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Atskiro numerio kaina 12 centų

Žada pakelti
socialinio draudimo pensijas

Plėšrus liūtas apsimeta
nekaltu avinėliu
j

Greičiausia tai bus kitais metais. Mažiausia pensija

Brežnevas apgaulingai kalba apie taikngą sugyveni

būtų $70. Pakels ir mokesčiais apdedamą sumą.

mą su kitų santvarkų valstybėmis, vaidina taikos apaštalą
prieš savuosius ir svetimuosius tik propagandos ir Sovie- 1
tijos savisaugos sumetimais.

Šiemet Gegužės Pirmąją
kaiką galėjo nustebinti nei
prastas tą dieną Maskvos
"taikingumas“. Šį ka.tą jos
Raudonojoj aikštėj neburzgė tankų vikšrai, nebuvo vežiojamos fabriko kamino iicumo raketos ir kiti Dabūklai o Sovietijos vadai negi umojo pasauliui, ypač JAV,
sunaikinti, sutrinti ar duoti
gniuždanti atkirtį, kaip iki
šiol girdėdavom.
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Sovietijos vakaruos pavergtos tautos, o Įsipainiojus Į
karinius veiksmus vakaruos,
globtų rusiškaji loki už uo^eg°s *?ruo.e kinai. Del to
tas nuduotas taikingumas,
Bet tai nereiškia, kad liutui jau tikrai pradėjo augti:
avinėlio ragai ir vilna. Tai
tik apskaičiuota apgaulė,
kurią turime visi permatyti,
ir nesileisti saldžiai užsupami taikos sapno vaizdų.
kurių tikrovėje visai nėra.

>
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"Vasaros Šaltieji RūmaiTai 5 miegamųjų kam bau, namas San elemente, lak. kur) nupirko
prezidentas Niaonas. Ten jis žada vasaromis poilsiauti._______________________________________

Visada reikėtų taip
daryti

Pensijas pakelti žadlėjo
buvęs prezidentas Johnsonas net 10c <, prez. Nixonas
pasiūlė 7‘r nuo kitų metui
sausio 1 d. Bet galingojo
"Ways and Means“ komite
to pirmininkas Mills (demo
kratas) paskelbė, kad jis nė
ra linkęs šiemet svarstyti so
cialinio draudimo pensijų
įstatymo pakeitimą. Jis tai
dalysiąs kitais metais. Mat.
kitais metais bus rinkimai,
todėl pensijų pakėlimu gali
ma ir daugiau balsų rinki
muose laimėti.

Gen. (. baries de Gaulle, 78 m.
amž., pats pasitraukęs iš prezi
dento pareigų, kai paaiškėjo,
kad balsuotojai atmetė jo refor
mų pasiūlymus.

Leonidas Brežnevas savo
Galima tikėtis, kad pensi
20 minučių kalboj teaiškino
jos bus padidintos 10%, ma
Sovietai neleido dviem
žiausia pensija bus $70. Bus
tik sovietų taikos ir koegzis- Vilko pirmininkas
JAV
laikraščių
korespon

tencijos "troškimus“ ir neva
pakelta ir mokesčiais apdedentams vykti į Ukrainą, to
didžiulį norą ir pasiryžimą iŠVĮjko Europotl
, damoji uždarbio suma. Da
dėl JAV vyriausybė uždrau
visus ginčytinus klausimus
,
bar aukščiausia suma yra $
spręsti taikiu būdu, konfe- .. \?k?_ PirnJinmkas dr. J. dė dviem sovietų žurnalis
7,800. Ta suma bus pakelta
rencijose, pasitarimuos. To^akūnas balandžio -8 d. tams išvykti iš Washingtono
iki $12.000.
kia politika, esą, atitinkanti lsvyk° * Europą. Grįš apie toliau nei 25 mvlias.
Lenino principus, kurie skel- gegužės mėn. vidurį. Vilko. ....... ....
Pragyveniiųųį_ dideliais
bia galimybę taikiai sugy- Paminko pareigas eina viJAV laikraštininkų padeI šuoliais brangstant, pensijų,
venti su skirtingu sistemų'cePirmininkas J- Audėnas, tis Sovietijoje yra kinkas
ypač mažai uždirbantiems,
(E) sunkesnė, negu sovietų laik
tautomis ir valstybėmis.
padidinimo klausimas yra
raštininkų JAV-se. Sovietii
I labai svarbus, ir teliktų
joje reikalaujama, kad laik
Linksniuodamas taikos ir 7, > .
apgailestauti, jeigu jo spren
raštininkai nepalaikytų tie
harmonijos reikalą pasauly.-UOVS Šitaip
dimas politikierių būtų nu
sioginių santykių su pilie
Brežnevas net neužsipuolė
• «> . .
keltas dar vėlesniam laikui.
čiais, kad jie santykiautų tik
ir Vakarų Vokietijos, nuola- r^ke protestą
tinio
sovietų propagandos
Gegužės 1 d noliciia sau- SU,?-’ kuriuos parūpins ‘
tio sov
taikinio
yeguzes
ia policija sau- vadžios įstaigos. Žinoma.
taikinio.
ta Klnl°gojo. kad nebūtų draskomos iš tokjų .,partpintų.. žinių
Ten buv prezidentas
Tie«a lis naminėio sovieCekoslosa- §a]tjnjų laikraštininkai nieliesa, jis paminėjo sovie- kijos vėliavų buvo kur kas
„a(r,K
til
mažesnis
tų karimų pajėgų stiprybę, daugiau negu raudonųjų, i k
g sužinoti, tik
bet jos esančios skirtos tik pįisfne 1.000 minia šaukė: Pasenusn* P™pagandą.
De Gaulle, pasitraukęs iš
Žemėlapy
penkiakampės
žvaigždės
rodo
Sovietu
Sąjungos
prezidento pareigų, tapo
sovietų liaudžiai apginti “šalin cenzūrą!“ Usti ir Laraketų
įrengimų
vietas.
Iš
jų
iki
birželio
15
d.
tęsiami
paprastu
Colombey les Deux
nuo užpuoliko“.
; bem miestuose eisenos buvo
*- v •• jl
Eglises kaimo gyventoju.
bandymai, kurių taikinys yra Ramiajame vandenyne apie
atšauktos, čia daug sovietų (*CffUZeS l~]l OUVO
Jam
valdžia beduoda vieną
Is kur tas toks taikingu- kariuomenės, bet tą dieną
300 myliu nuo Midwav Island.
tarną, automobilį su šoferiu
mas. Ras čia atsitiko, kad gatvėse jos nebuvo matyti, rami
niaurojęs liūtas staiga pra
ir mėnesinę pensiją $1.300.
Šiemet Gegužės 1-ji pra
dėjo mekenti avinėliu?
i Be to, jis kaip Konstitucinės
ėjo palyginamai ramiai.
tarybos narys dar gaus apie
Maskvoje nebuvo karinio
Aišku, tai nėra joks rusų R^t^^tt ateities
į $1,400 per mėnesį. Taigi yra
parado, o tai retas įvykis. Iš
! aprūpintas.
komunistų ideologijos pasi- nolįįįkos olttnUS
komunistiniu
Londone be unijos žinios
komunistinių valstybių
valstybių kari-Į
kari
JAV buvę prezidentai
keitimas, karingumo nusil- **
r
nis paradas tebuvo tik Rytu paskelbąMreiką darbininkai
pimas ar imperialistinio
Krašto apsaugos pąsekre- Berlyne
sutrukdš rpadejimą miesto
gauna daug daugiau.
troškulio sumažėjimas. Tai torius Packard vadovauja'
i centre. Jie demonstravo tuo
tik apgalvotas taikingumo ateities gynybos studijom. į Prancūzijos darbo unijos prieš vyriausybės sumanytą
Viršuje socialistas Gaston Def.
vaidinimas prieš tarptautinį Esama 10 pasiūlymų. Vienas atsisakė tą dieną demonst-j streikų suvaržymą. Vien
Naujųjų
Rusijos
carų
fere, pasiskelbęs kandidatu į
komunistų partijų suvažia- kraštutinis yra, sakysim,' ruoti, nes bijojo, kad gali Į Londone sustreikavę 150,
Prancūzijos prezidentus. Apa
vimą Maskvoje, kur teks aiš- "tvirtovės planas“. Pagal jį, prisidėti studentai ir sukelti 000 darbininkų, ir dėl to su
žiaurumai
čioje
degaulistų partijos kandi
kintis ir dėl Čekoslovakijos Amerika pasitrauktų iš visų riaušes. Tada būtų pasiteisi- j stojo darbas uoste ir neišėjo
Kinijoje rodomas filmas, datas buvęs premjeras George
okupacijos, kuri įvykdyta pasaulio bazių, nesikištų į! nusi de Gaulle pranašystė, laikraščiai.
kuriame vaizduojami rusų į Pompidou.
tik "taikos labui“. Čia sovie- pasaulio reikalus, tik pati iki, kad, jam pasitraukus, Pran- i
* * *
žiaurumai nuo 17 amžiaus i-Į
tų vadai nori prieš juos pa- dantų apsiginklavusi tvar-: cūzijoje prasidės suirutė, i "Palikite mus ramybėje“,
ki susidūrimų prie Ussuri u-1
smerkusias Vakarų komu- kytų savo vidaus reikalus.
sako Tito Sovietų Sąjungai,
pės. Visur rodoma, kaip,
nistų partijas atsistoti taikos' Ji būtų tokia stipri, kad jos
j Jį5 pasiruošęs su sovietais
žiauriai rusai elgėsi ir elgia- į
apaštalų rūbuose ir iš anksto niekas*nedrįstų pulti.
Sovietai Oiriūsi SūVO kalbėti* skirtumams išlyginsi su kiniečiais.
rengiasi taip vaidinti, kad i Kitas kraštutinis planas;
ti ar nesusipratimams išaišanuos kiek galima daugiau siūlo Amerikai būti ”v^^^-\nalube
Ir Pravdoj reiškiamas su-!
kinti, bet, esą, Jugoslavija
Lebano premjeras Rashid Karaįtikintu savo taikingumu ir lio policininku“, kovoti prieš
sirūpinimas kinų priešsovie-į
taip pat yra pasiruošusi nu. . mi. atsisakęs iš pareigu dėl krituo sumažintų kritikos bai- kiekvieną agresiją visame
Sovietijos generalinio šta- mdrti galvą kiekvienam !•«<
ttkoą, parbmente. Jis buvo kri- tiškomis nuotaikomis ir net
sus. Vadinasi, čia norima tik pasaulyje, laikyti didelę ka-' bo viršininkas maršalas Ža ▼eržė«u*«
'• y z i tįkm»jama^,dėl net inkąmo, elge galimo karo grėsme.
* * *
gi ažirti susipykusios komu- riuomenę įvairiose pasaulio • charovas partijos žurnale
sio su Izraeliui priešingai nusi
nistinės šeimynos taiką ir bazėse ir atominiais ginklais vPartijnaja Žizn“ rašo, kad
Mirė Indijos prezidtetas teikusiais demonstrantais.
vienybę.
atgrasinti komunistus nuo'per paskutiniuosius mstūsr
r
Peru teisėjas buvo
mėginimo ką nors pulti. j Sovietų Sąjunga pasigamino ,
H.“.,el.n ,r 7on ®pen’
Iš kitos nusės sovietu stra- Mat, ir po paskutiniojo pa-; didelį kieki raketų, kurios . u7*’, 1 CI? pa.’ T™’ B. '
kontrabandininkas
tegus kiek pritildo i, gink- saulinio ka,o JAV ir buvo gali pasiekti visus žemės
Dabartinis Čekoslovaki
New Yorke Kennedy ae-Į
luotais konfliktais pasireiš- tokia jėga, kuri stabdė ko- kampus, nepaisydamos bet ... . _ ....
jos
komunistų vadas Husa- rodrome buvo suimtas Peru į
kusi Kinijos grėsmė. Tai munizmo plėtimąsi.
, kokios priešraketinės gyny- njojc ,r ur ū°J«kas pasakė, kad šiemet ne- aukščiausiojo teismo teisė- Naujas Bolivijos prezidentas dr.
labai reali dviejų frontų baiPrezidentui teks pasirink- bos. Jis ypač pabrėžė raketų
JAV stiprėja mintis grą- bus nei rinkimų nei partijos jas mėginęs slaptai įvežti Adolfo Šilęs, užėmęs helikopte
mė, nes nėra abejonės, kad ti vieną iš tų 10 pasiūlymų; įrengimus povandeniniuose
motorizuotuose
žinti
da,i kariM ’• Vietnamo, kongreso.
$106,000 vertės brangeny- rio nelaimėje žuvusio prez. Basusikivirčijus Kinijos pasie- savo ateities politikai for-i laivuose ir
rientos vietą.
vežimuose.
nyje, tuojau imtų laisvintisį muoti.
j*********************************** i ttftfttttttttttrtitttrtttrrtitttti. ! biu.
i
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tis) protestuodami prieš to
ki balsavimą, atsisakė bal
sus skaičiuoti.
"Tarybos sesija išryškino
faktą, kad L. B-nė serga ir
ją reikalinga ne tik gydyti.)
bet ir skubiai operuoti”, rašo
Naujienos.

Smartininkams negali būti
vietos mokyti )se

d.

Skaitysime laikraštį iš šimto
mylių atstumo

”Laisva, ugninga, nežabota kliūčių, jaunyste, neži
Žinių rinkimas apie kitų kurioje matome visą MaskI>
valstybių politinį, ūkinį ir vą. Antroje, kuri padaryta
nai! Į ateities žavingus plotus veržiesi amžinai”. Taip sa- į
• iiif*• • -»t•: -»Uf. ’ - .
karini
pajėgumą vedamas jau su pagalba teleskopų,
oi
oroĮeioj <> 0 -.
ko mūsų poetas Aistis. Ir sako šventą teisybę, nes, jeigu i
tiek karo, tiek taikos metu. matome vieną Maskvos gatSPAUDĄ BEVARTANT
jaunimas nesiveržtų i "ateities žavingus plotus”, jeigu jis •
i
Tos žvalgybos pobūdis ir vę su visom smulkmenom. Q .
neieškotų naujų kelių, gyvenimo pažanga sustotų. Bet, de
j
Nevv
York
Times
literatupriemonės nuolat keičiasi, štai treciojoj jau galime aiš- '
ja. ir jaunimas gali iškrypti iš tikro kelio pats, arba ji gali
t ros priedas recenzuoja lietu- tobulėja. Šiandien tam rei-, kiai matvti žmogų, einanti
kiti iškreipti.
! vaitės Rasos Gustaitytės (ra- kalui vartojamos jau tokios gatve. Atrodo, lygta nuoKad tai gali būti, geriausias pavyzdys yra dabar Įvai
t šosi: Rasa Gustaitis) veika- priemonės, apie kurias visai trauka būtų padaryta iš. keriuose universitetuose keliamos riaušės. Ten studentai už
i la Turning On. kuri išleido neseniai niekas ir repasva-, lių pėdų atstumo, šiandien
ima patalpas, meta laukan tarnautojus, net dekanus, nai
! MacMillan leidykla. Turi jojo.
i iš 100 mylių atstumo jau vikina mokyklų turtą, padarydami milžiniškų nuostolių, žo
326 psl. ir kainuoja $6.95.
čia trumpai pakalbėsime! sai aiškiai nufotografuojadžiu, jų veiksmai nesiskiria nuo paprastų chuliganų atlie
Autorė siekė pavaizduoti tas apie šių dienu žvalgybą erd-j mas 1 pėdos dydžio daiktas,
"keliones” i anapus sveiko vėie, kuri vykdoma sudėtin-. Specialistai sako, kad netrukamų veiksmų.
proto, kurioms nereikia nar gų įrengimų. Jų yra daug ir kus iš tokio atstumo bus ga
Neteisybė būtų už tai kaltę mesti visam jaunimui, vi
kotikų.
Pagal recenzentą, įvairių, skirtu Įvairiems tiks lima žemėje skaitvti laikraš
sai studentijai. Tai daro gerai organizuotas vienetas, su
čia — ”one vvoman’s trip lams. Juos dabar žymi nu- ti.
sibūręs i taip vadinamą Students for a Democratie Society
į
beyond
LSD through avvare- mėliais, štai nr. 770 skirtas] O štai ir kitos rūšies tu
(SDS), už kurio pečių neabejotinai stovi tie, kurie r.ori
' ness expansion vvithout radaro šoninėms nuotrau-i erdvėn paleistu Įrengimų su
suardyti ūsą šio krašto gyvenimą, ir karingieji negrai.
drugs“. Autorė esanti "top kom?, nr. 823 pagauna ato- teikiami duomenys.
Žinovai sako, kad šių riaušių universitetuose kėlėjų tėra
į iournalist-rgpn ter“. Taigi, mimo sprogimo radiaeiia.
Vieni gali iš tolimos erd
vos 2r< visų studentų, kaliais gal prie jų prisidedą 'Iki
ir vėl lietuviškos kilmės nr. 920A turi geriausius šių vės klausyti telefoniniu pasi H
8S... ir jie sustabdo visa tos ar kitos mokyklos "darbai*"
De Caulie atsisakius, Prancūzijos laikiniu prezidentu yra
žmogus pakilo ne lietuvių dienu fotografijos aparatus, kalbėjimu žemėje. Kiti gaGana pažangaus ir universiteto laisvę ginančhrWrsenato pirmininkas Alain Poher. Jis sėdi korspondentu
kuriais iš erdvės vykdomi Ii pastebėti upės, prie kurios
kalba.
siojo Harvardo universiteto prezidento Pusey žodžiais,
apsuptas Paryžiuje ir kalba apie Įvykusios pasikeitimus.
smulkūs žemės fotografavi- i yra atominių Įrengimu, van- I
tie riaušių kėlėjai "žino, ką jie daro: jiems nerūpi, kad u• dens temperatūros pakilimą
Amerikiečiu lenku leidžia mai ir t.t.
niversitetas būtų laisvų diskusijų vieta“. Kitaip tarus,
Tų
renginių
skaičius
vis;
ir tuo būdu nustatyti tos Įmas trimėnesinis The Polish
jiems terūpi sugriauti universitetą smurtu. Jie pradžioje
Revievv skelbia, kad šiuo auga, vis tobulėja, ir. žino- monės gamvbos dvdi.
patalpas užimdavo neapsiginklavę, o Comello universite
Yra Įrengimu, kurie iš to
metu Lenkijoj gyvena 3.100 ma. ta žvalgyba ių pagalba
vis
brangiau
atsieina.
Sako

limos erdvės mūsų akiai ne
te jie jau atsinešė ir ginklus.
amerikiečių lenku, kuriems
ma.
kad
dabar
+
a
i
'
1
rmka-uj
pagaunamų
infraraudonuiu
Tuo susirūpino ir prez. Nixonas. Jis pripažįsta, kad
siunčiama Amerikos Sočiai
JAV išleidžia kasmet apie spinduliu pagalba gali žemė
studentų balsas turi būti išklausytas, kad jie gali būti
! 13,000 pelno, "buvo tiesiog Security pensija. Valdžia 4 bilionus dolerių.
JAV LB VALDYBA
je matyti viską. Tiems spin
skirtingos nuomonės, bet jie negali universiteto valdyti,
, terorizuojamas vienos parti ten jas išmoka šitaip: 80*5
Va.
keli
pavyzdžiai,
ka
duliams negali pastoti kelio
BE PASITIKĖJIMO
neleistina vartoti smurtą, terorizuoti universiteto vadovy- !
nės grupės žmonių... Po dr. zlotais. 20r> čekiais, kuriais tokia žvalgyba gali pasiekti. nei tamsa, nei miškas ar kibę, profesūrą. Negali būti nuolaidų neteisėtumui, jėgai
j Kriaučeliūno pranešimo a- galima pirkti "dolerinėse“
Į erdve paleisti įrengimai: tos uždangos. Tos rūšies iPraeitame
numery
išjei norime, kad JAV išliktų laisva mokykla.
i
TtTT r ™ s , i pie šokių šventę, kurios są- krautuvėse, valdžios užlai_ su tobuliausiais fotografijos i rengimai gali nustatvti prie{ spausdintą JAV LB tarybos mata buv0 72,000 dolerių ir komose komisarams ir savie aparatais gali fotografuoti
ŠĮ reikalą tirti žada ir kongresas.
šo balistiniu pabūklu vietas,
siems.
žeme iš 100 mvlių atstumo. iš anksto pasakyti apie pa
Nėra abejonė
♦ ♦ *
Imkime viena ju nuotrauka, sirengimus požeminiams anų universitetuo:
tominiams sprogdinimams ir
vais ir bombomis atnešami. lai iaiN\u uinrupiju inr.aia?., j-- ■
.
,
.
Rusijos žydu draugija
,
uziai>.
.
. i gndi, propaganda, šitaip
kt. Dabar iau turima apara
Chuliganizmas niekur negali būti pakenčiamas, tuo t Iš jų sužinome, kad Chi-j padėkota žmogui už ilgų Nevr Yorke išleido rusų kal
tu. kurie pastebi atominius
labiau jam ne vieta mokslo Įstaigose. Juk tiesiog neisivaiz- Į ca£os_ apygardos \ald\ba• metų darbą ir puikius rezul- ba knygą O Russkom Evsprogdinimus net už 70,000
reistve, 1917-1967. kur yra
Hooverio
instituto
Kali

duojama. kad studentai naikintų knygas, laboratorijas ir i
tat"s“
..tarybai
,
. P°sedžjauti.
jęaj posėdžiui pirminm- Įdomių dalykėlių ir apie Lie fornijoj leidžiamas trimėne mylių.
Todėl buvęs prezidentas
stumdytų profei orius vardan pažangos. O taip yra.
ivaii Jiem sukurti galimai kul-. kavo kun. Dabušis, jis elgė- tuvos
. , žvdus.
.
. Surinkta
- sinis The Russian Review Jobnsonas ne tik šiaip sau
j tūringesnę aplinką savoje
Je si diktatoriškai. ”Jis parodė r,u ?traiPsnių apie žydų gy- vėliausiame numeryje ap
pasakė, bet jis tikrai žino,
os
į pastogėje, Posėdžių salės j vlga
visa gavo
savo aroganciją...
arogancija.. ižu
ižū- v?nlm« buvusios Rusijos
žvelgė
maršalo
Tuchačevskiek priešas turi balistinių
į stalus
, , apdengė
. .
nau.Ja ge- ■ yaj nesiskaitė su protesto plotuose per 50 metų. Įdo kio byla ir sako, kad tikro raketų.
l lumbe, tautinių įastų audi- j pareiškimais, nedavė Tai-y- mu, kad vienas autorius Vil atsakymo dar vis nėra, ko-;
! mais. vaišių stalus apkrovė: bog narjam balso ir prave nių jau 1924 metais paveda dėl Stalinas maršalą, o ve- 4v Dabar turint tiek tobulų
priemonių, atpuo« skanėstais, žodžiu, visą ap- dė balsavimus taip. kaip jis Sovietijai. kai iš tikrųjų ji liau ir 35,000 kitų kariškių! žvalgybos
la
ir
tl
*
e
n
gai
gu Sovietų SaŠ m gegttzes , d. dr. Bra- jis pirmą kartą nuvyko i So- Iink „
ė ui kad
valdė lenkai. Kitas straipsir
jo
partija
norėjo
“
.
nui Kalmnsu.. Latvijos soči- eia.istų Internacionalo kon-: j03 žmonės turėtu rimties sa- : nvje•_pasakoja
apie- žydų
gy- n.ezmomskai išžudė, šių ka- junea nusiginklavimo pasi. i• U—
•
7 nariai buvo Įnešę pasiūaldemokratų partijos pirmi- gresą Nuo to laiko j,s ne-i,
susikaupimo ir taikos
a Kaune naciu oku^tarpe pačiomis pi™o-, tarimuo5e Testi ginčai dėl
__ ±_ i- mTada
v __
mnkui. sukanka 70 metų.
praleido nei vieno tokio kon- • dvasioje spręsti gyvybines lymą pareikšti nepasitikėji- ' ?.nimametu. Neturi. ‘per ,
mis rlicrifimic
dienomis niKral'imnri
nugalabinti iv
ir į ikontrolės.
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Vytautas
kiu
būdu
nesutiko
leisti tarpGimė jis 1899 m. gegužes greso. ir retai kuriame 1>5. L. B-nės problemas. Bet. degero
žodžio *lietuviams.
rascio
aukų
rinkimo
reikalu
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Putra
ir
Uborevičius.
Stalitautinei
komisijai
savo teri7 d. latvių socialdemokratų nėra pasakęs kalbos. Nepri-, ia sekant
ei ir rie
! no įsakymu, medžiagą bylai,
tikrinti, ar vykdomi
šeimoje ir nuo pat jaunys- klausomybes laikotarpiu jis, įeriaasin noru negalėjai i- V asario 16 minėjimuose. į
VVashingtone išleista bol-! surinko slaptoji NKVD po- nusiginklavimo susitarimai,
n, UioaTi
žvelgti nei pareigos, nei tau- Pakanka ir menko
kad
tokiu
atveju
\md\ba
,
į
ev
izmą ir komunizmą pa-! ^cD_a’ bet jai pagalbon atė- Cbiuščiovas. pawzdžiui. tatų sąjūdi, i kovą dėl Latvi- jaunimo sporto~ organizaci tinęs atsakomybės jausmo.
negali
balsuoti,
bet
tuo
mejos laisvės ir darbininkų ge- jai, su kuria taip pat važinė- nei paprasčiausios žmogišiepiančių dainų ilgo groji-; j°
nacių policija (Hev-( ^a vaizdžiai pasakė, kad sorovės. 1918 metais, dar 21 io po Vakarų Europą. Todėl Į k
na?arbo«
metų jaunuolis, Br. Kalnin- šiandien Bruno Kalniršasl \ Jcu;
šas jau Latvijos tautos tary- socialistų tarpe vra žinomas! ^aif^ątovi1
bos narys ir vienas iš nepri- toli už savo tėvynės ribų. Jis'; 7alvbo<; kir
klausomybes. Gaida ameri-Į kuris rasų šnipui už 50,000 ( dabartiniu Kremliaus valdoklausomybes
paskelbėjų. yra ne tik geras kalbėtojas noziaug autoritetine
Dabar jis vienintelis tos ta- bei žurnalistas, bet ir įelių1 Jįis kviečias lvjsus ' zoė.
Kaip jau rašyta, 16 narių kiečiam žinomos O My Dar-j markių pardavė fotostatines, Vy leidimo JAV gali matyti
iyb°s naras, gvvenąs Vaka- knygų autorius. Jis yra pa-. džiautojus atsiminti pilkojo protestuodami nebalsavo. Jų ling Clementine dainos, var-J TuchaČevskio su naciais ne-, jr girdėti, kas tose Sovietijos,
. j skaičiuje buvo ir 7 inešusie- das taip pat: My Darling( va- darytų sąrnokslų kopijas.į „virtuvėse“ verdama ar dar:
įuose, Stockholme. Nuo 1918 rases:
Kova dęl laisvės
ietu\
įo
—
bendruomemninnepasitikėjimo pasiūlvma.
iki 1944 metų jis buvo Lat- Baltijos kraštuose“, 1950
maišoma tolimesnei ar: artipagarbą ir pasitikėjimą Už balsavo 24 kh? prieš. Bet Party Line. Dainuojama:
Bostone einąs armėnų mesnei ateičiai.
vijos socialdemokratų parti- m. (švediškai), Latvijos 'so ko
Taiyoos žmonėmis. Prašė s? į j?idėmėkime. kad bal?avo ;
jos centro komiteto narys ir cialdemokratų partijos isto-'
In Old Moscow, in tbe Hairenik pagiria Illinois
pasitikėjimą nesumekinti. j vajdybof! nflldaj Jeigu jų
nuo 1920 iki 1934 metų —: rija, 1956 m. (latviškai) SoKremlin. kongresmaną Derwinski už
nesugriauti
:
visus
reika.us
j
j,
a
Į
sus
atimsime.
tada
už
papasmerkimą didrusių oku
Latvijos seimo narys.
’ vietų propagandos valstybė. spięsti kultunnga formą ir; sitikj;jima beliks 19 Antroj
Ir, the fall of ’39,
Vokiečių okupacijos me- 1956 m. (vokiškai), Rusijos
Sat a Russian and a Prus- pacijos Čekoslovakijoj. Pri
pnncinu
dvasioje.
Bei
tai
pus
ąj
j
6
‘
protestuodami
ne
Žmogus, nemokąs mylėti
tu Bruno Kalninšaš buvo istorija, 1964 m. (švediškai) buvo tik balsas tyruose, rarsian simena, kad tas pats konbalsavo ir 3 balsavo prieš,
Latvijos Rezistencinio sąjū-į ir Agitprop, 1966 m.
Writing out a Party Line. gresmanas Tarpparlamenta- ’ *^Vo motinos, negerbiąs^ jos,
tiriai demagoginiai manev taigi vėl 19 buvo nepasiti
džio vyr. vadybos vicepirm!Bruno R , infe
Now tbe Nazis and tbe ' rinės sąjungos posėdy Peru į n®ra v«rt*s vadintis nė žmorai vyko nuo sesijos pra kinčių dabartiniu pirminin
ninkas ir kaip toks palaike RU kjtų kra-tu s0<,ia|jstais džios iki pat galo — uždary
Fuebrer sostinėj Limoj pravedė oku- go™0
Vysk. Pr. Būčys
ku
Nainiu
ir
jo
valdyba.
ryši su Lietuvos socialdemo- vjsuomet draugjški ir nuošir. mo. ši karta jau galutinai
paciją smerkiančią rezoliuStand
vitbin
the
Part
v
Į
• ♦ »
..................... ..
Naujienų korespondentas
kratų partijos atstovais, v- dfls. Su lietuviais jis visuo viešai ir aiškiai
Line •
^uvo
nernal°‘
išryškėjo dar
ka(? peikia atim.
Visa, kas ai esu, kas ma
patin<mi su prof. S. Kairiu, met artimai bendradarbia- vienos partines grupes zmo- d ir dviejų valdybog drau?Ų
Ali tbe Russians love the!' ni Sovietijos delegacijos pir nyje yra gera ar bloga — vi
tuolaikiniu VLIKo pirminin ! vo, buvo net "Lietuvos ŽiPrassians. mininkui J. »Paleckiui.
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čių Gestapo suimtas ir iš ! tas. Jis palaikė į-všius su lienę
ir
ją
diktatunskai
uzvaldusJu
tei?ę
atgtovauti
.
gav0
Napoleonas
* * ,
e Į pondentu apybraižoje Sosiųstas Į Stuttbofo
,, , koncent, , . i tuviu socialistiniu jaunimu,
^
auilenos
kalanrinkiminėm
apygardom,
bai
• • s
racijos stovyklą, kur tuo lai- , , - .
, . Z,o„aciia
‘ vietijos 50 metu sukakties
~
sus. Tada iš pasitikinčiu likku pateko taip pat ir lietu-'
aJ'"i rtel-f“1'a dzioZSd..
Kas ai esu ir kuo galiu
ApyVki;i$Jiątuyišką| vej- proga daue kalbama apie
viu rez19tencijos radovai. i k|uho „viItip<;
e. t l|aug .laiko sugaišta tuš-Į tų tik 47. Mažuma. Aiškus 4imasbutų:
jos ekonomiją, švietimą, lab-j tikėtis būti, už viską esu dė
tierįs ginčams. Pusantros va- nepasitiĮfėiimo pareiškijpas,
Senoje Maskvoje, Krerfiliteratūrą, teatrą, mu- kingas savo motinai.
uo ' 4
I”6,11" run-° i migracijoje jis artimai bend- landos reikėio. kol buvo priKok?
pakankamai
saviKalninsas vra I atv,jos soči- ,.a(,faibiJavJn j1,. dabal. bendra.
i- . ziką, sveikatą, sportą, bet...
Ltncolnas
imtas paskutinės sesijos pro- garbog turintis asmuo gal1'
•
*
aldemokratu užsienio komi- , , .
» cno
.
Trvs dešimtys devintais
Praleidžiamas fak. . . ,
.
...
darbiauia su LSDP Lzsie- tokolas.
sutikti tokiomis sąlygomis
teto pirmininkas ir partiios • tn ,
i
Motina, reikia bučiuoti
Sėdos rasas greta prūso?aP'.e.’.os
oficiozo ”Briviba“ redakto- nl° Delegatur°s vadoųbe. ■.
Kokjos nuotaikos vyravo pasilikti savo pareigose?
Rašės: bus draugai! tvir- n,mo
aPlcru3u
kiekviena žemės pėda, kurią
rius. Per pastaruosius keleLietuviai socialdemokra- posėdžiuose, rodo ir šitoks Nainys su savo valdyba ne
vinizmą. pastangas kitas yra palietusi tavo koia.
tais. tautas surusinti ir panašius
rius metus jis yra taip pat tai linki jam, sulaukus šio, faktas.
į pasitraukė. Tuo jis paneigė
H. Heine
Dabar
Fuebreris
ir
naciai
•
•
*
Rytų ir Vid. Europos Sočia- brandaus amžiaus. Ilgiausių]
Dr. L. Kriaučeliūnas, Tre-, ir demokratinio valdvmosi
reiškinius. Ir tai nutyli laik
I aikos linijų vienu:
listu Unijos pirmininkas.
; Metų ir našaus darbo kovo-į ciosios Tautinių šokių šven- principą.
raštis, kuris giriasi, spausdi
Visa pasauli padėk ant
Tarptautiniame socialistų je dėl Latvijos laisvės ir ne- tės pirmininkas, sugebėjęs;
Pažymėtina, kad du nariai j Visi rusai mvli prūsą, — nąs "Ali the news that’s fit svarstykių — mano motina
sąjūdyje Br. Kalninšaš daly- priklausomybės.
į taip šventės reikalus tvarkv-į (dr. Matulionis ir buvęs; Rusas plaukioja Reinu. to print“.
atsvers.
Longfelovr
» * *
vauja nuo 1923 metų, kada
J. Vilčimka*
ti, kad šventė davė net $ JAV valdybos pirm. Jasai-,
Žiūrovas
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Kas kitur rašoma

Brunai Kalninšui 70 metu

KAS NOKO NEVEIKU,

KO NIEKAS NETEKU.

Puslipis trečiai

KELEIVIS. SO. BOSTON

Nr. 19,1969 m. gegužės 7 d.

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

skaitytojai, SLA nariai ir LONG BEACH, CALIF. « TREČDALIS ŽEMĖS
SLA seimų dalyviai.
Laukiame “Pavasario
į PRIKLAUSO VALDŽIAI
J Stasys Bakanas nebema
»iup ao'
Taip yra JAV-se Daugu
Senesniesiems mūsų spau Visi tie darbai, iš kurių St. tys savo gimtojo krašto, jo
numylėtos
Veliuonoj
tačiau
ma tos žemes vvra \ akai uose.!
dos skaitytojams yra gerai Bakanas pelnėsi savo kas
Lietuvių
rondo
Long
jo
darbai
ir
pastangos
atgauArizonoje ir Kalifornijoje ■
žinomas Stasio Bakano var dieninę duoną, buvo uniji
‘
ti
Lietuvai
laisvę
ir
nepriBeach
apylinkės
vajaus
kodaugiau nei pusė žemės pri
das, nes jis per virš 50 metų niai. Todėl Stasys nuo pat
i
klausomyi;ę
nebus
pamiršmitetas
rengia
vakarą
—
klauso valstijai, Idaho ir Uplačiai rašydavo korespon atvykimo priklausė unijom.
ta.
Taip,
Stasys
Bakanas
iš'
‘
Pavasario
šiupinį
“
.
Jis
bus
tah valstijose privatiems as
dencijas iš Pittsburgo ir
šiaip straipsnius, ypač dar-; Velionio Stasio pastango keliavo amžinybėn... Mes. gegužės 24 d. (šeštadienį) menims tepriklauso tik treč
bo unijų ir visuomeninio po mis, BridgeviHe miestelyje j gyvieji, sekdami jo pavyzdi, 6 vai. vak.. Machinist Buil- dalis žemės ploto, o Alaskoj
būdžio klausimais. Ne visa-; buvo Įkurta SLA 90 kuopa, Į privalome ir toliau dirbti sa- ding salėje, 728 Elm Avė., valdžiai priklauso net 97'. .
da jis pasirašydavo savo pa-, kuriai jis per visą savo am i vo tautiečių ir visos tautos Long Beach, C alif.
Plotai, kurie brangūs savo
varde, tačiu mes ji atpažin- žių vadovavo. Jo pastango labui.
Lietuvos generalinis kon- nepaliestu grožiu, yra pa
davom, kai jis pasirašydavo mis daugiausia kuopa ir išsi
Ilsėkis ramybėje, mielas sulas ur. Judus J. Bielskis skelbti viešaisiais valstybi
"Reporteris.“
”Koresj)on- laikė per virš 50 metų, nes Stasy, mes tavęs niekad, o kalbės apie Lietuvių Fondo niais parkais. Tokiu yr a 33.
dentas“, "Velioniškis“ ar jis pats paskutiniaisiais me niekad nepamiršime!
reikšmę ir jo tikslą. Meninę jų plotas 14 mil. akrų. Tai
kaip kitaip.
tais atlankydavo senesnius
programą atliks aktoriai O- miškai, kalrai, lygumos, dar
Povilas Dargi*
narius jų namuose ir taip jų
na Mironienė, Andrius Miro daug kur žmogaus kojos ne
į
Stasys Bakanas buvo gi-; mokesčius surinkdavo.
I nas ir muzikas Stasys Kai-i paliestos. Astuonių milionų
męs 1890 m. birželio 3 d.
vaitis.
akru plotai 81 vietovėje yra
mažažemio Jono ir Elzbietos
Stasys Bakanas buvo tik DAR APIE DR K. AVIŽONį, Įėjimas (su vakariene) 2 išskirti kaip gamtos pamink
Bakanų šeimoje. Gimimo ras organizatorius. Jis ne tik
Keleivio nr. 17 buvo ra-! do!- vaikams 1 <loL
i lai, turintieji ypatingos
vieta — Adomaitiškių kai suorganizavo ir Įkūrė eilę
reikšmės geologiniu, moks
Veiks bufetas, bus muzi- liniu ar istor iniu požiūriu.
mas, Veliuonos valsčiuj, su SLA kuopų vakarinėj Penn- šyta. kad balandžio 20 d. Š
sidedantis iš 7 šeimų.
sylvanijoj, bet taip pat dau Karolinoj mirė istorijos pro- ka ir šokiai,
Valdžiai priklauso 187,500,
giausia yra prisidėjęs orga fesorius dr. Konstantinas
Visas gautas pelnas ski 000 akrų miškų, iš kurių
Dėl vargingo gyvenimo nizuojant 3-čiąii apskrit1’ Avižonis. Be to, kas ten bu riamas Lietuviu Fondui.
gaunama 24 M viso krašto
jis jokios mokyklos negalė Pittsburghe. Jis Įkūrė ir pri vo rašyta, dar norime papil
Vietos ir apylinkės lietu miško gaminių.
jo lankyti, o turėjo tenkin-; klausė prie daugelio liet. or dyti J.P. suteiktais duome
10 mil. akru žemės y*ra
viai nuoširdžiai prašomi į šį
tis savo namų "Vargo mo ganizacijų. Stasys Bakanas nimis :
paukščių ir žvėrių ap-.
kykla“. Tik atgavus lietuviš jose turėdavo vadovaujan
Stambiausi a.a. Konstan? Parengimą atsilankjli ir tuo skirta
saugai.
ką spaudą ir viešai pasiro čias pareigas. Jas reikėjo at tino Avižonio mokslo darkllK« L,etuv,« Fon‘
Be visu tu plotu, priklau
džius Lietuvoje laikraščiams likti laisvalaikiu.
bai: Die Entstehung urd do 11 s
sančiu
valdžiai ir skirtų jau
D.M.
ir knygoms, Bakanas dau-!
Entuicklung dės litauischen,
minėtiems tikslams, federa
giau iš jų išmoko skaityti ir
Jo iniciatyva buvo Įkurta? Adels bis zur litauisch-pol-1
linė valdžia dar turi apie:
rašyti ir. jau būdamas 17 Pittsburghe Draugijų Ryšys, nischen Union 1385 (Berly-:
5C0 mil. akrų nenaudojamos
IŠ NIAGAROS
metų jaunuolis, padėjo rašy kuris vėliau pasivadino A- no disertacija, 1932 m.);
žemės. Iš to fondo pamažu
ti žinutes j Rygos Naujienas merikos Lietuvių Tarybos Lietuvių kilimo iš romėnu
perleidžiama valstijoms ar
Du didieji parengimai
ir Į Lietuvos Ūkininką.
i Pittsburgho skyrius.
teorija XV-XVI a. (Praeitis,!
privatiems
asmenims arba
i
III, 1939, p. 1-30); Stanislo
bendromis jėgomis
išruomojama ilgam laikui.
Jo jaunystės dienų gyve
Stasį Bakana visi pažino, vo Albr echto Radvilo "Me
nimas buvo sunkus. Šeima kaip socialistinių- demokra moriale“ (Lietuvos Praeitis,
Pirmas parengimas ruo- Dalis valdžiai priklausan
buvo didelė, o žemės vos 3 tinių pažiūru asmenį, pri I, P- 211-292); Bajorai vals- šiamas VVellando ir apylin- čios žemės nėra tinkama
hektarai, ir todėl vos sulau klausanti Socialdemokratų tybiniame Lietuvos gyveni- kės medžiotoju ir meškerio- žmogui naudotis, bet JAV'
kus 12 metų amžiaus jau te Sąjungai.
me Vazų laikais, 1940 ; Švie- toju klubo "Lituanica“. Tai dar yra daug plotų, kuriuos,
i
ko eiti uždarbiauti.
I
timas Lietuvoje XVII-jo am- kartūnų balius, kuris ivvks nusausinus ar irengus drėki
i
Visi ji gerbė, nes Stasy? žiaus pirmoje pusėje (Lietu- birželio 1 d. Wellande "The nimą, galima būtu panaudo
t
Sulaukęs 21 m. amžiaus, buvo tolerantas. Jis mokėjo vos Pr aeitis, I. 1941, p. 541- Ukrainiar Cultural Center“ ti žemės ūkiui, žodžiu, že-j
jis 1911 metais apleidžia tė pagerbti kitų įsitikinimtj 569); Bendroji rusinimo salėje. Salė vra nauja, mo- mes žmogui gyventi ir iš jos ‘
viškę ir atvyksta Amerikon, žmones ir sugebėjo su visai? politika. Rusinimo politikos dėmi, miško* navėsvie. čia maitintis šiame krašte dar
bendrai ir sutartinai dirbti istorinė raida ligi 1863 m. jau buvo du tokie kartūnu netrūksta.
j Pittsburgho apylinkėje ten. kur reikėjo bendrų pa (Kovos metai dėl savosios baliai. Jie sutraukdavo daug
esant) mažą miestelį Bridge- stangų mūsų tautos reika spaudos, Čikago, 1957, p. svečių, nes prie klubo ori-j
ville. Pa., kur gyveno jo tė lams ginti. Todėl nestebėti 21-65); Pastabos dėl "nau- klauso nariu iš Buffalo, Ha-' AUKOS AMERIKOS
vo brolis, dėdė Antanas Ba na. kad Stasvs Bakanas taip įoviško“ V. T. Pašutos Lie- miltono, Niagara Falls. St.
kanas. šioji apylinkė pasi uoliai ir nuoširdžiai dirbo tuvos valstybinės pradžios Catharines ir kitų vietovių, j LIETUVIŲ TARYBAI
žymi didžiosiomis anglių ALTe nuo pat jo Įsikūrimo aiškinimo
(Lituanistikos
Už kartūno sukneles bus; Amerikos Lietuvių Tary
kasyklomis, todėl nestebėti iki paskutiniųjų savo gyve Dar bai. I. 1966, p. 89-93) ir
na, kad ir Stasys Bakanas nimo dienų. Stasvs Bakanas kt. Jis bendradarbiavo Įvai skiriamos piniginės dova-! ba po šių metu Vakario 16 d. {
savo karjera Amerikoje pra ne tik vadovavo ALTo sky riuose amerikiniuose istori no?. Bu? ir kitokiu staigme-! minėjimų gavo aukų iš 57 j
dėjo angliakasiu.
riui, bet jis daugelį metų bu jos žurnaluose. Buvo vienas nu. Sekite lietuviu spaudai lietuvišku organizacijų ar
vo ir ALTo centriniame di- iš pagrindiniu Lietuviu En- ij ruoškitės kartūnų baiiuje. ALTo skyrių. Ju tarpe buvo
septynios LB apylinkės, nriČia jau buvo gana daug rektoriate. Jis taip pat kuri eiklopedijos bendradarbių, dalyvauti.
. siuntusios surinktas aukas
lietuvių, dirbančių anglių laika buvo ir BALFo centro
kasyklose. Jų tarpe siautė direktorium. Pittsburghe Į- Lietuvos, Lenkijos ir Rusi-j Antra? parengimas—Jo-J tiesiog ALTui.
! ninės, kurios bu? birželio 28 j l aisvės darbo reikalams
girtavimas su visomis savo sikūrus Lietuvių Radio Kiu jos istorijos klausimais.
Laidotuvėse dalyvavo AJ Hierų St. Denis Miapijos sa- aukas rinko ir AI Tui pri
negražiomis pasėkomis — bui. jame keletą metų pirmi
muštynėmis, bylinėjimaisis ninkavo, o vėliau, man paė vižonių šeimos nariai ir ei- ",e- ‘ • atkai"1‘'1' mieste, siuntė septynių parapijų ku
ir kt. Iš čia gyvenančiu lie mus Lietuvių Radijo progra minės Pamaldos už velionį ^as -Tonines ruošia skautu nigai: prel. L. Mendelis
Pelnas ?kl’ Baltimore, kun. S. Morkū
tuviu laikraščius mažai kas moms vadovauti, jis visada buvo laikomos Elon College '?mc'alskaitė, lietuviškų organiza buvo pasirengęs padėti save Community Church. Studen- r!ama?, v,s.n Niagaros pu nas, Siox City, kun. S. Saucijų visai nebuvo. Tai čia.' patarimais ir darbu. Na, c tų chorai pagiedojo lietuvis- jausairo sk?ut?™ paremti, lėnas, Cambridge, Mass.
tame užmirštame kampely, organizuojant antrąjį skri kai giesmės posmą. Magno-; Pasmuosims. Joninėms ,,u kun. A. Vainauskas. Nashua
BridgeviHe. Pa., ir praside dimą i Lietuvą. Stasys Baka lia kapinėse Elon College at-1 Ę’,adg!'. . ^?rkas . ' Yksta N.H., kun. J. Zuromskis, Lo-1
'engime da-, welL Mas?., kun. A. Abra-I
da Stasio Bakano visuome ras pirmininkavo Pittsbur sisveikinimo žodį tarė prof. ’k,an<?z,alTonas
Puzinas
Lituanistikos!'
vvau
’
a
energingas
veikėjas činskas. Nonvood. Mass.. I
ninė ir organizacinė veikla.1 gho skyriaus komitetui, ku
Į ris rūpinosi to skridimo fi instituto ir Lietuvių Eneiklo-I Šteinas Sa kus. Programa kun. V. Martinkus, Provi-1
Šiek tiek susipažinęs su nansavimą paremti. Įvedus pedijos vardu. Elon ko!egi-į a^'k’. Ha™kono meniniti- dence, R.I.
bra labai įdomi, bet Daugiausia aukoio (iš ei
aplinka, Stasys Bakanas Naujienose Pittsburgho sky jos prezidentas dr. J. E. Da- ka!’
pradeda rašinėti žinutes i lių. Stasys bent trečdali to nieleiy ir gimnazijos draugų; aP,e tai ve*laulės) : Chica^a. Detroitas,
laikraščius: ‘ Lietuva, vė skyriaus užpildvdavo žinio vardu Povilas Labanauskas.
Kadangi i Jonirs šuva-j Bostonas, N. Yorkas, Broekliau i Naujienas. Tėvynę ir mis. Jis buvo gabus kores
Po laidotuvių lietuvišku!
dauęjietuvių is -JAV. tonas. Los Angeles, Miami.!
Keleivį.
specia!
pondentas, ypatingai vaiz papročiu šeima suruošė vi- *ai -iemet Jle bus specia.iai
Rockfordas, St. Petersburdžiai
aprašydavo
darbinin
gas,
Nevv Britam. Lake
pagerbti.
Po didelio vargo ir pa-'
siems dalyviams pietus.
J.5.
County, Indiana, ir Kenosha
stangų 1918 metais jam pa-! kų ir unijų reikalus.
sisekė gauti darbą prie ge-i
ležinkelio pečkuriu. Nors. Mane su Stasiu riša ne tik
NADAS RASTENIS
darbas prie geležinkelio bu- ■ giminystės ryšiai (mat, jis
vo geras, bet visa bėda bu-: buvo mano žmonos patėvis), AMERIKIEČIŲ ŽURNALE; Motina į Šeimos gyvenimą Ar yri Žmonių kalboje žo
vo ta, kad nepastovus. Dar bet ir bendri lietuviški rei
Baltimorėj leidžiamo Sci-; įneiė iilima ir giedrą, kuri di* meilesnis. saldesnis,
bams sumažėjus, visada at kalai.
leidžiami jaunesni darbinin
Stasio Bakano jau nėra mitar and Song žurnalo šių J veikė ne tik mus, vaikus. brangesnis už žodi "moti- ,
kai. Tais atleidimo laikotar-į mūsų tarpe. Jis mirė prieš metų nr. 2-ras papuoštas Na- Nesąmoningai jos pasiilfda- na“? Jame yra sudėta visa
piais tekdavo pabūti ir be metus, tai yra 1969 m. gegu do Rastenio portretu. Jameta meilė, kokia tik besutel-,
jokio darbo. Tačiau 1925 m. žės 17 d. Pasigenda Stasio yra trumpa N. Rastenio bio-: vau mažas mokyklon (Įva pa žmoguje, visas tas užmir-'
Stasys gauna gerą ir pasto Bakano jo šeimynėlė, jo bro- j grafija. jo originalių ir jo iš žiuodamas ir vėl ją pajusda iimas savęs dėl kitų, kok*
vų darbą didžiulėje Pennsyl- lių vaikučiai Lietuvoje, po-’ verstų Į anglų kalbą Elenos vau namo grįžęs.
tik yra žmogaus pakeliama*.
vanijos valstijos ligoninėje dukros Gertrūda ir Martha.į Tumienės. Kazio Binkio,
Prof. St. Kairys
Power Plant., Mayview, Pa., draugai, laikraščiu (Tėvy Kleofo Jurgelionio ir Anta-'
Marija Pečkauskaitė
netoli BridgeviHe miestelio. nės, Keleivio, Naujienų)

KAS SKAITO KASK

TAS DUONOS NSTKASO.

Vieneri metai be S. Bakano

Mary Reynolds iš Port Angeles, Cal., rodo savo nauja
gimį kitiems šeimos nariams. Ji pagimdė jį savo namuose,
nes, sako, dabartinės didelės gimdymo ligoninėje išlai
dos jai esančios nepakeliamos.

PODAROGIFTS.inc.
Ekselentiškos

Geros

Naujienos
MES VĖL

PRIIMAME

kainos
MOTOCIKLAI

MOTORINIAI

UŽSAKYMUS

SKUTERIAI

ŠALDYTUVAMS

MOTORINIAI

DVIRAČIAI
MOTOCIKLAI:

ŠALDYTUVAI:
2181 Zil-Moskva
240 ltr............... $236.33

2182 Oka-3
200 ltr.............. $212.11
2183 Yuryzan
175 ltr............... >196.00

2184 Orsk (KX-0100)
120 ltr.............. $191.89
2185 Minsk-2
119 ltr...............$169.67
2186 Birvusa
160 ltr.............. $191.89
2187 Mir
125 ltr...............

2111 Ural-2 M-63 U su šoni
ne priekaba .. $771.60
2112 K-750 M su šonine prie
kaba ............... $740.74
2113 Jupiter-IZH-2 su šonine
priekaba ...... $377.11
2114 Juniter
IZH-2............... $270.89
2115 IZH-Planeta su dviem
sėdynėm.......... $258.33
2116 Voskhod su dviem sėdy
nėm .............. - - $203.33
2117 M-105, 1 cilindras. 7HP.
123.5 c.c.......... $145.83

MOTORINIAI SKUTERIAI ir
161.56 MOTORINIAI DVIRAČIAI:

2188 Saratov 2
85 ltr.................. $111.11
2189 Dnepr ar Donbas
165 ltr............... $151.56

2121 Tula-tourist, 10 H.P.
199 c.c..........6 $225.00
2122 Viatka-VP-150 M. 6 HP
148 c.c.............. $145.89
2123 RIGA-3, 2 H.P.
55 c.c. ........ $79.22

Pristatoma tuojau!
SKUBINKITE SAVO UŽSAKYMUS I

PADAR0G1FTS, INC.
220 PARK AVĖ. SOUTH

NEW YORK, N.Y. 10003. Tel. 212-228-9547
arba į prie jo prisiglaudusias firmas:

COSMOS PARCELS EXPESS CORP.
45 VVest 45 St„ New York, N.Y. 10036

T«L: 212 CI 5-7905

PACKAGE EXPRESS A TRAVEL AGENCY.Inc.
1776 Broadway, New York, N.Y. 10019
Tel.: 212-581-6590; 581-7729

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106
Tel.: 215 WA 5-3455

Keleivio prenumerata - gera
dovana visokiomis progomis!

Poslapi* ketvirta^

Nr. 19, 1969 m. gegužės 7 d.

KELEIVIS, SO. BOSTON

biejose kategorijose lietuvių
labai nedaug.
4 rečiajai kategorijai su
DM. 800-1,200 (200-300 do
lerių) pajamų ir ketvirtajai
su DM. 600-800 (150-200
dol.) pajamų priklausė dar
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
Apie lietuvių šalpos drau-1 nių, o paskutinėje tik 3. Dėl bininkų 66' < , valdininku
giją "Labdarą“ buvo skelb- to gimnazija paruošia mažai bei tarnautojų 62' - ir savysta spaudoje, bet dar vis atei- abiturientų aukštosioms mo- tovių profesijų 43'>. šiose
Meno saviveiklininko
Mirė S. Blinstrubas
na paklausimų ir prašymų kykloms. Kad vokiečiu vy dviejose kategorijose telpa
nusiskundimas
Balandžio 19 d. Vilniuje
' I > paaiškinti: 1) koks draugi riausybė nepradėtų siaurinti ir daugelis lietuvių.
Penktajai kategorijai Su
jos tikslas, 2 > jos reikalingu ‘paramos gimnazijai, tenka
Ilgametis meno saviveik mirė 68 m. eidamas Mokslų
mas ir 3) veikimo galimy rūpintis, kad joje būtų pa pajamomis iki DM600 1150
los vadovas R. Markūnas' Akademijos fizikos ir mate
kankamas skaičius mokinių dol.) priklausė besimoką abės.
straipsnyje "Meno saviveik-, matikos instituto vyresnysis
(bent 100) ir sudaryti sąly matų. bedarbiai ir dirban
1. Draugijos tikslas nusa
la ar saviveiklos menas“! mokslinis
bendradarbis,
gas didesniam moksleivių tieji ne visą dieną. Joje buvo
kytas jos Įstatuose, būtent: būriui gimnaziją baigti.
švyturio žurnale nusiskun- i technikos mokslų dagtaras
darbininkų 33 D, vaidinin
"teikti parama vai gan pate
džia formalizmu ir darbo en inž. Stasys Blinstrubas.
kų bei tarnautojų 12.' i ir sa
kusiems Federalinėje Vokie
Gimnazijos personalas rū vystovių profesijų 10'-.
tuziazmo stoka meno savi
tijoje gyvenantiems tautie pinasi auklėti ir mokslinti
veiklos darbe. Esą, reikalau
Laikau, kad daugelio lie
Velionis gimęs Šiauliuose,
čiams, ypač besimokančiam
jama, kad kaimo kultūros inžinerijos mokslus baigė
tuvių mėnesinės pajamos
lietuviškąjį jaunimą, o lietu
lietuvių jaunimui.
namai turėtų chorą (ir būti
siekia tarp I)M.8OO ir DM.
nai dideli), dramos kolekty Belgijoje, nepriklausomoje
! Lėšos sudaromos iš narių vių visuomenė turėtų parū 1.000 {200-250 dol.). Prie to
mokesčių, dovanų, aukų,
vą. Artėjant kokiai šventei, Lietuvoj dirbo Kauno. Klaiprisideda vaikų priedai ir
tuoj sujuda visas rajono ak- pėdos ir Vilniaus radijo storinkliavų krašte ir užsieniuo pinti gimnazijai mokinių ir nemokamas : ivdymas bei
se. taip pat ir iš parengimų lėšų.
tyvas: "f apylinkių kultūros tyse, yra parašęs kelias devaistai. Bet is tokio dydžio
i
pelno.
namus žodžiu, raštu ir tele- Rimtis moksliniu darbu,
Bet Vokietijoje yra dar pajamų skirti kas mėnuo
fonu skrieja keliasdešimt!
šiuo metu ligonius ir se kitas mokvklas lankančiu vieno vaiko mokslinimui virš
kelintas įimtas įspėjimas, Į-i
nelius šelpia BALFas ir Lie lietuviu moksleiviu, kuriu DM.109 (25 dol.) nelengva.
Viršuje šiaurės Airijoje riaušininkų susprogdintas van
paieigojimai Įstaigų. Įmonių Padarė sudėtinga operacija
tuvos Raudonasis Kryžius. dalis irgi reikalinga para Kalbama apie vaikų priedų
dentiekio vamzdis, todėl sostinėje Belfaste vandens var
ir ūkio vadovams, kiek jie:
"Labdaros“ draugija rupi-' mos. Turime gražų būreli padidinimą ir mokymo sąly
tojimas suvaržytas. Apačioje mergaitė leidžia vandenį
turi '"pristatyti“ dainininkų: Balandžio 14 d. Vilniaus
naši
daugiau
jų
moraline
.
,
.
.
.
,
•• i studentų (57), kuriu dali gų pagerinimą, bet tai tik
į
mažą
indelį.
ir šokėjų“. Sukrunta, žino-! klinikinėje ligoninėje buvo
!
9 akt\\iai d i augi ja taj
* reikia paremti. Iš ateities planai, o šiandieninė
ma. chorų ir šokių kolekty-Į atlikta sudėtinga širdies o: remia liet. studentiją bei valdiškų stipendijų (DM290 būklė toli gražu ne rožinė.
vai, o kiti rateliai (dramos, i peracija — pakeisti trys su• moksleiviją ir rūpinasi, kad _ yg dol.) studentai negali
Reikalinga iš šalies parakraštotyros,
fotografijos, į trikę širdies vožtuvai. Opedidesnis skaičius lietuvių pragyventi. Mažai kas is jų Į ma ir paskatinimas, kad vaimargučių dažymo) "atosto-' racijos metu širdis buvusi
jaunimo baigtų aukštuosius gauna tėvų paramą. Dauge- į kai siektu aukštesnio moksgauja“, nes "kaimo kultūrai: sustabdyta ir pavaduota
. mokslus. Akademikų mums lis yra priversti uždarbiauti. į lo, nes dažnai tas mokslas
vadovauja vienas du žmo-'dirbtiniu kraujo apytakos,
■ labai trūksta. Mes negalime užtęsti studijas, o dažnai jas Į baigiasi pradžios mokykla,
nės“. Tat meno kolektyvai į varikliu 80 minučių. Opera-į
’ tinkamai pasireikšti ir už- net visiškai nutraukti.
negali būti reikiamai pa- cijoje dalvvavo 25 speeialis-t
i imti aukštesnių visuomenėje
3. Draugijos, veikimo gali
ruošti. Taigi, kaip sako R. ’ tai. vadovaujami prof. AlgiĮ pozicijų, kurios mums. pagal
Padeti jaunimui mokslin mybės visai aiškios ir pa
Markūnas, "darome meno ‘ manto Marcinkevičiaus,
D. Digrienė "Tarybinėje
Grįžtu Į raštinę. Pirminin- mūsų gabumus, priklausytų. tas rūpinasi neseniai įsikūru gristos.
saviveiklą. Tik vis dar neiš-j
.
.
Moteryje“ šiaip aprašo savo ko D. Apočkino nerandu, tai
"Labdara“ — registruota
mokstame saviveiklos meno
2. Draugijos reikalingumą si "Labdaros“ draugija.
?n0* ’ . Pe?
??\° l,,a,'ta įspūdžius iš "Vienybės“ kol- bandau šnekėti su zootechteisme,
kaip šalpos draugi
Pernelyg jau dažnai "prilva
v " Vincui kiudelnn. elektrosu- *chozo Kelmės rajone:
,"niku
;v" Simu Marcinkum.
; tenka išsamiau paaiškinti.
ja. Aukotojams suteikiamos
lomi vaisiai“. Lyg vaikui žu-: virintojui
Giliogirio kai-!
Dar
"Gruodžio
pradžioje
bu»gų.; Jlūsu atsilikimas, lyginant ,
n01™.e f™a‘ mokestinės lengvatos. Drau
— Kai išskirs medžiagų,
vų taukai“.
mo, Plungės rajono. Lisro- 1 vau ir Kelmės rajono ”Vie-| duos
projektą,
tada
naujuog
su
vokiečiais,
motele'
mums,
"A®'?*?0’lletU' gija turi teisę santykiauti su
j
niui 49 metu amžiaus.
nvbės kolūkyje. Lkisrajo- se tvartuose įrengsime poil- Vokietijoje gyvenantiem* v- ei r nai nei a paje panašiomis vokiečių ir tarp
Nustatoma, kad kultūrosį
(E)
šio
kambarius,
jis
iš
kar-!
ra
aiškus
bet
užjūrio
lietuvaikus tinkamai ,5- tautinėmis organizacijomis
ne laikomas stipriu. Ekononamuose būtinai būtų tam
: miškai žymiai stipresnis už to supyksta, — O kitose fer- viams tenka jo priežastis
ir ieškoti paramos. Bet drautikras skaičius ratelių. "Jei!
Degtines auka
Ždanovą
(kolchozas
Rasei-1
mose
geresnė
padėtis.
smulkiau
paaiškinti.
Nors
Vokietijos
pramonė
gijos veikimo pradžioje tuyra. žinoma, tegul ir būna.:
t nių rajone). Manau, susipa-Sutinku.
- -Bet šį kaitą paKaro metu Vokietijos karo metu ^uv° beveik visiš- retų ja pripažinti ir paremti
bet kam trinkti galvas vado
Vilniaus N alstiečių Laik- žinsiu su moterimis, pasišne- kalbėkime apie šią fermą. ■ miestai buvo bombarduoja- kai sugriauta, bet, panaudo- pate s lietu\iai ii jų oiganivui, jeigu jis turi tik tris ra raštis balandžio 5 d. papasa-S kėsiu. Užsukau į pirmoje
telius, bet gausiai ir mielai kojo toki vaizdeli iš Kalne- brigadoje, netoli raštinės, e-' — Žinoma, stambus pla-1 mi, todėl ir ten pasitraukę Jus Maršalo plano lėšas, ji zacijos. Reikia atsiminti,
ninis objektas — kitas dalv-! lietuviai ^teneėsi isikurti S1 eitai atsigavo ir kartu su- kad vokiečių vyriausybė relankomus!
nų (Jonavos ra j.) sovchozo:’ sančią fermą.
i
j Buvo pavakarys. Melžėjos
Ne visur vienodi žmonės.1
Šeštadienio vakare... šė- rinkosi Į darbą. Sustojome
ne visur tie patys specialis likai Grigorijus čečenikovas kieme ir kalbamės. O šaltutai. o pagaliau tai net gražu ir \ ladimiras šatinskas ge- kas spaudžia.
medžiagų. Jeigu pirminin nepajegusieu išvažiuoti.
; ozios nei vidurinėse mokyk- pridėti. ianasu> mui. i<nv— štai tų kultūros namų rokai "truktelėjo“. Sekma
—
Gal
eisime
i
kambarį
kas norės, ras būdų visa tai
Jsisteigusios lietuvių orga- lose niokslas yra nemoka- mas ir kitais atvejais. Bet
garsūs artistai, o anų šokė dieni iš pat lyto vėl susirinpasišnekėti,
nes
lauke
šalpadaryti...
“
jai: šių dūdoriai
kiti ko. Dabar gėrė keturiese L ta, — sakau,
nizacijos
, . . o dar,
Jeigu taip parašytų Kelei bus sunkumu
un nepa ai ojamą poKs i Grigorijus čečenikovas, An-i Moterys susižvalgė, ir vi- vis. tai mūsų Bimbos ir And
nin ą
-on eiansje. - i ne tanas Kuncevičius, Grigori- sas būrys pasukome fermų riuliai šauktų, kad tai melas, Liet. Bendruomenės Centras^ lV° P'^mones klestėjimu pa- tyti. Ji ieško ir kitokių saltitada ir bus galima pradėti jus Anisimenka. Vladimiras' pusėn.
kad taip galėjo būti tik pri- nutarė steigti lietuviu jauni- gautoji \ieni dėl nesvei-, mų. Pav.. per siuos pirniuokalbą apie meistriškumą,
Šatinskas...
\
ėiiaukompaniTaigai
į
tvartą
eime,
V
ačių savininku dvaruose mui gimnaziją su internatu. ’ k?tos- kltl- "lekada l’1'3!’10'!
,™k"™
v
meną ir kultūrą, kai atsirisi
ja
persikėle
pas
\
asilkovus.
šilčiau
bus.
—
pasiūlė
viena.
bet
re
komunistu
tvarkobet
re
komunistų
tvarko

kur
galėtu
mokytis
iš
visur.
n
«I«.
įdirbusieji,
galėjo
dali
lesų
gavome
is
vokiečių
me nuo kojos girnapusę, var Iš šių namu arkliu šėrikai iši tvartai Nie- muose dvaruose — kolcho suvažiavęs' jaunimas. Bend- K^uU tik prastesni, menkiau; firmų l.e uvių .ysių su jomis
du "masiškumas“? Masišku ėjo arklių šerti. Arklidėje tik koPasišnekėti
sau...
mas! Už ką kovojame? Kad ką buvę geriausi draugai su-j — Arba Į sandėliuką, čia zuose. Bet taip rašo Vilniuje ruomenė įsteigė Lietuviu ap/nokamą darbą. O norėda- dėka. Tik gaila, kad maža,
leidžiama Tarybinė Moteris. Vasario lū gimnaziją. V0: ™ vaikus mokslinti bet gy-l pa lietuvių, tokius rysiu tuestradoje sustotų visas kolū sipyko. Dėl ko? Nesutarė, j toki kampą turime,
kietijoje gimnazijas išlaiko ' en<fami kaimuose bei mies rinčių.
kis. o žiūrėtų pirmininkas, kuris pirmasis turi įeiti į pa-į Ką darysi, einame. Pusė! Ji tikrai nemeluoja.
Čia stengiausi apibūdinti
buhalteris ir melžėjos? Al sąru sandėli... čečenikovas kambario pririkiuota bido<dar latviai ir vengrai. Pasta• 1 teliuose,' toli nuo aukštesniu"Labdaros“ draugijos tiksne geriau būtų, jei scenoje rėžė šatinskui per galvą ir...
raisiais metais gimnazijai iš jų mokyklų, jie turėjo apgy
nų
(čia
juos
plauna).
Grin

vendinti
vaikus
miestuose,
lūs
ir irodvti reikalingumą ją
LIETUVA SOVIETINIME laikyti dali lėšų, būtent dvi
gražiai pasirodytų pirminin ramiausiai parėjo namo“.
dys
cementinės,
šlapios.
Sukas. buhalteris ir melžėjos. ,
trečiąsias skiria vokiečiu vy- Tuo būdu susidaro didelės remti. Tikiuos, kad būsiu suKOMUNIZME
klypęs
stalas.
taburetė
kurias ne kiekvie- prastas, ir laukiu mūsų vi
o salėje susirinktų visas kol-' Toliau — čečcnikovo Vai
riausvbė, o viena trečiąją tu-, išlaidos, ...
dviem
kojomis
—
tai
visi
na lietuvių seimą begali pa suomenės palankumo "Lab
ūkis.... Kelkime kultūrą sce kai sunerimo, nubėgo Į ark- baldai. Toki poilsio kamba
"Lietuva sovietiniame ko ri parūpinti lietuvių bend kelti.
daros“ di augi jai.
noje ir masiškumą salėje, o lides, rado kruviną Šatiską.
munizme“ (Litauen unter ruomenė. Jai tenka kasmet
ri
turi
vienuolika
melžėjų.
Vokietijos Statistikos Valne atvirkščiai“...
J. Glemža,
partempė namo jau sąmonės
— Kai veršiuojasi karvės, Sovvjetkommunismus)— tai sutelkti po DM 170 tūkstan
Valdybos pirmininkas
netekusi. Ten niekas nekrei tai sėdime tvarte. — lyg tei Juozo Kairio išsamiai doku čių. tai apie 45 tūkstančiai \ <b'ba neseniai paskelbė duo
menų
apie
15
mik
vyių
(iš

P.S.
Draugijos adresas:
mentuota apžvalga — yra dolerių.
pė i ji dėmesio, čečenikovie- sinasi moterys.
Mirė dr. J. Statkevičius
skyrus
ūkininkus)
1968
me

Dabar nutaius statyti gim
dalis praėjusiais metais
nė esanti pratusi prie tokių
O paskui neiškenčia:
nazijai
bendrabuti, teks ke tų uždarbius. Statistikoje 7 Stutgart—Bad Cannstatt,
Miunchene.
Vokietijoje,
iš

vaizdų,
res
degtindarė...
Po
— Muilo jau mėnuo kaip
Balandžio 4 d. Panevėžy
Steinhalderstr. 147,
leistos knygos "Voelker kla- rėtą metų papildomai su-į nagrinėjamos jų netto (at
mirė gydytojas Jonas Stat-‘keku va^an^9 Šatinskas ten nenuperka!
W. Germany
gen an“ (Tautos kaltina). telkti po DM 80 tūkstaičių skaičiavus jų mokesčius ir
— Rankšluosčių nėra!
kevičius, 72 m. amžiaus. Gv-: ir mirė. "Ir vis per tą degtidraudimus)
mėnesinės
paja

. A
. nę“. aimanuoja korespon— Darbo rūbų ir avalynės Tai politinių Rytų Europos (20 tūkst. dolerių). Vokie
(ytojas. Statkevičius, Lietu-, lentas: ”Vięną atvežė i tei- neturime kur išsidžiovinti, emigrantų kolektyvinis dar čių vyriausybė skirs kasmet mos.
VISAS PUSLAPIS
Pirmajai kategorijai, tu
vos universiteto auklėtinis siamųjų suolą, antram atė nešamės namo.
tai statybai po DM 160 tūks
bas.
rėjusių
virš
DM.
1,899
(dol.
buvo asistentas anatomijo: mė gyvybę“... Ir dar paaiš
LIETUVAITEI
Šalia kelių bendrų straips tančių.
— Karšto vandens nėra.
450)
pajamų,
priklausė
tikį
Kad gimnazija galėtų iškatedroje, 1928-31 gydyto kinimas: "Girtų ginčai, vai Kai vasarą sugedo vandens nių apie žmogaus ir tautų
1 A 1• 1 •
1 \
teises,
.vra
specialūs
straips

Bostone leidžiamas Sunsiversti, tenka iš tėvų imti 7' 1, arba tik kiekvienas ke
jas karo ligoninėje Kaune, j dai. muštynės čečenikovų šildytuvas, tai iki šiol nesu
turioliktasis
valdininkas
bei day Herald Traveler balan
niai
apie
Rumuniją.
Slovanamuose
buvo
nuolatinis
minimalius
mokslapir.igius
.
.
t
taisė.
Bidonus
šaltu
vande1931-33 m. asistentas ausųreiškinys“...
(E) niu plauname. Rankas gelia. kij^ Jugoslaviją, Vengriją, po DM 70 (18 dol.) per mė- tarnautojas, n 26 D , arba džio 27 d. laidos beveik visą
nosies-geiklės katedroje, o
— Miltus iš sandėlio per Kazokiją, Lenkiją ir minė nesį. Daugiavaikėms šei- k^kvjenas ketvul^s sa\y- puslapį skyrė Jūratės Kazicnuo 1933 m. iki mirties — I
visą kiemą ant pečių po 39- tasis J. Kairio straipsnis a- moms, tanios nori leisti ž ar ?‘OV1M P'^uų narys (gy- kaitės straipsniui "Moteris
ausų-nosies-gerklės ligų sky40 kg tampome. O pavasari pie Lietuvą bei jos padėtį so-^ -3 vaikus: susidaro su keHo-J d.ytojas, advokatas, 'ęrs i- vyrų karo pasauly“. Jame
pur- vietinio pavidalo komuniz- rrernis ir'kišep»'ini<rijM*
viriu-1 nmras).
šioje, kategonjoje autorė vaizduoja akimirkas
mdenį aplink feimą pur
enpinigiais vidu-i
,
riaus vedėja^ Panevėžio IiMes atstovaujame organi;.į ir įudenį
tiniškai
apie
DM
300-350
j
'
la,b
'
nlnk
J nebuvo.
iš Vietnamo karo fronto.
vynas
neišbrendamas.
mo
priespaudoje.
(Voelker
goninėje. Pianesime apie jo zuotam terorui. Mes nepri
— Tvartai blogai apšvies- klagen an. Eine Bilanz 20 (80-90 dol.) per mėnesį. To-1 Antrajai kategorijai su j J. Kazickaitė ten išbuvo
mirtį rašoma: "Tai gydyto-, pažistame pasigailėjimo,
ti. pušinėjame aplink kar- Jahre Menschenrechte. — kios šeimos nepajėgia visus - su DM. 1.200-1,800 (300-450: ilgiau nei vienerius metus
jas-karys, nepalikęs savo;
Deržinskis.
. Vs
j Muenchen, 1968, Verband vaikus leisti baigti gimnazi-; dol.) pajamomis priklausė 1’ korespondente, išarti stebė
darbo baro nei sunkiausiais. pirma«js baisiosios komunis-i _ Zootechnikas fermo- der Freien Presse).
ją, todėl leidžia jiems baigti ' < darbininkų, 19D valdi- jo kautynes ir kitus karo ikaro metais, nei paskutinė-: tų slaptosios policijos į se — Iv g jaunas menuo.
Knyga 272 puslapių. Kai- tik kelias klases. Tuo būdu! ninku bei tarnautojų ir 21U vykius, buvo net sužeista,
mis savo gyvenimo dieno-’
viršininkas
na
nepažymėta.
j gimnazijoje šiais metais pir- savystovių profesijų. Tai o dabar dirba The AssociaPiktai kalbėjo moterys.
(E)
moję klasėje virs 20 moki- daugiausia akademikai. A- ted Press.
_
mis.“
Susineivino.

Lietuvių šalpos draugija
„Labdara“

*■

Melžėjų padėtis bolševikų
dvare

c.

i
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Nr. 19,1969 m. gegužės 7 et
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Pasikalbėjimas
Maiklo su Tėvu

Juodojo pasaulio sukilimas
STASYS MICHELSONAS

į

(Tęsinys)

I
■■

IR NEGRAI LAIKĖ VERGUS

,
Jau minėjome laisvųjų negrų luomą. Rašytojas Lojmax teigia, kad 1848 metais Jungtinėse Valstijose tokių
Ibuvę jau apie 488,000 ir Virginijos valstijoje kaikurių jų
•turėję įsigiję jau 32.000 akrų žemės. O North Carolinos
! rekordai parodą, kad šitoje valstijoje 3,659 negrai valdę
130,462 akrus žemės. Mulatai (pusnegriai) turėję didelių
idvarų ir Louisianoje; kaikurių šių plantacijų vertė siekusi
j$200,000 gerais anų laikų pinigais. Ir, kas būdingiausia,
tie negrų laukai buvę apdirbami nėgių vergų rankomis —
negrai žemvaldžiai buvę tokie pat vergų varovai, kaip ir
Trys JAV vyskupai, pakelti į kardinolus. Iš kairės į dešinę: vyskupas Wright (Pittsburghas),
baltieji Burbonai.
Dr. John Hope Franklin rašo, kad dar 1860 metais, tai arkivyskupas Cook (New Y orkas) ir arkivysku pas Carberry (St. Louis).
pgi prieš pat Civilinį karą (karas prasidėjo 1861 m.), ketuį Iri tūkstančiai juodųjų dvarininkų gyveno miestuose, kai
! >įų žemes dirbo vergai. Jis spėja, kad gali būti. jog kaiku- APIE VILNIAUS ŽYDŲ
REDAKCIJA ATSAKO
įrie jų pirkę juodus vergus humanitariniais sumetimais, vis
GETĄ
Skaitytojui ii Texaso
•dėlto esą aišku, kad dauguma jų vadovavosi pasipelnymo
i motyvais, kuriais vadovavosi ir baltieji vergų varovai.
New Yorke neseniai įsĮsigykite ką tik gautas į'Vergai dirbo be jokio atlyginimo, o tai reiškia gerą pelną ! leista nauja knyga apie Vii-' Tamsta prašai viešai pa. . i
niaus
trata Autorius.
Antnriiic Tssap
Keleivv. katra Valsniaus getą.
Issac skelbti Keleivy,
vals- domias knygas:
jų savininkams.
Kowalski, gimęs ir augęs tybė didesnė: Lietuva ar
Draugas
don Camillo,
Žinoma, socialiniu požiūriu negrų dvarininkų gyve Vilniuje, spaustuvininkas, Texas?
nimas kaikuiiais žvilgsniais buvo apribotas; jie neturėjo 1941-44 metų vokiečių oku-į Jei patikėsime Life maga- įdomūs klebono ir vietinės
tokios laisvės ir tokių privilegijų, kokiomis naudojosi jų pacijos metu buvęs apgy- žino išleistame geografinia- komunistų partijos sekreto
baltieji konkurentai; tačiau, aplamai imant, jie gyveno j vendintas žvdų gete, o prieš me atlase paskelbtais duo- riaus pasikalbėjimai, 216
psl., kaina $3.
į sočiai ir gana patogiai. Su juodųjų savo tautiečių masėmis' geto likvidavimą pabėgęs į menimis (o netikėti neturiMAIKI O SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
jie nebendravo ir juodųjų vergų nelaikė sau lygiais. Ir to- miškus ir įsijungęs į sovieti- me jokio pagrindo), tai Auksiniai rageliai, Piano
dėl jie stojo už esamą padėtį ir priešinosi vergijos panai-! nius partizanus.
' Texas valstija ploto atžvil- Naujokaičio eilėraščiai, 64
STASYS MICHELSONAS
kaina $2.
kinimui. Jie gyveno ir galvojo kaip „baltoji buržuazija“. | Knygoje aprašytas šiur-! giu yra didesnė ne tik už psl.,
Ošiančios pušys, Halinos
Taigi socialistai neklysta sakydami, kad žmonių idėjas Pus geto gyvenimas ir parti-i Lietuvą, bet ir už kiekvieną Didžiulytės - Mošinskienės
— Vot, Maiki, aš ir vėl ti teisingesnę, kur vienas-bei pažiūras diktuoja ekonominis determinizmas.
i zanų kovos ligi Vilniaus is-į kitą Europos valstybę, paim- 17 trumpų vaizdelių - apyateinu pas tave pasiginčyt, žmogus negalėtų išnaudoti
Kai “juodoji buržuazija“ stojo už vergijos palaiky-• vadavimo iš vokiečių. BetUats nai, aip Anglija, o- iraižu, 176 psl., kaina $2.50.
— Gerai, gerai, tėve. Gal kito žmogaus savo naudai.! mą. tai nėgių masės, vergai, reikalavo jos panaikinimo. ^ip vaduotasis Vilniuj jau įe įja. ancuzija, spamja, Prisikėlimas, romanas, pa
ijio
p,, Pivmoio nQM„i;n;n
n
• - ž.
•
• -n
•
• nebe tas. kas buvo
: “We
Ii- Italija, jau nekalbant apie
turi ką naujo pasakyti?
riimojo pasaulinio Kai o Dar prieš Civilini karą buvo jau apie oO negrų organizaci- , . , v.,
. .
.
i •
*
• • zz • i
• *
•
v įirid* oul iv is no Lenkiją, Rumuniją, Jugosla rašė Alė Rūta, 205 psl., kai
— Jes, girdėjau, kad A-! Į2auJa tvarka buvo įvesta jų, kurios smerkė savo “buržuaziją“ ir kovojo prieš vergiUra viją ir kitas mažesnes
na kietais viršeliais $3.75,
merikos komunistai turės sa-! Rusijoje, o paskui ir kitur, y Apie 1844 metus ju kantrybė buvo jau tiek išsibaigusi,
„r i ifhnania“
Texas valstija apima minkštais $2.50.
vo generalinę sobraniją; tai! Iš pradžios ji buvo vadina- ‘
‘
nT 1
-Nužemintųjų generacija,
267,339 ketvirtaines mylias,
gal ir tu važiuosi?
Į ™a bolševizmu, o dabai
traukvma
I lietuvių, padėjusių geto gy-jo didžiausia ploto atžvilgiu egzilio pasaulėjautos eski
— Kad aš, tėve, ne komu-! komunizmu. Tai jau ketvirĮ ventojams. Nors knygoje ra- Vakarų Europos valstybė zai, parašė Vytautas Kavo
ta
ar
penkta
permaina
žmo

mstas.
lis, 77 psl:, kaina $2.
CIVILINIS KARAS
i soma tik apie Vilniaus get3i prancQzija tik 212.766 ketv.
Varpas nr. 8, 206 psl., kai
— Nu, tai galėtum nors nijos gyvenime.
ir apie su juo susijusią slap- mylias, Anglija — 94.214,
—
Ar
tai
tu
rokuoji,
kad
na
$2.50.
fonių pasižiūrėt.
o
.
.....
. T A. . ! tą spaudą, knygos vardas— Vakarų Vokietija — 95.885
komunizmas
yra
geresnis
Aidas tarp dangoraižių,
— Kokių “fonių“?
Spaudos apskaičiavimu, 196/ metais Jungtinėse A g£ret presg in Nazi Eu_ Rytų Vokietija — 41,634,
už
kapitalizmą?
romanas,
parašė D. Nendrė,
— Sunku pasakyt, Maiki.
Valstijose buvo jau apie 20,000,000 nėgių (patys negrai rope by Isaac Kovalski, Airija — 27,137, Ispanija
—
Tėve.
aš
nekalbu
apie
Suvažiavę jie gali susimušt.
tvirtino, kad jų čia turėjo būti jau apie 22 milionai). Ar Central Guide Publisher. 194,345, Italija — 116,273 365 psl., kaina $5.
jo gerumą ar blogumą; aš
Asmenų, dievybių ir did
ar ką.
imsime vieną, ar kitą skaičių, vistiek tai yra gausi juodų Ine. 507 Fifth Avė., New ketvirtaines mylias.
kalbu
tik
apie
tą
faktą,
kad
Aš nematau, tėve, dėl
Bet Lietuva savo plotu vyrių VARDYNAS, surinko
ko jiems reikėtų muštis. O praeity gyvenimo formos žmonių masė. Ir šita masė yra išaugusi iš buvusių vergų. į York, N.Y. 10017, 516 psl., kiek prašoka Belgiją ir O- Anis Rūkas, 89 psl., kaina
jeigu ir susipestų, tai mums nuolat keitėsi, todėl reikia įskaitant ir laisvuosius negrus, kurie čia pateko kaip bal- kaina $7.95
landiją kiUvon sudėtas. Šių $3.00.
(E)
tikėtis, kad permainų bus ir taodžių tarnai.
bėdos nebūtų.
abiejų valstybių bendras
Nors oficialiai vergija seniai jau panaikinta, vis dėlto
— Ju rait, bėdos mums ateitv. Pasauly nieko nėra
plotas tik tiuputį per 24,000
negrai ir šiandien jaučiasi skriaudžiami. Jų skriaudos yra
nebūtu, ale būtu foniu. Aš amžino.
kt. mylių, o Lietuvos vienos
tau pasakysiu, kad galėtu — Nu, tai ir komunizmas labai senos: jos prasidėjo dar 1619 metais, kai olandai
26,000
ketvirtainių mylių.
nebus amžinas.
me net pasidžiaugti.
atgabeno čia iš Afrikos pirmutinį vergų transportą. Tai
Demokratinio socializmo
Keleivio red.
— Aš tikiu, kad nebus buvo dar Anglijos karaliui šią šalį valdant. Taigi Jungti
— O ko čia džiaugtis?
pradai, (S Kairio įvadas),
— Nu, galėtume džiaug-į Mūsų amžiuje, tėve, vyksta nės Valstijos paveldėjo nėgių vergiją iš jo. Atsikračius
iooooooaoooooooooonooMmee 34 psl., kaina 50 centų.
tis, kad komunistams •Ijau! didelės
• 1 ■* «permainos.
•
• Paim• nuo jo hegemonijos, ši šalis panaikino ir negrų vergiją.
Tavo kelias į socializmų,
kim kad ir popiežių impen
ateina galas.
Tačiau
dėl
to
panaikinimo
buvo
kilęs
žiaurus
vidaus
ka

Naujosios kartos visuomet (Leono Bliumo),
35 psl.,
— Žinai, tėve, kad pasau ją. tvirčiausią progreso už ras. paprastai vadinamas Civiliniu karu. čia bus kaip tik
yra
tokios,
kokios
jų
motinos
kaina
25
centai.
ly nieko nėra amžino. Pase tvanką, bet ir jos pamata
buvo. Dvasinis moterų lygis
Socir’izmo teorija, (M.
nęs medžiai griūva, pasenę jau braška. Kunigai jau gal vietoje tą karą nors trumpai apžvelgti.
yra
daug
reikšmingesnis
Karas tarp šiaurinių ir pietinių valstijų prasidėjo
Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.
žmonės miršta ir draugijos mišias laikyti be lotynų kai
tautos
kraujui,
negu
vyrų.
bos:
gavėnioj
katalikam;
1861-mais metais ir tęsėsi iki 1865-jų. šiandien klaidin
Socialdemokratija ir ko
formos kinta. Neamžinas ir
komunizmas. Istorija mums jau leidžiama valgyti mėsą gai yra manoma, kad karo tikslas buvo — panaikinti ver
munizmas (K. Kauskio), 47
Vydūnas
pasako, kad iš pats pradžios o šiomis dienomis jau ir ce giją. Iš tikiųjų gi tas karas kilo dėl priešingų ekonominių
psl., kaina 25 centai
* * *
žmogus gyveno pats sau. be libato varžtai pradėjo lūžti interesų, susijusių su vergija. Priešingumas buvo tas, kad
Ar buvo visuotinis tvanas,
Tu esi amžinas, kaip am 64 psl., kaina 25 centai.
jokios valdžios ir be jokios Gar a vergi jos, rėkia kuni šiaurės pramonininkai turėjo darbininkus samdyti, kai tuo Buvusio kandidato j preziden
gai. — neklausysim nei po tarpu pietų plantatoriai naudojosi nemokamu vergų dar tus, dabar senatoriaus .Barry žina saulė, o lietuviškas žobažnyčios.
Materialistiškas istorijos
— Bet karaliai turėjo bū piežiaus, nei jo vyskupų. Ša bu. Šiaurė jiems pavydėjo. Todėl 1833 metais čia susifor Goldvaterio sūnus, taip pat Bar- di!
supratimas. 80 psl., kaina
lin diktatūra, šalin celiba
ry. Kalifornijoje yra išrinktas
ti, Maiki.
St. Santvaras
20 centų.
mavo abolicionistų sąjūdis su reikalavimu, kad vergija i senatą.
— Nebuvo nei karalių, nei tas!
Žemaitės raštai karės me
— Veidiminut, Maik. A.’ pietuose būtų panaikinta. Pradėta net raginti vergus, kad
ponų, tėve, nes nebuvo ir
tu, 126 psl., kaina 50 centų.
ant ko ponauti. Žmogus gy r,oriu. kad tu man išvirozy jie bėgtų į šiaurę, prižadant jiems čia abolicininkų pagal
Juozas Stalinas, 32 psl.,
veno tik iš to, ką jis girioje tum. ka reiškia čieli batai? bą. Ir vergai pradėjo iš tenai bėgti. Tas bėgimas buvo
kaina 25 centai.
— Ne "čieli batai", tėve pramintas “požemio geležinkeliu“ (underground railsrurasdavo ar sumedžiodavo.
jiems
savo
vežimais.
Sakoma,
kad
šitokiu
būdu
per
50
Žalgirio mūšis, parašė dr.
JtJet kai jis išmoko pasidary bet celibatas. Tai yra lotyni road), nors iš tikrųjų basi negrai bėgo daugiausia krū
metų
iš
pietinių
valstijų
pabėgo
apie
100,000
vergų.
kalbos
žodis.
Lotyniška'
Daugirdaitė
- Sruogienė. 24
mais ir miškais, tik retkarčiais abolicininkai pagelbėdavo
ta sau darbo įrankių ir jau
Pietų
valstijoms
šis
“
šmugelis
“
tiek
įkyrėjo,
kad
jos
psl., kaina 50 centu.
galėjo pasigaminti daugiau caelens reiškia nevedęs, <
nutarė
nuo
šiaurės
valstijų
atsiskirti.
Atsiskyrė
ir
pasiskel
caelibatus
—
tai
nevedusir
Socializmas ir religija, E.
reikmenų, tada atsirado jau
be nepriklausoma respublika, vadinama Amerikos Valsti Vandervelde, 24 psl., kaina
ir ponai, kurie ji pavergė, j padėtis; tėvas gal pasakyJkad dirbtų jų naudai. Tai Į tum: “neženoto stonas",
jų Konfederacija, kurios prezidentu buvo išrinktas Jeffer- 10 centų.
buvo jau vergija. Vadinas,! — Vot, dabar tai jau aissonas Davis, o sostine pasirinkta Richmond. Va.
Atskirai sudėjus, jų kaina
žmogaus gyvenime įvyko j ku — neženoto stonas! Ale laioVcsnis, jį lengviau siunti- kų. Tokia prabanga buvo
šiaurės valstijų unijos sostine pasiliko Washingtonas $3.05, bet visos kartu par
jau permaina. Bet ir vergija! pasakyk, kodėl kunigams neti arba kilnoti iš vienos draudžiama tiktai paprasĮ konfederaciją įsijungė viena po kitos šios valstijos duodamos už $?.
vietos į kitą. Be to, pasenę tiems kunigėliams,
■nebuvo amžina. Jai žlugus, užginta ženytis?
—O iš kur tu tą žinai? 1. South Carolina. 2. Mississippi, 3. Florida, 4. Alabama
jos vieton atsirado baudžia — Nevisada taip buvo. bažnyčios vadai žiūrėjo į
5. Georgija, 6. Louisiana, 7. Texas. 8. Virginia, 9. Arkan
GERA PROGA
Per pirmuosius 3 šimt- moterį kaip “žemesnį“ žmo-j — Iš knygų. tėve.
va. didelių dvarų gadynė., ♦ėve.
«■
sas,
10.
Tennessee.
11.
North
Carolina.
'Pagaliau ir jai atėio galas. į mečius po Kristaus dvasinin- gų. netinkamą su kunigu, — Iš kokių knygų?
Šiaurės valstijų unijai kilo klausimas, ką daryti su
Žymiai papiginta kaina
Dabar iškilo kapitalizmo' kai galėdavo tuoktis ir tuok- olraugauti. Kitas bažnytinin-; —šitą skandalą, tėve.
galite
įsigyti įdomius prel.
jos
fortais,
kurie
atsidūrė
pietinėse
valstijose
—
priešiškoj
amžius. kur darbas atlieka-! davosi: bet Elviros suvažia- kų suvažiavimas (Nikėjos plačiai aprašė prancūzų ra
mas mašinomis dideliuose vimas (conciliumas) 300-6 conciliumas) 325 metais to- šytojas Aleksandras Diuma teritorijoj? Vienas tokių fortų buvo South Carolinoj. prie J. K. Končiaus atsiminimus
fabrikuose. Darbininkai čia! metais įvedė celibatą, kuriuo kią pažiūra patvirtino ir pa-į (Durnas). Jis pašventė jam Charlestono įlankos. Tai Ft. Sumter. Kai pamėginta jį iš Ralfo veiklos. Knyga tin
dirba
už menką
____________
t atlyginimą,i draudžiama katalikų kuni- . tvirtino celibatą. Tačiau po- visą pirmąjį savo raštų tomą.' užimti, įvyko susišaudymas. Vis dėlto vėliau šiauriečiai tą ka ir dovanoms, gražiai išo atleisti nuo darbo neturi iš gams ne tik tuoktis, bet irįpiežius Aleksandras VI net j — Olrait, Maiki, aš pa- fortą paėmė. tik neilgam: pietiečiai pradėjo jį bombai-.leista’.
Pave;ksla- ^04
ko gyventi. Todėl atsirado draugauti, gyventi su mote-1 ir 1492-15C3 metais gyveno klausiu savo klebono, ar tai duoti, ir šiauriečiai turėjo pasitraukti. .
'
į*1- Meiafe viršeliai kaina
mintis, kad ir šitą tvarką rimi. Mat. nesulįstas mote--dar su moterimi ir su Rosa gali būti teisybė. O dabar
$4 (buvo $6). minkštais $3
reikia panaikinti, o pastaty- rystės ryšiais kunigas yra ; Vanozza turėjo penketą vai- gudbai.
(Bus daugiau)
(buvo $5).

Ką tik gavome:

m

l/imne ernarl/a

eovn

iv

nvi/u? vzvvm

_

7

_

10 knygų už $2
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Poslapi* ieitafl

• tomobilį nupirkęs iš Walshaitės. Jis turėjo ir neva
1 pirkimo kvitą, bet policija
tuo nejatikėjo. Ji sulaikė pa: atremdama įtarimu.

MOTERŲ SKYRIUS
MYKOLAS VAITKUS

Kai mylėjosi Stasys...
šiemet Lietuvių Rašytojų Draugija premijų paskyrė
poetui kan. Mykolui Vaitkui už jo atsiminimų du to
mus "Nepriklausomybės saulėj*. (Viso labo M. Vaitkus

Prieš kelias savaites neti
kėtai netoli miestelio T turo
j buvo rastas pelkių krūmuose
• sumėsinėtas jaunos mergi
-į 9iS
nos lavonas. Atsirado liudiii
... pinkų, kurie toj pat vietoj
f matė tr IVaishaitės automo! bilį. Pradėta ten kasinėti, ir
viena po kitos surastos bai
šiai sužalotos net keturių
merginų dalys. Buvo nupiau
tos galvos, kojos su ranko
mis ir visų išpiaustytos šii
dys. Pirmiausia buvo atpa
žintos vėliausia dingusio
Provideneeo merginos. Ja
atpažino tik iš dentistų pa
darytų jų dantų formų. Kiel
vėliau atpažinti ir kiti du la
vonai. Patirta, kad visos su
mėsinėtos merginos su ita
riamu 24 metų dailide Anto
ne Kosta buvo pažįstamos
Jis savo laiku mokėsi ”taxi
dermi“ (mokėjimas iškimš
ti gyvūnų odas). Jis buv<
Ir šių metų Motinos Dienos proga sveikinu visas mo vedęs ir turi tris vaikus, be
su žmona yra persiskyręs.
tinas, šio skyriaus skaitytojas ir "Keleivio“ rėmėjas.
Antone Kosta yra tokio
rūšies
vyras, kuris sužavi
Linkiu, kad ši diena, skirta motinų pagarbai, atneštų
Visuome

Teisės patarimai
Advokatė dr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti 1 Keleivio skaitytoju klausimu* teisės
reikalais. Tie klausimai turi būti bendre
informacinio pobūdžio. Klausimus ir ltsakymus spausdinsime šiame skyriuje.
Laiške reikia paLmėti, kad esate Keleivio
skaitytujas.

Klausinius prašome siųsti tiesiog 4»”O
•*-’
J fjįįjgi
Dr. M. Šveikauskas. Attorney at I. tw,
Co-operative Bank Plaza
1864 Centre Street
Boston, Mass. 021.‘U

mas įsakė sūnui mokėti už
žmonos išlaikymą, už vaiko
ištraukų, kurioje pasakojama, kaip autorius pirmų
Skaitome Tamstos patari išlaikymą ir leido jai gyven
mus "Keleivyje“ ir matome, ti atskirai nuo vyro. Mūsų
karta susipažino su Antanu Vanagaičiu ir kaip gimė
kad Tamsta teisingai ir ge sūnui yra leista matyti vaiką
jo sukurta plačiai žinoma ir solistų noriai dainuojama
rai patari žmonėms. Nutarė kas savaitė.
me ir mes Tamstai parašyti,
Kai prasidėjo šis nelem
dainelė *’Kai mylėjosi Stasys“.
prašydami pagalbos ne sau tas reikalas, sūnus turėjo
bet savo nelaimingajam sū- j valdiška darbą, gerai uznui. ,, . >
| dirbdavo. Todėl mokėti
Su kun. Juozu Byla. vyskupo pasekretųiium
Sūnus buvo apsivedęs sve- žmonai 30 dolerių savaitei
pietaut j artimiausią mum "Birutės" viešbutį: Tas viešbu
timtautę,,ir nuo pat pradžios 1 nebuvo taip sunku. Nuo to
tis buvo pačiame senamiesčio gale, tarp Katedros ir semi
jų
vedybinis gyvenimas bu- laiko praėjo trys metai, sūnarijos, tame name. kaip minėjau, vėliau įsikūrė žinomoji
vo prastas, pilnas nesantai nūs geria ir dėl to nustojo
vaistų firmą "Gerdvilis-Malela-Podlianskis“.
kos ir neapykantos. Ji, mūsų savo valdiško darbo. Dabar
sūnaus netikusi žmona, ma- jis dirba fabrike tik kelias
Valgomasis partery — didokas apyplikis kambarys,
tyti, ištekėjo už jo dėl to. { dienas per savaitę ir neturi
kad kito negavo. Be to, ji į cento prie dūšios. Jo žmona
manė. kad jis gerai uždirba j pati dirba kirpykloj (beauty
ir galės ją aprūpinti ne tikisalon) ir gerai uždirba, bet
mokėjo
baigtas.
ir užmegzti pažintį su kiek- reikalingais daiktais, bet ir jo nepalieka ramybėje. Ji
Ir tegu karo ir visokių riaušių šmėkla nepaliečia jų; viena, kurią tik sutiko. Net pinigų duos gerti ir puoštis. pasisamdė vėl advokatą ir
Iš pradžios mes su ja jokio vėl padavė mūsų sūnų į teis
Sėduos prie stalo ir laukiu sriubos. Pro duris Įeina gyvenimo
sunku, esą, tikėti, kad jis
neturėjome, bet kai mą T.eismas priteisė mokėti
energingai ir ne be bildesio nepažįstamas jaunas vyrukas
būtų tas žvėris, kuris mėsi reikalo
gimė
mūsų
anūkas, pamanė tiek pat, kiek ir anksčiau, ir,
vidutiniško augumo, sveiku, tamsiai rausvu veidu, žemai-!
nėjo merginas.
"Keleivio“ patikėtinių pirmininkė
me. kad gal kartais ir pasi be to. liepė mūsų sūnui su
tiškais ryškiais bruožais, be rusų ar mongolų priemaišo,;
seks
jiems žmoniškai sugy mokėti advokatui.
Sužinota,
kad
dar
keturios
M. Michelsonienė*
didokom, drąsiom, protu blizgančiom akim. vyriškom dai-.
merginos, kurios gyveno venti dėl vaiko labo. Taip
Šito mes negalime su
liai plautom lūpom (kuriose slypi sąmojo kipšiukai), ii-į
Provincetowne ir gerai pa neišėjo. Po vaiko gimimo ji prasti. Mūsų sūnus jos ne
gokais užpakalin sušukuotais plaukais. Pasakęs labądien'
žinojo Kostą, taip pat yra namie nesėdėjo, o trankėsi prašė jį vėl duoti i teismą, o
ir linkterėjęs mum galva, eina prie seno fortepijono, kur
l dingusios. Manoma, kad gal visur ir su visais. Ji palikda dabar turi mokėti ir už jos
liūdnai stovi palangėj, ir ima vartyti gaidas, o paskui sė-|
j ir jų bus toks pat likimas — vo savo jauna seserį, kuri tik advokatą. Mums atrodo, kad
das Į apskritą kėdę, kuri aiktelėjo, ir leidžia rankom grai-'
! kad kur nors Truro kopose pradžios mokyklą telankė, čia kažkas pikto darosi. Mū
J.
Degutytė
į ir jų lavonai yra užkasti.
daboti vaikučio, o pati išei sų buvusi marti, matyti, nu
bytis po klavišus. Senuko fortepijono krūtinė atsiliepia
davo
iki vėlumos.
liguistais tonais. tarė neduoti ramybės mūsų
J lai tokio baisaus likimo
AČIŪ
Gerokai ir gan ilgai pa sūnui ir jį privai-yti prie gra
susilaukia kaikurios motinų kentėjęs, mūsų sūnus pasa
— Kas jis toks galėtų būti? — klausiu pats save, ir
bo lentos.
‘ dukrelės.
kė
savo
žmonai,
kad.
jei
r
Ar gali teismas įsakyti
kažin kodėl man atrodo, jog tai koks vargonininkas iš
Ačiū tau, mainyte,
nemananti
pasitaisyti,
jie
Antone
Kostai
prisiekumokėti
ne tik už savo, bet ir
Kad esi geriausia,
Prūsų Lietuvos.
turės skirtis. Jis tik grasino, už buvusios žmonos advo
šieji
teisėjai
yra
paskelbę
Kad visam pasauly
J kaltinamąjį aktą už keturių o iš esmės skirtis nenorėjo, katą?
Man pati brangiausia.
Tuo tarpu ryžtingai atsidarė durys — ir jose pasiro
! merginų nužudymą. Jis sėdi nes gaila vaikučio, su kuriuo
Tėvai
dė stambi kunigo figūra su išdidžia galva ant galingų pe
e*
kaiėjime iki bus teisiamas. nenorėjo skirtis.
Tavo rūpestėlis
čių, beveik kondotjero Colleone veido bruožais, su drūta
Po savaitės mūsų sūnus Illinois valstija.
Kas
metai
jaunų
merginų
Šildo kaip ugnelė,
lazda sunkioj gauruotoj rankoj, ir, sakalo žvilgsniu švys
gavo laiška iš advokato
į prapuolimai ir žudymai vis
Niekas
tavo
ranku
kad io žmona kreipėsi į ji_ i
telėjęs per kambarį, lyg nenorom gana paniekiamai meta
Atsakymas
didėja.
Tūkstančiai
jų
ap

Man
pakeist
negali.
norėdama skirtis. Mūsų sū
sausą ”labas“. A! kunigas Byla, vyskupo kanceliarijus 1—
leidžia savo tėvų namus ir nūs labai susiiaudino. pra
nudžiugau savy, išvydęs tą įdomų asmenį, mano bičiulį,
dingsta. Kas su jomis atsi- dėjo jos prašyti atleisti. ror=
Tamstų laiškas yra ilgas
Ačiū, kad esi tu
kietą riešutą, o mielą žmogų, apie kurį, tur būt, visi kau
I tinka, jų motinėlės nežino. nežinia už ką, ir ji atšaukė ir smulkus, bet klausimas yVisada arčiausia,
niškiai yra girdėję, netgi matę Katedroj, o kurį tačiau
ra labai paprastas ir nesudė
Kartais ir visai arti savo tą laišką.
Kad visam pasauly
maža kas tikrai pažįsta, tą be priekaišto kunigą ir puikų
Po keletos mėnesiu ji ir tingas.
namų mergaites paliečia
Man pati geriausia.
darbininką, tą kietasprandį, tiesakalbį, drąsų, aštrialiežu
Taip, Tamstų sūnus priva
tragedijos, kaip prieš kelias vėl sumanė skirtis. Šį kartą
vį vyrą, kuriuo daugelis stebis ir daugelis bijo, tą muzikos
savaites atsitiko ir Brockto- patarėme sūnui nesipriešin lo mokėti žmonos advoka
estetą, žinomą Katedros giedotoją su fenomenaliu barito
ne, lietuvių kolonijoj. Tenai ti, nes supratome, kad iš to tui už jo suteiktus jai teisi
nu j— vieną iš spalvingiausiųjų asmenybių. Aš džiugiai
1 vai. po pietų 17 metų Ma nieko neišeis. "Divorce“ nius patarnavimus (legal
pribėgau sveikintis, ir jis tėviškai nuolaidžiai sutiko ma
rijai Kukauskaitei. laukian (skyrybų) nebuvo, bet teis- Services). Jei Tamstų sūnus
nebuvo pilnai apmokėjęs
no entuziazmą. A, ir tu čia, Vanagėli! — sako jis paskui
čiai prie mokyklos durų au-'
žmonai teismo skirtos jai ir
anam muzikantui prie fortepijono. Užkalbintasis atsileitcmobiho vairavimo pamo-j
vaikui
išlaikyti sumos. —ta
dęs atsistojo ir. plačiai šypsodamasis, ištiesė kunigui ran
.•<U'
kos, iš užpakalio prisėlinęs
da ji turėjo pilną teise pasi
ką. Aš klausiamai žiūriu į Bylą. Šis suprato: Ar judu dar
Niekas negali apsakyti nei jusį Provincetowną, Mass., jaunas negras užėmė burną,
samdyti
advokatą ir ieškoti
nepasipažįstat? — ir pristatė man jaunąjį vyrą: Tai muzi aprašyti, kaip jaučiasi ta ne- dvi jaunuolės. Viena jų buvo įsitempė ją į mokyklos rūsį.
iš vyro jai priklausančios su
kas Vanagaitis, o šiam mane: O tai kunigas Vaitkus, re laiminga motina, kurios rū- Patricia Walshaitė, jauna nuplėšė nuo jos drabužius
mos
(arrears of support paydaktorius, poetas. — Aš susigėdau to "poeto“, bet ką pestingai, su dideliu pasi- mokytoja, baigusi Rhode Is- išprievartavo ir visą peiliu
ments).
veiksi? puolęs į balą, sausas nekelsies, tad, stengdamasis šventimu užaugintą ir nu- land kolegiją; kita — Ma- subadė. Net ir plaučius su
Jei Tamstų sūnaus finan
maloniai šypsotis, ištiesiau delną Vanagaičiui. Tas sveikai mylėtą jauną dukrelę palie- ry Ann Wysockaitė, kuri bū- žeidė. Tik vėliau ją rado
sinė padėtis yra žvmiai pasi
šviesiai nusijuokė: Na. iš matymo aš jau pažįstu Tamstą. čia baisi mirtis — žmogžu- tų šįmet baigusi tą pačią ko- mokyklos sargas. Kritiška
keitusi, jis gali kreiptis į
sužeistą nuvežė ligoninėn
džio
ranka.
Nebuvus
tokioj
legiją.
Jodvi
buvo
geros
— Ir vyriškai paspaudė man delną.
teismą, prašydamas, kad
padėty, sunku įsivaizduoti draugės, todėl į Province- Nors ilgai truks, bet mano
"alimony
“ ir "child support“
ma, kad galės pasveikti.
tokios
motinos
sielvartą.
Pritovvną
atvažiavo
mokytojos
mokėjimai būtu "sumažin
— Tad būsit dabar pažįstami. — Byla daro juokais
trenkta baisios žinios, ji per- Wat shaitės automobilium.
Negras jau yra suimtas.
ti“. Tai vadinasi "petition
tą gilią išvadą ir rūsčiai priduria:
gyvena didžiausią širdies Bet kai atostogom pasibaifor modification of support
Tas pasibaisėtinas užpuo
skausmą. Ji klausia savęs: gus paskirtu laiku jos nedecree“. Jei teismas, išklau
— Bet už naujas pažintis mums būtų dabar svarbesnė Už ką? Kodėl? Kas čia tik- grįžo, tuoj pradėta jų ieško- Urnas, kurį nelaimingoji
sęs abi puses ir liudininkus,
sena sriuba. Tik be Kipro jos negausim, o tas, kaip papras rai kaltas?
ti. Jų automobilis buvo ras- mergaitė turėjo pergyventi,
bus tos nuomonės, kad šis
tai. vėlinąs — tikras menininkaA
Kas tikrai kaltas, sunku tas net Burlingtone, Vt. Jis gali paveikti visą jos gyvesūnaus prašymas vra "rimtai
pasakyti. Mano manymu, — jau buvo užregistruotas An-t
pagristas“, jis. teismas, gali
j__ l?\l .1;.
.-—g
▲
T7 ▲
• * rn
•
M. Michelsonienė
Ta3 baramasis Kipras — tai mūsų pirmasis daininin- perdidelės laisvės jaunuo- tone Koštos iš Truro mięste- si;»
Bemadete Devlin, 22 m. amž..' gUTnažinti mokėjimus
Išrinkta šiaurės Airijoj į Brita
kas, krikštolinis tenoras Petrauskas, metęs garsiąją Mari- j.iUms laikai. Jie be jokios lio», netoli Provincetowno.
Be to, Tamstų sūnus gali
nijos parlamentą. Ji bus jau kreiptis teisman, prašyda
jos operą Peterburge-Leningrade ir parvykęs į skurstančią ( drausmės daro tai. ką tik no- kur tos mergaitės buvo apsiTėvynę, stojęs savanoriu į jos gynėjų eiles ir važinėjęs su n- ’^e ja.u
tėvus, o stojusios, vardu. Jos jau bu- ILGANOSIŲ KARALIUS niausia narė. Ji savo pirmoj kal mas, kad žmonai pirklauboj sulaužė seną tradiciją: pir santi suma už praeitą laiką
Antanu Sodeika, Stasiu Šimkum ir Kaziu Binkių po mūsų ne tčvai juos.
vo su tuo Kosta susipažinujaunos kariuomenės dalinius fronte, guosdamas jios savo' . j*?'.
4Sfs’ .nes,’r W
1
ItailJ,0]-e tSorae?°?
mą kartą prabildamas nė vienas ir taip pat advokatui pri
atstovas nekalba ginčus kelian- klausanti suma būtų išdėsto
nuostabia dama ir sUpnndamasdvasią, o tuo tarpu su- nom9;
me pa4iame
kur valieri tu< ,'lviejų ?u pus9
čiais klausimais, o ji kaip tik
dalimi*, kad palengvintų
atsukęs laikinj lizdą šiame viešbuty.
i
metų sausio 24 d. iš jos buvo apsistojusios. Kos- colių ilgio ir vieno colio plo- kalbėjo apie šiaurės Airi jos sun- mokėjimų naštą.
Provtdence, R.I., išvažiavo ta buvo suimtas ir, policijos čio nosį. Jis paskelbtas iiga- kią padėtį, dėl kurios šiuo metu
(Bus daugiau)
savaitei atostogų į pagarsė- tardomas, sakė, kad jis au- nosių karalium.
tenai nesibaigia riaušės.
(Nukelta j 7-tą psl)
jau parašė B tomus atsiminimų). Iš jų čia duodame

Sveikinimas motinoms

Plotinų rnpesčiai dėl dukterų

I

Klausimas
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KELEIVIS, SO. BOSTON
Dail. Vaclovo Rato paroda

Jies kojiniai

Puslapis septintai
šiu metu

ROMAANI

Praeitą šeštadieni Skaučių IEŠKOMI JONO PALIONIO
Jurgi* Gliaudą,
L1EPSŽidinio surengta Tautinės
GIMINĖS
NOS IR APMAUDO ĄSO
S-gos namuose Australijoje
ČIAI
premijuotas romanas,!
gyvenančio dailininko Vac Ieškomi Jono Palionio, gyvelovo Rato grafikos kūrinių ivsio So. Bostone, 335 E St., ir 304 pusk. kaina $4.00.
vvksta
.
...
f paroda sutraukė nemažą bū- ™iru io 19C5 m. pavasarį. g»»»- .
VIENIŠI PA-(
lejeu kūną susmuko nema^ rį
k,tojų>
psl.
Minėjo Šaulių Sąjungos
BIRŽELIO 3 ir LIEPOS 15 dieną
žas bostoniečių būtys.
, rį ,arkytojų Buvo
....... ............ SO metų sukaktį
D-N^HMJD
a
J
"r
ARP
Minėjimą pradėjo kuopos 50 paveikslų, iš kųi ių Įxąfr.- .,pi R“y Rem“r* Au ar Law,
Norint prie šių grupių prisijungti, patartina registruotis dabat£ *4
daiWm| ||BŲ, romanas,
89 State Street,
Gegužės 11d. Bostone bu- pirm. J. Stašaitis. Jis į gar- duota 18. Skautės židinienės;
365 psL," kaina $5.
Vietų skaičius ribotas — nesi v ė tuokite!
vo minima Lietuvos šaulių bės prezidiumą pakvietė atsisakė betkokio pelno ir
Boston, Mass. 02119.
Vytautas
Volertas,
SĄ

09)
Sąjungos 50 metų sukaktis. Lietuvos garbės konsulą ad-i joms priklausantį procentą
Ekskursijų ir registracijos reikalu kreiptis į
MOKSLAS, premijuotas ro
Minėjimą surengė tos sąjun- vokatą A. Shallną, šaulių taip pat paskyrė šiam daili
Stasė ieško savo manas, 279 psl., kaina $3.50.
gos Jono Vanagaičio vardo S-gos centro valdybos pirm ninkui. kurio sveikata šiuo ė Ka'endicnė
dės Kazimiero Šaitano, pasAloyzas Baronas, PAVA
kuopa, kuriai vadovauja inž.S V. Išganaitį. JAV LB Tary- metu vra labai pašlijusi.
—tin-.jj r--»e<'»is, sai«, gyvenu
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
SARIO
LIETUS, 261 psl.,
sio Floridoj. Jis pats ar apie j,
Juozas Stašaitis.
j bos pirm. J. Kapočių, ramo390 West Broadway
Trumpą V. Rato kūrybos
kaina minkštais viršeliais
Formaliai sąjunga įsteig- venų pirm. Bronių Bajerčių, apibūdinimo žodį tarė sve ą žinantieji prašomi rašyti:
South Boston, Mass. 02127
$2.59, kietais $3.75.
ta 1919 m. balandžio 27 d. pranciškonų provinciolą L. čias iš New Yorko dail. Pau
I ithuani**, Raseiniai, Sodu
Telefonas: 268-8764
Alė Rūta, ŽEMĖS ŠAUKSgatvė 10. Kalendienė Stasė.
Jos pradininkas buvo Matas Andriekų, Tautinių Šokių lius Jurkus.
Į MAS, 305 psl., kaina $4.00.
Šalčius. Ta mintį perėmęs, Sambūrio vedėją O. IvaškieV UKat
Dail. V. Ratas yra gimęs
sąjungą kūrė. plėtė ir pa nę. šv. Petro parapijos kleb.
V c/lybos
| -OTAS RYTAS. I66pus».
grindus nustatė Vladas Put kun. A. Baltrašūną, skautų 1910 m. Giafiką jis studija
vinskis drauge su M Šal-‘ atstovą P. Molį ir prof. dr. vo Kauno meno mokykloje, Tikra n;>š’ė vedylai tikslu no- Kaina $2.50. Gaunama Ke
studijas gilino Itali- !* sorijražinH su gyvenimo drau- •eivin adininistraciioie.
čium, R. Skipičiu, A. Vie- V. Mantautą. Susirinkimui o• vėliau
•
T.
_
gu nuo o t iki 60 metu amžiaus.
Jeronimas Ignatonis, LŪ I
nuoliu-žukausku, F. Kirša. vadovauti pakvietė A. Tu joje. Jis priklausė musų mo
ŽIAI,
301 nsl.. kaina $3.00
derniųjų dailininku Art gru-; . GiTVs’.
A. Klimu, A. Žmuidzinavi mą.^
Andrit£\VkLc&asį^.iNĖpei, turėjusiai didžiulės ita- j įo. darbštS^Š 5
Šia proga šauliu S-gos
čium. B. Sruoga, V. Sidzi
kausku ir kt. Jos tikslas bu žvaigždės ordinai - buvo į- kos Lietuvos dailės pažan- ; Neseniai atvykusi iš Europos, MUNO SŪNUS, romanas iš
.
- .laišku
.. prašau
. pa- suvalkiečių„ūkininkų
sukilivo kovoti dėl tautos laisvės teikti Tautinių Šokių Sam gai. V. Ratas yra vienas ta- oSu pirmuoju
T ,
OOA
706 E. Broadway
sakyti
ir
gimimą
datą.
Rašyti:
i
mo
193
o
m.,
I
tomas,
280
lentingiausių
mūsų
grafikų,
būrio vedėjai Onai Ivaškieir ją iškovojus išsaugoti.
So. Boston, Mas*. 02127
psl., kaina $3.00.
Prieš Lietuvos okupaciją nei ir Lietuvių Enciklopedi galima sakyti, sukūręs ir
P. O. Box 533.
Andriu* Valuckas, NE
Hartford Main Post Office,
sąjunga turėjo per 62,000 jos leidėjui Juozui Kapočiui, Australijos grafikos merą.
Hartford, Conn. 05101.
MUNO SŪNUS, II tomas,
narių, 125 chorus, 400 vai- o Šaulių S-gos žvaigždės kuris iki tol tenai tebuvęs
428 psl, kaina $4.00.
dybos mėgėjų ratelių, 4 nuo medaliai St. Minkui, Br. U- tik užuomazgoje.
Sally Salminen, KATRYlatinius teatrus. 105 orkest teniui, J. Liutkoniui ir J.
Jis yra dalyvavęs parodo- NEBŪK ŽILAS NA, romanas, laimėjęs Sve
rus, 350 bibliotekų, 115 Stašaičiui. Juos įteikė cent se JAV, \okietijoje, Belgi
ri įjos literatūros premiją,
-poit o klubų, 72 šaulių na ro valdybos pirm. V. Išga- joje, Čekoslovakijoje. Ang
291 psl., kaina $5.00.
x Indeliu* atsiimti
mus. leido savo laikraštį Tri naitis ir garbės pirm. A. lijoje ir kt. Jo kūrinių yra!
Petr. Tarulis, VILNIAUS
Mantautas. Apdovanotuo- įsigiję daug žymių muziejų. į
mitą
galima be pranešimo iš anksto
RŪBAS, 495 psl.,
kaina
Po karo už Lietuvos ribų! sius pasveikino V. Išganaiminkštais viršeliais $3.15.
Šioje parodoje matyta V. •
Malonu* ir greitas patarnavimas
sąiunga atgaivinta 1954 me- tis.
kietais viršeliais $3.75,
Skautų atstovas P. Molis, Rato kūryba žymiai skiriasi
tais. Jai šiuo metu vadovau
Jurgis Gliaudą, DELFINO
ja Vladas Išganaitis. Bosto pasveikinęs šaulius jų sąjun nuo jo ankstyvesniųjų dar
ŽENKLE, premijuotas ro
ne, kaip minėta, veikia jos gos sukakties proga, įteikė bų. Žiūrovui į akis krinta jo
manas, 234 psl.. kaina $2.50
Jono Vanagaičio vardo kuo-j skautų ordiną A. Mantautui egzotika, ne mūsų kraštų te
Albinas
Baranauskas,
pa. surengusi ir si sąjungos ir pirm. Vladui Išsranaičiui. mos ir formos. Tai jau Aust
SUSIVIENIJIMAS
KARKLUPĖNUOSE,
pre
auksinės sukakties minėji Dar sveikino JAV LB Tary- ralijos kontinento įtaka.
mijuotas romanas, 224 psL
bos pirm. J. Kapočius, Ra
mą.
LIETUVIŲ
kaina $2.50.
Jis buvo pradėtas pamal movės skyriaus pirm. Br. BaKarvs Alminas, UPE ,
provinciolas L. Anddomis šv. Petro parapijos,' jerčius,
AMERIKOJE
RYTUS, UPĖ J ŠIAURĖ
• 1
rv
x
T• x • i
bažnyčioje 10 vai. ryto. o 3' riekus. So. Bostono Lietuvių
Į romanas I dalis. 325 psl., 11
SLA—jau M amt | tarnauja lietuvių visuomenei ir išmoki
vai. popiet buvo iškilmingas) Pik Dr-jos atstovas A. Mat- ^ARENGfMV KALENDOMIS- Stebuklingos gyduolės, kurios pa- dalis 302 psl.. kiekvienos da
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių
susirinkimas So. Bostono! ioška, M. Jankaus šauliu
naikina žiluma, plaukų slinkimą ii
lies kaina $3 00.
,
plaiskaaas.
Šias
gyduoles
privalėtų
nariams.
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa- kuopos pirm. A. Mantautas.
Gegužės 11 d., SekmaCtie- turėti kiekvienas, kuriam žyla, slenAlė Rūta. KELIAS Į
SLA—didttouria lietuvių fraternalinė organizacija —
<a’ arr,a ploiskanuoja plankai. Jos
Buvo pašventinta kuopos ; nį, 4 vai. popiet - — Bostono
d.ž,i. Nėra
n- nieko
niek. už
« jas
*» ge- t KAIRE, premijuotas romą7 - • i "išra dažai.
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra
vėliava. Jos krikšto tėvai bu-; Lietuviu Dramos bam būrio resnio iki šiol išrasta. Kreipkitės nas iš JAV senosios karto?
pigi, nes,'SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia
vo Ona Šležienė ir A. Man-1 spektaklis Lietuvių Piliečių 'eat,del,od«'™ ogiau.
lietuvių gyvenimo, 248 psl.
tautas.
Kaina $3. Jeigu nebūsite vi kaina $3.00patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.
D-jos salėje.
Teisės patarimai
♦
♦
♦
siškai
patenkintas,
pinigai
bus
Prof. dr. Vaidevutis Man
SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių
Vytautas Volertas, GY
jums
grąžinti.
tautas kalbėjo apie MažoGegužės 18 d. So. Bosto.
VENIMAS YRA DAILUS
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas
(Atkelta iš 6-to pusi.)
‘ sios Lietuvos įžymųjį veikė- no Lietuvių Piliečių Dr-jos PASTABA; Su orderiu siųskite ir romanas iš lietuvių emigran
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingiausias
pinisrus, kitaip vaisto nesiunėiam.
ją
ir
šaulį
Joną
Vanagaitį
jo
keltuvo
atidarymo
banketas
tų gyvenimo. 242 psl., ka’
apdraodas nuo $100.00 ik, $10.000.00.
Tačiau Tamstų sūnus ne 100-jo gimtadienio proga. |
Kanadoje ir kitur užsieniuose $4 na $2.50
savo
namų
salėje.
SLA—jaunimui duoda gera Taupomą ją Apdraudą — Bb.
gali sauvališkai nemokėti
su persiuntimu.
* * *
Meninę
programą
atliko
Vytautas
Volertas,
UPt
dosnaent Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus
teismo nustatytos sumos. Jei ... .
TEKA VINGIAIS, romanai
Gegužės 25 d. 2 vai. po
jis tai darvs. žmona turės sv- A,į?n0 gimnazijos m°kiFLORAL HERB CO.
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiaL
332 psl., kaina $3.50.
pilną teisę pasiimti advoka- nlal- Choras> vadovaujamas pietų Tautinės S-gos namuo- j Box 305, CLINTON, Ind.
SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams laba: pigią TERM
Vacys Kavaliūnas. KAI
tą ir patraukti (savo Vyrą komp. J. Gaidelio, sudaina se J. Gaidelio mokinių kon
llept. 5
apdraudą: ui $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
NŲ GIESMĖ, premijuota.teisman už teismo įsakymo vo 6 dainas. V. Bruzgio va- certas.
čio metams.
* * *
'-omanas, 20J psl.. kain;
nebolimą“ ^(conte^p? “of dovau^^? .šokėjai pašoko
NENUSIMINK II £!
SLA—AKCIDENTAL1 APDRAUDA naudinga visokio
52.50.
Court). Tokiu atveju TamstautinilI šokių. Pabal
Birželio
1
d.
2
vai.
popiet
Galima
pagelbėti sergantiems
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuviškų
Kazy* Plačenis, PULKIM
tų sūnus ir vėl turės apmokė- &ai bu\o suvaidintas pačių ŠV. Petro parapijos bažny- reumatą, ranku ar koją skausklubą ir draugiją nariams. Už $1.000.00 akcidentati žmonos advokato pateik- mokinių (Br. Acalino, J. E- čioje kun. Ant. Saulaičio, mais: nutirpimu, jaučiant nuo- ANT KELIŲ..., romanas iš
•■i <
lės apdraus mokestis $2.00 į metus
kun. Strazdelio gyvenimo
ta sąskaitą, ir taip tįsis be fers.kl0^ G Toaro) parašy S J. primici ja Po mišių vai- \
:(i < /! i
.u
Bim-o.,
II laida. 160j)sl. kaina |2.0(
SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės
čio
, tas ir akt. J. Daubeno suregumai pagelb|t)|tfiįįjįri
j.
Jurgis Gludai SIKtNL
j a
• žisuotas dviejų vaizdų vei- sės Lietuvių Piliečių Dr-jos sėkmes,
. į fJ( ./;.|[uppų veikėjus, ir Aie piačiau paaiškins apie
arbaĄ^HftMc
Reikia žinoti, ikad
Amen- k ,ž,fe „Parti£ keriU-. III-jo aukšto salėje.
iPARNIŲ SOSTAS, premi
flosbltaljimo darbus.
koje įstatymas verčia vyrą
„
M . .
* * *
Siuskite $5, gausite vaistus luotas romanas iš politinii
Gausite spausdintas informacijas, jeigu
išlaikyti žmoną ir vaikus.j
nePamJrso paBirželio 22 d. So. Bostono su nurodymais.
^migrantų gyvenimo, 26'
Jei pora išsiskiria, ta vyrui
lr komp. J. Gaide- Lietuvių Piliečiu Dr-jos III
ROYAL PRO0CC13
>sl.. kaina $2.50.
uždėta pareiga neišnyksta. 10 1° 59 metų sukakties pro- aukšto salėie Sandaros 7
Lithuanian ARiance of America
North
Sta„
P.O.
Bos
9112
Juozas Kralikauskas, TI7
Jis ir toliau privalo išlaikyti ?a’ Įteikdami jam Šaulių Są- kuopos banketas Jadvygai j
107 West 30th Street. New York, N.Y. 10001
Newark. NJ. 07105
MAGO UGNIS, premijuota
savo žmoną, ir, jei yra ma-! ^S08 kleistą knygą ”Ne- Tumavičienei pagerbti.
omanas, 205 pusi., kaim
žamečiu vaikų, jis turi ir PnMausomai Lietuvai“,
RADIJO PROGRAMA
52.50.
juos išlaikyti. Nesvarbu, kadi . ™Rramai pasibaigus, suAloyzas Baronas: LIE?
Rugpiūčio 10 d. Romuvos Seniausia Lietuvių Radi]
žmona dirba ir gerai uždir-18innjV.ni0
dar yz_
SAVAITRAŠTIS
ba. ši aplinkybė bus teismo
or.su P32?8* parke Brocktone-Montelloj f’rograma Naujoj Anglijo l’Af IR BEDUGNĖS, pre
nijuotas romanas, 279 psl
Minkų radijo gegužinė.
1 stoties WLYN, 1360 Iri
priimama dėmesin, nusta tarnais šnekučiavosi.
aina $3.00.
lociklų ir iš stoties FM
tant mokėtino* sumos dydį,
Vytautas Alantas: TARI
101.7 mc.. veikla sekmadie
bet pareigos nesikeičia: vy
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die JVTCJV GYVENIMŲ, 461
ras privalo išlaikyti savo bu
ną. Perduodama: VėHaush, usl.. kaina $4.50.
vusią žmoną. Jis privalo ją
Juozas Švaistas: 2IOB
namuliniy žinių santrauka
aprūpinti būtinai reikalin
Įsigykite ką tik išėjusią įdomią Ir gražiai išleistą
^ komentarai, muzika, dai MAI PLAUKIA^ romana-1
gais dalykais: butu. maistu
, ą i knygnešio/.kum M j iSidt/
li«
Stasio Barkausko parašytą knygą
-tos U-ftfagdutes pasaka.
ir gydymu, jeigu ji yra to
’ormuoja skaitytojas apie pasaulinius ir lietuviškuosius
avižiaus gyvenimo, 383 pah t
*«ri'»<rt> I »r! ,įM .f/
deda daug ir įdomiu nuotraukų ir atvirai pasisako
gydymo reikalinga.
Bi^r.frt italais kreiptis» 'SApa-12,60. h! oil, «e/’ r.I m 'apie hlK.
visus
mūsą visuomeninius bei kultūrinius klausimus.
VELNIAŽMOGIAI
Tamstoms asmeniškai aš
taltic I^Omts gėlių ir dova
Pranas Naujokaitis f U
Jame rasite įdomią skaitytojų laiškų skyrių, kuriame laukia
patariu nesikišti į savo suau- •
arba
ių krautuve. 502 E. Broad GELIAI
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems
NEGRĮŽTA |
gūsio sūnaus gyvenimą. Jis!
svarbia problema.
H T O N IS K A KOMEDIJA.
way, So. Bostone. Telefo CALNUS. 509 pusi., kaint
niekuomet neįgys pareigos1
**NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsų iš
nas AN 8-0489. Ten gaun»
6.00.
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbiu bei idėjų, vi
jausmo, jei Tamstos jo gai- Tai triją veiksmą drama su prologu ir epilogu. 519 psl., kaina $8. Į -nss ir Keleiviu
Alovres F>«rrna«- ViENI
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už
lėsitės ir jį šelpsite materia-,
ITiskmkykite šiuo adresu:
nepriklausomą Lietuva.
U MEDŽIAI, 117 psl. kailiai arba moraliai. Tamstos'
LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI a t 1 .60
Metinė prenumerata JAV-se $8.00
savo vaikus jau esate išaugi
Mrs. B. Barkauskas, P.O.B. 334, So. Boston Mass. 02127.
MINDAUGO
NUŽUDY

Turime
Lietuvos
žemėla
nę. leiskite sūnui tvarkyti
Adresas:
MAS.
Juozo
Kralikausko
pių
—
už
50
centų,
už
$2.5C
savo paties reikalus. Jis tu
Ją galima gauti ir Keleivio administracijoje
7722 George Street, LaSalle-Montreal. f,9<). Quehec. CANADA
premijuotas romanas, 246
(sulankstomas) ir už $3.50
rės gyventi ir Tamstoms mi-'
psl., kaina $3.
rus. Tegul pratinasi dabar. mmeMeeememveuNveeeeeeeeeNeeeeeeMeereeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeemee (sieninis).
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Ekskursijos į Lietuvą

FARRAGUT

|Bank

Ecstono

SLA

Nepriklausoma^

LIETUVA,

Poslapb aftmM

KELEIVIS. SO. BOSTON

Nr. 19,1969 m. gegužės 7 d.

veikals mūsų scenoje yra di žo, grimas — teatralo Stasio' J. Vasiliauskas įamžintas Į siems aukotojams padėką1
Ramovėnų padėka
delė naujiena.
Santvaro.
į
Lietuvių Fonde
‘UŽ aukas UetuviųFondui- I Balandžio 20 d. mūsų
Aišku, mes ir patys esame
Po vaidinimo (tik ne prieš;
Vajaus Komitetas rengtas literatūros ir dainos
ne vienų maniakų savo gyve jį!) bus proga publikai pa-į
vakaras, atrodo, buvo ne
Kaip skaudžiai atsimena-i
nime pažinų ir gal nuo jo buvoti ir pasidalinti įspūd-, me, 1969 m. balandžio 27 d. Į
blogas, nes spaudos bei vinukentėjų. Bet šį kartų jis džiais prie ten pat atidaryto, Bostone mirė Lietuvos Vals-1 Atvažiavo iš Australijos ! suomenės atsiliepimai buvo
vairuoja visų traukinį, ku bufeto ir baro, kuriuos <ef>- tybinio Teatro baleto artis-j
Iš Australijos atvyko Bos- gana palankūs ir skatiną
riame į pražūtį
važiuoja tarnaus sambūrio bičiuliai ir ■ tas Jonas Vasiliauskas. Ba- Į tone gyvenančio kompozito rengėjus bei programos da
įvairiausi visuomenės atsto- rėmėjai.
;
į Jandžio 29 d., gausių draugų! riaus Juliaus Gaidelio sūnus lyvius ateities darbams.
—„kai. Štai jiė ir scenoje j juos >
Piliau*
i;m. i palydėtas, jis buvo pplaido-į Aidas su žmona Birute ir! Vakaras pasisekė ne vien
dramaturgijai daręs dMeįr?*“:* fr*mo. «mburio
?
’if / • • « tas F°rest Hills kapinėse.
į dviem mažom dukrelėm. Jie! dėl rengėjų "kaltės“, bet ir
pas platintojus.
Keleivio
įtakos kūrėjas. Jis ir įžvat- d*ana1,
t
, ..j..
velionio • karstas Chicagoje lankėsi °l,er0Je dėl gerų talkininkų. Kai di
administracijoje ir prie įėji
džiumos produktų nereikė
gus moterų sielos gvildentomo. Patartina nevėluoti, nes skendo gėlėse, bet io šerme- Danoj n numato dat li
Mašinistas — Jurgis Ja
jo pirkti, tai buvo galima ir
jas. Ypač, kad pats buvo net
__
spektaklis norima pradėti nų metų giminės, draugai ir gesnj laiką pabuvoti Jungtilinskas, Gydytojas — Brosvečius
gardžiai pavaišinti.
pažįstami (35 asmenys) clar,n^se Valstijose
tr»
4 vai.
tris kartus vedę.
vedęs ir vis nel»inelai £
Todėl visiems mieliems
mingai... Šiame sambūrio
sudėjo jo atminimui Lietu-;
Jonas Valiukonis, AktyviaSuprantama, spektaklis,
korespondentam,
kritikam,
statomame veikale visi per- ..
... J ..
■ vių Fondui 225 dolerius.
i Mus aplankė V. Išganaitis
.
te — Birute Vaicjurgyte, kaip ir kita is atvejais, yra į
talkininkam ir talkininkėm,
sonazai — tik moterys.
...
, , _ .. laikraščių redakcijom, bran
Valdininkas —
Edvardas skiriamas suaugesnei pub • , Tuo buvo atžvmėtas ir ve-;
i denio gražusis būdo brau-; Mus« istal«? aPlanke »
p..
Mickūnas,
Profesorius — likai.
giesiems programos atlikė
Vienų jų vaidina
votuaiao
i
^jor(>er|a> Lingertaitis. Šun
žas, nes jis tiek Vokietijoje,' Chicagos atvykęs šaulių Są- jams nuoširdžiausia padėka
Ausiejute, antrų — Birute „
tiek ir čia dosnia ranka visa
gaudis — Gytis Gavelis. Mair pagarba.
Vaicjurgyte. Trečioji šioje
Kortų vakaras
da paremdavo visuomeni jungos vąld. pirmininkas
dame — Irena Žukauskienė,
Romui Šležui už didelį
scenoje — Birutė Adomavi
Sandaros 7 kuopa ši šeš nius ir kultūrinius reikalus. Vladas Isganaitis ir valdy-į cjarį,ą tvarkant apšvietimą
Artistas — Antanas Januščiūtė. Taigi visos talentingo- .
k i • D- a* * J
, - .
- D * u-- ka, Keleive — Birute Arto tadieni. gegužės 10 d. 2 vai.
LF Bostono Vajaus Komi- j bos narys Sergejus Radzvic- ir P. Plikšniui už padovanosios sambūrio nares, net kas
......
popiet savo patalpose (124 tetas velionio žmonai Tatja-,
mavielutė.
tas nuotraukas ačiū , ačiū.
ten vyks, kokia problema
F
St.)
rengia
kortų
vakarą.
nai
Babuškinaitei-Vasiliaus-:
s
*
UžpasitaikiusiusnesklanVeikalus režisuoja akt.
bus jų sprendžiama. — jau
Jį atlydėjo vietos kuopos! durnus ar klaidas malonėkiAleksandra Gustaitienė, de Bus vertingu dovanu ir gar- kjenej, jos dukrai Svetlanai’
reikia patiems pamatyti.
džių
užkandau^
Visi
kvieį
j
r
v
j
s
j
ems
velionio
giminėms
:
,, ,
.....
T
te rengėjams atleisti.
koracijos dail. Viktoro Vizčiami
’
afsjjank?
i
ir
artimiesiems
reiškia
nuo-,
valdy&»,}»rm.
inž.
J.
StaJūsų ‘
Na, o Kazio Sajos ”Mania- girdos, šviesų ir garso efekBostono Ramovės valdyba
širdžiausia užuojautą ir vi- šaitis.
Valdyba
kas“? Čia ir autorius ir jo tai — filmininko Romo Šle-

Vietines žinios

Maniakas ir Stipresnioji!
| Gal dar paklausite: kokie
JKa taip keistai suderinti pa*
gadinimai? O apie tai jau
esame net kelis kartus rašę.
’ Tai du Bostono Lietuvių
pramos Sambūrio statomi

Veikalai: įžymaus švedų
■ramaturgo Augusto Strind*
įbergo 1 veiksmo kūrinys
( S 11 p r e s n i o j į ir ta
lentingo lietuvių autoriaus
Kazio Sajos 1 veiksmo tra
gikomedija ”M a n i a k a s“.
Abu veikalai statomi šį
J.' ftDU
jįekmac
idienį, gegužės 11 d.
| vai. popiet S o.Bostono
Rietuvių Piliečių Dr-jos III
Ikukšto salėje.

A. Strindbergas — visai
LIX amžiaus galo Europos

Telefonas: AN 8-2806

Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pašakarnio

Žiūrėkite, ką jūsų ”senos mados“ šeimos bankas duoda

• Nuo įdėjimo dienos

IPt D1NIS
OPTOMETRISTAS
Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak
Vakarais iš anksto susitarus
447 BR0ADWAY
South Boston. Maus

• Be įspėjimo iš anksto

• Kas mėnuo priskaitoma
• Ui visus indėlius moka

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

South Boston Savings Bank

DRAUDIMO AGENTŪRA
Atlieka įvairių rūšių

ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS
460 West Broadvray,, South Boston. Mass.
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

Kreiptis senu adresu:

BRON1S KONTRIM
59g Broadvray

Real Estais A Insurance '
321 County Club Rd*

641 E Broadvray

Išnuomojamas 2 kambarių bu
tas So. Bostone. 402 E. 7th St..
Telefonas: 268-6412.
(20)
.♦♦♦♦###*»**##♦****♦********♦#*♦«
<«
TEL. AN 8-2124

Dr. Anielia E. tlodd:
(RUDOKI!’T Ė)
OPTOM ETRISTt
Valančios:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro
Trečiadieniais—uždara
445 BROADVVAY
SOUTH BOSTON. MASS. <
*#w*#**»*******+*****************
7įįįįee*eeeev#**»********»*******

—JEWELERS—
Laikrodžiai-Deimantai

A. J. NAKAKSY
Newton Centre. Mass. 02159

N & T OIL CO., Ine.

COSMOS PARCELS

Ketvirtis & Co

So. Boston, Mass. 02127
TeL AN 8*1701

Tel. 332-2645

uooooeoeoom

Išnuomoja

Elektros Prietaisai
fttpMtingai taisome laikrodžio*
žiedas. papuošalu*

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON
Tei AN 8-4649

Trans-Atlantic Travel Service

EXPRESS CORP
(VAIRIAUSIAS DOVANAS

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

siunčia betarpiškai

(STAIGA

IS BOSTONO 5 LIETUVĄ

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

ir kitus Rusijos okupuotus
kraštus

Pristatymas greitas ir
garantuotas
Atidaryta darbo dienomis
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- rak.

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

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

331 W. Broadvray
So. Boston, Mass. 02127

Globė Parcel Service, Ine.

TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis
moaaaaanaaaanaannaaaaaaaa

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

Skelbtis
„Keleivyje.U
yra naudinga!

Podarogifts Ine. skyrių
Bostone

So. Boston, Mass. 02127
Darbo valandoo:

[]
C]
O
□

Krosnies aptarnavimas
Automatinis ipilimas
Patogios mokėjimo sąlygos
Pilnas šildymo įrengimas

Tai veltui

g

I

268-4662

Kasdien
Ketvirtadieniais
šeštadieniais

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
1

.

B
i
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ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604
Tet 798*3347

. ' ( 1 f COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.
169 Milbory St.
WORCESTER, MASS.

The Apothecary

TaL SW 8*2898

yra
ga Worcestery, kari
siuntinius tiesiog iš W«
terio į Lietuvą ir lutas
jos valdonas sritis* Čia kak

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
Parduodame tiktai vaistus, išpiidome gydytojų ru
ceptas ir turime visus gatavus vaistus.

z

M reik vaistų — eikit į lietuviškų vaistiaų.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Ptaarm.
182 a W. Broadesy, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.

Mums ištyrus jūsų alyva šildymo
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti
pinigų per visą žiemų!

Mūsų veltui atliktas jūsų šildymo alyva sistemos ištyrimas
gali pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir
Nūn 9 rak ryto iki 8 vai. », išskyrus šventadienius ir sekau
efektingai.
Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
-r ;.»«5Tr;
keisti ? O gal norėsite jūsų burnerj paderinti Texaco’s Flame
__ i
isiijoa
nauūj moksliniu liepsnai Kontroliuoti prietaisu, ku9T
?fffl
lj
e
t:
eccuyls
ūufnerio
veiksmingumą gali padidirtt'i' fki 42% . Mes rūpes<
e
•»»
-rtingai atliekame tą darbą. Tuoj mus pašaukite.

graitai ir tų1*—t"gni.
Siuntiniai nueina greitai ir
tvarkingai.

Telefonas AN 8-4020

Dažau ir Taisau

Namus iš lauko ir viduje, e
Lipdau popierius ir taisau 3
viekų, kų pataisyti reikia. J
Naudoju tik geriausių <
medžiagų.
e
JONAS STARINSKAS
7
229 Savin Hill Ava
Dorchester, Masa
TeL CO 5-5854
rvvwvvwvvvvv«vt

Flood Square
Bardivare Co.

Savininkui N. J. ALEKNA
«£> KAST BROAPUAV
SOUTH BOSTON. MASS.
TELK FONAS AN «-414S
Moore Dažai
Popi-roF Si«non>«
Stiklas Langam*
Vilkte reikmenys narna
Re^kmenvs plnmbariams

vi.aH*

9—5
9—7
8—12

390 W. Broadvray
So. Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764

Skambinkite

K

•

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

CE 61204

' ? r/» h

! Čia galina gauti įvairiau*
I šių importuotų ir vietinis
' gamybos nadiiagų ir kitų
daiktų, tinkamų Lietuvoje,
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

Fuel Chief

•

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu
vą ir kitus Rusijos valdomus
plotus! Siuntiniai sudaromi iš
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistų, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia
sumokėsite pinigus, o giminės
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.
Taipogi tarpininkaujame per
tam tikras įstaigas atsikviesti
gimines čia pas save į svečius
ar nuotoliniam apsigyvenimui.
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilanką įsiti
kinsite. Vedėjas A. Schyrinski
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Knyga yra geruasiig žmogaus dingas
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