\ J ko į JAV poios

mėnesių viešnagės ir sužino
jusi, kad Bostone gyvena jos 
buvusi mokinė Laima Jasai- i

Visi nariai prašomi daly
vauti.

Adv. A. J. Young,
sekretorius

tienė. atvyko jos aplankyti.

Prasmingas pagerbimas

I Irena ir Bronius Galiniai 
Aleksandros Čereškienės 
“ ietuvoje mirusios motįnps^ 
Marijos Krivickienėš atrhi-4
imui pagerbti atsiuntė Bal
ui 810 auką.

Dr. Stasys Jasaitis su sa
vo žmona surengė viešniai į 
gražų priėmimą. Čia viešnia i 

Inž. Aleksandras Čaplikas, turėjo progos pabendrauti; 
Juozas Lekys ir Juozas Kra- su kitais senais pažįstamais, | 
sius kas atsiuntė iš Miami, savo profesijos žmonėmis ir 
Fla, daug sveikinimų. Jie susipažinti su kaikuriais vie- 
rašo, kad sustoję pas Kaula- tos kultūrininkais.

Sveikinimai iš Florido*

Žiūrėkite, ką jūsą "senos mados** šeimos bankas duoda

* Nuo įdėjimo dienos

* Be įspėjimo iš anksto

* Kas mėnuo priskaitoma 

•Už visus indėlius moka

• Pilnas draudimas — Bankas veikia 105-tuosius metus 
Nuošimčiai nurašomi nuo Mass. mokesčiu

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS

460 We*t Broadvray,, South Boston. Mas*. 
Skambinkite 268-2500

sąskaitai atidaryti nuo 8 vaL ryto iki 5 vai. popiet
šio banko direktorių taryboje yra 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

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donocan 
Dr. J. Pašakarniii

ĮP8 DINIS 
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nuo 9 vai ryto Iki 5 vai. vak 
Vakarais ii anksto susitarus 

447 BROADWAY 
Seeth Boston. Maso

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Uroadway 

So. Boston, Mass. 02127 
Tek AN 8-1741

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvray So. Boston, Mas*. 02127

[ ] Krosnies aptarnavimas 
C ] Automatinis jpilimas 
CJ Patogios mokėjimo sąlygos 
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268- 4662
srivoa m..

Ę The Apothecary

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų ro 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit j lietuvišką raistiny.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

182 a W. Broadvay, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 raL ryto Iki 8 vaL v„ Išskyrus šventadienius Ir oskm.

! Dažau ir Taisau J

Namus iš lauko ir viduje. * 
’ Lipdau popierius ir taisau«
> viską, ką pataisyti reikia. Į 

Naudoju tik geriausią j
medžiagą. «

► JONAS STARINSKAS < 
Hill Ava

TflL 00^revvv v*******

A. J. N AK AKSY ;
Real Estete Ot Insurance 

321 County Club Rd- 
Newton Centre. Mass. 02159

TeL 332-2645 
****#*•#**••**•••#••*•**********•#

/.įceur

Flood Square
H arti įvare C o.
SanninkM N. J. ALEKNA
S2S EAST BROAPWAT 
SOUTH BOSTON. MASS 
TELEFONAS AN S-414S

Moore Dažsl 
SionoTns

Stiklas Langam 
Viacirta reikmenys namam

Reikmenys piomberiame 
^lenkia «w»l-We«

Gražiai pavaizduota* 

lietuviško žodžio kelias

Taip buvo L.V.S. ”Ramo- 
vės** skyriaus balandžio 20 
d. surengtame lietu riško žo
džio ir melodijos vakare, į 
kuri atsilankė apie 200 as
menų. šio vakaro programą 
atliko viešnios ir svečiai iš 
Philadelphijcs ir Nevv Yor
ko. Tai buvo Įdomus, malo
nus ir nepaprastas vakaras.

Programą paruošė rašyto
jas Vytautas Volertas. o ją 
atliko Virginija Majauskie- 
nė, Aušra Marčiulaitytė- 
Zerrienė, Bronius Balčiūnas 
ir solistė Ona Pliuškonienė.

V. Volelio paruošta dai
liojo žodžio pynė prasidėjo 
pirmuoju Martyno Mažvydo 
parašvtu ir išspausdintu lie
tuvišku žodžiu ir baigėsi šių 
dienų dar gyvų rašytojų pos
mais. Girdėjome Poškos, 
Donelaičio. Baranausko. Ku
dirkos, Maironio, Krėvės. 
Šeiniaus. Sruogos, Aisčio. 
Mačernio, Brazdžionio, Ba
rono, Mackaus ir kitų kūri

nių ištraukas. Jų tarpe buvo 
ir Bostone gyvenantieji ra
šytojai St. Santvaras (Gin
taro žvejai) ir A. Gustaitis 
(Man vis tiek pat). Visi tie 
taip įvairūs kūriniai V. Vo-. 
*lei lo buvo sumaniai parink
ti ir meniškai surišti į tokią 
"pynę. kokios čia nėra buvę. 
i V. Volertas. vakaro pra
džioje tardamas svęikinimą, 
pabi ėžė. kad žodis via tam, 
L a d būtų išgirstas, todėl šios 
programos vykdytojai ir pa-' 

dsiryžo duoti progos dailiojo, 
Žodžio pasiklausyti.

Ir mes klausėmės ausis iš
tempę, o žodis smigo į širdis. 
Smigo todėl, kad jis ne tik 
gražiai parašvtas, bet ir pa
sakytas. V. Volerto paruoš
tas kolektyvas dar jaunas, 
dar tik kelis kartus viešai 
tepasirodęs, bet jau tokio ly
gio. kad sugeba įvairių ra
šytojų kūrybą perteikti su 
giliu įsijautimu ir autoriam 
būdingu spalvingumu.

Mes jau būtume buvę pa
tenkinti ir tik šia žodžio py
ne, bet ją dar nuostabiai pa- i

Nebrangiai parduodami pakabi
namieji namų dažytojų pastoliai 
(stage).

I Kreiptis bet kuriuo laiku Į 
Mrs. Oblanas 
19 Ceylon Street 
Dorchester, Mass. 02125

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd i
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETR1ST1
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

'•♦♦♦•♦♦♦••••e##**#***#****#*****'

Ketvirtis & Co
—-JEWBLEKS— 

Laikrodžiai-Deimantal

<

Elektros Prietaisai
R&pMtingai taisome laikrodžio* 

tiadui. papaoialuB

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

pildė dainomis Ona Pliuško
nienė, kuriai akomponavo 
komp. Jeronimas Kačinskas. 
Reikia pažymėti, kad daini-

Pirmame veikale vaidina 
tik dvi motery* —Rita Au- 
siejūtė ir Birutė Vaičjurgytė. 
Čia, sakytume, įdomu* dvie-

ninkė turi gerą balsą, tad ir i jų dramos “solisčių“ duetą*.
Gi šia* mūsų sambūrio jau
na* talentinga* vaidintoja* 
jau pažįstame ii ankstesnių 
vaidinimų.

„Maniake“ dalyvauja a- 
pie 10 veikėjų: Birutė Vač- 
jurgytė, Irena Žukauskienė, 
Jurgis Jašinskas, Antanas 
Januška, Norbertą* Linger- 
taitis, Edvardas Mickūnas, 
dr. Broniu* Mickevičius, Jo
nas Valiukonis, Gytis Gave
lis ir kt.

gražios vilties ateičiai. 
Pranešėjos— J. Vizbaras. 
Meninei programai pasi

baigus, grojo R. M. Trio ka
pela iš Worcesterio, p ramo- 
vie|ės visus LvaiMhd gar
džiais vaTĮiMs išgėrimais.

Sveikintini ramovėnų val
dyba su Br. Bajerčium prieš
aky už tokį gražų vakarą.

Ž-i*

Kas vaidins gegužės 11 d.?

Kaip jau rašyta, Bostono . ““"būrio nanų
Lietuvių Dramo* Sambūri* “arbu Jau cwune «ereJ?*1 ir 

11 d. 4 vaL popiet k,tuo#e P*»Utymuo*e, *tad
reikia tikėtis, kad ir šį kartą 
žiūrovų netruks, ypač, kad 

jų veikalų spektaklį. Tai įžy- ^ui° vaidinimo jau seniai 
maus švedų rašyt Augusto i nema^®mc-
Strindbergo kūriny* „Stip-į Veikalus režisuoja akt. 
resnioji“ ir Kazio Sajos tra- Aleksandra Gustaitienė, sce- 
gikomedija — aštri sovieti- novaizdis dail. Viktoro Viz- 
nės sistemos satyra — JVf»- girdos, šviesos ir kiti efektai 
niekas“. . „. _ į f ilmininko Romo Šležo.

geguže*
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių D-jos salėje rengia dvie-

uoeoooooeeooooooooooomooe :*******♦************•****•***•**•♦***•*•**#******##♦***#*#**********«

COSMOS PARCELS H; 

EXPRESS CORP- !
I

ĮVAIRI ALSIAS DOVANAS į 

siunčia betarpiškai
IŠ BOSTONO J LIETUVĄ1

-» -r - ‘S JS-.
ir kitus Rusijos okupuotu* 

.kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotus

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

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

331 W. Broadvray 

So. Boston, Mas*. 02127

TeL 268-0068
Vedėja* J. Vaičaiti*

Skelbtis 
„Keleivyje“ 

yra naudinga J

Tai veltui
r3;;’*

Mums ištyrus jūsų alyva šildymo 
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti 

pinigų per visą žiemą!
Mūsų veltui atliktas jūsų šildymo alyva sistemos ištyrimas 
gali pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir 
efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti? O gal norėsite jūsų burnerį pagerinti Texaco’s Flame 
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42%. Mes rūpes
tingai atliekame tą darbą. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUEL Co.
487 Washington Street 
Dorchester, Mass. 02124. 
24 valandų patarnavimas

GE 61204 v ■ •

/ .
f :;ri i;$* 

i u.rr-

Trans-Atlantie Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies. 
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantie Travel Service, čia visų 
lėktuvų bilietai (airtickets) išrašomi 
belaukiant — be jokie papildomo 
mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntiniams (skarytes, lietpalčius, megztinius, 
įvairias medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus be 
papildomo mokesčio siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valandos: Kasdien 9—5
Ketvirtadieniais 9—7
šeštadieniais 8—12

COSMOS PARCEL

EXPRESS CORP.

169 Milbury St

WORCESTER, MASS.

ToL S W 8-2868

yra vienintele oficiali įstos* 
ga Worcestery, Irari 
siuntinius tiesiog ii W<
torio j Lietuvą ir lutas Rust* 
j<*

Siuntiniai
tvarkingaL

’f

390 W. Broadvray 

So. Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

ATLAS PARCELS CO. 
r, 82 Harrison Street, 
Worcester, Mas*. 01604 

Tet 796-3347 
Tiesiai iš Worcesterio siun

čiam įvairins siuntinius į Lieto, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotas! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietojo įvairių vis. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigas ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietojo galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

greitai ir

Čia galima gauti įvairiau* 
W iMA

labai žemomis kainomis. 
Vedėja B. SrikKeoi

Knyga yra gerinsiu žmogani drangas

f
t


