
\

KELEIVIS
Prenumerata . Subacription 

Amerikoje ir užsieniuose
metams - 1 year...............$5.00
pusei metų - ti months .. $2.50

KELEIVIS 
636 East Broadvvay 

South Boston, Mass. 02127

THE TRAVELER: LITHUANIAN VVEEKLY

SO. BOSTON, MASS., 1969 LIETUVIŲ ŠVIETIMO IR ŠEIMOS METŲ GEGUŽĖS - MAY 28NR. 22
'Keleivio“ telefonas AN 8-3071 Second-class postage paid at Boston, Massachusetts

Mirė dr. Pijus Grigaitis

Ketvirtadieni, gegužės 22 d., Chicagos prie
miesty netoli savo namų išėjęs pasivaikščioti, staiga 
sukrito ir mirė Įžymusis mūsų laikraštininkas, vi
suomenės veikėjas ir politikas dr. Pijus Grigaitis.

Velionis buvo gimęs 1883 m. spalio 16 d. Gu
daičių kaime. Bublelių valse., Naumiesčio apskr. 
Gimnaziją lankė Marijampojėje ii' Mintaujoje, kur 
ją baigęs 1903 m. išvyko i Petrapili teisės studijų.

Dar gimnazijoj būdamas, velionis organizavo 
slaptą mokinių ratelį, skaitė ir platino draudžiamus 
lietuvių ir rusų revoliucinius raštus, vadovavo slap
tai Artojų draugijai..

Petrapily jis įsijungė į tenykščių lietuvių veik
lą, vaidino ir režisavo jų mėgėjų teatre. 1905 m. ak
tingai veikė socialdemokratų eilėse, buvo suimtas, 
ir grėsė sunki bausmė, bet jam pavyko pabėgti į 
užsienį. 1906 m. jis atvyko į JAV aukų revoliucijos 
reikalams rinkti ir surinko jų apie $29.000. 1907 m. 
išvažiavo į Šveicariją teisės mokslų baigti. Tenai 
Bei no universitete juos baigė ir dar porą metų stu
dijavo filosofiją. Grįžęs į JAV, Baltimorėje reda
gavo laikraščius „Pirmyn“ ir „Naująją Gadynę“, o 
nuo 1914 m. buvo pakviestas redaguoti „Naujienų“, 
kurias su maža pertrauka redagavo veik iki mirties.

Be darbo redakcijoje, velionis daug laiko sky
rė veiklai įvairiose lietuvių draugijose — Socialde
mokratų Sąjungoje, kurios centro komiteto vicepir
mininko pareigose ir mirė, SLA, daug pagelbėda
mas, kad jo neužvaldytų komunistai, ilgus metus 
buvo jo švietimo komisijos narys, nuolatinis jo sei
mų lankytojas ir remtas šios organizacijos problemų 
gvildentojas.

Dr. P. Grigaitis buvo vienas ALTo steigėjų, 
ilgametis jo sekretorius, o paskutiniais keleliais me
tais pirmasis vicepirmininkas.

Velionis buvo geras kalbėtojas-, todėl dažnai 
būdavo kviečiamas kalbų sakyti. Vargu bėra kokia 
didesnė lietuvių gyvenama vietovė, kurioje velionis 
nebūtų buvęs ir savo žodio viena ar kita aktualia 
tema taręs.

Šiandien jis amžinai nutilo, kaip jau ir dauge
lis senosios kartos idealistų, kovotojų ir tėvynės 
laisvės žiburio saugotojų. Velionies palaikai pašar
voti Chicagoje Ridiko koplyčioje. Gegužės 25 d. su 
jais iškilmingai atsisveikinta, gegužės 26 d. jie pa
laidoti Lietuvių Tautinėse kapinėse, šermenyse ir 
palydėjime į kapines dalyvavo didžiulė apie 600 
lietuvių minia. Tarp jų iš New Yorko buvo atvykęs 
Vliko pirmininkas dr. J. K. Valiūnas. Amerikos Lie
tuvių Socialdemokratų S-gos centro komiteto pirm. 
Jonas Pakalka, Lietuvių Socialdemokratų Delega
cijos Uteieny ats$gras Jerrd§ Vilkaitis, iš Floridos 
E. Mikužy tė, iš KaĮiformjbs Devenienė, „Kelei
viui“ atstovavo red. Jackus Sonda. o buvo daugelis 
iš artimesnių ir tolimesnių Chicagos apylinkių.

Lietuvos atstovas Washingtone Juozas Ra
jeckas atsiuntė Lietuvos žemės saujele užberti ant 
jo kapo ir rūtos šakelę papuošti šio tėvynės mylėto
jo karstui.

Dr. Pijus Grigaitis mirė, o jo mintys ir pavyz
dys liko amžinai mūtu atminime.

Studentą riaušės Berkeley, Californijos universitete. Jos apėmė studentą bendrabučių ir sporto 

aikštės rajonus ir buvo malšinamos 500 policinin ką. Norint išsklaidyti riaušininkus, ją minia bu

vo užpilta ašarinėm dujom iš helikopterio, šitame susirėmime buvo daug sužeistą ir vienas stu

dentas žuvo. Tai dar paaštrino padėtį. Bet Californijos gubernatorius pasiryžęs riaušes numalšinti.

Amerikos Lietuvių Taryba, gilaus liūde šio prislėgta, praneša lietuvių visuome
nei, kad 1969 metų gegužės 22 dieną staiga mirė

a. a. dr. Pijus Grigaitis
Amerikos Lietuvių Tarybos organizatorių pirmūnas, ilgametis tos organizaci
jos sekretorius, pirmasis vicepirmininkas ir nenuilstantis kovotojas dėl Lie

tuvos laisvės.

Velionies šeimai ir artimiesiems reiškia ma giliausia užuojauta.

Netekusi brangaus bendradarbio, su patriotine lietuvių visuomene drauge 

liūdi

AMERIKOS LIETUVIŲ TALYBA

Nepakeičiamam socialdemokratinės minties puo
selėtojui, energingam kovotojui dėl Lietuvos 
laisvės, Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Są
jungos Centro Valdybos vicepirmininkui draugui

dr. Pijai Grigaičiui
mirus, jo mirtį giliai išgyvena, jo šeimą užjaučia 
ir kartu su visais jo vienminčiais liūdi

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų S-gos 

Centro Komitetas

V*******—*-#**#******************

Iš Tokio gautomis žinio

mis, komunistinės Kinijos 

vadai vėl smarkiai puolė 

JAV ir Sovietų Sąjungą, su

versdami šiuos abu kraštus 

į vieną savo priešų maitą. 
Esą, dabartinėmis sąlygo

mis trečiasis pasaulinis ka*I
į ras esąs neišvengiamas, ir 
; jame Kinija sunaikinsianti 

' ir amerikietišką kapitaliz

mą, ir sovietišką revizioniz-

mą.
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Apollo 10 sėkmingai grįžo 
nuo mėnulio žemėn

KITAS ERDVĖLAIVIS NUTŪPS MĖNULY LIEPOS 20

Visam pasauliui stebint 
ir jaudinantis, JAV astro
nautai Thomas. P.GStaff ord, 
Eugene A. Ceman ir John 
W. Young Apollo 10 erdvė
laiviu atliko nepaprasto 
istorinio dydžio kelionę, su 
kuria negali lygintis jokie 
senųjų laikų keliautojai bei 
naujų žemių ieškotojai. Jie, 
kaip ir Apollo 9 erdvėlaivis, 
nuskrido į mėnulio orbitą, 
bet, pagrindiniam erdvėlai
viui skraidant aplink mėnu
lį, jo speciali priekaba su 
dviem astronautais atsiskyrė 
ir nusileido tik 50,000 pėdų 
nuo mėnulio paviršiaus, iš 
arti tyrinėdama tą vietą, kur 
netolimoj ateity bus bando
ma nutūpti. Svarbiausia, po 
tokios rizikingos „žvalgybi
nės kelionės“ ta priekaba 
vėl susijungė su pagrindiniu 
erdvėlaiviu, ir visi trys ast
ronautai, atlikę apie 7*50,000 
mylių erdvių kelionę, gegu
žės 26 dieną smigdami iš 
padangių nutūpė Ramiaja
me vandenyne tik 3 su puse 
mylios nuo jų laukiančio lai
vo, kur juos ir kapsulę iš
griebė helikopteriai ir kitos 
priemonės.

Šis žygis į mėnulio sritį y- 
ra milžiniškas Amerikos 
technikos ir žmogaus laimė
jimas, nes visa kelionė pa- 

' vyko, kaip sakoma 110 nuo
šimčių, aparatai veikė laik
rodžio tikslumu, o astronau
tai nė sekundei nesusvyravo 
pavojingiausioj kelionėj ir 
grįžo į mūsų žemę būdami 
geriausios nuotaikos.

Apie šį JAV astronautų; 
žygį informavo ne tik viso 
laisvojo pasaulio spauda ir 
televizija, bet net komunisti
niai kraštai savo skaityto
jams ir žiūrovams visą laiką 
teikė smulkiausias žinias ir 
svarbiausius vaizdus iš to žy
gio. su sveikinimais JAV 
astronautams.

Po šio paskutinio bandy
mo liepos 20 d. jau numato
ma kelionė į mėnulį, kurioje 
du astronautai nusileis antį 
jo paviršiaus numatytoje1 
vietoje.

Sovietų "nuolaidos“
Art. Rytuose

Vadinamuose CENTO or
ganizacijos posėdžiuose bu
vo pareikšta, kad sovietai, 
siekdami sutaikyti žydus su 
arabais, jau darą kaikurių 
nuolaidų. Jie, esą, jau nerei
kalauja, kad dar prieš pasi
tarimus Izraelis grąžintų už
imtas arabų teritorijas, ko 
jie pirma atkakliai reikala
vo, palaikydami arabų pusę.

Slaptų pasitarimų 
rezultatai

Yra skelbiama, kad prezi
dento Ni*ona paskelbti as
tuoni pnuktai taikai Vietna
me grąžinti yra jo slaptų pa
sitarimų su komunistais re
zultatas. Ar iš to kils kokia 
taikos derybų pažanga, dar 
sunku pasakyti.

Pietą Vietnamo prezidentas N- 
guyen Van Thieu, koris birželio 
8 d. susitiks su prez. Nixonu 
Midway salose Ramiajame van
denyne suderinti Saigono ir Wa- 
shingtono politikos taikos dery
bose su šiaurės Vietnamo komu
nistais.

600 komunistų krito
praeitą savaitgalį

JAV karo vadovybė pra
neša, kad praeitą savaitgalį 
amerikiečių gynybinio puo
limo rezultate žuvo 600 ko
munistų. Kaikurie sąjungi
ninkų veiksmai buvo vykdo
mi didelėj paslapty, kad 
priešo žvalgyba nei iš spau
dos korespondentų praneši
mų negalėtų jų iš anksto nu
matyti.

Civilinią teisią kovotojas Char
les Evers. kuris išrinktas mažo 
Mississippi miesto Fayette ma
joru, nurungęs baltąjį savo kon
kurentą, Tai pirmas .juodasis 
majoras giliuose Pietuose, kur 
viena su kita grumiasi juodoji 
ir baltoji benduomenė.
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Dr. Pijus Grigaitis
Ir dar nulūžo vienas ąžuolas, — mirė dr. Pijus Grigai

tis, per 60 metų žengęs Įvairiose mūsų visuomeninio gyve
nimo srityse priešaky, todėl galima sakyti, kad JAV-se 
jo nepažino arba apie ji nieko negirdėjo tik tas lietuvis, 
kuris neskaito jokio lietuvišk^laifraščio. nedalyvauja jo
kiame lietuvių susirinkime irapiamai jokioje lietuviškoje 
veikloje.

Trumpame laikraščio straipsnyje neįmanoma išgvil
denti viso šio didžio žmogaus ilgo gyvenimo, bet vis dėlto 
žvilgtelėkime bent i tai, kuo jis gyvlesiems labiausiai spin
dėjo savo dienomis.

Dr. P. Grigaitis vieno ar kito laikraščio redaktoriaus 
kėdėj išsėdėjo ilgiau nei 50 metų. Į ją jis atsisėdo kaip 
retai kas anais laikais pasiruošęs: jau baigęs teisės moks
lus Šveicarijoje, dar porą metų ten studijavęs filosofiją ir 
Chicagoje jau gavęs teisių mokslo daktaro laipsni.

Turėdamas puikų talentą valdyti plunksną, dr. P. 
Grigaitis lietuvių laikraštininkų šeimoj-k 
jog buvo visų iš tolo matomas. girdimas'lHW0B8mas. Nie
kas ski atnesugebėjo taik triuškinti komunistų skelbiamo * 
“mokslo“ — ju leninizmo ir stalinizmo biblijos. Ne vienas 
Lais vės ar Vilnies komunizmo misionierius mėgindavo dr. 
P. Grigaičiui spirtis, bet tesugebėdavo tiktai išplūsti jo 
asmenį, bet ne jo mintis sukritikuoti. Šios srities raštais ir 
polemika dr. P. Grigaitis yra daug kam atvėręs komunistų 
užtemdytas akis, padėjęs suprasti, kas iš tikiųjų yra žmo
nijai vergiją nešanti komunistų "laisvė“ ir užsimaskavę 
rusų imperializmo apaštalai, o Lietuvos duobkasiai.

Viršuje kairėje šen. Roberto Kennedžio žudikas Sirhan 
B. Sirhan. kuris nuteistas mirti dujų kameroj. Viršuje 
San (įuentin kalėjimas Kalifornijoje, kuriame Sirhan B. 
Sirhan bus laikomas, o apačioje to kalėjimo dują kamera, 
kurioje jis turėtų mirti. Bet manoma, kad jam čia mirti 
gal ir neteks, nes krašte vis auga nusiteikimas prieš mir
ties bausmę, o, be to. dar galima ir apeliacija į Aukščiau
siąjį teismą, ir visa tai didina galimybę jam išsigelbėti.

Kas kitur rašoma » TURTINGIAUSIA, BET 

MAŽIAUSIA VALSTYBĖ

LINKSMYBĖS

VIENUOLYNE

Naujienos gegužės 10 d. 
rašo:

”Sussex apylinkėje, Ang
lijoj, yra senas vienuolynas, 
kurį nuo 19 šimtmečio uži
ma vienuoliai benediktinai. 
Naujausiai jie savo abatiją 
atremontavo, sumodernino 
ir įrengė pasistiprinimo ir 
pasilinksminimo vietą su 

ir

sėjamo, mirštančio ir vėl pri- Gal neįspėsite jos vardo? 
sikeliančio grūdo? t Tai Vatikanas, popiežiaus

* * * ! valstybė. Romos miesto šiau-
' rėš vakaruose prie Tiberio

Prot. \. Kavolis priežas- upės, ten. kur, pagal katali-

stumeKno. irancuzas proi.į Ji neužima nė dvidešimto-i i 
Durnezil ilgus metus pasven- gjos ketvirtainės mylios plo
te aiškinti, kad indoeuropie- to. jos plotas lygus buvusio 
čiai tikėjimą grindė ne že- Lietuvos vidutinio ūkininko 
mėn sėjamo grūdo metafo- žemės plotui — 44 hektarai, 
ra, bet savo visuomenine To ploto trečdalį užima po- 
santvarka. Senovės Indijoj piežiaus rūmai ir kiti pasta- 

pietumis 500 svečių ir šo-į žinomi keturi visuomenės tai. trečdalį kiemai ir aikš- 
kiais. Dideliame vienuolyno sluoksniai: kunigai-brama-, tės ir trečdalį sodai, 
sode įrengė svečiams vasa- nai, kariškiai-kšatrijai, žem- Be šios tikrosios Vatikano 
rojimo stovyklą. “Mes čia-įirbiai-vaisijai(mūsų žodis teritorijos, Italijos valstybės 
esame gana moderni kompa- “vaisius“) ir šudrai, kurie ribose dar yra apie 700 ketv. 
nija“, pasakęs tėvas And- turėję tarnauti visiems a- km. ploto, kuriam pripažin- 
rew. “Mes norime pasitemp- ’ niems. Pirmieji trys sluoks- tos ekstrateritorialinės tei
ti ir dažniau šokius sureng- niai būdavo vadinami “ari- SPs jr kuris laisvas nuo mo
ti.“ jais“, reiškia, “žmonėmis“, kesčių. Jo didžiausią dalį

®e išmonės*- ir užima popiežiaus vasaros vi- 
čiai“.Į la su sodais;

Vatikanas turi kelių šhh-

Čia galima priminti, kad 
benediktinai jau seniai se-i 
niai yra sugalvoję gardų gė- į 

rimėlį, kuris ir šiandien jų 
vardu tebevadinamas ir dau
gelio labai mėgiamas.

Šudrai/ibtfvo. ne 
“tautiečiai“.

* *
o . ..... . .. .. tų jardų ilgio geležinkelį,
Seniausieji indų šventieji bet jjg naudojamas tik pre- 

i rastai (jų biblija ‘ Rig Ve- kėms vežti; turi savo paštą 
da) dievus taip pat skirsto su telegrafu ir telefonu, e- 

•tarsi. P'1™18 eilėmis. Pirmoje ]ektros jėgainę, modernią 
I stovi Mitra ir V aruna. Pir- televizijos stotį ir radijo sto- 
| masis yra labiau valdovas- kurios siunčiamos ir lie- 
I teisėjas , o antrasis Kum- tuviškos programos, obser- 
1 gas“. Antroj eilėj stovi jau- vatorija, dvi spaustuves, kū
mas, smarkus su siaubūnais Hu vienoje spausdinamas 

Indra (mūsų Vatikano dienraštis ’’L’Os- 
I Boell numatąs tamsią katali- au<lra"L Jam tolygus be- servatore Romano“.
Į kų bažnyčios ateitį, jeigu ji ne - ’?? 0 Pe;^uVas’ ,y' 1957 m. gyventoju surašy-

BAŽNYČIOS ATEITIS 

TAMSI

Pasak Naujienas, V. VoDr. P. Grigaičio plunksna aštriai smogė ir visus kitus 
demokratijos priešus, nežiūrėdama, ar jie buvo kairėj ar 
dešinėj, balti ar raudoni. Jis niekam nepataikavo, visada
^Ž^jo-kaip.P^ir^dikUyo apie tai. kuri žh k . į soeializmo ir kapitaliž- Į,’ac Kai - Kuikomir- sauay- mo duomenimis> Vatikane
JO akys regejo tiesą ir Kebą Į darbo žmonių ir savo tautos dina&1 ministrų tarybos de , yra mažiaui Kaippienas nuo-, kolin“ 1 dav0 velnią. Trecioj eilej ^veno 722 a«menvs iš in

į kietijos rašytojas Heinrich ^a”au\°jas

gėrį. Tad aišku, jam netrūko ir priešų, bet jų netui 
tas, kurs nekovoja ir nusižeminęs nusilenkia melui

. . . je, “socializmo darbo didvy-
Garbingasis velionis nesitenkino vien redaktoriaus bene specialiai šiam at- 

darbu. Jis ėjo atsakingas pareigas Amerikos Lietuvių Ta- vėjui prisipažinęs esąs žy- 
ryboje, buvo vienas jos pradininkų ir ant savo pečių nešė das. nes šiaip jau tuo nesi- 
svarią šios organizacijos naštą. Jis rašydavo memorandu- garsina, net ir vardu nežy
mus, lankydavo delegacijose Baltuosius Rūmus, energin- disku vadinasi (Kostas), 
gai gynė ten lietuviu tautos reikalus, dėstė JAV vyriausy- M. Dulmanas — statybos 

“Deputy Minister“. E. Ja- 
covckis — vėl “departamen
to galva“ vyriausio sovieto

demokratų Sąjungai. SLA ir kitoms organizacijoms būtų (Pas^‘
reikalingi atskiro .lgo straipsnio. in‘spekto^us. V.Vilen.-

v • a • v x -ii kis, pulkininkas. Ir, žinoma
V elionis tvirtai tikėjo, jog pasaulio ateitis priklauso , q Zimanas __ ”editor-in-

demokratijai. Jis šventai tikėjo, kad per demokratijos lai-. chief“. Visi jie aną žydų 
mėjimą ir Lietuva atgaus laisvę ir bus pavyzdingai demo- j grupės laiška pavadino “ne- 
kratinė valstybė. Kad tai greičiau įvyktų, šiam idealui nuo pagristu kaltinimu prieš lie- 
jaunystės dienų jis aukojo visas savo jėgas ir talentus. | tuviu tautą“. Jie visi parašė 

laišką i NYT, kuriame, žino
ma, parodė didelį susirūpi
nimą bolševikinės sistemos, 
ne lietuvių tautos garbe. Aiš
kino, kad Maskva priešinasi 
tik prieš tam tikrą (antiara- 
bišką) Izraelio politiką, o ne 
prieš žydus. Apie žydu kul
tūrinio reiškimosi visišką su
varžymą (likvidavimą) So- 
vietijoj, dabar ir Lietuvoj, 
šie žydų atstovai nė neužsi-

................................. Į minė ir laiške minėtų nusi-
Praėjusių metų spalio mė- kaikas ir iš lietuvių susigun-: skundimų neigti nė nemėgi

nėsi Amerikoje buvo pa- dąs iš žydų pasityčioti ar ki-, r0 Tik jje įrodinėjo, kad

bei Amerikos lietuvių troškimus ir siekius.

Dr. P. Grigaičio nuopelnai Amerikos Lietuvių Social-

! parlamento galva“... K. Gli-Į šimtis (0.8%), tarp aukštą- mo nesuras treciojo Kelio“.; — df'Tp ^YeP7°J33 asn?,YnY.s’ jf
į tiktai navvzdinio kolchozo ii mokslą baigusiu iu Lietu- Tada skilimas galįs pasida- _ ? \.arY ,.ie a1’ . re 419 Vatikano piliečių (kar-
ui- pirmininkas Šakiu apylinkė- vos gyventojų esą 4 1% žy- ryti didesnis negu buvo re- ruPinosl derlium, gyvulių kirmių 27, kitokių dvasiškių 

pnmininKas »aKių apyiinae vos gyvemojų esą «.i ,.«■ zy / skilimas iau pneaugliu. veislumu — gim- 39 šveicaru trvardiio* 54
dų. Aukštųjų mokyklų stu- formacija, o stoiimas jau Vyriausi buvo dvynu- ,-
dpntu tame esą 4 4<7 žvdu prasidėjęs su enciklika Hu- % ... % 7 policijos lai ir civiliu 148).(lentų tarpe es, 4.4 , žydų. p sukėiusia to- k?’. -%,na‘ (zemamų ”as- Vatikano gyventojai ne-

Kadangi, anot oficialių kius smarkius ginčus. Ispani- xmis . arklys) n deive moka jokiu mokesčių, mais- 
(1966-67 m.) statistikos jos jr pįetų Amerikos kleras moteris Sarasvate. Gausiais tag drabužis, vynas ir kiti
duomenų aukštosiose. mo- to trečiojo kelio ieškąs, bet l as5ais. Durnezil įrodi- dalykai ten daug pigesni
kyklose dabar studijuoja 155 kitur tokio ieškojimo ženklų I?ėjo, kad panašiais tnmis (benzinas net dvigubai) nei 
iš kiekvienos dešimties tūks- dar nematyti. Bažnyčia tu-; tomais savo dievus nkia- j ”užsjenv“. t. y. čia pat Ro- 
tančių Lietuvos gyventojų rjntj klusnumą pakeisti pasi- v§ graikai, romėnai, ■ moje Kas tarnybos yra ver-
(1.55 rf) arba 50,700. tai zy- tikėjimu. ; keltai ir germanai-skandina- ^ama3 gyventi Vatikane,
du studentų esama (tais me- . vai, — visi indoeuropiečių. tag |>utą gauna veltui. De-
tais būta) 2.230, arba 892 iš i ainiai, kaip senovės indai, i -imti kart mažesnė yra ir
dešimties tūkstančių (8.92 ---------- T"”'
c'f) Lietuvoj gyvenančių
(statistikoj žymimų) žvdų. i šeštame šimtmetvie prieš i
Vadinasi, žydai aukštąjį Kristų Graikijojei kiant moksliškai ištirti, 
mokslą Lietuvoj pasiekia be- ”geptvniais mokvtoiais“ pra-j 
vmt h^a«“,mįnti išminčiai,*kurie seno-!

SPAUDĄ BEVARTANT į Jan? neteko prieiti prie sla-:bauda už it važiavimą, 
yų ir baltų dievų, nes siu ti-j teigybę pasakius> terai
kėjimai dar nėra kaip rei-

Yra nuomonių, kad žmo-!

nėra ir vietos automobiliui 
labiau įsibėgėti.

Bet kaikam gali ir nepa-

Dr. P. Grigaičio jau nebėra tarp mūsų, bet jo idealisto 
žmogaus pavyzdys, telieka amžinai gyvas ir mūsų jauno
sios kartos sąmonėje ir težadina jos ryžtą pakilti nuo 
menkų trumpalaikių dienos smagumų, o siekti to, kas 
žmogų savo tautoje įamžina.

Žydai prieš žydas

Sniečkui rašyto laiško lietu- lietuvai būtų buvę kaltina-, ffebu požiūriu geriau už ki
tus. Jie tebetvirtina, kadviskas tekstas ir jo vertimas mi žydų skriaudimu, 

į anglu kalbą. Remiamasis
to laiško turiniu, The New Čia lietuvių vardą užsie- 
York Times spalio 30 d. pa- nio žvdų akyse ir šokosi gin- 
skelbė straipsnį, kuriame ti astuoni žvdai. Įžymūs ko- 
buvo tvirtinama, esą. Lietu- manistai, dabartiniais lai
ves žvdai prašosi išleidžiami, kais užimantys augštas pozi- 
emigruoti į Izraelį, kadangi cijas Lietuvoj. Būtent: S. A- 
I ietuvoj pakilusi antisemi- tamu^as, buvęs pogrindinis 
tizmo banga ir žydai ten epą t komjaunuolis, buvęs “lietu-. Vilniu je ju esą 10 
tik niekinami ir skriaudžia-, vių“ divizijos raudonarmie- būtu vien Vilniuje 
mi. -oi a. - z- ijitiF. dabar “revoliucijos istp-

Ryškesnės to laiško ištrau- tikas“, vyresnysis dėstytojas 
kos su pastabomis, pateiktos i parti jos mokykloj, todėl 
Eltos Informacijų, buvo pa- angliškai tituluojasi “assis- 
skelbtos ir lietuvių laikraš- i tent professor“, Z. Borku- 
čiuose praėjusio lapkričio vi- mas. respublikinės valdžios 
dury bei pabaigoj. Iš to laiš- j kanceliarijos skyriaus vedė- 
ko teksto buvo aišku, kad jo jas, nežymi figūra (net en- 
autoriai daugiausia Maskvą ciklopedijon neįtraukta) bet
kaltina dėl žydu skriaudi
mo ir kad tik dėl Maskvos 
spaudos užimtos pozicijos

iš angliško titulo spren
džiantiems galįs atrodyti 
svarbus pareigūnas, nes va-

x . • . , -x- n x ...........-..... —’------ — i , . . j tikti tenai gyventi, nes 11:30
negu lietuviai ir kiti. Bet a- Vės graikų “Vatikane“, Del- gamtos jėgų nesupras-. vaj nakties visi turi būti 
nonimmė zvdų grupe, kun nbll orakulo žinvčioie. tarn damas ir jų akivaizdoj jaus- naTnjp arba nakvoti Rnmni.

damas savo bejėgumą. seno-. phų orakulo žinyčioje, tarp 
skundėsi Sniečkui, vistiek kitų, paliko įbrėžtą patari- 
pasilieka teisi, nes toji paly- m^. ”pažink pats save“, 
ginti gausi žydų studentija.;
kaip žydai, yra likę beras- Vieną tų savęs pažinimo 
čiai, analfabetai, nes neturė-1 siekimų išreiškė žmonijos ri
jo galimybės (nebent slap-j kėjimas. Straipsny “Prisikė-
tai) išmokti nei skaityti, nei 
rašyti žydiškai: jie neturi 
teisės to mokvtis net priva 
čiose šeštadieninėse mokyk 
lose..

limo ir revoliucijos metafo
ros“ Metmenų redaktorius 
prof. V. Kavolis to žurnalo 
17 nr. dirsteli į “40,000 me
tų ir 100,000 genčių“ ture-'

vėje jas “metaforiškai“ pa
darė galingais dievais ir sie
kė juos savo valiai palenkti 
burtais, užkalbėjimais, au
komis. apeigomis ir maldo
mis. Prisilaikydamas savo

namie, arba nakvoti Romoj, 
kadangi lygiai pusė dvylik
tos uždaromi miesto vartai.

Miesto majoras oficialiai 
yra popiežius, bet, aišku. į 
io ūkio reikalus jis nesikiša. 
Jį tvarko kitas pareigūnas. 

Vatikane technika visada
teorijos, kad, esą, žmogus į buvo pažangiausia. Jo bib- 
savo dievus susikurdavo pa-< liotekoj(. automktinis tele-

Aštuoniukė tarp ko kita V18 tikėjimus ir surikiuoja

sal tai, iš Jkp, duopa ya!j;ė, 
>ir matyMmas. kad šiandien 

dirba-
juos trimis istorijos šuo 
liais“. pagrindu imdamas 
tai. iš ko žmonės duoną val
gė. (Metafora tai toks žodis, 
kuris greta savo tiesioginės 
prasmės turi kurią kitą — 
perkeltinę. Pavyzdžiui, dai
nos “saulė-močiutė“. Čia
mūsų liaudis šildančiai sau-£
lei perkėlė meilios motinos 
prasmę).

Iš žemės darbo mitę žmo
nės senovėje matė, kaip jų 
pasėtas grūdas miršta ir ne
trukus vėl nauja gyvybė pri
sikelia. Iš to. prof. V. Kavo- 

ėmė talmudo vietą ir kuriem! lis pasakoja, nusikalė meta- 
nereikalinga nei žydų kalba. I forų apie dievus, kurie, kaip 
nei žydų kultūra. Jie prisi-! Kristus, nužudomi — nukry- 

tistika operuoja ”iš akies“, mena esą žvdų vaikai tik to-; žiuojami. bet vėl prisikelia 
kiais atvejais, kai reikia už- gyvi. Tačiau, profesorius iš
stoti

praneša, kad tarp visų moks
linius daktarų ir kandidatų 
laipsnius Lietuvoje dabar į- 
gijusių esą 8.5% žydų, tai 
yra dešimteriopai daugiau, 
negu būtų, jei tie laipsniai 
būtų įgyjami proporcingai

fonas buvo įvestas penke- 
riais metais anksčiau, negu 
JAV-se, būtent — 1886 m. 

Niekas pašalinių gerai ne
duona daugiausiai uzc 
ma mašinomis, prof. V. Ka-
volis siekia atspėti mūsų žino visu Vatikano paiamu 
technikines civilizacijos bu- ir turtu> bet visi nrinažista;

kad jie yra milžiniški, čiašimo naujojo tikėjimo bruo
žus.

« « «

Lietuvoj esą 25,000 žydų. pagal žydų nuošimtį bendra-
m e gyventojų skaičiuje. Bet 
ir tas nesugriūna skunde iš
keltųjų priekaištų, kadangi 
visi tie mokslų kandidatai ir 
daktarai yra to tipo žydai, 

25.000 žvdu. bet tuo pačiu kaip Atamukas ar Zimanas, 
metu buvo tvirtinama, kad j kuriems Markso-Lenino (sa- 

o tai ! vo laiku ir Stalino) raštai už-

apie 0.8 visu Lietuvos gy
ventojų. (Šie duomenys yra 
jau 10 metu amžiaus—1959 
metų surašymo). Laiške irgi 
buvo minėta, kad Lietuvoj

būtų vien Vilniuje daugiau 
kaip 30 tūkstančių žvdu... 
Atrodo, kad vieni ir kiti sta-

Bet svarbiausia — vieni ir 
kiti kalba ne apie tuos pa
čius žydų rūpesčius, gal net 
ne apie tuos pačius žydus.

Atamuko — Zimano aš
tuoniukė, pavyzdžiui, tvirti
na, kad, nors žydų Lietuvoj

yra sukaupta neįkainuoja
mos vertės kultūros turtų — 
meno kūrinių, knygų, rank
raščių. Daug ten yra ir ver
tingos istorinės medžiagos, 
kuri liečia ir Lietuva. Ji iki 
šiol buvo mažai teištirta, tik 
paskutiniuoju metu daugiau 

Aparato konstruktavime iri ir lietuvių rausiasi Vatikano 
geros valios radikalumą, ku- archyvuose. Daug istorinės 
ris kyla iš visiems lygiu tei- j medžia^^ą teJl,yra. surinkus j 
siu prinažinimo“. Gaila, kad mūsų istorijoj proCmy Zęr‘ “ ’
pro v Y t
na; kdpW bruožai skinami Čia v^riįąj)nminXl.jįHka(J:j.(t)y 
nuo krikščioniu Dievo žbL* buvo laikai, kada popiežius 
džių. kad mes esame visi ly-i buvo didžiausios valstybės

Girdi tokio tikėjimo dės
niai būsią trys, kurie pripa
žinsią: “visuomeninio apa
rato konstruktavima kaip 
svarbiausią moralinį aktą; 
visų lygia teise dalyvauti to

, gūs io vaikai, turime vienas -valdovas. Jis karūnas uždė- 
viršininkus Kremliuje tori joj pastebi ir kitą “žem- kita (net priešą) mvlėti, ir'davo dideliems ir mažiems 

prieš kitų žydų priekaištus. | dirbišką“ reiškinį: jų visuo-! kuo tai skiriasi nuo tikėjimo į karaliams.
NYT jų laiško neįdėjo. J- 

sidėjo Guardian, New Yor
ke neseniai pradėjęs eiti 
prosovietinis savaitraštis.

ELTA)

menės santvarkoje vis būda
vo valdovų-viešpačių, jų tar
nų. dvarponių, kunigų, karo 
vadų, vergų ir baudžiaunin
kų. Ar ir ši nelygybė, meta
forų būdu, atsirado iš žemėn

bruožu neturinčio žmoniško-; Pagal 1871 m. gegužės 13 
io socializmo, siekiančio, t d. išleista Italijos istatvmą, 
kad visi lygiomis teisėmis buvo konfiskuoti visi oopie- 
dalyvautu geresnę santvarką žiui priklausę plotai, io val- 
“konstruktuoti“. . džia ten buvo panaikinta,

Žiūrovas 1 Nukelta i 3 pusi.
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Inž. A. Novickio pagerbimas
-' •, ŠPO >> /»?•> U <>'

Yra žmonių, kurie mok# 
našiai, bet tyliai veikti.' Toks 
yra visuomenininkas, buvęs 
karys, inžinierius Antainas 
Novickis.

moterų veikėjų. Ji negalėjo 
čia' dalyvauti, nes sunkaus 
reumato yra prirakinta prie 
kėdės. Jai perduoti buvo į. 
teikta gražių gėlių puokštė. ‘

Šias pagerbtuves gražiai j 
tvarkė Inžinlerių-Architek- ’ 
tų S-gos skyriaus valdyba — 

ižd.

&
■'«! b?-ii -pK’f ‘ ‘ I'

Yra įprasta už nuopelnus , „___ „________
ar vien tik už susilaukimąl pirm. inž. Bijoševas, 
senesnio amžiaus — 50, 60 Vėbra ir kiti. 
ar daugiau metų — pagerb
ti. Inž. A. Novickiui pasisekė 
nepastebėtam sulaukti 75 
metų. Jam dalinai čia padė
jo jo jaunatviška, judri lai
kysena. Ir dabar net jo pro
fesijos kaikurie draugai tik 
iš spaudos sužinojo, kad jų

Socialdemokratų

susirinkimas

Gegužės 14 d. adv. St. 
Briedžio bute įvyko Ameri
kos Lietuvių Socialdemokra-

tarpe veikiąs Antanas No-į tų S-gos kuopos susirinki- ilO
mas. Jame tariasi centro 
valdybos linkimų reikalais. 
Iki birželio 22 d. reikia pa

tektų S-gos vietos skyrius siūlyti kandidatus, rinkimai 
susigriebė savo draugą ge. i bus atliekam, koresponden-
gužės 16 d. pagerbti. ‘ c,"’u bu(lu: Nutarta siųst.

atstovą j mirusio kuopos na- 
Buvo manyta, kad į tą mi- rįo Vinco Kalvelio pelenų 

nėjimą ateis tik inž. A. No-, laidotuves Chicagos Lietu- 
vickio profesijos draugai —; viu Tautinėse kapinėse ge-
inžinieriai, o sugūžėjo tiek,; gūžės 30 d. 
kad visi negalėjo tilpti. Tas 
parodė, kad inž. A. Novickis 
gerbiamas ne tik savo pro
fesijos draugų, bet žinomas 
ir nepamirštamas ir kitų. Ir 
kaip jo neprisimins, jeigu A.
Novickis ilgus metus buvo 
Vyriausios Statybos Inspek
cijos viršininkas, vadovavęs 
visos Lietuvos statybai ir 
pats suprojektavęs ir pasta
tęs gražius Darbo Rūmus,
Kauno Miesto Ligonių Ka
sos rūmus ir daug kitų pa
statų, veikęs ir ne inžinierių 
tarpe.

Sukaktuvininko nuveiktų 
darbų apžvalgą padarė Jo
nas Pakalka ir inž. J. Alyta.
Abu pranešimai padaryti be 
pasaldinimų, kaip kartais 
tokiais atvejais atsitinka.

Pats sukaktuvininkas, sa
vo žodyje dėkodamas už pa-

vickis jau prašoko 75 metų 
slenkstį.

Tada Inžinierių ir Archi- Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Vykdomosios Tarybos suruošto dr. Stepono Biežio H0 metų sukakčiai atžymėti dalyviai. Iš kairės į dešinę pirmoje eilėje: 
S. Briedis, E. Mikužy tė, O. Biežienė, dr. S. Biežis, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, SLA prezidentas Povilas Dargis, B. Pivariūnienė, S. Gegužis, I. Mileriūtė. 
Antroje eilėje: A. Diržys, .M. VVilIiams, A. Budreckis, D. Penikas, J. Pet rėmas, G. Budreekienė. A. S. Trečiokas, L Trečiokienė, B.Spūdienė, J. Comley, G. Dargienė

LDD susirinkimas
Gegužės 18 d. buvo Lie

tuvių Darbininkų D-jos kuo
pos eilinis susirinkimas, ku
riame buvo pranešta apie 
gerai pasisekusią margučių 
parodėlę ir pareikštas pagei-i 
davimas ją rengti ir ateityj

Valdybos pirm, Bronėj 
Spūdienė plačiau papasako-- 
jo apie nelauktą kuopos na-, 
rio Vinco Kalvelio mirtį ir į 
jo laidotuves. Jo pelenus,! 
pagal velionio pareikštą no-j 
rą, reikia nuvežti į Chicagąi 
ir ten juos palaidoti Lietuvių 
Tautinėse kapinėse. Kuopos 
pareiga pasirūpinti, kad tos 
laidotuvės būtų kiek galima! 
iškilmingesnės. Būtų gera,: 
sakė ji, kad jose dalyvautų 

gerbimą^ pabrėžė, kad dirbo atstovai tų organizacijų, ku- 
taip, kaip dera kiekvienam! r’ose velionis veikė: SLA.:

BA1SOS SKAIČIAI ;
j

Pernai eismo nelaimėse 
žuvo 55,300 vyrų, moterų ir i 
vaikų ir 4 milionai 400 tūks- i 
tančių buvo gužeistų.

Dėl pergreito važiavimo 
žuvo 40.8%.

Jauni vairuotojai mažiau 
atsargūs: 18-24 metų vai
ruotojai į kapus nuvarė 33% 
žuvusių eismo nelaimėse.

Girti vairuotojai pernai į i 
kapus nuvarė 25,000. j

Pavojingiausia diena ke-j 
liuose yra šeštadienis, pati 
saugiausia antradienis.

Pavojingiausios valandos 
1-6 vai. ryto. 11-12 vai. nak
ties ir trečioj vietoj 12-1 vai. 
ryto.

W0RCESTER10 NAUJIENOS

ALSS, LDD, Atletų klubo,, 
kurio garbės nariu jis buvo, 
ir kt. į

Lietuvių Darbininkų D-jos

susipratusiam mūsų tautos 
sūnui.

Sukaktuvininkas gavo 
daug sveikinimų iš įvairių 
vietų. Be kitų. jį sveikino kuopa tame susirinkime pa-: 
Lietuvos atstovas JuozasI skyrė savo atstovą, kuris da- 
Kajjeckas ir generalinis J Įyvaus laidotuvėse ir tars
konsulas Antanas Simutis, žodį.

Susirinkimas, kaip pa-Nebuvo pamiršta ir inž. 
Antano Novickio žmona Bi
rutė, viena iš įžymiųjų mūsų

(Atkelta iš 2 pusi.

TURTINGIAUSIA, BET.

išskyrus dabar Vatikano už
imamą plotą.

Popiežius, prieš tai pro
testuodamas, pasiskelbė be
laisviu ir niekur iš Vatikano 
neišvykdavo, kol 1929 m. 
Mussolini3 su juo pasirašė 
sutartį, kuri pripažino Vati
kano teritorijos nepriklau
somumą. Nuo tada popiežius 
pradėjo lankytis už Vatika-1 
no ribų. Kairi žinoma, ils 
jau buvo atvykęs nėt j Nėw 
Y orką, lankėsi P. ' Anfcriko^ 
je, Palestinoje, Indijoje ir 
Portugalijoje.

prastai, buvo baigtas bend
ra kuklia užkanda, kurios; 
metu buvo progos dar pasi-' 
kalbėti Įvairiais reikalais.’ 
Paaiškėjo, kad bent pora na-! 
rių žada skristi į V. Kalvelio; 
pelenų laidojimą ir ten tai 
proga susipažinti su Tauti-J 
nėmis kapinėmis, kurios vis 
labiau garsėja, ir vis dau-| 
giau atsiranda norinčių ir iš 
tolimesnių vietovių jas pasi
rinkti savo amžino poilsio 
vieta.

J. Vilu.

CHICAGO, ILL.

Alto posėdis

Trečiadienį, gegužės 14, 
d., Alto biure įvyko mėnesi- j 
nis Alto valdybos posėdis,' 
kuriame buvo svarstomi Lie-

Kalbama,, kad jis norėtų ’ ^on^rey Detroite rei- 
nuvykti ir į Lenkiją, bet ko-; kalai genocido parodos lei- 
munistinė valdžia tokio sve- ? !r rąj°n.innJ konferen- 
čio privengia, nes jo apsilan-.Cljų klausimai, 

kymo rezultatai gali būti' Alto pirm. E. Bartkui iš- 
Gomulkai nepalankių nuo-1 vykus, posėdžiui pirminin- 
taikų sustiprėjimas ir gal, kavo pirmasis vicepirminln- 
net riaušės. j kas dr. Pijus Grigaitis.

JAV KATALIKAI

Pagal oficialius šaltinius, 
kataliku JAV pernai buvo 
47.873,238, t. y. 404,905 
daugiau negu užpernai.

Kataliku švietimo istaigri. 
buvo 13,428 ( sumažėjo 407- 
niomis). Pradžios ir viduri
niu mokyklų skaičius suma
žėjo 446. liko 12,587. Aišku, 
sumažėjo jose ir mokinių: 
skaičius — 221.506, liko — 
5,033.270.

Vienuolių moterų suma
žėjo 9,174, liko 167.167.

Sumažėjo 183 ir kunigu 
skaičius, bet vis dar liko 
59.620.

Parapijų buvo 18,146, 
bažnyčių ir koplyčių 17,979.

Katalikų kolegijų, univer
sitetu buvo 297 su 435,717 
studentu (padidėio 1,756). 
Bet 137 dioceziju ir 407 vie
nuolynu bei kunigu se
minarijose kTerikų skaičius 
sumažėjo 5.845 ir bebuvo 
83,990.

REIKALAUJA NUVERSTI 
ŠV. PRANCIŠKŲ

Norfolko (Va.) mieštoj 
biznierius Eugene Sawyer į 
pareikalavo, kad miesto vai- ' 
dyba nuverstu šv. Pranciš-; 
kaus statulą, kuri stovi pa
statyta Botanikos sode.

Amerikoje bažnyčia at
skirta nuo valstybės, jis 3a-Į 
ko, todėl bažnytinė stovyla 
viešajame parke prieštarau
ja krašto konstitucijai. Ma
joras žadėjo šį reikalavimą 
aptarti su miesto valdyba.

Bažnyčios sukaktuvinis 

koncertas

Šv. Kazimiero parapijos 
kunigai kleb. Jonas Jutkevi- 
čius, kun. Jonas Bakanas ir 
kun. Justinas Steponaitis šv. 
Vardo aukšt. mokyklos salėj 
gegužės 23 d. surengė gražų 
koncertą parapijos ir bažny
čios 75 m. sukakčiai atžymė
ti. Jo programą atliko Wor- 
cestery gimę ir augę Lili jan 
Mickevičiūtė-Mernik ir Ro
bertas K. Jakutis, dabar abu 
gyvenantieji New Yorke.

Serga K. Budinavičius

Gegužės 10 d. aplankiau 
šv. Vincento ligoninėje gu
lintį savo jaunystės brangų 
draugą Kazį Budinavičių, 
kilusį iš Deltuvos. Ukmergės 
apskr. Anais laikais Kazys, 
nepaprastų gabumų vyras, 
plačiai veikė. Jis buvo vie
nur pirminirkas. kitur sek
retorius. gabus vaidintojas, 
Aušrelės choro pirmaeilis 
dainininkas. O dabar jis gu
lėjo ant nugaros po neseniai 
ištikto širdies smūgio, koiu 
nevaldė. Mane pamatęs, jis 
pradėjo verkti, rors jį rami
no slaugės ir jo gerutė žmo
na Ona.. Aš turėjau greit iš
eiti, kad jis galėtų nusira
minti. Gaila tokion nelai
mėn patekusio draugo, bet 
aš iam nieko negalėjau pa
dėti.

Ta proga aplankiau ir sa-} 
vo žmonos artimą giminaitę į 
Magdalena Čiriene, kuri ten! 
gulėio taip pat po širdies 
smūgio.

Linkėjau abiem greičiau 
pasveikti.

Operavo K. Babrauską

Į Mass. General ligoninę 
Bostone išvežtas operuoti 
Kostas Babrauskas, geras 
mūsų bičiulis. Linkiu jam 
greitai grįžti sveikam.

Mirė

Gegužės mėnesį mirė šie 
lietuviai: Juozas česna, 42 
m., Vladas Dainys. 52 m., 
Viktoras Sabonaitis, 54 m., 
Ona Tumosienė ir Elzbieta 
Vadeikienė.

Lankėsi Zinkai

Gegužės 18 d. Keleivio' 
skaitytojus D. ir E. Mažei-! 
kas aplankė Antanas Zinkus 
su žmona atvykę iš New 
Haveno. Teko su jais malo
niai pasikalbėti, prisiminti į 
ir Keleivio korespondentą į 
Leoną Stasiulį, gyvenantį» 
Miamyje. Fla. Mat, A. Zin
kus ir L. Stasiulis yra kilę iš 
to paties Žemaitijos kaimo.

Gavo magistro laipsnį

Gegužės 7 d. Mass. uni
versitete John A. Metrikas 
ir Ladas Jocobs-Jakubaus- 
kas gavo magistro laipsnį.

J. Krasinskas

DETROIT, MICH.

Nauja vadovybė

Sudalyta nauja Detroito 
Lietuvių Organizacijų Cent
ro (DLOC) valdyba: pirm. 
Kazys Veikutis, vicepirm. 
Rimas Sukauskas-Sakis. sek. 
Jonas Švoba, fin. sekr. Pet
ras Pagojus, ižd. Vacys Le- 
lis. valdybos narys ir organ. 
ryšininkas Antanas Sukaus- 
kas ir valdybos narys bei 
Alto kongreso komisijos na
rys Petras Januška.

Detroite Darbo Dienos sa
vaitgaly Altas šaukia didin
gą Lietuvių kongresą. Ta 
proga ir DLOCui teks nema
žai pareigų. J būsimų komi
sijų darbus jau sutiko įsi
jungti Elzbieta Paurazienė, 
Simas Sukauskas, Stasys Sli
žys ir Petras Januška.

Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centro adresas — 
2002 Ferdinand St., Detroit, 
Mich. 48209.

KANADOS NAUJIENOS

192 METŲ NEMOKĖTA 

SKOLA

1777 metais Philadelnhi- 
joje stove io anglu kariuo-' 
menės dalinvs. Buvo labai 
šalta žiema, ir kareiviai no
rėjo pasišildyti. Bet nebuvo 
malku. Todėl iie išardė me
dine tvora, kuria buvo ap
tverta eniskopalu bažnyčia, 
ir suvartojo laužui.

Dabar ta bažnyčia parei
kalavo. kad Anglija už tą 
tvora iai atlygintu. Skola 
nemokėta 192 metus, todėl 
ir nroeertu gerokai priau
go. Kai advokatai apskaičia
vo, tai Angliia dabar skolin
ga Philadelpbiios eoiskopa- 
lams $767,866.93. Bet kun. 
Coci sako priimsiąs tokią 
suma, kokią pati Anglijos 
valdžia pripažinsianti.

URUGVAJUS

Lietuvaitė Elena Kaluze- 
vičiūtė, 20 m. studentė, ūki
ninko Ievos ir Antano Kalu- 
zevičiu duktė, išrinkta Vyn
uogių šventės karalaite.

šiemet Gegužės pirmoji Į 
dėl blogo oro švęsta gegužės: 
7 d. Visur vadovavo komu-1 
nistai. Socialistu, anarchis-j 
tu ir kitų darbininku orga-J 
nizacijų gausių, kaip seniau, 
mitingu nebuvo, nes tos or
ganizacijos uždarytos.

M. Krasinskas....

ST. CATHAR1NES, ONT. I
Paminėjo Motinos dieną

I
Gegužės II d. Lietuvių 

Bendruomenės valdyba vie
tos pranciškonų patalpose 
suruošė Motinos dienos mi
nėjimą. Jį pradėjo LB pirm. 
A. šetikas ir pristatė susirin
kusiems ką tik iš Lietuvos 
atvykusias: O. Meškauskie
nę, atvykusią pas savo vyrą 
nuolat gyventi, ir Z. Jakubo- 
nienę — pas sūnų pasisve
čiuoti. Joms buvo įteikta po 
gėlę.

Po pirmininko žodžio pa- ' 
skaitą skaitė dr. Gustainie-Į 
nė iš Toronto. Ji pabrėžė, 
kad motinai neužtenka ro
dyti vaikui sav<?’ bet! 
ji turi rūpintis taip vaiką iš
auklėti, kad jis mylėtų savo 
artimą. Motina, norėdama, 
savo vaikams įdiegti geru. 
pradų, turi pati būti pavyz-; 
dingą. Dr. Gustainienės pa
skaitą susirinkusiepi įverti- , 
no audringais plojimais.

Meninę programa atliko 
jaunieji menininkai, vado-J 
vaujami moksleiviu Laimos Į 
Grigaitės ir Rūtos Kuraity-; 
tės.

Pirmoji ir jauniausia Kris
tina Kuraitvtė vykusiai pa
sakė eilėrašti, paskambino 
pianinu ir dalyvavo mergai
čių dainininkių sekstete. Iš 
šios dar 10 metų gabios jau
nuolės vra vilčių sulaukti ge
ros talkininkės lietuviškoms 
programoms.

A. Baronas pagroio akor
deonu, D. Šetikaitė ir A. Še- 
tik^s dpklamavo.

Vaidilutė Šetikaitė, gabi 
šokėia, pašoko ispanų šokį.

šešetukas, kuriį čia suda
rė N. Gverzdytė, R. ir K. 
Kuraitytės, V. ir D. Šetikai-

tės ir L Grigaitė padaina
vo* kelias dairas, pritaiky
tas šitai progai.

Programos pabaigoje sce
noj pasirodė viena iš gabiau
sių akordeonisčių. Niagaros 
pusiausalio muzikos šventėj 
laimėjusi antrą vietą. Al. 
Bogušytė. Ji pagrojo porą 
dalykų, už kuriuos publika 
dėkojo griausmingu ploji
mu. Čia baigusi groti, ji tuoj 
išvyko į Wellandą dalyvauti 
panašaus minėjimo progra
moje.

Pirm. A. šetikas padėkojo 
programos atlikėjams ir į 
minėrmą atsilankiusiems.

Reikia linkėti, kad ir at
eity jaunimui būtų duota 
progos panašiuose minėji
muose dar geriau pasirody
ti. Vyresniųjų pareiga suda
ryti jaunimui patogias sąly
gas.

Šis minėjimas sutraukė 
rekordini skaičių dalvviu.

J. Š.

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
apie 30,000 žodžių kaina $6.

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

Lietuviikai angliikas žo-
dvnas, Viliaus Peteraičio. TI 
laida, daugiau Kaip 30.000 
žodžiu. 536 nsl.. kaina $7 00.

Introduction to modern 
Lithuanian, parašė Damb- 
riūnas, Klimas ir Sehmal- 
stieg, 471 psl, didžiausias 
ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuvių kalbos 
vadovėlis, kaina $7.
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

ir Kanadoje. Tie šaltiniai 
padarys š. Amerikos Žemy
na naftos atžvilgiu nepri
klausomą nuo kitų žemynų.

LENINAS — BE JAUSMO 

POLITIKAS

Nauja „dovana

Tiesa paskelbė nauj 
džios Įsaką ”Dėl a 
bės už smulkųjį va' 
ir visuomeninio turto grobi
mą sustiprinimo“, kuris nu
mato daug didesnes baus
mes.

Būtų gera, jei Tiesa būtų;
paaiškinusi, kodėl tas visuo- , .}* \m- miręs \ 1. A oitins-
meninio ir valstybinio tur- įžymus ekonomistas,
to grobimas didėja taip, ^7° knygų ir studijų.auto-
kad reikia net ir šiaip jau *1U>: nuo 1.<H) m pažinojęs 

Leniną, studentaudamas vei-j 
kęs komunistų tarpe, Leni-

Hermann VVatzinger (rairėj) linki laimingos kelionės 
Heyerdahliui (dešinėj) prieš jam išplaukiant gegužės 23 
diena iš Safi. VVatzingeris buvo antrasis vadovas 1947 
metais išgarsėjusioj Kon-Tiki plaustu per Ramųjį vande
nyną. kuriuo plaukė Heyerdahlis.

sunkias bausmes dar didinti 
Juk jau tiek metų visi ko
munistiška morale auklėja
mi, ir gyvenimas, kaip se
niai skelbiama, šuoliais ge-, 
rėja. Nejaugi visko pertekę 
dar grobsto ta valstvbini 
turtą?

NAFTA

ną šitaip apibūdina:
„Leninas — buvo fanati

kas, bet jo fanatizmas buvo 
be ugnies: jis buvo šaltas.! 
kaip plieno gabalas. Jis. tur-’ 
būt, bu^^-iĮiats. bejatasmin-1 
ginusias politikas, koki ašį 
betkada pažinojau.

’'Leninas buvo visiškai be* 
doros. Jis pne savęs laikė iš-į 
eikvotojus, vagis, prostitu-į 
tęs. sukčius, visa tai patei-š 

Mūsų ūkis dide-
Nafta šių dienu ūkiui —£ *•

tai lyg kraujas žmogaus or- sindamas: 
ganizmui, todėl visos valsty- lis. jam reikalingi ir visokie. 
bės stengiasi jos pakanka- niekšai“.
mai turėti. Ypač jos susirū- Kartą Yoitinskis. kalbė- 
pinusios turėti tokių naftos damasis su Leninu, pasakęs, 
šaltinių, kuriais galėtų nau- kad jis suradęs raktą i jo fi- 
dotis ir karo atveju. Todėl losofiją. būtent: 
visi. kas tik gali. ieško naujų „Dalis didesnė už visumą, 
šio „kraujo“ šaltinių visų Darbininkų klasė didesnė už 
pirma savo žemėje. tautą, socialdemokratų par-

Jei kalbėsime apie JAV, tija didesnė už darbininkų 
tai teks pasakyti, kad ir joms sąjūdi, bolševiku frakcija 
savos naftos neužtenka ir didesnė už visą partija, o jū- 
tenka jos Įsivežti iš užsienio, su centras didesnis už bolše-1

James Roosevelt. 62 m., buvusio 
prezidento Franklino D. Roose- 
velto sūnus, kurį
Šveicarijoje, užmiesčio 
vojingai padūrę jo paties žmo
na. Jam ligoninėje buvo suteikta 
skubi pagalba, ir dabar gyvybei 
pavojus negresia, o jo žmona nu
gabenta į kliniką ir tiriama.

TURČIAI NAUDOJASI 

IR C1A

Kaip žinome, valdžia, no
rėdama palaikyti kaikurių 
žemės ūkio gaminių (kvie
čių, pašarinių grūdų, medvil
nės ir kt.) kainas, moka ū- 
kininkams tam tikrą sumą 
už neapsėtą žemę, kad nebū
tų tų produktų pertekliaus. 
1967 m. tam reikalui žem
dirbiams išmokėta 3 bil. 100 
mil. dolerių. Įdomu, kas tuos 
pinigus gauna?

Pasirodo, kad daugiau nei

Kolkas iš ten neleisdavo Į- 
vežti daugiau kaip 12' vi
so naftos suvartojamo kie
kio. Bet specialistai sako.

vikų frakciją“.
Leninas juokdamasis Į tai;

atsakęs:
„Čia vra ir tiesos. Dalis.

kad jau 1980 metais, jei ne- kurioj yra druskos, žinoma, 
bus rasta naujų savos naftos svarbesnė už visa kita“, 
šaltinių, jos reikės Įsivežti ■
net 50 .

Iki šiol daugiausia naftos 
Įsivežama iš Venecuelos,. o 
kai pareikalavimas vėliau 
pakils, tai Venecuela nebe-

GELEŽINKELIS PER 
VISĄ AZIJĄ

Japonija Jungtiniu Tautų
galės pageidaujamo kiekio ekonominei komisijai Azi- 
pateikti, ir teks jos daugiau J°s ir Tolimųjų Rytų reika-1 
Įsivežti iš Artimųjų Rytų. lams pasiūlė milžinišką su- 
Gi te i politinė padėtis labai manymą — sujungti geležin- 
nepastovi, Sovietų Sąjungos keliu Kambodiją ir Turkiją. 
Įtaka didėja, todėl karo at- Toks dviejų linijų geležinke- 
veju ir tenykščiai naftos šal- ks turėtų 6.25*> mylių ilgio ir
tiniai neužtikrinti. atsieitų apie 10 bilionų dole-

Didesnio sumišimo arabų rių, o galėtų būti baigtas per 
kraštuose atveju blogoj pa- 20 metu. Jis sujungtų Phom 
dėty naftos reikalu atsidurtų Penh (Kambodijoj), Bangh- 
ir Prancūzija, kuri iš ten Įsi-, koką (Tailande), Calkuttą 
veža net 86V visos suvarto- ii' Delhi (Indijoj). Ravval- 
jamos naftos. Italija — 82įpindi ir Karachi (Pakista- 
G , Vakarų Vokietija — 75j ne), Teheraną (Irane), Bag- 
' , Britanija — 73G. dadą (Irake ), Aleppo (Siri-

Taigi, jei Sovietų Sąjun-j joj) ir Ankarą (Turkijos 
gos pastangos Įsigalėti ara-; sostinę)., 
bu kraštuose pasisektų, Va- Yra siūlyta tas valstybes 
karų Europa karo atveju pa-; sujungti plentu, bet japonai
liktų be naftos.

Bet dėl to dar nėra reika
lo nusiminti. Vis daugiau 
naftos šaltinių pradeda 
trykšti Afrikoje. Jau ir Ni
gerija. ir portugalu Angola

Įrodo, kad praktiškiau bus 
pastatyti geležinkeli, kadan
gi jis eis per tokias valsty
bes, kur teks daugiausia 
vežti rūdą. medžio ir žemės 
ūkio gaminius, žodžiu, to-

netrukus eksportuos didės-, kius krovinius, kurie geriau 
nius naftos kiekius. , vežti traukiniais, o ne sunk-

Ir Pietų Amerikoje suras-j vežimiais.
ta naujų šaltinių Ekvadore, j Japonai siūlo plentą ties- 
yra vilties jų surasti Peru. į ti dalimis. Pirma iš Biimos 
Kolumbijos ir Čilės valsty-; i Saigoną. viso 1150 mylių 
bėse. i ilgio, antrą — iš Banghkoko

Labai stropiai ieškoma per Kualą Lumpurą Į Singa-
naujų naftos šaltinių JAV 
teritorijoje. Platūs tyrinėji

pore, 1750 mylių ir trečią— 
3000 mylių, kuris sujungtų

mai vedami Ramiajam van- Teheraną su Kalcutta irDac- 
denyne pasai Kalifoinijps ca (Pakistane), per Kabulą, 
pakraštį. Neseniai ten kilo į Rawalpindi ir Delhi. šitas
didelis triukšmas, kai iš su
rasto šaltinio nafta išsiver
žė i vandens paviršių ir už
teršė ilga paplūdimio įuožą. 

Dar didesnių vilčių teikia

projjektas atsieitų tik 5 bil. 
dolerių.

Įdomu, kad Sovietų Są
junga. pati visai nemanyda
ma pravesti tokio kelio, yra'

10 knygų už $2
į Demokratinio socializmo 
pradai, (S Kairio Įvadas), 
64 psl.. kaina 50 centų.

Tavo kelias į socializmą, 
(Leono Bliumo), 35 psl., 

Apie rūkymo kenksmingu- j kaina 25 centai, 
mą buvo rašoma spaudoje,* Socirazmo teorija, (M. 
net ant cigarečių pakelių, j74 psl.. kaina 25 cj. 
buvo aiškinama paskaitose ’̂.JSoctaldemokratija ir ko- 

ligai !<iunizmas (K. Kauskio), 477 
psl., kaina 25

KARO UŽSAKYMAI — RŪKANČIŲJŲ SKAIČIUS

DIDELIS BIZNIS

Mes neįsivaizduojame, ko- f 
kĮ dideli biznį veda krašto į 
apsaugos ministerija, per J 
metus išleidžianti per 78 bil. 
dolerių.

Jai dirba apie 2,000 di
džiųjų bendrovių ir 100,000 
mažesnių, kurios atlieka iš 
didžiųjų rangovų gautus 
krašto apsaugos ministerijos 
užsakymus.

Ministerijai priklauso a- 
pie 45,000 ketvirtainių my 
lių žemės plotas JAV ir dar 
4.000 ketv. mylių užsienyje. 
Jai priklausanti žemė, pa
statai ir kiti Įrengimai verti
nami daugiau nei 200 bil. 
dolerių.

Daugiau nei 10 G visu 
darbininkų dirba krašto ap 
saugos ministerijai. Jos ži
nioje, be aktyvioj tarnyboj 
dabar esančių 3.4 mil. karių, 
yra dar milionas civilinių 
tarnautojų.

MAŽĖJA

Mokslininkams išaiškinus, 
kad rūkymas yra viena svar
biųjų plaučių vėžio priežas
čių. jau seniai buvo pradėta 
akcija prieš tabako dūmus,*

Didžiausius užsakymus 
gauna kelios bendrovės. Pa
skutiniais metais General 
Dynamics b-vė gavo užsaky
mų už $2.2 bil., Lockheed 
Aircraft — $1.9 bil., Gene
ral Electric — $1.5 bil., U- 
nited Aircraft — $1.3 bil.. 
McDonnell-Douglas — $1.1 
bil. Kitos penkios bendro
vės gavo užsakvmu kiekvie-

pas
bet, deja. tie Įspėjimai 
nedavė apčiuopiamų rezul
tatų, nes tabako biznieriai 
cigaretes reklamavo kaip ir 
seniau, televizijoje net ir su
stiprintai, rūkoriai perdaug 
nesijaudino, ir visi rūkė, 
kaip ir rūkę. Pagaliau tiktai 
pastaruoju metu ėmė rodytis 
šiokių tokių ženklų, kad rū
korius vis dėlto pavyko Įgąs
dinti ir priveisti susirūpinti 
savo sveikata.

Dr. Daniel Horn. valsty
binės sveikatos Įstaigos di
rektorius praneša, kad šie
met per pirmąsias 90 dienų 
amerikiečiai surūkė milio
ną pakelių kasdien mažiau, 
negu pelnai per tą pati lai
kotarpi. Manoma, kad jau 
apie du milionai suaugusių 
žmonių visiškai metė rūkyti. 
Bet vistiek dar Amerikoje 
rūko apie pusė visų suaugu
sių vyrų ir apie trečdalis mo
terų. Nėpaslaptis. kad čia 
rūko netgi vaikėzai ir net 
visiški bambliai tų šeimų 
kuriose nėra
ros ir drausmės.

centai
Ar buvo visuotinis tvanas,

64 psl., kaina 25 centai.
Materialistiškas istorijos

supratimas. 80 psl., kaina 
20 centų.

Žemaitės raštai karės me
tu, 126 psl., kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl.,
kaina 25 centai.

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė - Sruogienė, 24 
psl.. kaina 50 centu.

Socializmas ir religija, E. 
Vandervelde. 24 psl., kaina 
10 centų.

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.05, bet visos kartu par
duodamos už ??.

Poezijos knygos

į .Genevoj.,' pusę minėtos sumos į savo! ,na daug?al! kaiP P° pUsę bi‘ 
•čio Viloj, pa- kišenes susikišo 15%* Į hono dolerių vertes.

dilbių, kurių pajamos buvo! ,j-j - i • aaa ir j- 1 žinoma, tos bendroves didesnes kaip $20,000. Vadi-; ...__ - . - pačios vienos visų užsakvmunaši. tais valdžios pnmoke- 1 ... , • /*,, . . ; *, •1 neatlieka, joms talkminkau-jimais pasinaudoja turtuo- . „ . , , _ .v • . 1 - . J . ja mažesnes bendroves, at-liai, o tų gaminiu vartotojai ’3 .„s Lml obia hkdamos ta ar kitą mažesni
užsakymą.. Pav. Lockheeduž žemės ūkio gaminius tu

ri mokėti brangiau.
Įdomus ir kitas dalykas: 

yra mielai priimami valdžios 
primokėjimai, bet atmetama 
federalinės valdžios siūlo-

bendrovė. gavusi užsakymą 
pastatyti 041 Starlifter lėk
tuvus. tuo užsakymu pasida
lino su 1,200 mažesnių bend-

ma pagalba neturtingiesiem, 1 ov
nes, ją priėmus, tektų ir vie- i Nemažai gauna ir univer- 
tos valdžiai savo dalį pridė- ritėtai už jų atliekamus tvri- 
ti. ! mus. Štai Mass. technologi-

Kongresmanas Findlev iš Jos institutas gavo $124 mik,
Illinois paskelbė, kad 425 J»hn HoPkins — 558 .J™}- 
apskritys 29 valstijose atsi- labo tyrimams išlei- 
sakė skirti ir dalinti maistą ; džiama per 7 bil. dolerių, 
beturčiams, o tų valstijų;
žemdirbiai gavo iš valdžios į Kaikurios net dideles b- 

i 2 bil. 400 mil. dol. pašalpos.! vės krašto apsaugos užsaky- 
Pav., Texaso žemdirbiai mais ir laikosi. Pav., Thio- 

minėtos federalinės pašai- kol Chemical bendrovės 96 
pos gavo 457.000 dol.. o 99 G pajamų sudaro Pentago- 
apskritys iš 254 atsisakė no užsakymai, Nevyport 
šelpti neturtinguosius. Kan-
sas valstijoje, kurios žem-

iš valdžios milžiniškas su-
» : mas, 83 apskritvs iš 105 vi-

šita grazuol. Sharon S,tas A-j „esjrū ina neturtinCTo- 
danis ketvirtadien, šiuo Įmeta, siug sušel y maist0 duk. 
išplaukė is Yokonomos (Japoni-;
joje) uosto, pasiryžusi pasiekti1
už 6,000 mylių esantį San Die
go uostą Kalifornijoje.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

II Vatikano susirinkimo' 
dokumentai, popiežių kal
bos ir raštai, III dalis. 359 
psl., išleido Krikščionis gy
venime, spaudė Lietuvių En-

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

.‘“įka, Gražina Tulauskaitė, 
ra geros pneziu- 12? R Raina $2 00

Į AUKSINIAI RAGELIAI, 
Pastaruoju laiku norima; lyrika, Pranas Naujokaitis, 

į cigarečių reklamas labai su-į 64 pgR> Raina §2.00.
, varžyti arba gal ir visai pa-! EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, 
, naikinti. Bet kova prieš ta-; Steponas Strazdas, 159 
; baką nėra lengva, nes jo au- j psl kaina §2.50.
! ginimas ir vartojimas vra ir į gERKŠNO SIDABRAS, M 
| labai didelis faktorius sa- Vaitk , kaina

j lies ekonominiame gyveni-' $ j 1
i ™e- Iš tabako dūmų susiklos-• ąjetu VINGIAI. Alf. Ty- 
, to valdžiai bihonai dolerių; fuoii i;6 R Raina

pajamų mokesčių pavidale,’ T Tr R ’ nv q ,
o tabako pramonė suteikia, ° Au.boc iv ,.či ’dk 
darbo taip pat milionam Į- ' 
vairių šios srities darbinin-i 
kų ir specialistų.

News Shipbuilding and Drv 
Dock bendrovės — 90G , 

dilbiai taip pat veltui gavo' Lockheed — 88V , McDon-

žodžiu, aiškiai pasitvirti
na sena teisybė: sotus alka
no neužjaučia.

CELIBATO REIKALAI

BRAZILIJOJE

„Turėdami galvoje, kad 
arti 700 Brazilijos kunigų 
per praeitus trejus metus 
metė kunigystę ir kad 80 
nuošimčių Brazilijos kunigų

nell-Douglas — 75% ir tt.

Kurios valstijos gauna 
daugiausia karinių užsaky
mų? Pirmoje vietoje yra Ka
lifornija, kurios bendrovės 
tų užsakymų gavo per metus 
net $6 su puse bil. Antroje 
vietoje yra Texas — $4.1 
bil.. toliau eina New Yorko 
— $3.5 bil., Conneeticut — 
$2.4 bil. Po daugiau nei bili- 
oną gavo Pennsylvanija, 
Massachusetts, Missouri, N. 
Jei-sev ir Indiana.

ciklopedijos spaustuvė, 361, ‘id J? L- - f*W. Rroarhvav S„. Boston.! ?Ęda"^1,n^7

. vyskupai nutarė liepos mė-
. ... .. . - nesi sušaukti susirinkimą.
Au.tr.hj0. Iitu.rn.bn., Praį.esta anketa parodai.

W. Broadvvay. So. Boston, 
Mass. 02127. Kaina $4.

mokyklų mokytojų konfe- kad daugumas kunigų nori
do ALB Krašto Kultūros Ta-'
ryba

Čia yra A. Ki aušo, A. Ka-

Pabrinkti šeimynišką gyve-

KETURI PERVERSMAI 

PER DEVYNIS METUS

Vakarų Afrikoj tarp Ga
nos ir Nigerijos yra Daho- 
mey respublika, kuri nepri
klausomybę tegavo prieš 9

nimą. Iš 1967 metais pasi- metus. Joje gyvena pustre-
traukusių 270 kunigų 144! čio miliono gyventojų, visos 
apsivedė „be pranešimo“.' valstybės metinis biudžetas 
Paskutiniais dviem mene- vos 32 mil. dol. Taigi, maža 

E. Jonaitienės. K. Kava- siais Bažnyčia netekusi dvie- ir atsilikusi valstybė, bet 
liausko, J. Janavičiaus pra- Į jų žymių dvasininkų —do- perversmų požiūriu ji labai

razijienės, J. Grigaitienės,

Aliaska. Geologai išaiškino, priešinga, kad Japonijai bū- nešimai ir konferencijos re-; mininkonų teologo tėvo Ca- pažangi: ten per tuos kele- 
kad ten yra didžiulės naftos tų sudalytos sąlygos tokiam zoliuciios. Knvga namošė rao ir sociolotro Chicco.“ rius metus jau buvo 4 per- 
ątsargos. Jos taip pat daugį sumanymui Įvykdyti.

zoliucijos. Knygą paruošė rao ir sociologo Chicco.
A. Krausas. t (Naujienos, 1969.5.10) versmai.

i HUMORAS LENKIJOJE
į

— Tėte, kas išgalvojo ko
munizmą?

— Mokslininkai, vaikeli. 
— Tai kodėl jie jo pirma! 

neišbandė šunim ir žiurkėm?
* * *

Atsimenate, kad Lenkijoj 
1968 m. uždraudus cenzū
rai vaidinti Adomo Mickevi
čiaus

nas Mekas, 32 psl., kai
ria $1.00. 

i DERLIAUS VAINIKAS, J. 
Mikuckis, 359 psl., kaina 
$2.50.

CHAPEL B.. Algimantas 
Mackus, 64 psl.. kaina $3.

SIELOS BALSAI. J. Smals- 
torius. 221 psl. kaina 75 c.

VYNUOGĖS IR KAKTŲ- 
SAI. Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl., 
kaina $2.00.

,! SIDABRINĖS KAMANOS, 
Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys, 94 
psl.. kaina $2.„Vėlines“, kilo dide- . 

lis studentu bruzdėjimas.• DUDENS SAPNAI, Kotry 
Tada Lenkijos komunistų nos Grigaitytės eilėraščiai, 
vadas Gomulka pasikvietė į premijuota knyga, 80 ps’...
vidaus reikalų ministrą Mo- 
čarą ir sako:

— Ar tu, drauge, negali 
iškviesti šito Mickevičiaus 
ir ji priversti padalyti savo 
veikale tokiu pataisų, kad 
jis geriau atitiktų mūsų par
tijos liniją?

— Bet kaip. mielas drau-

kaina $2.00.
AUKOS TAURĖ, 

Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai Įrišta, kaina... $2.50. 

PLAUK, MANO L.AIVEU, 

Petro Segato eilėraščiai,
]J1 psl.. kaina......... $2.00
SU DAINA, 392 liaudies

,.asio

,r. , . damos ir kaikunu autoriųMickevičius jau miręs. + \ •J y eilerasciai. tapę dainomis.
Surinko Gražina šimkonie- 
nė, 128 mažo formato psl., 
kaina $1.00.

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

ge.
—Tai negerai. Jūs, drau

ge Močarai, visada pasisku
binate, — jam pastebėjo Go
mulka.

» ♦ •

Senelė, eidama Varšuvos 
gatve, paslydo ir parvirto. 
Tai pastebėjo Gumulka ir 
padėjo jai atsikelti. Senutė, 
žinoma, padėkojo, o Gomul
ka jai sako: ' ■

— Norėdama pareikšti sa-

GERA PROGA
-H •; i K/-1. • j 1• 1 i ■ i - i ■

Žymiai papiginta kaina 
, , galite įsigyti idomius prel.

yo padėką, tamsta turėtum j K Končiaus atsimi nimus 
Įstoti Į mūsų partiją. • iš Balfo veiklos. Knyga tin-

Senutė su pasipiktinimu z Ra jr dovanoms, gražiai iš- 
atrėžė: j ]ejsta, daug paveikslų, 404

— Ne, to jau nepadarysiu. ’ psl., kietais viršeliais kaina 
Jūs matėte, kad aš parvir- $4 (buvo $6), minkštais $3 
tau, bet... ne ant galvos. J (buvo $5).
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

"" * ■"t—

STASYS MICHELSONAS

IR SKURDAS

(Tęsinys)
’ r

AZIJA“
f f a

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamieji,

Paskaitęs ”Kaip mylėjosi 
Stasys“, kur minimas Anta- i 
nas Vanagaitis, ir aš prisi-1 
miniąų anuos laikus, kada 
man teko šu jito daug veikti. į 
Jis atvyko j Ameriką kartu 
su Dikiniu. Dineika ir Al- 
šausku. dabar tebevargonau- 
.jančiu Amsterdame, N.Y.

Man teko artimai bend
rauti su Miku Petrausku,

— Maik, šiandien aš atė- spaudos, nei veido išvaizda
jau pas tave su nauju rei- neparodo žmogaus paskir- 
kalu. I ties. Juo labiau delno lini-

— Gerai, tėve. jei tas rei- jos negali parodyti, kad ož-
kalas praktiškas, galim ji ka pastips. Jeigu ji pastipo, 
pasvarstyti. i tai galėjo būti tik toks daly-

— Jes, vaike, praktiškas.! kų supuolimas, o ne čigonės 
Aš girdėjau, kad i Bostoną* pranašystė.
atvažiavo čigonų klumpani-i — Nu, gali būt, Maiki 
ja ir atsivežė gerų varažbit-į kad visa tai yra. kaip dzūkai 
kų, ką iš žmogaus delno gali sako — zababonai. ale aš 
išburti visą ateitį. Nu. tai nu-

• Aukščiau matėme, kad išlaisvintiems vergams švies
ti buvo įkurtas federalinis Freedmen’s biuras. Nors Jis vei
kė vbs tik penkerius metus, nes pietinės valstijos visokiais 
būdąis jį sabotavo^ vis dėlto ir per tokį trumpą laiką jis 
įkūrė apie 4,00 mokyklų, kurių tikslas buvo paruošti mo
kytojų, kurie'paškui galėtų šviesti buvusius vergus. Buvo lantanu Sodeika, Antanu 
manomą, kad pamokyti negrai galės greičiau išmokti Kvedaru, Strumsiu ir kitais. Į 
amatų ir imtis pelningų verslų. Patys negrai tikėjosi net 
kapitalistais tapti. Abram L. Harris parašė ir knygą:
”Negro as Capitalist“. Didelį entuziazmą buvo sukėlęs ir 
kažkoks Booker T. Washington, aukštesnio mokslo raga
vęs negras. Jisai įtikino juodus savo tautiečius, kad vi
siems reikia sudėti savo centus ir dolerius, sudaryti kapi
talą, ir tuo kapitalu paimti jau gyvuojančias biznio įmo
nes : tada patiems jau nebereikėsią darbo dirbti. — dirb
sią pasamdyti darbininkai.

Šitam tikslui siekti 1900 metais buvo įkurta ir Nėgių 
Biznierių Sąjunga, kurios skydai pradėjo visame krašte 
smeigti „bankais“ vadinamas kasas ir rinkti pinigus. Vienu 
laikotarpiu tokių ”bankų“ buvę jau apie 50. Jie skolino 
negrams pinigus įvairiems verslams steigti. Bet tie verslai 
buvo smulkūs ir tik vietinio pobūdžio, būtent: nedidelės 
krautuvės, numirėlių laidojimas, plaukų kirpimas, nuosa
vybių nuo ugnies draudimas ir kt.

Dabar pažiūrėkime, kaip tiems bizniams sekėsi.
Kaip tik tuo metu buvo išrasta ’cotton gin“ vardu 

pavadinta mašina medvilnės sėkloms nuo medvilnės plau
kelių atskirti. Pirma tą darbą atlikdavo negrų rankos, to
dėl dabar tos rankos pasidarė jau nebereikalingos, ir daug 
nėgių neteko uždarbių. O tie uždarbiai buvo tokie menki, 
kad ir tie. kurie dar dirbo, vos uždirbdavo po 75 c. dienai.
Todėl susidarė tokia padėtis, kad pačios negrų masės ne
galėjo saviškių biznių palaikyti, o baltieji juos boikotavo.
Ir todėl tie bizniai pradėjo bankrutuoti.

Tačiau tie, kurie išsilaikė, su laiku prasigyveno ir pra
lobo. Tokius pradėta vadinti jau „juodąja buržuazija“. Jų 
vaikai pradėjo lankyti aukštesnio mokslo mokyklas, atsi
rado „juodasis elitas“, teisininkai, rašytojai, o daugiausia 
kunigų.

Tačiau juodųjų masių gyvenimas nepagerėjo. Prie-

Štai aš jau baigiu 86-sius 
metus, bet dar atsimenu tą
„Kai mylėjosi Stasys“ dai
ną. Aš dainuodavau taip:

Metų trisdešimt turis 
Jaunas ir dailus Stasys 
Susitiko vieną dieną 
Mergužėlę grėbiant šieną. 
Kai bučiavo ją Stasys, 
Jiems giedojo vieversys. 
Nuo to laiko jam ir jai 
Tinka ta daina tiktai.
La, la, la, la, la, la,
Tinka ta daina tiktai.

Dar ir kita A. Vanagaičio 
daina buvo dainuojama:
Kai aš turėjau šyvą kumelą. 
Jojau lankyti savo mergelą.

Oi Ii, oi la la 
Oi Ii, oi la la.
Jojau lankyti savo mergelą.

Marocco uoste Sali plaustas, vardu Ra (Egipto saulės 
dievas) pasiruošęs plaukti per Atlantą, kad įrodytu, jog 
egiptiečiai tai galėjo padaryti ir prieš 3040 metu. Jo ka
pitonas yra norvegų tyrinėtojas Thor Heyerdahl. kuris 
1947 m. dideliu plaustu perplaukė Ramųjį vandenyną.

nių, kurie žino, kiek aš gel
bėjau ir Mikui Petrauskui. 
Ir ne tik Bostone, bet ir Nevv 
Yorke, pradedant 1908 me-' 

Mano šyvoji, kai ją pamatė tais. Daug jo buvo dainuota

eikim ir mudu — tegul pa 
sako. kas mudviejų laukia, 
laimė, ar nelaimė.

— Tai yra čigonų verslas, 
tėve, lengvatikių žmonių 
apgaudinėjimas. Turėtų bū
ti sarmata tokiais dalykais 
tikėti.

— Vot, aš ir mislinau, kad 
tu taip pasakysi. Ale aš, 
Maiki. žinau, kad čigonkos 
pasako teisybę — atspėja 
viską. Jessa !

— Ne, tėve. žmogaus atei
ties niekas nežino; juo la
biau negali to žinoti tamsi, 
ignorar.tė čigonė.

— Nesisprečyk, Maiki, ba 
aš ilgiau ant šio svieto gyve
nu ir daugiau žinau. Dar ir 
šiandien atsimenu, kaip či- 
gonka Lietuvoje išvirozijo 
man teisybę. Pažiūrėjo i del
ną ir pasakė: „Tavo namuo
se bus smertis“. Ir tikėsi ai 
ne, smertis atsitiko. Už pu
sės metų pastipo mūsų ož
ka. Nu, tai pasakyk, kaip 
dabar gali tvirtinti, kad či- 
gonka nieko nežino?

— Tėvas turėtum žinoti, 
kad visame pasauly nėra to
kios ožkos, kuri gyventų am
žinai. Kiekviena jų nugaišta 
arba būna papiauta. Bet jo
kia čigonė negali žinoti, ka
da bus ožkai galas.

— 0 kodėl negalėtų? Juk 
delnas yra pilnas visokių 
raukšlių ir linijų. Ir kiekvie
no žmogaus tos linijos kitaip 
surangytos. Tą žino ir poli
cija, ir kiekvienas vagis, to
dėl eidami seifų rubavoti 
plėšikai visada užsimauna 
pirštines, ba jeigu pliką ran
ką kur pridės, policija raida-

zababonus tikiu. Vot, aš ga 
liu tau pasakyti tokį prajovą.
iš savo jaunų dienį Tas ir-1 ,aimę> virto karčiu nusivylimu
Svlj.3°Atžmenu k’a’ipSten j Pradžj° buržuazijos“ neapkęsti. Esą, jai rūpįs tik

MteTSSrSi uždarbių, negnū bedarbiai pradėjo kitu- 

ir nieko nebijojau T;.igi tais traukti į pramoningą Šiaurę kur jie vaizdavosi įasią 
žergiu sau keliu ir mistinu į „pažadėtąją ž< me“, kaip žydai tikėjosi rasti laimę, bėg- 
kaip man pasiseks. Ogi žiū j darni iš Egipto vergijos į Kanaaną
riu, skersai kelią slenka juo •'

■a’ šingai. jų skurdas pasidarė dar didesnis, negu pirma buvo. 
'*4 Turėtos aukštos viltys, kad švietimas ir nuosavas biznis 

beturčiai negrai

Tuoj išsigando, ausis pasta
tė.

Oi Ii. oi la.
Tuoj išsigando, ausis pasta

tė.
Ir dar viena daina: 

Pasakyk, mergele pasakyk, 
t Į • ! jaunoji.

Kas yra lengvesnė už povo 
plunksnelę? 

Bernelio rankelė ant mano 
krūteliu

ir suvaidinta, bet neprigijo 
Brooklyne, nuvažiavo į Chi- 
cagą ir ten didelio pasiseki
mo neturėjo, tik Bostone ga
lėjo gyventi.

A. Vanagaitis sugebėjo 
Chicagoje įsikurti, tik paly
ginamai jaunas numirė. O 
aš štai baigiu 86-sius metus 
ir atrodau kaip 48 m... Į

Garbė bostoniškiams, kad
Tai yra lengvesnė už povo į pagerbė muziką Julių Gai- 

plunksnelę.1 delį. Neteko man jo sutikti 
i ir susipažinti, bet jo chore

Menininkams sunki buvo (jar 
gyvenimo pradžia Ameriko
je. Man teko daug jiems pa
dėti. Bostone dar yra žmo-

norėčiau dainuoti.
K. B. Kraučiūnas

Miami. Fla.

I

das katinas. Kad ir atv- žna< 
buvau, ale vistiek jL.rka 
pasišiaušė. Nugarkaiilii; per
ėjo šiurpulys. Al. mm.riv 
pats sau parodyt, k:, d ka
tino bijau. Pei-giž<-gn< j u ii 
žergiu toliau. Nueini; t»ric 
svirno, kur merginu iiuėjc 
miegoti, ir lendu pr.. 1 u.gą. 
Bet pasirodė, kad tą nakt 
tenai būta jos tev... h „o ,is 
duos man kuolu p« ’ \ą.
tai tik žvaigždes iš ai ių pa 
sipylė.

— Ar tėvas vadini uu za 
babonais”'?

— Jes, Maiki. Matai, juo
das katinas buvo blogas 
ženklas. Aš nenorėjau tuc 
patikėti, užtai ir gavau pei 
galvą.

— Tėvas būtum gavęs pei 
galvą ir be to katino. Ta; 
pamoka, kad naktimis nerei- 
kia pro langus landžioti.

— Aš tau pasakysiu, kad 
ir tavo pamokslas man ne
reikalingas. ba dabar aš to
kiais zbitkais jau neužsiimu 
O kad ir norėčiau, tai vistiek 
per langą lįsti negalėčiau, 
ba Amerikoj tokių svirnų 
nėra, kur merginos guli. jčia 
kitoks parėtkas. čia yra u- 
teliu, moteliu, armobilių ir 
bušių. Ale nekalbėkim anie 
tai, ba iš to nėra jokio pažit-

i „
Šiaurės sąlygom buvo geresnės. Baltosios buržuazijos 

eimos ieškojo savo namams tarnų, o farnn riams reikėjo 
darbininkų. nes nu » 1914 meta labai sumažėjo emigracija 
iš Europos i r u'iii'riai mėgdavo samdyti sunkiems dar
bams ateiviu.o D..bai jit pradėjo samdyti n. grūs, tačiau 
visi negrai negalėjo fannose sutilptią nes jų privažiavo la
bai t.uy l<Mle| eeiKėlo ieškoti vietos miestuose. Ir 1960

gat

vei juos suseks, šitą sekretą,! ko, todėl pasakysiu tatfgud 
Maiki. žir.o ir čigonkos. bai.

— Tėvas čia sumaišei.! — Palauk, tėve. kur'taip 
kaip sakoma, žirnius su ko--skubi? \ '
pūstais. Iš delno ar pirštų! —Einu pas čigorką. Mai 
nuospaudos žmogų galima, ki. Gavau lapeli sū pakvie- 
atpažinti, kaip ir iš jo veido timu. Sako, gera val ažbitka: 
nuotraukos, bet nei tos nuo- už pusę dolerio visą žmo

metų cenzas parodo, kad New Yorko valstijoj tais me- Richardas Lee Tngleris policijos 
tais buvo jau 1,477,511 negrų, o pačiame mieste — milio- valdininkų lydimas surakintas į 
nas su viršum. J Kaliforniją susitelkė 883,860 juodųjų Oklahoma City, Okla.. teismą, 
bedarbių; į Illinojų — 1.000,000 ir t.t. Lr visur jie rado tik Jis kabinamas už šešias žmog- 
skurdą ir vargą. Ne tiktai sunku buvo negrui gauti darbo.
bet sunku ir pastogę susirasti. Ir lūšnynuose jiems buvo 
prieinamos tik tokios lindynės, kurių niekas kitas neim
davo. O nuomos buvo nemažesnės, kaip baltaodžiai mo
kėjo už geresnes patalpas. Todėl į vieną butą dėjosi po 
dvi ir tris negrų bedarbių šeimas. Čia ne tik vargas, bet į 
ir ligos. Pavyzdžiui, Chicagoje negrai sudaro 20 nuošim-! 
čių gyventojų, bet iš visų Chicagos džiovininkų negrai į 
sudaro 33 nuošimčius. Tai miesto Public Health Service' 
rekordas. Ligos negruose plinta ne tiktai dėl stokos mais-j 
to. bet ir dėl labai nesanitarinių sąlygų tokiose lindynėse, j 
dėl stokos ventiliacijos.

Dar vienas pavyzdys: kai 1956 metais Chicagą smo-’ 
gė polio epidemija, tai iš jos paliestų aukų 61 nuošimtis 
buvo tn-gių;

Nusipirkti namą mieste negras negalėjo, nes neturėjo • 
pinigų, o bankai neduodavo negrams paskolų. Ir kur tik1 
negras kreipėsi, ieškodamas kokios pagalbos, visur jis at
simušė į neapykantos sieną. Todėl jų rašytojas James 
Baldwin rašė: „Jei dalykai eis taip toliau, tai greičiau vi
sa Afrika bus laisva, negu mes čia galėsime gauti niekingą' 
puodelį kavos“.

Gardner Taylor, kitas negrų rašytojas, pasakė dari 
geriau: „Negrui Amerikoje nėra bloga, jeigu jis nėra A- 
merikos negras. Kai atvažiuoja negras iš Afrikos, tai pre
zidentas tuojau kviečia jį pas save į svečius. Bet nėra |
Amerikos negro, kuris būtų svečiavęsis Baltuosiuose Rū-1 
muose.

Rašytojas Luis Lomax sako. kad Baklwin ir Taylor!
rr • •, FBI ieškomas Ed^ard Lee Dul!kalba uz visus Amerikos negrus. Tai esąs gilaus įžeidimo . .

n-kartus nusivylimo balsas. Tuo skausmu esąs pagrista* „roNmu P.„„sv|vllni u„iver 
visas negrų sukilimas, visos riaušes. Negi ai nori būti lygūs ,ilet„ ,ludeolRi Kathr.n k»- 
su baltaisiais, nors šiuo klausimu jų pažiūros skiriasi į dvi kjns Jįs saV(> auka 
srove3. Vieni laiko save Atlanto kultūros vaikais , o kiti tėvas sumokėjo ,..m sitMioo 
vadina save 'juodaisiais muslimais“. Trumpai aptarsime sumą. Nusikaltėlis 5 CGIU14 
vieną ir kitą. kartų buvęs suimtas ii baustas

(Bus daugiau) : Įvairiose valstijose.

į-; — Bet. tėvas tu knygų ne-ii i k- -»l.<1

jei kaiir
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A .i patariu lIvlU 
B t dš m l iu žinoti.

/ įlieti uc ensiu. Ol

ėto i ky.
V ž n ,i !e« . , kad nei

da viii'a. n galėti^ t< pasą 
ky u, • ką jau bekalbėti apie 
kokią uiiiisuolę čigonę, lai 
viena. O antra, kodėl tėvas 
no i žinoti, kada ateis gilti
nė su dalgia? Juk daug gė
liau to nežinoti.

Kodėl geriau nežinoti?
lodei, kad gyvenimas 

pasidarytų visai tuščias ir 
betikslis, jei sužinotum, ka
da mirsi. Gal net ir baisus.

— Maiki, jeigu aš būčiau 
bedievis, tai gal ir būtų 
smertis man baisi, ale kai 
dabar aš esu geras žmogus, 
priklausau prie Sčeslybos 
Smerties Susaidės ir kasmet 
atlieku velykinę pavydnas- 
tį, tai man bėra ko bijoti, 
galiu savo dūšią atiduoti 
Abraomui be jokios bhlnriės.
Velnias man^s nepaims, Sy? 

— Kas sakė. kad nepa
ims;/ « : ; f y ■

-r- Taip yra parašyta
šventose knygose,’ Maiki.-

iv i - skaitei
— O tu ar skaitei„
— Aš skaičiau.
— Nu. tai išvimzyk, kas 

ten pasakyta
— Tenai pasakyta, kad 

žmogus dar negimęs jau 
parduotas velniui. 9 

— O kas jį pardavė?
— Ieva su Adomu parda

vė, kai rojuje suvalgė už
draustą obuolį. Tas nusikal
timas bažnyčios dogmose 
vadinasi „pirmykštė nuodė
mė“. įkąsdami tą obuolį, jie
du užtraukė bausmę visai 
žmonijai. Ir ta bausmė labai 
sunki. Pirma Adomas su Ie
va buvo nemirtingi, ir nerei
kėjo nieko dirbti, bet dėl to 
vieno obuolio jie buvo pa
smerkti sunkiems darbams, 
ligoms ir mirčiai. O po mir
ties laukia pragaras.

— Ar tu šiur, kad toks ga
las laukia visų?
. — Ne, tėve. ne visų,
’ — Nu. tai pasakyk, kas 
nuo to laisvas?

— Laisvamaniai, tėve.
■f — begalimas daiktas, 
Maiki. Einu pas kleboną 
klausti' Gudbai.

žudystes, kurias padaręs Cleve- 
lande ir Columbus. Tingleris, 29 
m. amž.. buvo rastas dirbantis 
farmoje netoli Dili City, Okia., 
ir ten suimtas.
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MOTERŲ SKYRIUS
AUDRONĖ

Vardynos
Daugelis da Amerikoje nusiskundžia, kad nesą leng

va pasirinkti vardą naujagimiui, nes vieni tautiški var
dai esą perilgi, amerikiečiams visai neįmanomi ištarti, 
kiti — jau perdaug populiarūs. Todėl vis dainiau atsi
randa visokių amerikiečiuose labiau išplitusią vardų: 
Alice, Charles, Florenee, Henry, Ray, Thomas, Wulter 
ir t.t." įdomus feljetnninio pobūdžio rašinys "Vardynos“ 
Audronės išspausdintas “Tarybinėje Moteryje“ čia ir 
juoke atsispindi tikrovė.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Jaeąueliae Onassis (buv. Kennedienė) ir jos sūnus John 
F. Kennedy, jr„ St. Bernard arklių parodoje Gladstone..

Teisės patarimai 1 romanai
Advokatė Kr. M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytoją klausimus teise 
retkakUu. Tie klausiami turi būti bendr> 
iaforumridie pobūdžio. Klausimus ir u 
sakymus spausdinsime šiame skyriuj* 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivi 

skaityto jab.
prašome siųsti tiesiog i’-*

Jurgis Gliaudą, LIEPS
NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI premijuotas romanas, 
304 pus!., kaina $4.00.

Alė Rūta, VIENIŠI PA
SAULIAI, »v,manas, 2(55 psl. 
kaina 3.50.

D. Nendrė, AIDAS TARP 
'romanas,

165 psl., kaina $5.

Kaklo priežiūra

Dr. M. Šveikauskas, Attorney at Law,
Co-oųerative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Mase. 821 Ji

Klausimai . kuo nepasitiki, nei savo ad
Į vokatu, nei savo artima:

Malonėkite man atsakyti siais. 
i šį klausimą per Keleivį. E-j Massachusetts valstijoj

M^MttJ^Sr^'emtjnotas ro-
nanas, 279 psl.. kaina $3.50. 

Aloyzas Baronas, PAVA- 
ARIO LIETUS, 261 psl.,

;aina minkštais viršeliais 
2.o9, kieta s $3.7o.
Alė Rūta, ŽEMĖS ŠAUKS
MAS, 305 psl., kaina $4.00.

Viii«xa MIU-
DTAS PYTAS. l60pu«L, 

<aina $2.50. Gaunama Ke- 
'eivio administracijoje.

Jeronimas Ignatonis. LŪ
ŠIAI, 301 psk. kaina $3.00 

A.ndAus Valeckas. NE- 
1UNO SŪNŪS, romanas iš 
uvaikieeių ūkininkų sukili- 
no 193o ‘?6.. T komas, 280 
>sL. kaina $3.0<fr.

Andrius Valuckas, NE
TŪNO SŪNŪS. II tomas,
I2S psl. kaina $4.00.

Sallv Salminen, KATRY- 
NA, romanas, laimėjęs Šve- 
lijos literatūros premiją,
!91 p?!., kaina $5.00.

Petr. Tam lis, VILNIAUS 
RŪBAS. 495 psk, kaina 
ninrfštais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75,

Jursds Gliaudą, DELFINO 
KENKLE, premijuotas ro
manas. 234 psk. kaina $2.50 

Albinas Baranauskas, 
KARKLUPĖNUOSE. pre- 
■niiuotas romanas, 224 psk, 
kaina $2.50.

Į Kazvs Almenas. UPĖ f
RYTUS. UPĖ Į ŠIAURE, 
nrn^pąs T dalis..325 psk, II 
lalis 30? pek kiekvienos da. 
ies kaina $3 00.

Alė Rūta. KELIAS į 
KAIRE. premijuotas roma
ms iš JAV senosios kartos 
ietuviu gyvenimo, 248 psl., 
kaina $3.00-

Vvtautas Volertas. GY
VENIMAS YRA DAILUS.

tų gyvenimo, 242 psl., kai.
na $2.50 __

Vytautas Volertas, UPE 
TEKA VINGIAIS, romanas
232 psk, kaina $3.50.

Varvt Kavaliūnas. KAL
TI GIECMĖ. P’-emiiuntas 
emanas. 201 psk. kaina
•>2.50.

Karv<? Plečenis. PULKIM
ANT KELTU.... romanas iš 
kun. Strazdelio jrvvenimo.
H laida. 160 p>k kairia $2.00 

Glia- Ta <fkšNO 
5PARNIU SOSTAS, or pūli
uotas r(WrMV3$ i.' no’itinių 
migrantų gvvpnimo, 268 
si., kaina $2.50 
luobas Kr.’’ K'HiMkas. TIT. 
AGO L’GVS. premijuotas 
•manas. 205 pusk, kaina 
2.50.

Alovėj,* Be.rones: LIEP*
A» IR BEDUGNĖS, pre. 
dįuota? romanas, 279 psl., 
»ina $3.00.
Vv*i». utas Alantas: TARP 

’VIEJV GYVENIMŲ. 462 
įsi., kaina $4.50.
Juozas Švaistas: 21OB. 

•JAI PLAUKIA, romanas 
k’uv M. Rida-

L T1U.9 KOP, 233 pflt,

Mipfy-.., NTąrt»»olf«itis^ Us .
’EEia; negrįžta i •
CALNUS. 509 pusi., kaina 
‘5.00

Alov7a« vieni.
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

premi juotas romanas, 246 
psk, kaina $3.

nėra vadinamo “mental crv 
elty“, kaipo pagrindo skyry 
boms gauti. Tačiau, jei žm< 
na, pav„ sugeba įrodyti s 
savo daktaro pagalba, ka' 
jos. vyko elgesys yra paker 
kęs jo^ sveikatai/ ji,,ntfįųrė 
sunkuino gauti skyrybom? 
Be to, jei Tamstos vyra 
Tamstą muša “privačiai“ 
niekam nematant, yra patai 
tina po tokio įvykio nueit 
pas savo daktarą ir jam pa 
rodyti “žymes“. To užtektu 
reikalui esant. Jei kas girdė 
jo triukšmą Tamstų bute i 
no įvykio matė mėlynes ar 
ba kitokias žymes, — ir t< 
dažnai užtenka.

Aplamai, teismas never 
čia žmogaus, kuris nenor 
gyventi su “antrąja puse“ 
tęsti vedybini gyvenimą 
Niekas negali būti verčia 
mas mlėti arba suprasti sa 
vo gyvenimo draugą a- 
draugę, jei tos meilės nėra 
ir nėra noro bandyti vedv 
binį gyvenimą “pataisyti“

su Keleivio skaitytoja 
Mudu su vyru turime na

mus ir pinigų banke. Viskas 
yra abiejų vardu. Jei aš nu
mirčiau pirma, tai aš norė
čiau, kad pusė namų ir pusė 
banke turimų pinigų būtų 
atiduota mano vaikams. Ar 
aš galiu padaryti tokį testa
mentą, kad. man mirus pir
miau vyro, mano dalis būtų 
atiduota tam, kam aš paski
rto.

Skaitytoja
N. J

o oi
,uti >Tr Turime

Vėl visa šeima už vieno ilgo stalo 
giau jau septynetas, šeši mokame 
rjutartl, kaip pavadinsime tą septintąjį.

— Gražų vardą išrinkime, — tarė Remigijus, — to
kį, kad skambėtų. Gal, sakau, Aurelijus ar Lukrecijus. 
Tarsi jėga ištrykšta ištarus.

— Ne, reikia lietuvišką. Tegul būna Tauras! — pasa
kė tėtė.

— O jeigu užaugęs visai bus nepanašus į taurą, a? 
Kaip tada? Taurele vadinsi!

— Ir Iš viso — nereikia. Jeigu jau tuo vardu yra ka
vinė, tai žmogui netinka. Jokių čia taurų, net ingų, neg
ilų... Žmonišką vardą sugalvokite.

Red.

Kaklo oda labai plona, antroji pasmakrė, vakarai? 
kraujas e&ku&uoja lėčiau, nusipraususios patepkite 
vadinasi, odą silpniau mai-; kaklą kremu ir patapšnokite 
tina, ir ji greičiau sensta, i ji dvigubai sulenktu rank- 
praranda tamprumą. Ir mes! šluosčių arba servetėle, su- 
pačios dažnai tiesiog jį už- drėkinta pasūdytu vandeniu.

Jeigu ilgai sėdite pasilen
kusios — prie darbo ar kny
gų, — neužmirškite retkar
čiais atmesti galvą atgal, 
kad kaklas pailsėtų.

Kelis kartus per dieną e- 
nergingai padaužykite kak 
lą iš priekio ir šonų išvirkš
čia delno puse.

Rytą arba vakare paskir
kite penkias minutes specia
liai gimnastikai. Jei būsite 
nuosekli, po mėnesio ar pus
antro pastebėsite rezultatus.

Štai keletas pratimų:
Sudėkite rankas ant pa

kaušio ir paspauskite jomis 
galvą taip (tuo pačiu metu 
truputį pasipriešindamas), 
kad kaklas įsitemptų.

Sudėkite rankas po smak
ru ir taip lenkite galvą, nu
galėdamos rankų spaudimą.

mirštame. Veidą prižiūri

me — naudojame kremus, 
losjonus, kartais ir kaukes, 
o j kaklą nekreipiame dėme
sio.

Kaip prižiūrėti kaklą, 
kad jis neišduotų mūsų am
žiaus? Lenkų žurnalas ”U-— Jau žinau, — tarė tėtė, — Tebūna Darius.

— Ką? — pasipiktino Remigijus. — Kiek atsimenu rodą“ štai ką pataria: 
iš istorijos, Darius buvo persų karalius, kuris visus karus ; _
pralaimėdavo. Nevykėlis kažkoks. I Tepdami veiką maitinan-

Tėvas pradėjo karščiuotis.
— Jeigu vaikas ir toliau nori būti mano anūkas, tai t

čiu kremu, būtinai patepkite 
ir kaklą.

prašau surasti jam tokį vardą, kad tarsi priliptų prie kūno. Į Dažniau plaukite kaklą
Ir kad augtų kartu su vaiku. Ir kad tiktų ir jaunystėje, ir šaltu vandeniu — tai sustip

rina kraujo apytaką.senatvėje.
— Tinkamiausias būtų Virgilijus.
-ir Būtinai jums žymius dainininkus mėgdžioti. Tai 

gal Abdonas arba iš karto Kipras?
— O jeigu paaiškės, kad neturi nei balso, nei klausos?
—- O, lietuviškai išvertus, kaip bus? Nagi — dievo 

duotas. Nieko sau! Ir dar žinote, kas toks buvo Adeoda-1 N^iknnHnkit^ nevaikš
tąs? Ogi švento Augustino nesantuokinis sūnus. bokite panarinusios galvą-

— O pats ar šventasis?
Šito 'nežinau. Gal šventasis, jeigu tėvas buvo vysku

pas. Rata laikas įsiterpti ir man.

Nemiegokite ant aukštos 
pagalvės, tuo labiau ant 
dviejų — nuo to ant kaklo 
atsiranda gilios raukšlės.

visada laikykitės tiesiai, iš
kelta galva. Tai apsaugos Gulėdamos ant pilvo, at-
jus ir nuo dvigubos pasmak- meskite galvą kaip galima 

— Jokių čia man neaiškių vardų! Ir iš karto sakau—į rėš, kurią neretai turi netgi labiau atgal ir nulenkite ant
nebus nei 1 eosofas. nei Patricijus, nei Plutarchas. nei Eus- 
taehijos. net ir Žollo-Kiuri nebus, kol aš esu šito vaiko mo
tina. Jeigu jau nieko geresnio nesugalvojate. tegu lieka 
Joną? arba Petras. Tai bent nebus gėdos pasisakyti... 

Remigijus tik plykstelėjo raudonai.
Nekvailas aš, suprantu. Tau vis tas Džionis neišei

na iš galvos. Dvejus metus su juo tąseisi, nenuostabu, kad 
vaiką nori Jonu pavadinti.

Motina šoko aiškintų kad nieko tarp mūsų nebuvo. 
Paprasta vaikiška draugystė, tik tiek. O aš nutilau. Tegu 
sau žinosi. Nieko nebesiūlysiu. Tik pritarsiu arba atmesiu.

-A- Yra graži tradicija vaikui suteikti senelio vardą...

i Nereikia, — tarė tėvas. — Aš pats savo vardu ne- 
ntaa. O senelis Kaušpėdą irgi — Jurgis. Nekoks 
vardas. Sako, to Jurgio visai nebuvę istorijoje. KodU?'ne

pavadinti vaiko Vytautu arba Mindaugu.
— Ajau! Sušuk gatvėje ”Vytuk“ — tuoj penki ar 

šeši atsisuks. Pilna lr Mindaugų, ir Gediminų. Gal geriau 
Jaunutis arba Drąautia?

— O kai pasens, koks jis tada bebus jaunutis? Juok
sis žmonės. Drąsutis irgi, ko gero, gali nepasižymėti drąsa. 

— Na, o Gintaras? Ąžuolas? Bijūnas?
— Prašau be žolių ir be akmenų. Ar jau būtina žmo

gų vadinti medžių ir daiktų vardais?
— Gal Dobilas? Klausykit, koks gražus vardas: Do

bilėlis,..
— Fui! — tarė senelė. — Ana, vasarą kolūkyje klau

sau — gi veislinį jautį šaukia Dobilu, o eržilą —Ąžuolu. 
O jau karvės tai visos — Žibutė, Ramutė, Meilutė, Žvaigž
dutė. | .

teisingai teisingai! — sušuko Sigitas. — O šūnį 
J pirmiau vadino Hitleriu, paskui sako, juk gyvulėlis

niekuo nėįrfašikaltęs — ir dabar praminė Tvistu.
Tėtė nusišluostė išrasojusią kaktą. Remigijus pravėrė 

langą. Jau tris valandas rinkome vardą, ir nė iš vietos.
Senelė atsinešė seną kalendorių. Mama nirtulingai 

vartė kažkokio romano puslapius.
— Bonifacijus.
— Pui!
— Valeneijus.
— Eik jau, eik!

liesos moterys. Jei pasirodė kiūtinės.

Atsakymas

Kadangi visas Tamstų 
turtas yra abiejų vardu 
(jointly). vienam mirus, vis
kas teks kitam. Tada tas, 
kuris mirs paskutinis, galės 
turtą palikti, kam jis arba ji 
nori.

Jei Tamsta nori, kad 
Tamstos vaikai paveldėtų 
Tamstos abiejų vardu laiko
mo turto pusę. — tada priva
lai tą pusę turėti vien savo, 
o ne abiejų vardu. Tik tokiu 
atveju Tamstai būtų reika
lingas testamentas. Jei pini
gai ir namai yra abiejų var
du. — Tamsta neturi jokio 
turto, kurį galėtum kam ki
tam palikti. Beje, jei ir turė
tum turtą savo vienos vardu, 
reikia neužmiršti, kad, 
Tamstai mirus anksčiau, ne- 
m vvras, tam tikra dalis to 
turto tektų jam.

Kol

— Kristoforas.
— Liežuvis lūžta. Kažkoks keturių aukštų raizgalas.
— Elektronas.
Visi nusijuokė.
— Tai gal Aminochloridas? — vėl įsikišo Sigitas. — 
mažas, bus Chlorukas.
Tėtė įpyko ir išvijo Sigitą pro duris.
— Almaviva.
— Bet juk čia iš operos!

Klausimas

Mano advokatas man aiš
kina. kad Massachusetts 
aistrioje negalima gauti 
?kvrybu dėl “dvasinio žiau- 
umo“ (mental cruelty), bet 
ik dėl “fizinio žiaurumo“ 
<crue! and abusive). Advo
katas mane Įspėjo, kad, jp: 
aš neturiu liudininko, kuris 
■uate kad vyras mane sumu- 
^p, aš Tegalėsiu gauti skyry- 
bų. *

Man toks mano advokato 
aiškinimas skamba labai 
durnai. Koks vyras muš savo 
žmona kitu žmonių akivaizi 
’oie!

Prašau man parašyti, ar 
mano advokatas žino, ką 
kalba, ar plepa be pagrindo;

SMULKŪS PATARIMAI

J druskinę įberkite 5-1 < 
Grūdelių nevirtų ryžių —i 
druska nesulips į gumulus.

Krakmolydamos nosine? 
(pilkite į krakmolą keletą la 
šų odekolono, ir išlyginto, 
nosinės maloniai kvepės.

Valant silkes, piaustar 
svogūnus arba česnaku? 
rankos nemaloniai kvepia 
Todėl jas reikia gerai nu 
plauti šaltu vandeniu b 
muilo, paskui patrinti drus 
ka, dar kartą nuplauti šalt: 
vandeniu su muilu ir po t< 
nuplauti šiltu vandeniu si 
tnuilu.

<r

-

O

----- Tai kas. Ir Violeta iš operos. Nelabai netgi dora
buvo, o, žiūrėk, kiek turi pasekėjų. 9

— Vidurnaktis ateis begalvojant. Siūlykite ką nors 
rimčiau.

— Kad jums vis negerai. Gal Gandrimas?
— Nereikia. Gandru pravardžiuos.
— Taut rimas.
— Tai kad pavardė tokia yra. Nesusigaudys.
— Džiugas.
— Ausį rėžia tas “dž“... ir skamba lyg “žiogas“.
— Tomas.
— Pusė Anglijos vyrų Tomai. Taip. kaip pas mus 

Rimai.
— Tai gal .Simas?
Visi staiga nutilo, net ausyse pradėjo spengti. Nebe

buvo ko nei pridėti, nei atimti. Jokių priekaištų. Mama 
pasakė:

— Trumpas, lankstus. Simukas.
— Nenuvalkiotas, — pritarė Remigijus.
— Ir patroną turės, —- atsiduso senelė.
Tėtė nusišluostė prakaitą ir pažiūrėjo į laikrodį. Gin

čytis nebebuvo jėgų. _ __
— Važiuojam namo, Simai, — tariau miegančiam' tiki savo advokatu, pasiieš- 

aūnui. kok tokį, kuriuo paaitikė-

Massachusetts.

Atsakymas

Negaliu suprasti žmonių, 
kurie neturi pasitikėjimo sa
vo advokatais ir randa rei
kalo “patikrinti“ su kitu ad
vokatu savo advokatų kom
petentingumą. Be to, tai ir 
mane pastato į nepatogią 
padėtį. Jei Tamsta nepasi-

Juodaplaukė Saša Zajic, 20 m 
ami„ iŠ Ljubijanoa, Jugoslavi- 
jojo, buvo Rabato mieste. Maro
ke, išrinkta “Mins Europe“. Ji

Vardas, atrodo, lipte prilipo. tum. Kaikurie žmonės nie- yra buhaltere ir modeliuotoja.
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Visą amžių kovojusiam dėl darbo žmonių 
ateities

geresnės

dr. PUUI GRIGAIČIUI * 1r

mirus, jo šeimą giliai užjaučia
.i J

Lietuvių Darbininkų Draugijos Centro Komitetas
»« . • •» H j

Kun. Antanas Saulaitis

Lietuvių socialistinės spaudos {žymiam veteranui

dr. PIJUI GRIGAIČIUI
mirus, gilią užuojautą reiškia jo šeimai ir kartu liūdi

Keleivio patikėtiniai: pirm. M. Michelsonienė, 
M. Anestaitė, M. Strazdienė, V. Anesta, P. 
Brazaitis, N. Jonuška, S. Micheiseuas, J. Sonda, 
A. Valeika ir J. Vinciūnas.

Senatoriai yukilo 
prieš E. Kennedy

Šen. Edwarda« Kennedis. 
kritikuodamas prezidento 
politiką ir Vietnamo karo 
vadų taktiką, neseniai pa
reiškė, kad Vietname karo 
veiksmai vra be reikalo ple
čiami, kad be reikalo pultas 
ten vadinamasis Hamburge- 
rio kalnas, pareikalavęs apie 
50 amerikiečių gyvybių, o 
be to, ir erdvės programa su 
kelionėmis i mėnuli esanti 
tik lėšų eikvojimas, kurios 
reikalingos čia žemėje.

Toks io pareiškimas su- 
' kėlė dideli respublikonų ir 
net demokratų senatorių pa
sipiktinimą ir aštru atkirti.

Senatorė Smith pareiškė 
kad jis tarnaująs nenaudin
gam tikslui ir griaunąs savo

Ką tik gavome: Ekskursija į Lietuvą
•m ■ • i

t
a ‘ I

{žymiam lietuvių socialistų laikraštininkui, Naujienų 
vyr. redaktoriui draugui

dr. PIJUI GRIGAIČIUI
mirus, gilią užuojautą reiškia ja šeimai ir liūdi kartu 
su visais lietuvių socialistinės spaudas bendradarbiais

Keleivio redakcija

DR. PUUI GRIGAIČIUI

mirus, jo šeimai ir "Naujienų“ redakcijos štabui nuo
širdžią užuojautą reiškia

Lietuvių Darbininkų Draugijos 

Septintoji Kuopa New Yorke

Kun. Antanas Saulaitis, S.
J., įšventintas kunigu gegu
žės 17 d. Waterbury, Conn.

Naujasis kunigas lankė 
lietuvių pradžios mokyklą 
Augsburge. Vokietijoje, bai-
Fu • Prad5<«mo.« „ b prezidento Ken-
fcyklą ,r lanke Sacied Heart „edžio jdžj* 
gimnaziją Waterbury. 1961, natoriams gDresti ka<5 darv.
m. baigė Fairfield uhiversi- S**™™į ISo Uuke s2i 
tėte Čhtemijos stadijas Ba-
chelot of Science laipsniu. | kim? išvadin0 naiviuPir „a

vojinsu, o kiti dar pridėjo.melus Me^rirPa Tar’ dabar jis ga,fe

. J - kinti su '-iltim atsisėsti kadape 1963 ir 1965 m. studijavo . ident0 k6d 
Bostono Kolegijoje filoso- 41 ‘
fiją, įgydamas Master of ____
Alis laipsnį. 1966 m. tęsė
chemijos studijas toje pačio
je kolegijoje, o vėliau grįžo 
į Westono kolegiją studijuo
ti teologijos, kurią baigė Ba- 
chelor of Devinity laipsniu.

Lietuviškoje veikloje kun.
A. Saulaitis daugiausia dar
bavosi skautų eilėse. J skau
tininkus buvo pakeltas 1965 
metais.

Būdamas Bostone, vado
vavo skautų draugovei ir: 
mokvtojavo Bostono litua- 
nistinėie mokykloje, bend
radarbiavo lietuvių spaudoj

V
e s o

Sesuo Liuda Stulnienė ieško 
brolio Antano D^mulio iš Papi
lės piranijos. žiliu kaimo, gv 
venurio Seranton, Penu. Rašyti:

Lithuania. Akmenės rajonas. 
Papilės miestas. Torvgu gatvė. 

Liuda Stulpinienė

Vedybos
Tikra našlė vedybų tikslu no

ri susipažinti su gyvenimo drau
gu nuo 54 iki 60 metų amžiaus.

Gimusi 1914 m. liepos mene 
sį. Vidutinio ūgio. Ramaus bū

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos Centro 
Valdybos vicepirmininkui draugui

dr. PIJUI GRIGAIČIUI
mirus, jo šeimai gilią užuojautą reiškia

ALSS 60-ji kuopa (Bostone)

Įžymiam darbininkų gynėjui

dr. PUUI GRIGAIČIUI 

mirus, gilią užuojautą jo artimiesiems reiškia

Lietuvių Darbininkų Draugijos 21 kuopa

Liūdime netekę brangaus draugo .

dr. PUAUS GRIGAIČIO

Margareta ir Stasys Michelsonai

Pasaulio Lietuviu Bendruo-’dd, darbšti, švari hr. protinga, 
menės vardu lankė lietuvių Neseniai atvykusi iš Europos 
kolonijas Venecueloje, Bra-j Su pirmuoju laišku prašau pa- 
zilijoje, Urugvajuje, Argen-j“^rii ir gimimo datą. Rašyti:
tinoje ir Kolumbijoje. j P. O. Boa 533,

Kun. Ant. Saulaieio tėvai Hartford Main Pust Office, 
nuo 1950 m. gyvena Oakvil- 
le, Conn. Tėvas Ant. Saulai
tis šiuo metu yra Lietuvių 
Skautu Sąjungos Pirmi ios 
pirmininkas ir Skautų Aido 
redaktorius. Motina Ona 
Saulaitienė Lietuvoje moky
tojavo Šiaulių, Pagėgių ir 
Kauno gimnazijose, dėsty
dama kalbas. Sesuo Marija 
Jurgita yra vienuolė Nekal
tai Pradėtosios Marijos vie- 
nuolvne Putname. Conn. Ji 
yra ir jauniausios kartos po
etė.

Kun. Antano Saulaieio 
.primicijos Bostone bus šv.
Petro llėfuyiū parapijos baž
nyčioje.bfreelio 1 d;; Sekma- 

i. Ž vail. po pietų. ' 
inkime naujam kunigui 

sėkmės jo darbuose.
Vaišės So. Bostono Lietu

viu Piliečių Dr-jos salėje 
3:30 vai. popiet.

K. N.

Hartford, Conn. 06101.

Padėka

Dėkoju kunigams už reli
ginį patarnavimą mano mi
rusiam vyrui, pirmojo pasau
linio karo veteranui Valte- 
riui Gedvilai.

Dėkoju Stepono Dariaus 
legionierių postui nr. 317 už 
jo rūpestį ir karišką atsisvei- 
kinimą-Uu savo nariu.

Dėkoju So. Bostono Lietu
vių Piliečių Dr-jai už gėles ir 
pagerbimą mėnesinio susi
rinkimo metu.

Mano gili padėka visiems, 
pareiškusiems man užuojau
tą, aukojusiems šv. Mišias, 
atsiuntusiems gėlių ir daly
vavusiems šermenyse ir lai
dotuvėse.

Dėkoju laidotuvių direk

toriui J. Lubinui už nuošir
dų paskutinį patarnavimą.

Barbora Gedvilienė

Bostono
'ARENGIMŲ KALENDOMIS

Birželio 1 d. 2 vai. popiet 
šv. Petro parapijos brfoy- 
čioje kun. Ant Saulaieio, 
S J., primicija. Po mišių vai
šės Lietuvių Piliečių Dr-jos 
III-jo aukšto salėje.

Birželio 22 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Dr-jos III 
aukšto salėje Sandaros 7 
kuopos banketas Jadvygai 
Tumavičienei pagerbti.

Įsigykite ką tik gautas į- 
domias knygas:

Draugas don Camillo, 
įdomūs klebono ir vietinės 
komunistų partijos sekreto? 
liaus pasikalbėjimai, 216 
psl., kaina $3.

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

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

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

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

Varpas nr. 8, 206 psl., kai- įį 
na $2.50. ”

vyksta

r

LIEPOS 15 DIENĄ

Norint prie šios grupės prisijungti, patartina registruotis dabar.

Vietų skaičius ribotas — ne

Ekskursijos ir registracijosi jos reik^hTf rdp^s j .•

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
390 West Broadvray 
South Boston, Mass. 0212? 
Telefonas: 268-8761

NENUSIMINKITE!
Galima pagelbėti sergantiems 

reumato, rankų ar kojų skaus
mais, nutirpimo, jaučiant nuo
vargį.
REE-LEEF RUB mostis dau-J 

, gumai pagelbsti, Už tikrinam pa
sekmes, arba grąžiname pinigus

Siųskite $5, gausite vaistus 
su nurodymais.

ROYAL PRODUCTS 
North Sta„ P.O. Boa 9112 

Nesrark. N J. 07105

Rodant taikos norus,
nuostoliai didėja

Baltųjų Rūmų kalbėtojas 
pareiškė, kad vykstant tai
kos deryboms, JAV Vietna
me karo veiksmų neplečia, 
bet amerikiečių ir sąjungi
ninkų karo pajėgos yra pri
verstos vis smarkiau gintis 
prieš didėjantį komunistų 
spaudimą. Dėl to spaudimo 
jau ir taip padidėjo ameri
kiečių nuostoliai, gi priešini
mąsi mažinant jie būtų dar 
didesni. Taigi, tik gynybos 
sumetimais buvo užimtas ir 
jau žinomas Hamburgerio 
kalnas, kuris dominuoja pla
čią pasienio sritį ir iš jo gali-i 
ma prilaikyti komunistų pla-* 
nuojamą ofensyvą. i

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radij 

Programa Naujoj Anglijo 
ii stoties WLYN, 1360 t 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.. veikla sekmadie 
ainis nuo 1 flri 1:80 vai. du 
nų. Perduodama: Vėliausi' 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, musika, dai 
wa ir Magdutėa pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
Baltic Floriats gėlių ir dova 
jų krautuvą, 602 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna 
na* ir KeMvia

PALENGVINKITE MUSŲ 
DAMĄ

Kiek laiko ir pinigo šutau 
jai mielieji prenu 

toriai nelauktų, kol 
paragina mokėti, o pa 

tys, ba paraginimo, prie)
atsiųstų reikalingų sumų.

Esame labai dėkingi tiem 
kurie tokių raginimų nelau
kia. ir tikima, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant 
vis mažiau kebais tokių, lra- 

Cfikės ąiųsti primini-

rve
706 Ė. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127

IFARRAGUT
Bank

Ar skaitei 
šias knygas?

Asmenų, dievybių ir did- ! 
vyrių VARDYNAS, paruošė 
Anis Rūkas, 89 puslapiai, 
kaina $3.00.

Du mediniai ir trys geleži* 
niai kryžiai, savanorio An
tano Šukio atsiminimai iš 
nepriklausomybės kovų, 376 
psl., kaina $3.00.

Per giedrų į audrų, Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m. 
atsiminimų IV tomas, 272 
psl., kaina kietais viršeliais 
novelės, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50.

Inicialai po tiltu, A- Tūlio 
$3.75.

NULAUŽTA ŠAKA, tri- 
jų vaizdelių pynė. parašė 
Stasė Vanagaitė-Petersonie- 
nė, 81 psl.. kaina $2.

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 154 psl., kai
na $1.50.
LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas 

100 dainų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai 
na $4.50.

ŠVENTADIENIS Už MIES
TO, Mariaus Katiliškio F 

novelių, kaina $5.00. 
ANGLŲ KALBOS GRA 
MATIKA, 215 psl., kieti vir

sėliai, kaina..............$3.6’
NEPRIKLAUSOMOS LIE- 
TUVOS PINIGAI, Jono K.

Kario, 225 psl., kaina $5. 
RAŠTAI — STRAIPSNIAI 
ATSIMINIMAI, pSrašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusią
piai, kaina____ _ $3.00
Amerikos lietuvių politika, 

parašė dr. K. Šidlauskas. į- 
vadas dr P. Grigaičio, kai
na $1.50.

LAUMIŲ JUOSTA, Bro-
niaus Railos akimirksnių 
krorikų I dalis, straipsnių 
rinkinys, 348 psl-, kaina — 
$3.00.

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

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

-------- ------ — -- - .

PIGI, BET VERTINGA 
DOVANA

Tai H. Tautvaišienės iš
gyvenimų vergų stovykloje 
Sibire aprašymas anglų kal
ba "The Cemetery of Na- 
tions in the Siberian Tund
ra**, 112 psl., kaina $1.75.

Lietuvių kalba ta knyga 
jau išparduota. Ji labai tin
ka dovanoti kitataučiams.

patarnavimas

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—jau M met f tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams

8LA dldifamla lietuvių fratemalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes,SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milona dofcrią 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikaMagiaaaian 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.9€.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą — Ka. 
dovment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigua 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai

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

SLA—AKCIDENTALf APDRAUDA naudinga
amžiaus asmenims, rekomenduojama KetuvHkų 
klubą ir draugiją nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
)ės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—-kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipki^ 
. f. kuopą veikėjus,1, h ^ie plačiau paaiškina ap*/

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

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma

-•♦V
informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir . lietuviškuosius, 
įvyktus, deda dattft ir įdomių
ape vIuėM Ulūs^ visanmeninioaifiei'i kd^MiniiHbklaųniąNiąii^miaM 
Jame rasite įdomiu skaitytojų laiškų.- skyrių, kuriame laoįija-, 
me abipusių pasisakymą ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsą iš- 
ei v įjos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbiu bei idėją, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se $8.00 
Adresas:

7722 George Street, luSalIe-Montreal, 690. Qnebec, CANADA

At
Sfcib

v
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Vietines žinios
Adv. dr. M. Šveikauskienė Į Išvažiavo tėvų kapų

-J
‘JAV AvkščUuūjųuc t«w»£«

I .
aplankyti

Į Advokatė dt"..MąrįjaŠ>vei-, 
tkauskienė, Keleivio teisių 
|sky riaus vedėja, šiomis die
nomis gavo teisę ginti bylas

į.tir JAV Aukščiausiame teis
me.

Sveikiname adv. dr. M. 
Šveikauskiene!

Alto susirinkimas

Ketvirtadieni, gegužės 29 
d. 7:3C vai. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Dr-jos patal
pose bus Amerikos Lietuviui 
Tarybos susirinkimas, kuria- • 
me kviečiami visi nariai da- j 
iyvauti. 1

Margareta Michelsonienė; 
su savo broliu dr. Antanu 
Kapočium išvažiavo į She- 
nandoah. Pa., savo tėvų ka-; 
pu aplankyti. Gris po Miru
siųjų Atminimo dienos.

Auka vietoj banketo

Dr. Genė ir Antanas Sta- 
pulioniai. nedalyvavę Bosto
no Lietuvių Piliečių Dr-jos 
keltuvo atidarymo bankete, 
keltuvo fondan paaukojo 10 
dolerių.

Draugijos vardu A. ir G. 
Stapulioriams nuoširdžiai 
dėkiųu už auką.

Antanas Matjoška,
sekretorius

Svečias ii Vokietijos

Praeitą savaitę mus ap
lankė Romas Šileris, vienas 
iš veikliųjų Vokietijos jau
nųjų lietuvių socialdemokra
tų.

Jis. baigęs studijas ir 
prieš pradėdamas savaran
kų darbą, pasiryžo aplanky
ti JAV savo gimines ir susi
pažinti su šio krašto lietuvių 
gyvenimu bei savo profesi
jos darbais, kaip jie čia, A- 
merikoje, organizuojami

Tai jaunas lietuvis, kuris 
gyvai domisi Įvairiomis mū
sų politinės ir kultūrinės 
veiklos sritimis, be priekaiš
tų moka lietuvių kalbą ir ga
lėtų daugeliu požiūrių būti 
pavyzdys mūsiškiam jauni
mui.

Nauja lietuviška įstaiga Mirė Viktoras Kapočius

Albina ir Bronius Uteniai, Pirmadienį, gegužės 27 d. 
gyvenantieji Dorchestery. šį 5 vai. ryto Carney ligoninėje Į 
sekmadienį, birželio 1 d. 2 mirė Lietuvių Enciklopedi- 
val. popiet atidaro savo nau- jos leidėjo Juozo Kapočiaus 
ją nekilnojamojo turto'par-,; brolis Viktoras, jau ilgesnį 
davimo ir pirkimo tarpinin- laiką siigęs širdies liga. 
kavimo ir butų nuomavimo b .
įstaigą — A.B.U. Re«ltv,:,.V el,lo.T ■>;Lu'
Apartments for Rent, So. bln0 įstaigoje.

Bostone, 507 E. Broadvvay Vietoj gėlių galima paau-1 
(G gatvės kampas, prieš Roti atitinkamiems kultūri- 
Minkų krautuvę). niams fondams pagal laido

tuvių Įstaigoje esanti sąrašą.

1 w

Linkime R. Šileriui grįžti 
į Europą kupinam gražių į- 
spūdžių.

antradienį, trečiadienį ir tą. savo spalvingu charakte-
ketvirtadienį nuo 7 vai. vak. 
Laidojamas penktadienį 9 
vai. ryto su pamaldomis šv. 
Eulalijo bažnyčioje Win- 
chestery Nekalto Prasidėji
mo R. K. kapinėse Lavvren- 
ce. Mass.

nu ir talentu ryškiai išsiski
riantį iš visos eilės net žy
miausiųjų mūsų asmenybių, 
nesutelpantį į jokius kasdie
ninio žmogaus rėmus. Prele
gentas vaizdžių žodžju ir 
kūrinių citatomis apibūdino

Įj

Žiūrėkite, ką jūsų ”sci»<>s mados** šeimos bankas duoda

• Nuo įdėjimo dienos

• Be įspėjimo iš anksto

• Kas mėnuo priskaitoma

• Už visus indėlius moka
5b

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

South Boston Savings Bank
ALFRED W. ARCHIBALD. PREZIDENTAS

460 We»t Broadvvay,, 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. Shailna ir adv. Jonas Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. 

Turtas (Assets) virš S132.000.000
■ ■ ft • -S- —— 4. —— 4. —:

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broadway So. Boston, Mass. 02127

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

Skambink ite

268-4662

K The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 
eeptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit j lietuviškų vaistiaų.
Sav. Emanuei L Roeengsrd, B. S., Reg. Pharm.

S82 a W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių. SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6620

Nuo 9 rak ryte iki 8 vsL v„ išskyrus šventadienius ir

Dažau ir Taisau
Namus iš Įsuko Ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisau. 1

viekų, kų pataisyti reikia. JĮ 
Naudoju tik geriausių 

medžiagų.
JONAS 8TARINSKAS 

220 Savia Hill Ava

TOL G0 5-5854

Flood Square
H ar d war e Co.
g*viafok*M N. J. ALEKNA
C2S EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN S-414S

Seniamin Moore Dažei 
Popi-ro* Sienom*

Stikle* Langams 
VlankU reikmenys nemani

U^ikmeny* plnmberiams

Uteniai kviečia visus bi-. 
čiulius. pažįstamus ir nepa
žįstamus minėtą dieną ir va
landą aplankyti jų atidarytą kiame gilią užuojautą.

ištaigą ir susipažinti su jos; ... - , • t »' J i Mirė Jurgis įatan
aplinka.

Velionies žmonai, sūnui, 
broliui Juozui Kapočiui ir 
kitiems artimiesiems reiš-

Balio Sruogos kūrybą, ypač 
Velionies žmonai Juųaiti- jo^draųąaturgijĄ, išryškino jo 

miesiems reiškiame * mžuSv r&š&ą lietuvių dramos teatro 
jauta dvasios paunks-
J išaugusiai jaunajai in

telektualų kartai. Visa Jur
gio Blekaičio paskaita dvel
kė gaivia šilima ir jaudinan
čiu nuoširdumu, prisimenant 
iškilųjį mokytoją ir kūrėją.

GRAŽIAI PAMINĖJO 

BALI SRUOGĄ

Praeito šeštadienio Bos
tono LB Kultūros kubo susi

Sekmadienį, gegužės 25 į 
d., mirė Jurgis Tattan, žino-i 
mos Bostono lietuvių visuo-Į 
menei Teofilės Kielaitės-į 

Nuo gegužės 27 d. Bosto- Tattan vyras.
ne pabrango taksių patarna- Velioris pašarvotas savo) 
vimas 10 centų. Dabar už namuose, 54 High St., Win- 
mylią reikės mokėti 90 cnt. i chester. Mass. šermenys —

Pabrango taksiai

Užbaigai Feliksas Kon- 
rinkimas buvo skirtas prisi- tautas paskaitė ištrauką iš 
minti mūsų įžymiajam rašy- Balio Sruogos kecetinių at

siminimų knygos ”Dievų 
miškas“, sukrečiančiu vaiz
du mums atskleidžiančios 

kentėjimų dienas nacių

-1 tojui prof. Baliui Sruogai.

Apie šį didįjį kūrėją rimtą 
žodį tarė jo buvęs studentas 
ir bičiulis Jurgis Blekaitis, 
atvykęs iš Washingtono. Jis 
su gilia pagarba prisiminė 
Balį Sruogą - žmogų, mū-

jo
lagery, o ir patį autorių, su
gebėjusį ironiškai juoktis iš 
savo žudikų mirties siautėji-

suose buvusį tokį nepapras-1 mo akivaizdoje.

Telefonas: AN 8-2806
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pasakanti*

IPt DIN 18 
OPTOMETRISTAS 

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

447 BROADWAY 
South Boston, M;

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Uodo
(RUDOK1UTĖ) j,

OPTOMETR1STI
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, M ASS.

•MeeeeooMoeeeeeee**************

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTR1M 
598 Broadvvay 

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

Ketvirtis & Co
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
Uū p*, tingai taisome laikrodžiu* 

žiodą* papuožalua

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

; a. j. n am aks¥ i
Real Estate A Insurance 

321 County Club Rd-
Newton Centre. Mass. 02159 

Tel. 332-2645
e*********************************

JUK NETURITE?

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

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai

15 BOSTONO J LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotu* 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

331 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127

TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis*
^^oooooooooooooooooooooooo

! *

Skelbtis 
„Keleivyje“ 

yra naudinga!

Tai veltui

Nums ištyrus jūsų alyva šildymo 
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti 

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

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

GE 61204

Reikalingas darbininkas
prie namų išorės dažymo darbų vasaros metu. 
Kreiptis telefonu CO 5-5854 po 5 vai. vakaro.

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

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

Globė Parcel Service, Ine.

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

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

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

rū
I

390 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass.02127

. Telefonas: 268*8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 
169 Milbury St 

WORCESTERV MASS. 
TeL SW 8*2888

ga Worcestery, kori 
siuntinius tiesiog ii W< 
terio j Lietuvą ir lotas Rusi. 
jos valdomas sritis* čia kal
bama lietuviškai,

1 jama greitai ir 
Siuntiniai nueina greitai Ir 
tvarkingaL

Čia galima gauti įvairiam- 
šių importuotų ir ristinas 
gamybos medžiagų ir įritu 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
lakai

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street 

Worcester, Mass. 01604 
Tet 798-3347 

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vų ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
ave, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 

I prekių iš kitų kraštų visai le- 
_ to» sisnfia-

ir «»Bte
jų gamybos prekes, čia 

pinigus, o giminės 
ten vietojo galės pasirinkti už*

Vedėja B. Seiklienė

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

< <


