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Maskvoj suvažiuoja

Dviemprezidentam susitinkant
dvi skirtingos pažiūros aštrėja

komunistu vadai
savo „enciklikai

Šen. Edvardas Kennedis puola Pietų Vietnamo vy- Į
riausybę, dėl jos perlcietos laikysenos derybose su komu*

paruošti

nistais. Prez. Thieu nurod nuolaidų ir iliuzijų pavojų.

Kaip ilgesni laiką nepa-1 tip JAV nuolaidų rezultatas,
siekus visiško laimėjimo Tuščios iliuzijos buvo tikėVietnamo fronte kaikuriuos jimas. kad po Antrojo paJAV visuomenės bei politi- saulinio karo stalininė Rusikų sluoksniuos kilo judėji- ja Įsijungs Į taiką mylinčių
mas, nukreiptas prieš tą ka-. ir saugojančių tautų šeimą,
rą ir šaukęsis greitų taikos! Iliuzija, kad Mao Tse-tunderybų. taip dabar, toms tai- gas esąs tik liberalus Kinikos deryboms užsitęsus be jos reformatorius. Tokios
apčiuopiamų rezultatų, vėl pavojingos iliuzijos esančios
JAV viduje ima trūkti kant- peršamos ir dabar, kurios
lybės, kyla politikų barniai, gresia viso nekomunistinio
ir garsiai peršamos Įvairiau- į pasaulio saugumui ir net jo
sios nuolaidos komunistams. išlikimui. Taigi pavojinga
iliuzija yra ii- kaikurių žmo
Birželio 8 d. Midwav sa nių bei politikų tikėjimas,
loje, Ramiajame vandenyne, kad per nuolaidas šiaurės
susitinka JAV prez. Nixo- Vietnamo prezidentas Ho
nas ir Pietų Vietnamo prez. Chi Minh galis virsti Pietry
Thieu svarbaus pasitarimo čių Azijos Tito. kurs nusi
karo ir taikos derybų klausi ginsiąs nuo sovietiškojo ir kimais nuomonėms suderinti. nietiškojo komunizmo.
Nors oficialiai toks nuo
Thieu nuomonei, priešin
monių skirtumas nuneigia
gai
šioms iliuzijoms ir nuomas. bet nėra abejonės, kad
jis yra gana aštrus. Tai aki doms, tvirtai pritaria ir P.
vaizdžiai rodo Įvairūs spau- Korėjos prezidentas Parkas,
dM'bd^itoriį'telMiJAV’*™* i»P«a JĄV.bes. kad>
viduje ir P. Vietnamo vy- taikos siekimų liūliuojamos,
riausybės atstovų pareiški neišvestų peranksti savo ka
riuomenės iš Azijos.
mai užsieny.

Birželio 5 Maskvoje susi
renka 60-ties valstybių ko
munistų partijų vadų kachalas. kuris turėtų sutarti ir iš
leisti naują "marksizmo-le
ninizmo“ encikliką vado
vautis tolimesnei šių partijų
kovai prieš "imperializmą“.
Tai seniai planuota ir vis
atidėliota komunistų tarp
tautinė
konferencija, kurio
Vidury šen. Roberto Kennedžio žudikas Sirhan B. Sirhan, nuteis tas mirti. Dešinėje San Quentino kalėjimo dujų kambarys, kuria
je Maskva siekia ne tik gali
me jis bus nužudytas, dešinėje jo celė, kurioje jis sėdės iki mir ties įvykdymo dienos.
mai šias partijas suvienyti
po savo sparnu, bet ir išgauti
iš jų sau palankius nutari
mus, ypač užgirianČius Če
N. Rockefelleris
Prancūzai dar neturi1 Sovietai kiša poetus JAV susirūpino
koslovakijos okupaciją ir
pasmerkiančius Kinijos Mao
NATO silpnėjimu
sutrumpino kelionę tikro prezidento
į ligonines
Tse-tungo "erezijas“ ir ag
Praeitą sekmadienj buvo
Vis stipriau augant sovieAtlanto Sąjungos (Nato) resiją prieš Sovietų Sąjungą.
Prezidento Nixono speci
x~u;~ ilais-.:- karinės pajėgos Europoje
j tuos minties ir žodžio
alus pasiuntinys Pietų Ame pirmieji Prancūzijos prezi- 1iTo tikslo pasiekti, atrodo,
niekad
nebuvo
labai
gausios
rikai gub. Nelson Rockefel- dento rinkimai, kuriuose nė vės troškimui ir intelektuaMaskvai nebus lengva. Pir
ler. turėjęs susipažinti su vienas lęandidatas negavo !lų pasipriešinimui valdžios ir stiprios, palyginus su so- miausia, šiame suvažiavime
svarbiausiomis ekonominė reikalingos daugumos, tad priespaudai, visa eilė poetų, Į vietinio bloko milioninėm atsisakė dalyvauti Kinijos,
mis ir politinėmis P. Ameri- prezidento klausimą išspręs rašytojų ir mokslininkų jau! armijom, nes visa Vakarų Jugoslavijos, šiaurės Viet
kos valstybių problemomis,' tik antrieji rinkimai, kurie; sukišta j psichiatrines ligo-» Europos gynyba buvo grin- namo, šiaurės Korėjos ir Al
buvo priverstas grįžti namo bus birželio 15 d.
i nines, iš kurių sunkiau išeiti, džiama atominiais ginklais, banijos komunistų partijos
anksčiau, negu buvo numa-į Per šiuos rinkimus j pir-į negu iš kalėjimo..
i Bet neseniai Kanada pareiš- Be to, kaikuriuose kraštuose
kę, kad ji norinti susigrąžin- tos partijos yra suskilusios
tyta.
' ■ mąsias eiles iškilo du kandi
Tokių vadinamų ”psichi- ti iš Europos savo 10,000 ka Į sovietų ir kin’
jo vizitus daug kur lydė-' datai: buvęs ministras piršalinin
jo studentų ir kitų elementų! mininkas Pompidou ir da- nių ligonių“ teismai vyksta riuomenės, kuri ten yra Na- kes, tad suvai u
daly
suorganizuotos priešiškos bar laikinai einąs preziden- šlapėj neduodant teisia to or?an^zacGos žinioje,
vauja tik viena jų atskala.
Abiejų prezidentų susiti demonstracijos ir minios įto pareigas AlainPoher. i miegiems ižtarti ni
Pastaruoju laiku Pary
Tokiu
būdu tas 60 skaičius
apsigy JAV gynybos sekretorius M.
žiaus taikos derybų paskubi- kimas artimu laiku turės pa grumtynės su tvarkos saugo-' Pompidou sĮ kartą surin
yra išpūstas.
nimo reikalu JAV-se bene rodyti, ar šios priešingos pa tojais. Venecueios preziden- ko apie 45% visų balsų, o nimo žodžio, nes, esą, ką gi R. Laird, šiomis dienomis
Brežnevas jau yra paruo
karščiausiai prabilo šen. E. žiūros galės būti suderina- tas tiesiai paprašė Rockefel- jo varžovas Poher tik 23.6 psichinis ligonis išmintingo, sugrįžęs iš tos organizacijos šęs ir suvažiavimo generali
Kennedy. Praeitą šeštadieni _______ ..xi i________
Ipri
eali posėdžiu
posėdžių, nareiškė
pareiškė dėl to susu nės linijos punktus, bet j
Ieri šiury
šiuo mptn
metu Vpnppuplns
Venecueios % , vadinasi
vadinasi, npdauv
nedaug dau- \ ir verto teismo dėmesiui gali
kalbėdamas Massachusetts mos, ar tik vėl bus leidžia nelankyti, kad būtų ten iš- giau už komunistų kandida- i pasakyti...
sirūpinimą,
bet
drauge
ir
vil
 juos Vakarų Europos komu
universiteto auditorijoje, jis masi Į naujas iliuzijas ir už- vengta ta proga naujo krau- tą Duclos. kuris gavo net 21!
tį, kad Kanados vyriausybė nistai žiūri su dideliu atsar
tiesiai puolė P. Vietnamo maskuotą JAV pralaimėji- jo praliejimo.
dar
ši savo nutarimą gal per- gumu, ir tą katekizmą tepri
% visų balsų.
prezidentą Thieu ir jo vy-| mą Vietname ir kitur,
Rockefelleris grįžęs paPompidou prašė savo kon- Į(ovof prieit armijos svarstys ir pakeis.
pažįsta tik kaip bazę disku
riausybę, kad jie sąmonin-i
brėžė, kad visos tos jį lydė- kūrentą Poher pasitraukti iš i
sijoms, bet ne kaip neginčy
gai trukdą taikos derybas, S
jusios riaušės yra ekstremis antrųjų balsavimų, nes tote ^pinigų švaistymą
tinus pasiūlymus nutarimam*
Tesutinką jose padaryti jo- Vliko pirmimukūS
tų darbas, kuriuo jie siekia i dauguma jo balsų tektų pir , v
J
įsodinta širdis plaka Vakaru komunistai ypač
kių patrauklesnių nuolaidų, j
Krašto apsaugos departasuardyti Pietų Amerikos ir majam kandidatui. Deja,
prisibijo, kad kokiu nors žo
norį pratęsti karą, saugoją
JAV santykius.
Poher tai padaryti atsisakė.! mento sekretorius Laird pa- tik metus laiko
džiu nebūtu apribota ju par
.^beveįk tik savo asmeniškus
_rvl
....
, ,
ir
dabar vieno ar kito prezi- reiškė, kad jo administraqitijų bent sąlyginė nepriklauinteresus. Jis kaltino prež:*'! \1!k».P1™lnIBk.«»l drdento
išrinkimą
nulems
ko-;
ja
griežtai
kovos
prieš
karo;
’
z
Ch.
Bemard.
Pietų
somvbė ir kad sovietai neThieu, kad tas net organi K. Valiūnas gegužės 23 d.
munistų balsai, kurių skai-! reikalam skirtų pinigų švais- Afrikoje pirmasis įsodinęs prakištų kokio nutarimo, pazuojąs antikomunistinių A- lankėsi Washingtone ir Lie-!
čius de Gaulle valdymo me- tymą. Ypač
bus atkreiptas
,
.
..... syet1™^ sird|’ pa" tvirtinarčio Maskvos teisę
zijos valstybių spaudimą Į tu vos atstovybėje, kur susi
dėmesys
Į
firmom
duodamus!
reiškė, kad tokia persodinta užsienio neklaužadas sutu gerokai padidėjo.
pažino
su
Kongreso
biblio

JAV, kad šios derybose ne
karo reikmenų užsakymus ir širdis kol kas gali tarnauti darausti net invazija Į jų ša
darytu perdidelių nuolaidų. tekoje esančiais istoriniais
i jų gamybą, prieš tai neatli- tik vienerius metus. Po to lis, kaip tai buvo padaryta
dokumentais,
vaizduojan

Iš minėto senatoriaus ir jam
kios operacijos ilgiau nei Čekoslovakijos atveju.
i kus tinkamų bandymų
Turistai bėga iš
artimų politikų žodžių ryš čiais sovietų Įvykdytą Lietu
metus išgyveno tik du ligoUžsienio stebėtojų nuo
vos
pavergimą.
Gegužės
25kėja. kad JAV-bės lyg ir bū
Visuomenė ir parlamen- njai. Mat, organizmas sve- mone, nors š;os komunisti
Curacao
tu linkusios Pietų Vietnamui 26 jis lankėsi Chicagoje, kur
tarai i Pentagono šios rūšies. ri’mą širdį yra linkęs atmes- niu bonzų konferencijos
Lietuvių
Fondo
pobūvy
kal

Paryžiaus derybose Įpiršti
veiklą
dabar atkreipė dėme-! G- 0
polinkiui sumažin reikšmė ir bus sovietų spau
Olandų valdomų Atilų sa
koalicinę su komunistais vy bėjo apie Vliko veiklą, tu
lų sostinėje Curacao pasta si dėl didžiulių milioninių G skiriami vaistai kūnui pa- dos pučiama, bet suvažiavi
riausybę, kurios pietų viet rėjo pasitarimus su Alto va
ruoju laiku kilo tokie nera nuostolių, per apsileidimą kenkia kitais atžvilgiais,
mo pasisekimas yra mažiau
namiečiai labiausiai bijosi. dovybe ir dalyvavo dr. P.
nuskendus atominiam po
mumai,
kad
jiems
numalšin

negu abejotinas.
o komunistai labiausiai nori Grigaičio laidotuvėse,
ti teko atgabenti daugiau vandeniniam laivui.
ir laiko beveik tolimesnių!
kariuomenės. Tūkstančiai
Vietname sustiprėjo
taikos derybų
indine
amerikiečių turistų ir kitų
Kruvini neramumai
sąlyga.
karo veiksmai s f
ten buvusių užsieniečių pa Beždžionė mėnesį
skubom bėga iš to miesto.
Aišku t
Vos pastaugus.
pasibaigus ? ftuddos
ftic
fojė
JorT .run»- ■
skraidys orbitoje
riausybę
~
gimtadieniui,
ieniui, Pietų
rietu Vie
VietnaPastaromis dienomis Ar
komunistų laimėjimas, suda
Erdvės tyrimų agentūra me vėl užvirė kovos. Praeitą
rąs jiems puikią galimybę gentinoje, ypač Cordobos
Romos policijos
! šio mėnesio gale numato pa- šeštadienį prie Saigono kogal netolimoj ateity užval mieste, kilo kruvinų riaušių,
leisti raketoje Į ardvę 14 VV vyksmai vyko ligi nakpažadintų prieš vyriausybę
dyti visą P. Vietnamą.
vadas kalėjime
svarų jauną beždžionę, kuri *ies» kuriose o4 komunistai
nukreipto streiko. Susišau
a
a
Iv
•
KllV/V
11* žuvo
11 V* /Y 10
I II a
buvo vvrzrv^iio^i
užmušti ir
Įžymus Romos policijos skraidys aplink žemę visą merikiečių, o taip pat 21 su
Į šen. E. Kennedžio ir pa- dymai vyko tarp riaušininkų
našius puolimus bei nuolai- ir kariuomenės, kuri pavar- Gėry Steven Krist ii teismo ve viršininkas dr. Nicolas Šei mėnesį. Tuo būdu norima žeista. Kitur dar daugiau
dų siūlymus tvirtai atsiliepė tojo net prieštankinius pa- damas į DeKalb kalėjimą. Jis re drauge su kitais 22 asme- ištirti, kaip tokio ilgumo ke buvo aukų abiejų pusių.
prez. Thieu, kalbėdamas buklus. Yra nemaža sužeis nubauntaa kalėti iki gyvos gaL nimis pasodintas į kalėjimą lionė paveiktų žmogų.
Formosoje Chiang Kai-šeko tu ir užmuštu ne tik Cordo- vos oi Barbaros Janes Mackle dėl to, kad turėjo ryšių SU
Po tos šventės komunistai
Beždžionė aplink žemę tuoj apšaudė ir Saigoną di-i
suruoštam bankete.. Jis pa-! boj, bet ir kitose vietovėse, pagrobimą praeitą metą gruo- nusikaltėlių pasauliu, ėmė
reiškė, kad ir Kinijos užlei- Dabar veikia specialūs teis- į džin mėnesį. Jis už Mackle i*- iš jų kyšius ir teikė jiems sa per tą laiką apskris 469 kar- dėlėm raketom, nuo kurių! Sam Yorty. vėl išrinktas
dimas komunistams tebuvo mai, kurie teisia sukilėlius. , laisvinimą reikalavo $500.000. vo patarnavimus.
tus.
į žuvo kelios dešimtys vaikų. Angeles majoru.
p
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Kas kitur rašoma

Amerikos Lietuvių Kongresas

o

nusipirl
stuvėlėje
!
išleido
hamokin,
fASHMOTON
SAN
Amerikiečiai Ukrainai mi- pa ju$
pirkti jo
M»WAYa
ni savo pašalpinio Susivie- tuo pačiu metu leidžiamą
rHONOtUlb
nijimo 75 metų sukakti. JĮ pirmąją Amerikos lietuviu
Kongresą šaukia Amerikos Lietuvių Taryba. Kongre
suorganizavo būrelis sunkiai knygą ’Tlumoczius arba
so šeimininkai — Detroito Lietuvių Organizacijų Centras.
kasyklose dirbančių ir daž- Slovvnikas Angielckaj-Lietunai užmušamų ar sužeidžia- viszkas ir Lietuviszkaj-AnAmerikos Lietuvių Tarybos statute pasakyta, kad
, mų ukrainų darbininkų Sha- gielckas dėl grejto ir langvvo
£
' mokine. Pa., 1894 m. Kata- iszmokimo sznekos angielckongresai šaukiami ”...pademonstruoti Amerikos lietuviij
ĮJf’Sj
u
į likybės ir lietuvybės sumeti- kos Su uvvogomis ir apraszivieningumą kovoje už Lietuvos išlaisvinimą, pareikšti pa
; mais labiau negu pašalpos, mu kozno žodžio kajp rej k
lietuviai savo Susivienijimą isztart sudėtas per Mikola
dėką už paramą, pasisakyti dėl JAV vedamos politikos
Birželio 8 d. Midway saloje, Pacifice, JAV preiidentas Nisonas susitiks su Pietų Vietnamo pre- , suorganizavo 1886 m. Ply-, Tvvaraucka (iždavymas pyrLietuvos išlaisvinimo reikalu, aptarti pasiruošimą specia zidentu Thieu,. Pasitarimuose bus bandoma su derinti JAV ir P. Vietnamo karo ir taikos siekius. “mouthe. Pa. Ukrainai sukak-( mas) Shamokin 1875 Kaszti paminėjo nauja opera: tu Spaustuve Mikolo Tvvaliai akcijai, reikalaujančiai plačiosios visuomenės Įsijun
Ne\v Yorke ir Philadelphi-. r aucko“. šeši puslapiai buvo
gimo bei paramos. Kongresas išklauso ALT vaizbos pra
joj. Taį/’Anna Jaroslavna“,. nenumeruoti. 159 numeruo• • •
kurioje vaizduojama sutuok-: “
nešimus ir teikia sugestijų ALT^teities darbanū^ac-iigaa Į tuvės gailus Ki jevo valion >"Ro«fc)$, penkis lankus išliau. Toks
Pijus Gri- vo Jaroslavo Išmintingojo
■r t bi
spausdinus, spaustuvė sude
rgaitis.
.
Nuo Lietuvos okupacijos pradžios šis kongresas yra
dukters Onos su Prancūzi- gė, ir ši pirmoji Amerikos
Padėtis Rytų Europoje ir kituose komunistų valdoJis gimė 1883 metais Gu
septintasis. Jame bus Įžvelgta i lietuvių tautos padėtį, iš
jos karalium Pranciškum L j lietuvių knyga bei Tvarauskraštuose po praeitų metų Įvykių Čekoslovakijoje daičių kaime, K. Naumies- T
vPw Yorke i
. •"
i- -i
nagrinėta Lietuvos laisvinimo darbo sąlygos, keliai ir bū rnuose
bus plačiai diskutuojama Socialistų Internacionalo kon- čio apskrity. Mokėsi Mari- įj ea,bės svečiai atsilan- gVinST kad'vien nteli's iidai ir aptarti Amerikos Lietuvių Tarybos veiklos užda grėsė, kuris prasideda sekmadieni, birželio 15 dieną ir jampolės gimnazijoje, pas- kė 'Plįncūzįjos konsulatas. , romano? egzempliorius
viniai.
tęsis iki birželio 20 dienos. Kongrese dalyvaus viso pašau- kui persikėlė Mintaujos gini. ..
į
į’ **
'
'
lio socialdemokratų partijų atstovai, Įskaitant ir Rytų bei’ nazijon, o šią baigęs. 1903
shamokinas žymus ir A- Biržiška nasakoia- ’Kauno
Visų lietuvių organizacijų (susivienijimų, draugijų, Vidurinės Europos kraštų, tokių kaip Lietuvos, socialde- metais įstojo Petrapilio um- merįkos lietuviu istorijoje, universiteto bibliotekai mažklubų, sambūrių ir radijo) atstovai kviečiami kongrese
ir čia tuoj įsijun- Knvcrnmptaidėl'j
•
\
mokratų partijas egzilėje. Britų Darbo Partijai kviečiant, versitetan
gė Į lietuvių studentų
studentų veiklą.
veiklą. e ‘ ;„c ana„Le« buria! f aug aP’e \ 3(!_
P?'7:
dalyvauti.
savosios spaudos“, kurią ko gauti vieninteli išlikusi
šių metų kongresas vyks pietų Anglijos mieste Eastbourne. i ge 1
Kai po Kruvinojo Sekma- 1957 metais išleido Lietuvių egzempliorių.
atsitiktinai
Kongreso atstovus sudaro:
dienio Petrapilio universite- Bendruomenės Chicagos a- rastą vienos pradinės mo
Kaip paprastai, kongrese dalyvaus Vakarų Europos tas buvo uždarytas. Grigai- pygarda, rašoma
kyklos pastogėje Užnemu
valstybių valdžioje esančių socialistų partijų atstovai. To tis sugrįžo Lietuvon ir Įsi- ‘
a) visi Amerikos Lietuvių Tarybos centro nariai,
Pirmasis
Amerikoje
lie-'
nėje“
kių partijų dabar yra nemaža: Švedijos socialdemokratai traukė i revoliucini
• • •
,
.
.
.
tuvių
kalba
spausdinys
bene
!
valdo kraštą jau virš 30 metų, Britanijos darbiečiai bus pradėjo dalyvauti masimuo- bug dviejų pUsiapįų atsišau-; Ukrainai Shamokine atib) centrinės, bendrinės organizacijos siunčia po 6 at
valdžioje dar bent dvejus metus, Italijoje, Vokietijoje ir se žmonių susinnkimuose, kimas „Micli Broler> kurį deng. jr pamink!ą pirmie.
stovus,
Suomijoje socialdemokratai dalyvauja koalicinėse vyriau- pradėjo sakyti prakalbas, Mykolas Tvarauskas tik ką siems ateiviams ukrainams
y *t m i ♦ • v •
•
-v i-i
4. • svbėse. Kitų kontinentų kraštuose socializmas taip pat aiškinti minioms, kodėl kilo
angliakasiams.
Dalyvavo
c) ALT skyriai bei organizacijų bendrieji komitetai neatsilieka.
•
... , _
, . kkongrese .svarstomi
iame prieš
pnes caro valdžia
valdžią revoliuciTodėl
švaistomi klausimai
klausimai ir
ir jame
Pennsylvanijos gubernatoatsikrose vietovėse siunčia po 6 atstovus,
padaryti nutarimai turi šiais laikais didesnį svorį, negu ja ir kokie jos tikslai.
I
riaus atstovas. Jersey City.
i
- i. .* «
» kada nors anksčiau.
Kartą važiuojant jam dvigerų kalbėtojų. Buvo N.J., ukrainų Susivienijimas
. .. .
d) vietinės draugijos, klubai,'kuopos bei centrinių!
įaciu į vieną tokių susirinki- madoje "prakalbų maršini- leidžia dienraštį "Svoboda“
;
•
;?:»Į '
organizacijų skyriai siunčia po 1 atstovą nuo kiekvienų, .. _ Apžvelgiant tarptautinę
mų,
kelyje jį sulaikė drigukurias būdavo paden- su savaitiniu anglų kalba
padėtį, kongresas turės su
nai (caro raitininkai), sumu giami artimesnių kolonijų priedu jaunimui. Čia įvyko
10 narių,
stoti ties daugeliu problemų, kurios laukia ir nesulaukia šė ir nugabeno Kalvarijos
rajonai. Pakviestas tokiam Į jubiliejinis seimas ir bankesprendimų: Vietnamo karas, Arabų-Izraelio konfliktas,
e) laikraščių redakcijos ir lietuvių radijo programos kivirčai Afrikoje ir nesusipratimai Pietų Amerikoje, jau kalėjimam Tai buvo 1905 maršrutui kalbėtojas turėda- tas. Organizacija dabar turi
metų gruodžio 6 dieną, kada vo pasakyti kalbą arba pra- 80,000 narių ir nori skubiai
siunčia po 3 atstovus.
nekalbant apie Europos problemas, šias pastarąsias ten- veikį? karo stovis. Karo teis vesti debatus kiekvienoj ra-. išaugti iki 100,000.
ka padalinti Į dvi dalis: Vakarų Europos apjungimas, ku
• • •
Visos organizacijos prašomos jau dabar atstovus iš ris vis dar nepatenkinamai vyksta, ir Europos saugumo mas nuteisė Grigaitį sušau jono kolonijoj.. Į Bostono!
dyti, bet vėliau byla buvo rajoną atvykdavo Grigaitis.' Amerikiečiu istorikų drrinkti ar paskirti.
pavesta
klausimas, kuris labai rūpi Rytų europiečiams.
___ x.civiliniam
_ .
. teismui
A . Tokiais atvejais jis visada jOs organas ”The American
perziureti. Genausiu atveju nakvodavo mūsų pastogėje, i Historical Review“ skelbia,
Kongrese dalyvauti kviečiami ir svečiai — visa pat
Atrodo, kad šių metų Socialistų Internacionalo kon cm jam būtų buvęs paskir- Jig buvo ne tik idėjos vien-; gavęs Stockholme 1968 me
riotinė lietuvių visuomenė.
gresas, kuris yra pirmas po pernykščių Čekoslovakijos Įvy tas Sibiras. Tuo tarpu Gri- mintis, bet ir brangus asme-> tais išleistą 20 puslapiu knykių, turės rimtai pagalvoti apie Įvykių raidą komunistų gaido draugams pavyko jį niškas draugas. Atvažiuoda- gelę. skirta paminėti LietuKongreso informacijos, viešbučių kambarių užsaky
valdomuose kraštuose, pirmoje eilėje Rytų Europoje. Ne įs kalėjimo išvaduoti, ir jis mas atveždavo žmonai do- vos, Latvijos ir Estijos tais
mas ir visos žinios gaunamos ALTos centre šiuo adresu: abejotinai demokratiniam socializmui didelį galvosūkį netrukus atvyko Amerikon vanėlių, pasiskolindavo iš l metais vykusias 50 metu nennkti aukų caro valdžiai mano knygynėlio knygų, iri priklausomybės
sukaktis,
Lithuanian American Council, Ine., 6818 South We»tero sukelia vadinamoji Brežnevo doktrina, kuri uždaro komu griauti. Čia jam masinius ištisus vakarus praleisdavo-1 Vasario 21-29 buvo suruošnistų pavergtiems kraštams kelią Į demokratinę santvar- mitingus rengė lietuvių so- me pasikalbėjimuose: koks'
ta parodėlė, ir tai parodėlei
Ave., Chicago. Illinois 60636. Čia prašoma siųsti sumany- j.ą_ ja doktrina taip pat pavojaus signalas socialdemokracialistų kuopos. Tuo būdu: pasaulis buvo, koks yra ir buvo išleista ir ši knygelė.
mus, pasiūlymus, atstovų pavardes bei adresus, aukas ir kt. į tų partijoms, tokioms kaip Suomijos, kurios įsileido komu buvo surinkta revoliucijai, koks galės būti.
Jos vardas: ”The Baltic Sta
nistus Į koalicines vyriausybes, arba kaip Prancūzijos ar rodos, apie 29,000 dolerių,
Iki 1917 metų svarbiau- tes: A Sūbvev of the Inter
Italijos socialistų partijoms, kuriose kartais iškyla bend kurie buvo pasiųsti Revoliu-' sjag socialistų tikslas buv
national Relations of’ĘstoAMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS
ei jai Remti Komitetui Euro- j nuversti earą! O kai revoliu- nia, Latvia and LithuaiflA“.
radarbiavimo su komunistais klausimas.
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i tikslas: buvo pasiektas, kilo Kreppas.
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baus klausimo: santykių tarp Rylų ir Vakarų, ar tikriau, vyko Šveicarijon if įstojo, klausimas, ką dabar daryti?
Berno
universitetan.
Jį
tenai
Į
Socialistų
sąjūdis
skilo.
KaiAmerikiečių Lenkų Kon
carpvalstybinių santykių Europoje. Sovietų Sąjungos ir
rėmė Amerikos lietuvių so-t rys}s spamas nuėjo Sovietų gresas (Bendruomenė) su
Detroito Lietuvių Organizacijų centras ne tik sutiko Rylų Europos satelitinių valstybių siūlomoji Europos sau-j ciaHgt ratelis moksleiviams! SąVunX kurti o nuo^Vkie
frnmn knnfprpn/>lifl
afmosfa Slnairlarn
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cąJ u lig U. KUIU, O nUOSdlKie
važiavime Clevelande nuta
globoti Amerikos Lietuvių Kongresą, bet taip pat akty- gurno
konferencija npntrnHn
neatrodo, Vari
kad hua
bus atmesta
Susidaro šelpti..
Socialistams pade ji socialistai stojo nepriklau rė organizuoti studijų centrą
įspūdis, kad Socialistų Internacionalas pritars tokiai kon dant, jis tenai baigė teisių
viai dalyvauja ir rengimo darbe.
somos Lietuvos Respublikos specialiai Amerikos lenkų
ferencijai su tam tikromis sąlygomis.
mokslą ir dvejus metus stu statyti. Nepriklausoma Lie istorijai tirti. Be to, paragi
DLOCo valdyba, susitarusi su ALTos valdyba, suda
dijavo filosofiją.
tuva atsistojo, bet ne ilgam. no lenkus kolonijose sudari
Socialistų Internacionalo kongreso išvakarėse, biržerinėja įvairias komisijas kongreso rengimo darbams vyk
Iš Šveicarijos Grigaitis Po 20 metų Stalinas ją su nėti tam tikrus komitetus,
lio 14 ir 15 dienomis, ten pat Eastbourne susirinks Rytų; vėl grįžo Amerikon, rodos, naikino.
dyti.
kurie reikale gintu "gerą
♦ * *
ir Vidurio Europos socialistų partijų (egzilėje) atstovai 1913 metais, ir buvo pa
Amerikoje susispietę lie lenko vardą“. Panašius ko
savo kraštų problemoms aptarti. Turėję daugiau reikalų kviestas į Baltimorę savait tuviai dabar stengiasi Lie mitetus turi žydai ir graikai.
« • •
Amerikos Lietuvių Kongreso programoje atskirais su Rusijos imperializmu, kuris šiais laikais bando prisi raščio "Pirmyn“ redaguoti. tuvos nepriklausomybę at
Bet 1914 metų pradžioje statyti. Kaip tai padayti.
Varšuvoj leidžiamas ang
pranešimais ne tik numatyta pažvelgti į laimėjimus Lie dengti tarptautinio komunizmo skraiste. Rytų Europos
Chicagos
socialistai
įkūrė
niekas
nežino;
ir
dėl
to.
kad
lų
kalba žurnalas "Poland“
socialdemokratai
žiūri
į
sovietų
pasiūlymus
labiau
skep

tuvos laisvinimo darbe, bet taip pat panagrinėti ir nesėk
"Naujienas
“
ir
pakvietė
Gri

niekas
nežino,
kaip
Lietuvą
prisimena Didžio&ios" Lietu
tiškai. Jų tarpe vyrauja nuomonė, kad Europos saugumui
mes.
gaitį
jų
redaguoti.
Iš
pradžių
išvaduoti,
tos
pastangos
da

vos
kunigaikštystės ribose,
pasiekti pirmoji sąlyga yra sovietų kariuomenės atitrauki
::
tt’.'-.v qu;/i .pmiisJaų sr<
"Naujienos“ ėjo savaitraš rosi despera'&škdflJDešpėraN 1 ties” Gardinti, ^imušią rašy
Realus įvertinimas laisvįųi^pjų.^jįų
ir nesėk mas iš Rytų Europos ir sudarymas sąlygų tautoms laisvai čiu. bet prasidėjus Europos cija kamavo ir Pijų Grigaitoją Elizą Karžęąkienę, kuri
išsirinkti savo parlamentus.
mių sudarys tvirtus pamatus .ą(eitiesxvę?kiainj M
karui, virto dienrasčitf. Lafk- tį. Iš pradžių jis tikėjosi, kad 1880-1882 metais turėjo Vil
_ _ ibus
__ greitai
_
_ ___ 
J. Vilčinskas
raštį leido bendrovė. Vieną Lietuva
išvaduo
niuje knygyną ir čia išleido
* * ♦
kartą dėl santykių su jos va- ta. Bet kai ta viltis pradėjo keletą savo knygų. Straips
dovybe nesklaundumų. P. į blėsti, jis ėmė nerimauti, ir nyje "Patriotyzm i kosmoGrigaitis buvo nuo laikraš- gali būti, kad tai galutinai polityzm“ ji tuomet rašė:
Amerikos Lietuvių Taryba sudaro platų garbės ko
čio visai pasitraukęs, bet ne- pakirto jau nebetvirtą jo gy
mitetą, į kurį kviečiami žymūs JAV politikai ir nusipelnę
"Našiai dirbti tegalima,
trukus
vėl
sugrįžo
"Naujievenimo
siūlą,
kur tvarka, teisingumas, pa
lietuvių visuomenės veikėjai.
nų“ redakcijon ir ten dirbo
Gaila, gaila tokios kilnios garba duotam žodžiui ir no
Mūsų idėjos draugo Pijaus I "Naujienos“, kurias jis ilgus jau be pertraukos.
! dvasios draugo, veikėjo ir ras kelti lygiai visų gerovę.
Pakviesti amerikiečiai mielai sutinka komitetan įsi Grigaičio
jau nebėra. Jis mi-! metus redagavo, dabar tei- j Tais laikais Amerikoje kovotojo. "Mūsų gyvenimas Kur to nėra, darbas pelno
jungti ir, pranešdami apie sutikimą, savo laiškuose prisi rė Chicagoje gegužės 22 singai pasakė, kad pavadinti plačiai veikė Lietuvių Soči- pasidarė tuštesnis“, sako
neduoda, o jo vaisiai Su
mena pavergtos Lietuvos bylos reikalą.
dieną, nuėjęs 86 metų gyve jf tik veikėja būtų permaža.; alistų Sąjunga; ji turėjo ko- mano žmona. Reikia pasa- džiūsta. Kas tautinių ttatiinimo kelią. Mirė staigiai: iš Jis buvo tapęs simboliu, į- lonijose daugiau nei 200 kyti, kad Pijaus Grigaičio ’ cijų išsižada, smogia tautos
Amerikos Lietuviu Kongresas įv%ks Darbo dienos sa- ėjo pasivaikščioti ir nesu kvėpėju; skatintojų, vadu iri kuopų, kurios rengė prakal- mirtis yra sunkuš nuostolis' —1------ m—
vaitgalyje Detroite. Lietuvių organizacijų atstovus’ir’viĄ grįžo.
kovotoju. Keliais paskuti- Į bas, konferencijas, debatus, visai pažangiajai mūsų vi
lietuvių visuomenę ALTos valdyba kviečia kongrese daKas dabar užims jo vietą? riais metais liga buvo kelis ir visur buvo kviečiamas kai- guomenei. Sunku bus gyvenJis buvo nę eilinis veikėjas. kartus ii papildžiusi, betįbėti Grigaitis, nors buvo ir ti be jo,
"
* *-------

Septintas Amerikos Lietuvių KonjK.es
esąs įvyks 1969
. rugpiūčioB0,i31 ieruąsąęjo 1 tiipiuiune Deettoite. Statleriltnn
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Tampos Lietuvių Klubas
gegužės 18 d. East Point CiNe visas žmogus baigiasi' »jc salėje surengė Motinos ir
mirtimi. Biologiniai mirė vi- Tevų d!e"os
»ku'

si didieji mūsų valstybės kū- r‘
rėjai ir gynėjai, sakytume,!
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naujiena
knygų mėgėjams.t
Anseribos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun

goj Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų
mirė visa ilgų amžių istori-' ko™te?aS’ ku> l sudarė Jonas
knygų. JU. norėdamas, kad to# knygos greija, o ji vis dėlto liko gyva Kalpokas, Jonas Karpius.
Petras Rulis ir Pianas šeš
čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarė
tu žmonių atliktuose dar
Dr. Pijus Grigaitis karste
tokas.
buose, rašte paliktose min
JŲ KAINAS SUMAŽINTI
Po gardžių pietų pirm. P.
tyse ir mūsų atsiminimuose.
Šeštokas paprašė visus su
DAUGIAU NEGU PER PUSfc
stoti
ir
duoti
ištikimybės
pa
Ne visas mirė ir dr. Pijus
LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto
Grigaitis, ilgus dešimtme sižadėjimą Amerikos vėtia*Vipasirašytojo
Stepono Kairįo atsiminimų 1 tomas, 416 psl.
čius kovojęs dėl Lietdvpi
PRIE DR. P. GRIGAIČIO KARSTO
laisvės, dėl jos žmonių ge siem pritariant.* sugiedojo Čia įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo
rovės ir kilnių demokratijos Lietuvos himną.
laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00
Vicepirm.
Jonas
Kalpo

principų.
Kad
jis
tauraus
Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos Cent
TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
tautiečio ir laisvės kovotojo kas motinoms įteikė po rau
ro Komiteto pirmininkas Jonas Pakalka šitaip atsisveiki
Q tomas, 480 psl.
pavyzdžiu virtęs išliko gyvas doną rožę. Trys motinos bu
mūsų sąmonėje, rodo ir tos vo susodintos prie garbės
Kainą buvo #00, dabar ...................... $2.00.
no su Centro Komiteto vicepirmininku velioniu Pijum Gri
|jaudinančios paskutinio atsi- stalo: vyriausia — Morta
gaičiu gegužės 25 dieną:
DIENOJĄNT, žyiųaus veikėjo, knygnešių
I sveikinimo valandos, kada Žiurienė. jauniausia —Dakaraliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų 1 to
žmonės netilpo jo šermenų vilė Kalpokienė ir seniausia
mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos
Išėjo iš gyvųjų tarpo ilgą, garbingą ir našią visuome M. Gudelis kalba prie dr. Pijaus koplyčioje, kada jo karsto klubo narė — Ema Šeštokie
draudimo metas, knygnešių laikai, jų organiza
Į palydėti susirinko ne tik jo nė, kuri klube per 19 metų
niniais darbais gyvenimo kelionę užbaigęs didis lietuvis—
Grigaičio
karsto.
ideologiniai
draugai
ir
vien
buvo 5 kartus renkama į vai
cija ir kt, pridėta daug dokumentų
politikas, publicistas, redaktorius, Amerikos Lietuvių So
dybą.
Klubas
joms
įteikė
po
minčiai,
bet
ir
skirtingų
pa
Kąina buvo #.QP, dabar................... $2-00.
cialdemokratų Sąjungos vienas iš kūrėjų, jos Centro Ko
raudonų
rožių
puokštę,
o
žiūrų
tautiečiai
ir
įžymūs
miteto vicepirmininkas ir atstovas Amerikos Lietuvių Ta
PENKTIEJI METAI, Kipro Bielinio atsimi
veikėjai, kada visi rado jam klubo pirm. šeštokas nuo sa
ryboje — dr. Pijus Grigaitis. Nors velionis buvo palyginti
nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas
skirti ne tik mandagumo, vęs jauniausiai motinai įtei
smulkios kūno konstitucijos, bet milžino dvasios. Jau nuo
kė
dr.
V.
Sruogienės
Lietu

1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
bet nuoširdų gailesčio ir pa
ankstyvos jaunystės buvo veržlus ieškotojas atsakymo į
garbos žodį, jį įvertindami vos istoriją.
mieji revoliuciniai "pamokslai“, savos valdžios
v
_ * " ’
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visą eilę jp dėmesį pagavusiųjų tautinių, tarptautinių bei
ir mūsų kovų istorijoj įam
Meninę programą atliko
kūrimas didieji dvarų streikai ir kt. Priede
socialinių-ekonominių problemų.
žindami.
Ždanienė, Aironienė ir Padaug įvairių dokumeptų.
barškienė, kurios sudainavo
Kaina buvo $6.00, dabar................... $2.00.
Daugiau kaip prieš kapą metų Rusijos caristinės val
Socialdemokratų partijos Močiute mano, Ždanienė
džios kalinamas studentas Grigaitis pabėga iš Kalvarijos
TERORO IR VERGUOS IMPERIJA SO
vardu kalbėję P. Pakalka ir perskaitė juokingą tragiškai
kalėjimo ir pagaliau atvyksta į šį jau tuomet Lietuvoje iš
J. Talalas, o taip pat social mirusio klubo nario GarbuVIETU RUSIJA, parašė Kipras Bielinis, 309
demokratų
partijos
užsienio
garsėjusį laimės ir laisvės kraštą. Jis jau tada numanė,
pat Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ko (Pustapėdžio) eilėraštį.
delegatūros atstovas Jonas Eilėraščius sakė Ramona ir
kad čia savo tautiečių tarpe galės dirbti, perteikdamas sa
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt
Vilkaitis
iškėlė
jo
vaidme

Silvija Kalpokaitės.
vo įgytąsias universitetuose žinias. Ir tai garbingo atmi
Kaina buvo $2£0, dabar ........... 75 centai
ir
nuopelnus
šiam
sąjū

nį
nimo velionis darė čia per penkiasdešimt su viršum metų. Alto pirmininkas E. Bartkus
Petras Rulis savo kalboje
Jei bet kuri R Mų knygų prašoma pasiųsti
džiui.
J.
Sonda
prisiminė
jo
Visą savo intensyvią darbuotę spaudoj ir organizacijose
palinkėjo visoms motinoms
kalba prie dr. P. Grigaičio kars žurnalisto ir žmogaus pavyz
paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.
velionis lygiai skyrė Tėvų Žemei ir už jos sienų gyvenan
ilgiausių metų. Susirinku
dį,
SLA
atstovas
dr.
S.
BieĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!
siems buvo pristatytos klubo
tiems. Jau 1914 metais Brooklyno seime, sukviestame visų to.
žis iškėlė jo nuopelnus šiai narės profesionalės: vąisti
grupių, buvo vienbalsiai priimta dr. P. Grigaičio sureda
organizacijai, gi Balfo cent nipkė Emilija Parmalienė,
guota rezoliucija, kurioje buvo reikalaujama Lietuvai
ro atstovas dr. A. Dzirvonas. slaugė Dovilė Kalpokienė,
Keleivio 1069 metų
nepriklausomybės.
buvęs Alto pirmininkas A
mokytoja Stasė Rulienė ir
Rudis, Šaulių Sąjungos pir
GEN. RONSULO
vietos laikraščio redakcijos
Velįonis daktaras turėjo didelį įžvalgumą ir į pasau
mininkas J. Išganaitis, Lais
linių įvykių raidą: kai dauguma mūsų ankstyvesnių visuo DR. P. DAUŽVARDŽIO vosios Lietuvos redakcijos narė Stella Olenikienė..
Iš kitur į minėjimą buvo
menininkų ir politikų galvojo., jog, pasibaigus II-jam pa
kolegijos pirm. V. Šimkus —=
atvykę
J. Povilaitis, Einorie
sauliniam karui, sąjungininkų (tikriau, JAV) ginklai bus ATSISVEIKINIMO ŽODIS visi žvelgė į velionį su šil
čiausiu jausmu, ryškino jo nė, Stenienė, Čiurlionis, N.
nukreipti į Rytus, o tai jau bus Lietuva išlaisvintą, dr. P.
Keiea 0100
Grigaitis labai realiai vertino šio krašto politiką ir siūįė
Su dr. Pijaus Grigaičįo lietuviškojo būdo bruožus Kinčius. Amauskas, D. Ri
mas, P. Karaliūnas, A. Stu
ir
nuopelnus
bendriems
mū

mirtimi netekome didelio,
mums negrįsti kovos už laisvę planų tokia prielaida.
kas. A. Stokis, Stanioniai,
gilaus ir tauraus lietuvio — sų reikalams bei kovoje jo
Malančius. Navuliai, Skatų
, Dr. P. Grigaitis, visą savo netrumpą amžių išbudėjęs atkaklaus kovotojo už lietu kudirkišką ištvermę ir kie šeima ir kt...
Lietuvos ir lietuvio visokeriopos laisvės sargyboje, tik vių tautos teises bei laisvę ir tumą ligi paskutinio atdūsio.
zf *
Minėjimo5 rengėjai dėko
prieš porą dienų apleido savo postą... Išgriuvo kolona, Lietuvos nepriklausomybę.
Alto pirmininkas inž. E. jo St. Petersburgo klubo pir
Tai tikra enciklopediją, įvairių žinių aruodas, čia ra
ramstis, natūraliai gamtos dėsnio pagraužta. Esame pri
Bartkus,
iškeldamas jo ilga mininkui Albinui Kamiui ir šoma apie viską. Jame, be kalendariumo, kuriame sura
Dr.
Grigaitis
visą
gyveni

versti susigyventi su mintimiį — gal būt, net nesiderinan
mą kovojo už laisvę ir tvir mete veiklą šioje organiza* valdybai, kad jie šaVo susi šyti tarptautiniai ir lietuviški vardai kiekvienai dienai,
čia su dr. V. Kudirkos mums paliktu nusakymu: ”...Jo
tai tikėjo į jos laimėjimą — cijoje, primygtinai pabrėžė rinkimą atidėjo ir tuo būdu rasite žinių, kiek kur gaminama maisto, apie didžiuosius
vietoj statykite naują...“, — kad, deja, vėl dr. Grigaičio Lietuvai laisvės atgavimą įr kad jis ilgiausiai formavę davė proga savo nariams
vieton naujo tokio stiprumo stulpo lietuviai jau visame joje demokratinės santvar Alto politinę mintį ir kovos dalyvauti šiame minėjime, pasaulių ftįestus, Ąmerikos žurnalus; sužinosite, kiek
metodus, puoselėjo Lietuvos Parmalui, Černienei, šešto- pasauly yra komunistų, kur yra ir kokių gamtos turtų,
plačiame pasaulyje nesuras, šito nuostolio, kurį gamta pa kos atkūrimą.
laisvės viltį, nors jos įsikū Kienei, Dombrauskienei, A. Kąip Stalinas "sutvarkė“ Ispanijos auksą, kaip Lietuvoje
darė lietuviams su dr. P. Grigaičio mirtimi, jau nebus ga
atsisveikinta su Kipru Petrausku jam mirus, kaip Ukmer
lima padengti.
Dr. Grigaitis dėjo daug nijimo ir nesulaukė. Teisė Paralįenei, Kuncevičiui, pasvorio Amerikos politikai ias A. Wells prisiminė ve dėjusiems minėjimą sureng- gėje buvo sudegintą Agota Jurėnaitė.
Kaip Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos Lietuvos atžvilgiu, Valsty lionį amerikiečių vardu, jo ti, ir St. Petersburgo klubo
Jame rasite ir evangelijos bei stebuklų kritiką, suži
pirmininkas, liūdžiu drauge su visais organizacijos na bės sekretoriaus Wells įr svori Chicagos demokratų choristų kvartetui, padaina nosite apie vergiją skruzdžių gyvenime, jėzuitų inkvizi
riais įr velionies ideologijos simpatikais. Kartu reiškiu prezidento Roosevelto 1940 judėjime, jo taiklius pata vusiam kelias liaudies dai ciją Vįlniųje, jnųsų išeivijos sroves, Lietuvos karčiamų
nuoširdžią ir gilią užuojautą velionies žmonai ir visiems metų pareiškimai buvo df. rimus ir nurodymus ir dide nas.
istoriją, kaip atsirado įvairūs vardai ir pavadinimai, apie
lį prestižą.
Iš St. Petersburgo atvykęs Žemaičių deivę Morę įr kitus senų žmonių pasakojimus.
jo likusios šeimos nariams, o taip pat čia esančiai seseriai Grigaičio pagrindiniai ak
J. Povilaitis linksmino susi
Pranciškai Jakaitienei; lygiai taip pat užuojauta lai būna menys Lietuvos laisvei. Jis
O Vliko pirmininkas dr.
£ia pasiskaitysite, kodėl lietuviai keičia pavardes, rasite
juos
tvirtai
gynė
ir
jais
pasi

rinkusius polkutėmis.
išgirsta Tėvynėje daktaro sesers Marcelės Jasulaitienės,
J.
K.
Valiūnas
prie
dr.
P.
žipįų
apie Baltųjų rūmų štabą, naują ateivybės įstatymą,
I
.
).
remdamas visus neaiškumus
brolio Jono ir kitų seserų bei jų šeimų.
Senas
narys
Grigaičio karsto tarė, kad,
širdžių operacijas ir t.t
aiškino bei interpretavo Lie
-i;,
norint pasiekti laimėjimų,
Jąiųe yrą patarimų, kaip pagreitinti vaismedžių der
Prie dj. PnGrigiičio karsto lenkiu galvą ir velionies tuvos naudai. Čia jis parodė reikia visiems pasižadėti ir
NEW YORK, N.Y.
ne tik politiškumą, bet ir di
lių,
kaip
tręšti vaismedžius ir daržoves, ką reikia žinoti
toliau tokiu pat pasiaukoji
gerbėjų niujorkiečių vardu. ' ■ '
'’ ’ , \
. 11 i plomatiškumą.
auginant kūdikį ir kt. Yra kalendoriuje ir juokų, ir gražių
mu ir atkaklumu tęsti velio
Laisvės Žiburio radijas
eiiėrąičįiį. Tąįgi, tai yrą tikrai didelis visokių žinių šalti
• • •
nies darbus.
Už jo visą įnašą Lietuvos
Laisvės Žiburio rądjjo nis. Ir tomis žiniomis galėsite pasinaudoti, įsigiję kalennaudai. Lietuvos Atstovo J.
Taip kalbama tik apie di progom? N,w Yorke prade- Į dorių ,ik ul
ERGIXWOOD CLIFFS, redaktorius dr. Pijus Grigai Rajecko bei savo, kaip vieti dį žmogų, išaugusį aukščiau
ųapt birželio 8 d. bus girdi-'
Npdelskįte išsirašyti, nes kalendoriaus visais metais
tis, su kuriųp E. Mikužytei
nio Lietuvos konsulo, vardu savo asmferilsko gyvenimo
Eufrozina Mikužytė dide yra tekę ilgai dirbti įvairų
_______________________________________
rūpesčių ir priklausantį vi 9 iki 10 valandos. Laikas ylėje Corn Products bendro visuomeninį darbą, ir išskri tariu dr. P. Grigaičiui padė sai tautai.
ra keičiamas, pageidaujant maaeaaaaaseoaasoieeeaeseesaeeoooooooeeeeoooeeoooeeee
vėje vadovaują prekybos do į jo laidotuves Chicagoj. ką ir pagarbą.
dįdelei daugumai radijo kiuįtaikių skyriui. Ji buvo išvy Praeitos savaitės vidury E.
Šiandien telieka tik lauk
Jo našlei, vaikams, gimi ti, kad ir mūsų jaunojoj kar .^’pŽgrama Hetuvi, ir
kų^ į 4AY prekybos ženklų Mikužytė grįžo.
nėms ir visiems artimiesiems toj išaugtų panašios asmedraugijos konferenciją Hollywood Beach, Fla. Ten ji
Ji SLA centro valdyboje reiškiu gilią ir nuoširdžią nybės, šviečiančios mūsų per WHBI stot? 105.9 FM dovana visokiomis progomis!
sužinojo, kad mirė Naujienų eina iždininkės pareigas.
užuojautą. ,
I ateities laisvės kovų kalyje, banga.
frr r, ♦,
■
&
u

Jono Pakalbs kalba

Kalendorius

jau baigiamas parduoti
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KELEIVIS, SO. BOSTON

b LABAI ĮDOMŪS
| ATSIMINIMAI

Nematoma valdžia
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!
1
n
ivietų Lietu
voj,
tapskyrybų teisUPI agentūra Iš Maskvos moASSfeutojM, kurie pasi
praneša, kad Krokodil žur savinę' 600 skyrybų bylose
sumokėtus mokesčius. iš vi
nale paskelbta šitokia žinia: so 14,162 rublius“.

Vogė

pmigus

MENKAS LIETUVOS
ISTORIJOS PAŽINIMAS

Apie sovietų vykdomą nu
tautinimo politiką okupuoto
je Lietuvoje vaizdžiai kalba
nepakankamas Lietuvos is
torijos dėstymas mokyklose.
Štai ištrauka iš Alfonso Judženčio straipsnio ”Atsigręž
kime atgal“, išspausdinto
Jaunimo Gretose:

”Tai atsitiko vienos turis
tinės kelionės metu čekų že
mėje. Mūsų gidas buvo labai
simpatiškas vaikinas. Ir jis
su didžiausiu užsidegimu
pasakojo apie savo šalies
karalius ir kunigaikščius,
sudegintus ant laužo ir sta
čiusius neįveikiamas pilis.
Jis meistriškai sugebėjo su
rasti kažkokius lietuvių ir jų
šalies senovinius ryšius, kad
mes, susižavėję vaikino ži
niomis, klausėmės jo kalbų.

Ir tada jis mūsų paklau
sė. Paklausė apie vieną lie
tuvių kunigaikštį. O mes vi
si tylėjome. Buvome jauni,
bet buvome mokyti, turėjo
me iš istorijos penketukus,
o tylėjome. Buvo didelė ir
baisi gėda. Ir parsivežiau iš
tos šalies namo. Ir negaliu
dabar ramiai kalbėti. Ir su
pasibaisėjimu žiūriu į patį
didžiausią pažymį diplome
— atseit, istoriją išmanau?
Bet man pinasi kunigaikš
čių vardai, aš nežinau, kaip
klajojo senos lietuvių gen
tys. aš nežinau, kokius jie
turėjo dievus ir kaip jiems
meldėsi. Aš labai mažai ži
nau, kokias senovėje dai
nuodavo dainas, aš tik gir
dėjau iš šalies (o mokė ma
ne užuominom), aš nežinau,
ar turėjo bent lašelį žmoniš
kumo, ar vien tik garbėtroš
kos, anot to, buvo tie barz
doti lietuvių kunigaikščiai.
Bet pagaliau šalin tuos
kunigaikščius ir stabukus!
Man jų perdaug ir nereikia.
Šiaip, rodos, nebuvęs iš blo
gųjų moksleivių ir studentų,
aš ieškau savo atminty seno
sios lietuvių kultūros pėdsa
kų. To pamatinio akmens,
nuo kurio atsispirčiau ir ga
lėčiau pasakyti: ”Štai aš su
gebu savitai jausti ir priimti
viską, ką man pateikia gyve
nimas“. Negaliu taip pasa
kyti. Gal ir gerai, kad netu
riu to mano kraštui būdingo
reiškinių ir daiktų pajauti
mo. O gal ir negerai. Bet as
jaučiu tikrą gėda, jog nežinau- kas guli šimtmečiais
mindytoje ir sumindytoj’
žemėje po mano

kojomis.

gu nepureni ir žemės — ten
vien piktžolės želia. Mes jau
pastebėjome tas piktžoles ir
visais keliais ieškome vais
tų, kaip jas išnaikinti. O,
tur būt., viena iš vaistažo
lių — šalia mūsų. Mačiau
kraštotyrininkų parodą. Ir
kaip susimąstę vaikai stovė
jo prie senų pilių ir pilkapių
nuotrauku ir patyliukais ii-j
gai skaitė keistus, bet kaž-kuo sielą žavinčius senovi-j
nius padavimus. Reikia jau
mokyti jaunus ne tik neigti,
bet ir ieškoti gero kultūroje,
kuri truko ilgus šimtmečius i
ir lokenomis apsigaubusį j
barzdočių išmokė stebuklin-*
gai dailininko teptuku nu-Į
nupiešti „Ramybę“, paga-Į
minti bene tiksliausias pa-j
šaulyje stakles ir visiems'
Žemės mokslininkams pa-i
skelbti naujas tiesas tikimy-Į
bių teorijoje“.

Prezidentas Nixonas su jo paskirtuoju aukščiausiojo teis
mo pirmininku Warrenu Burgeriu Baltuosiuos Rūmuos.

t

Tai Thoro Heyerdahlio iš papiruso padirbtas laivas,
kuriuo manoma perplaukti Atlanto vandenyną. Pana
šiais laivais prieš 3,000 metų plaukiojo egiptiečiai. Jeigu
jam pavyks ši kelionė, tai bus patvirtinta teorija, kad
anuomet tokiais laivais egiptiečiai galėjo pasiekti Ame

•
PAVERGTŲJŲ EUROPOS!
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TAUTU ATSTOVAI

EUROPOJE

Pavergtųjų Tautų Seimo
delegacija, kuria sudaro Al
banijos, Bulgarijos, Čekoslo
vakijos, Estijos, Latvijos.
Lenkijos, Lietuvos (V. Si
dzikauskas), Rumunijos ir
Vengrijos atstovai, jau nuo
gegužės pradžios lankosi
Europos sostinėse. Gegužės
6-7 d.d. delegaciją priėmė
buv. Britanijos ministras
pirmininkas Alec Douglas
Home, parlamento nariai:
A. Fitch, E. Griffiths, T.
Beamish, P. Kirk, J. Amery. S. W. Digby; lordai —
S. Oswald ir Gladvvyn. taip
pat užsienio reikalų minis
terijos Rvtų Europos depar
tamento direktoriaus pav.
Sidnev•z John Guv
«z Cambridge. Vizitai buvo vaisin
gi ir konstruktyvūs.
- šalia Pavergtųjų Seimo
vizitų min. Sidzikauskas da
lyvavo Londone reziduojan
čių Baltijos valstybių diplo
matu pasitarime pas Lietu
vos Čharge d’Affaires V
Balic-ką, taip pat buvo susi
tikęs su Londono lietuviais.

Gegužės 8 d. Pavergtųjų
Seimo delegacijos garbei
Bonnoje ministras Wendelin surengė priėmimą, kuria
me gausiai atsilankė Bun
destago atstovai, tarp jų ir
Bundestago užsienio reikalų
komisijos pirmininkas dr.
K ,
Seimo delegacijos vizitas užsienių
reikalų,ministerijoje, po užsieąiu^ęik^lŲi ministro W.
Brandto gegužės 7 d. pareiš
kimo Hamburge, negalėjo
būti labai šiltas, tačiau buvo
naudingas.

Juk aš čia gimiau. Ir laukai,
ir daubos, ir Nemunas, ir
Marios mane augino. O kas
prie tų Marių buvo seniau?
Aš noriu žinoti. Aš nenoriu
vėl rausti prieš žmosru, kuris
to manęs paklaus. Juk viską
Vokietijoje V. Sidzikaus
po truputį, po grūdeli surink
dami, kas išbarstyta prieš kas taip pat lankėsi Vasario
mus buvusių kartų — mesi Šešioliktosios gimnazijoje,
audžiame savo kultūros au
Iš Vokietijos Pavergtųjų
dinį. Iš tik jųjų ant pliko ak
mens niekas neauga. Bet jei-’ Seimo delegacija nuvvko į

i

H

Tokia antrašte Bostono tūros. kurios nežino, ką veik-;
“Heraldas“ išspausdino vi- ti, ir neveikia, bet algas ima. į Atsiminimus visuomet įso puslapio straipsnį, kurio
Nors piliečiai užlaiko sa-domu skaityti, todėl siūlome
autorius James Southwood vo mokesčiais šimtus visokių'• įsigyti šias mūsų žinomų
iatskleidžia Massachusetts valdžios skyrių, nėra jokio Jžmotm? gyvai parašytas at
laidžioje baisią netvarką, komiteto, kuris galStų^ain-įsiminimų knygas: Ji taip ištižus, taip išsisako- formuoti visuomenę, kaųč VERGIJOS
KRYŽKEjus, kad, jeigu kas norėtų ją valdžia eikvoja ž^oniųpinb&UjOSE, Sibiro kankinės
nuversti, negalėtų jos nei at-! gus jr nuolat kelia mokes4stefapijos Rakinės tremties
rasti. Guberaatoiius „retai čius. Mokesčių mokėtojų or- j atsiminimu atsiminimų I tobun a namie. Jis arba atos- ganizac i jos apskaičiavimu. mas, 443 psl.. kaina minkš
togauja“ kurioj nors saloj, ’ šiemet Massachusetts val- tais viršeliais $5, kietais $6.
arba važinėjasi politikuoda- i džia kainuos piliečiams apie
Viktoras Biržiška, DĖL
mas. Jis būna renkamas ket-Į §420.000,000, tai esą $70
veriems metams, bet per tą• milionų daugiau, negu per MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312
laiką nesužino, nei kiek jis nai.
turi visokių departamentų,
Kiek kuri agentūra sury psl., kaina minkštais virše
nei kas jiems vadovauja.
ja žmonių mokesčių, valdžia liais $2.50, kietais—$3.75.
Massachusetts valstijos! neaiškina. Piliečiu organiza- KONTRŽVALGYBA LIE
administracija yra daugiau! cUa galėjo tik sužinoti, kiek TUVOJE, Jono Budrio at
iššakota ir supainiota, jis sa tos agentūros turi atskirų: siminimai, 224 psl., kaina
ko, negu ta ššš ššš ČIA. kuri raštinių. Tas susekta tiktai $2.50.
PASKUTINIS POSĖDIS,
iš esmės turi būti pasislėpu iš telefono kompanijos, kuri
siuntinėja
tom
raštinėm
są

Juozo
Audėno atsiminimai,
si.
skaitos
už
telefono
vartoji

227 psi., kaina ..?«$.. $1.00
Vienu žodžiu, šios valsti
mą.
Tokių
vietovių
yra
jos administracija esanti.
DU MEDINI Aš rR TllYS
tikra departamentų bala. 1.550.
GELEŽLNIAI
KRYŽIAI,
Seniau tiek valdžios sky
Kiekvienam departamentui
Antano Šukio atsiminimai iš
yra dar sub-departamentas. rių nebuvo. Bet po kiekvie Lietuvos Nepriklausomybės
o toliau seka komitetai, sub- nu rinkimų išrinktieji politi kovų, 376 psi. kaina . .$3.00
komitetai, komisijos, boar- kieriai nori savo rėmėjams
PER GIEDRĄ IR AUD
atsilyginti, todėl sudarinėja
dai ir visokie biurai.
RĄ,
Mykolo Vaitkaus atsi
visokias agentūras, visokias
Šiuo metu vykdomoji gu komisijas, dažnai vieną ant minimų (1909-1918) IV to
bernatoriaus valdžia esanti kitos arba greta kitos, ir so- mas. 272 psl., kaina kietais
išsišakojusi į 173 administ- ’ dina tenai savo “frantus“, viršeliais .................. $3.75,
racinius vienetus, ir prie jo, skirdami jiems geras algas.
NEPRIKLAUSOMYBĖS
I dar esą 132 vienetai “neaiš-! jv taip išaugo dvkaduoniui SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus
kiems patvarkymams iš vir- biurokratu piramidė,
atsiminimų (1918-1940) V
šaus“.
, Neatrodo, kad geriau bū- tomas. 295 psl., kietais vir
Alkoholikais rūpintis yra. tų ir kitose valstijose,
šeliais kaina $3.75.
sudalytos 22 atskiros agen-;
S. M.
To paties autoriaus tomas
VI kietais viršeliais $3.75,
minkštais $2.50.
JIE VAŽINĖJASI,

O MES MOKAME

riką.

39 kongresmanai ir 20 jų

Europos sostinę Strasburgą.
Anksčiau Europos Tarybos
patariamojo seimo ir to sei,
...
.
mo komisijos pavergtųjų
Rytų Europos tautų reikalams vadovybė buvo panūdusi į tiltų statymą su sovietiniu pasauliu. Dėl to buvo
susidariusi tarp Pavergtųjų
Seimo ir Strasburgo tam tikra įtampa. Tačiau dabartinis
Pavergtųjų Seimo delegacijos apsilankymas Strasburge rado labai palankias nuotaikas. Ir naujasis Europos
Tarybos patariamojo seimo

HUMORAS LENKIJOJE

tarnautojų išskrido į susisie
kimo lėktuvais parodą Pary
žiuje. Jų kelionės išlaidos
bus apmokėtos iš valstybės
iždo, kitaip pasakius, iš mū
sų kišenių, nes juk valdžiai
lėšas sudeda mokesčių mo
kėtojai.

..
mėgstama pasijuokti
iš žydų. Štai pora tokių anekdotų.
Varšuvoje žydas užsakė
telefoną kalbėtis su Amerika.
Kiekvienas iš tų keliau
— Tai jums brangiai atsininkų gaus kasdien po $50
e*s’
sako tarnautojas.
dienpinigių. Jeigu jie ten iš
~ Aš
bus savaitę, tai jau vien šitų
jr kaj jjg bUVo sujungtas išlaidų susidarys per $20,
su Amerika, teištarė tik rie 000. O kame dar lėktuvų iš
laidos?
ną žodį:
— Gelbėkite!
• • •
Kai buvo valomi aukštieji LAIDOTUVĖM IŠLEISTA
$260,000

pirmininkas, Šveicarijos

Į psl.. kaina................... $2.00
TAU, LIETUVA, Stepo-

j

Demokratinio socializmo ’ no Kairio,
480 t>sl., kaipradai, (S Kairio įvadas),! na ............................. $2.00

64 psl., kaina 50 centų.

Į

DIENOJANT, Kipro Bie-

Tavo kelias į socializmą, j Iinio,

(Leono Bliumo),
kaina 25 centai.

464 psl., kaina....$2.00

35 psl.. į

PENKTIEJI METAI, Kip• ro Bielinio, 592 puslapiai,

kaina ...................... $2.00
ATS!MIN1MAi ir MINSocialdemokratija ir ko-! TYS, Kazio Griniaus, I tomunizmas (K. Kauskio), 47imas, 300 psl.. kaina ...... $2.
psl., kaina 25 centai
1
SocirTzmo

teorija,

(M.

Fišerio), 74 psl., kaina 2o et. Į

Ar buvo visuotinis tvanas,

64 psl., kaina 25 centai.
Materialistiškas

istorijos

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus,

II tomas. 336 psl. kaina $5.

80 psl., kaina

VYSKUPO P. BUČIO
ATSIMINIMAI,
I tomas,

Žemaitės raštai karės me

320 psl., kaina $3.50, II to
mas 282 psl.. kaina $3.50.

supratimas,

20 centų.
tu, 126 psl., kaina 50 centų.
Juozas Stalinas, 32 psl.,

kaina 25 centai.

SIAUBINGOS DIENOS,
1944 IS50 .ne tų atsimini
mai, parašė Juozas Kapa-

parašė d r
Daugirdaitė - Sruogienė, 24 t- ,
■'“T*.
c,nskas> 273 pusL ka,na WBuvęs prez. Eisenhoveris psl.. kaina 50 centu
buvo palaidotas valstybės
Socializmas ir religija, E. į GYVENIMO VINGIAIS,
lėšomis. Jo laidotuvėms iš Vandervelde, 24 psl., kaina idr- p- Kalvaitytės-Karvelie*
leista $259,734. Tą sumą lOcentii.
J nės, 360 psl., kaina ..$3.50.
valstybei sumokėjo mokes
KĄ
LAUMĖS
LĖMĖ
Atskirai sudėjus, jų kaina
čių mokėtojai.
(apie Salomėją Nėrį), Pet
$3.05, bet visos kartu par ronėlės Orintaitės, 234 psl.,
kaina .............................. $3.
duodamos už $2.
ATSIUNTĖ PAMINĖTI
PALIK AŠARAS MASK
Lietuvos geografijos va
VOJE, Barboros Armoniedovėlis, parašė Zenonas Anės, 253 psl., kaina .... $3.
šoklis, 80 psl., kaina $1.50.
SIAURUOJU TAKELIU,
Anglų - lietuvių kalbų žo K. B. Kriaučiūno. 178 psl.,
Užsienio lietuvių spaudos
dynas, V. Baravyko, 590 psl. kaina ............................. $2.
metraštis, 1967 m., sudarė
apie 30,000 žodžių kaina $6.
ATSIMINIMAI
APIE
J. Z. Augustinas, dr. Z. ALietuvių-anglų
kalbų
žo

JUOZĄ
LIŪDŽIU,
Petronė

šoklis ir J. Valaitis, 64 psl.,
dynas, redagavo Karsavi lės Liūdžiuvisnės, 88 psl.,
kaina $2.

stovas Olivier Riverdin, ir
naujasis gen. sekretorius,
buv. Austrijos užsienio rei
kalų ministras Tokčič, ir
seimo komisijos neatstovaujamų valstybių reikalams
vadovybė Pavergtųjų tautų
. ,
..
.. *•
(‘eĮe?aclJ0 pneme nuosir-į
džiai ir pavergtosios Europos problemoms rodė didelį
palankumą.
£ i

gą— Gaila, drauge Gold
bergai. bet aš turiu jus pašalinti. nes man pranešė, kad
Jūs neturite universiteto dipl°moc.“ Drauge G«muika’ du°kitę man porą dienų.
po pOros dienų Goldbergas atneša universiteto dip
-lomą.
— Gaila, drauge Goldbergai, bet ta vieta yra žmogui
Iš Strasburgo Pavergtųjų su vidurinės mokyklos diploSeimo delegacija išvyko pa- mu.
sidalinusi į dvi grupes. Vie — Drauge Gomulka, duo
na pasuko į šiaurę, į Skandi- kite man dar tris dienas,
navijos sostines, antroji —
Po trijų dienų Goldbergas
į pietus, į Paryžių, Romą, j atneša vidurinės mokyklos
Vatikaną. Lietuvos atstovas, diplomą.
V. Sidzikauskas yra su ”pie-j — Gaila, drauge GoldberAbu čia minėtus lei
tiečiais“. Gegužės 16 d. Pa-' gai, nors diplomus ir turi. dinius išleido JAV LB Kul
vergtųjų Seimo delegaciją1 bet žydų kvota tame skyriu tūros Fondas (7030 So.
Rockwell St.. Chicago, III.
labai iškilmingai priėmė je jau perviršyta.
Prancūzijos parlamento pir — Drauge Gomulka, duo 60629).
mininko kabineto direkto kite man dar dvi dienas.
Po dviejų dienų Goldber
rius (pat3 pirmininkas buvo
gas
atneša persikrikštijimo
išvykęs į užsienius). Gegu
Jei tu nemoki prisitaikyti,
žės 19 d. delegaciją priėmė pažymėjimą.
jei
tu nesi pasiryžęs pilvu
užsienių reikalų ministeri — Drauge Goldbergai, aš
jos Rytų Europos departa vis dėlto turiu jus pašalinti. šliaužti purve, tai nesi revomento direktorius, o gegužės Mums svarbu visam pašau- ( Hucionierius, o tik pliuškis,
Leninas
20 d. — senato pirmininkas. liui parodyti, kad mes paša-'
Kor

10 knygų už $2

LIETUVA BUDO, StepoI no Kairio atsiminimai. 416

linamp ne tik žydus

iPMoeMeoeMooMet

Žalgirio mūšis,

Geri žodynai

naitė ir Šlapoberskis. apie kaina ............... ............... $1.
27,000 žodžių, 511 psl., kai
NEPRIKLAUSOMĄ LIE
na — $5.00.
TUVĄ ATSTATANT, Ra

Lietuviškai angliškas žo polo Skipičio, 440 puslapių,
dynas, Viliaus Peteraičio, 11 kaina .............................. $5.

laida, daugiau Kaip 30,00C
NEPRIKLAUSOMA LIE
žodžių, 586 psl.. kaina $7.00 TUVA, R. Skipičio atsimi
Introduction to

modern nimų II tomas. 476 psl., kai

Lithuanian, parašė Dambriūnas, Klimas ir Schmal-,
stieg, 471 psl, didžiausias
ir moderniausias angliškai
kalbantiems lietuvių kalbos
vadovėlis, kaina $7.

na $7.00.

DANGUS DEBESYSE,—

1918-1919 m. išgyvenimai,
parašė Juozą* Švaistas, 325
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50. kietais $3.75.

i

r
1

Pasikalbėjimas V
Maiklo sa Tėvu

Poslapis penkti*

KELEIVIS. Sa BOSTON

Nr. 23.1969 m. birželio 4 3.

Juodojo pasaulio sukilimas
STASYS MICHELSONAS

(Tęsinys)

-

I

' ATLANTO KULTŪROS VAIKAI“
t"

v

•*

' i.

'

Kas yra la Atlanto kultūra ir kas tie jos vaikai; šj
klausimą aiškina jau minėtas rašytojas Lomax. Anot jo,
Amerikos negrai yra ne Dievo, bet „žmonių suformuota
;ė“. Tai reišika, kad baltieji ponai Pietuose mėgdavę
antykiauti su negrėm moterim. Taip būdavę prieš Civilinį
karą, lpl vergija dar nebuvo panaikinta. Po to karo, kai
vergija jiū buvo panaikinta, baltieji Burbonai pradėję
net dairytis, kurie iš jų vra gryno kraujo baltaodžiai, o ku
rie... negrai? Buvę nutarta, kad tas, kuris turi bent ketvir
tadalį negro kraujo, jau yra negras. Vėliau buvo priimtas
dar griežtesnis kriterijus. Virginijos įstatymu nustatyta:
kas turi nors mažiausią negro kraujo lašelį, tas yra negras.
Bet nežiūrint visų kraujo analizių, faktas esąs toks,
kad šiandien Amerikos negiliose nedaug esą gryno kraujo
jafrikėnų. „Biologiškai mes esam suformuoti Naujajame
{Pasaulyje, ir mūsų gyslose teka šio pasaulio kraujas“, sa
iko tas rašytojas. „Mes kalbame anglosaksų kalba, garbiinam jų dievus, ir mūsų politiniai idealai yra tokie pat, ko
kie buvo šios šalies tėvų kūrėjų.“

Dabar apie Atlanto kultūrą.

Kairėje Barbara Jane Mackle, kurią buvo pagrobęs Gary Steven krist ir už išlaisvinimu reikala
vo pusės miliono dolerių. Jis Barbarą išlaikė SO valandų paguldęs į dėžę (dešinėj), kuria čia ma
tome atvežamą į teismą, teisus) Kristą.

da, tai Lomaxo šalininkai stengiasi, kiek galima, ir savo
fizionomiją pakeisti. Iš to naudojasi visokie šarlatanai,
kurie siūlo visokių „pagražinimo“ preparatų. Kaip rašo
jų rašytojas Baldvvin, tiems „vaistams“ negrai kasmet iš-'
leidžia milionus dolerių. Negras ir negrė greičiau neprival-'
gys, bet piiks „vaistų“ gauruotiems savo plaukams „ištie-*
sinti“, plačiajai nosiai „susiaurinti“, arba juodą veidą pa-1
daryti kiek galima šviesesniu. Deja, jokie preparatai ne-!
gali iš negro padaryti baltaodžio žmogaus. Daug išmintin- Į
gesni esą „juodieji muslimai“, kurie savo spalva didžiuo
jasi.

JUODOJI GALIA
Buvęs Brųęklyno kolegijos profesorius Solomon
Bloom (jau miręs) išaiškino, kad abiem Atlanto pusėm,
Juodoji galia — tokiu vardu yra vadinamas karingų
‘jSenajame Pasauly.ir Naujajame, per amžius buvusi kultū
MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA
jų
nėgių
frontas, kuriam vadovauja „jo didybė“ Elijah
ra yra Atlanto kultūra. Taigi ir Amerikos kultūrą reikia
Muhamed, 65 metų amžiaus Amerikos negras, gimęs Eli
STASYS MICHELSONAS
laikyti Atlanto kultūra.
jah Poole ir jaunystėje buvęs baptistų kunigas. Savo pa Negrų vado dr. M. Kineo žudi
kas James Earl Ray nuteistas
Jeigu taip, sako rašytojas Lomax, tai mes. Amerikoje sekėjus jis vadina „Islamo tauta“ ir „muslimais“.
kalėti iki gyvos galvos. Jis pra
— Maik, ar tu girdėjai, lių po jūra“. Taip pat gar-’ gjmusįeji negrai, esame Atlanto kultūros vaikai.
Islamas reiškia Mahometo religiją ir tos religijos pa- šė jo bylą spręsti antrą kartą,
kad jau pastatyti trepai į sūs yra romanai Cervanteso
Ir jis sušilęs įrodinėja, kad negrai yra davę tai kultū- , šaulį, o tos religijos išpažintojai vadinami visaip: rusai
dangų?
„Don Kichotas“ ir Tolsto rai didelį įnašą. Jis sutinka, jog tą kultūrą sukūlė baltasis sako muzulmonai, anglai sako mozlemai (moslems). o a- bet prašymas atmestas.
— Turėtum sakyti: laip jaus „Karas ir taika“. Bet
tai, ne trepai.
tokių rašytojų nėra daug žmogus, tačiau negrai padėję jai vystytis ir kilti. Mes ne- rabai —muslim. Žodį „juodieji muslimai“ nukalė dr. Eric
— Nu, tai kur jie yra? tėve. Kitų parašyti romanai galim pakeisti savo spalvos, jis sako, bet. būdami Atlanto Lincoln, ruošdamas savo disertaciją Ph.D. laipsniui gauti,
— Jų niekur nėra, tėve.
menkos vertės, bet žmonės kultūros vaikai, mes galim būti —ir mes esam - balta- s patyS E. Muhamedo pasekėjai vadina save tik „musli- Imkite ir skaitykite!
— Ale gazietos rašo, kad juos mėgsta. Pavyzdžiui, a- kultūriai Amerikos piliečiai. ’ Mes siekėme kultūrinio bai- j maįs“. tačiau nepyksta, jeigu kas juos vadina ir „juodaiLIETUVIŲ LITERATŪ
yra.
nais metais vienas iš mū tumo, stengėmės priimti baltųjų žmonių papročius, jų san- J sjajs muslimais“.
RA SVETUR, 697 psl. Joje
— Yra tik knyga, parašy siškių parvažiavo Lietuvon tvarką ir naudotis tomis laisvėmis, kuriomis džiaugiasi J
Muslimai skiriasi nuo kitų negrų tuo, kad savo spal rašo A. Vaičiulaitis apie po
ta tokiu vardu — Laiptai į ir parašė knygelę „Aš bučia baltieji žmonės“* .
vos ne tik nesigėdi, bet ja ir didžiuojasi. To reikalauja jų eziją, K. Kablys apie roma
dangų — tai ir viskas.
vau tavo žmoną“. Ji sujudi
— O ką ji rašo?
no visą Kauną. Kiekvienas
Šitos pastangos, kaip dabar matome, pasibaigė neg vadas Huhamedas. Jis sako: kas juoda, tai kilnu ir gražu; ną. R.Šilbajoris apie novelę,
S. Santvaras apie dramatur
— Nežinau, tėve: Pasakos vyras norėjo ją perskaityti, rams dideliu nusivylimu. Dėl to juodojoj rasėj įvyko gilus o kas balta, tai žema ir biauru.
manęs nedomina, ir aš jų kad sužinotų, ar tik ne jo skilimas. Pasidarė du priešingi frontai, kurių vienas siekia
Muslimai skiriasi nuo „Atlanto kultūros vaikų“ dar ir giją, V. Kulbokas apie kriti
neskaitau.
žmona buvo bučiuojama. O „juodosios galios“, kitaip pasakius, siekia negrų valdžios. tuo, kad niekina ir atmeta visa. kas Amerikos ir amerikie ką, J. Girnius meta žvilgs
— Bet jeigu tokių laiptų moterys graibstė tą „roma Tuo tarpu kitas frontas galvoja, kad negrams geriausia tiška. Jie laiko save Afrikos nacionalistais (patriotais), nį į visą tą literatūrą apla
mai ir šio kūrybos laikotarnebūtų, Maiki. tai kaipgi ną“, norėdamos sužinoti,
kovojančiais už afrikėnų laisvę Amerikoje. Baltveidžių jie pio problemas, Č. Griccviišeitis
bus
susijungus
su
baltąja
Amerikos
visuomene.
Šis
žmogus galėtų rašyti apie kurią iš jų tas amerikieti?
nekenčia ir sako, kad tai esanti „neapykantos pagimdyta čius duoda išleistų knygų
juos knygą? Kibą jau turėtų bučiavo. Bet ko velta tokia frontas smerkia segregaciją ir stoja už integraciją. Šio neapykanta“.
sąrašą. Kaina $10.
galvoj kokį bziką, ar ką.
knyga, tėve? Tai tuščia sen fronto atstovas Lomax rašo: „Turim išsilaužti iš tų sienų,
kuriomis
baltieji
mus
atskyrė
ir
uždarė
kaip
juodąją
rasę.
PAULIUS AUGIUS, 284
Šita neapykanta yra tiek aitri, kad jie svajoja apie
— Ar žinai, tėve, kad apie sacija.
dideli
puslapiai, šio įžymaus
Turim
išsilaužti
ir
susilieti
su
baltąja
Amerika.
“
.
visišką nuo baltveidžių atsiskyrimą ir vienų juodžių vals
nebūtus dalykus prirašoma
— Bet aš, Maiki, norėčiau
daugiausia knygų. Jom duo žinoti, ka rašo ta knyga, ka
tybės Amerikoje sudarymą. Jų vadas Muhamedas išsako dailininko paveikslai ir A.
Kadangi
tam
susiliejimui
kliudo
afrikietiška
išvaizKurausko bei T. Valiaus
damos intriguojančios ant vadinasi „Laiptai į dangų“.
šį planą tokiais žodžiais:
straipsniai, puošniausia kny
raštės. ir smalsuoliai jas per — Aš, tėve, galiu pasaky
„Baltoji
krikščionybė
nieko
mums
neduoda.
Tos
re

ga, kaina $17.50.
ka. Tai yra biznis. Praeitais ti apie ją tik tiek. kad iš jos
ligijos
vadai
mus
apleido.
Nieko
mums
neduoda
ir
Ameri

Ketvirtoji pradalgė, Ni
metais Amerikoje buvo iš tėvas nesužinosi, kaip į dan
kos
valdžia.
Teisingumo
niekur
nėra.
Mes
gyvename
kaip
dos
išleistas literatūros met
leista visokių knygų 30.000 gų įkopti.
—
Tai
ne
istorija,
tėve,
to,
tėve,
kad
nežinau,
apie
avys
tarp
vilkų...
ir
kiekvienas
vilkas
mus
įkanda.
Mes
ieš

raštis, kuriame rašo 21 as
laidų, ir daugiausia apie nie
— Nu, tai kodėl tas rašei
bet
Biblijos
pasaka.
Maižius
kokį
dangų
tėvas
kalbi.
kom
teisingumo,
norim
laisvės,
norim
lygybės,
bet
nieko
muo. Kietais viršeliais kai
kus. Beveik kiekvienas poli va davė jai toki vardą?
Biblijoje
pasakoja,
kad
Ba_
Maiki,
dangus
yra
tik
negauname. Vienintelė mums išeitis — tai atsiskirti nuo na $3.75, minkštais $3.15.
tikierius stengiasi išleisti
— Gali būt, tėve, kad jis
belio
bokštą
statę
Nojaus
aivienas
:
pažiūrėk
aukštyn
—
Chicagos istorija, parašė
knygą apie save. Buvęs pre yra matęs ir atsimena kitą
baltojo žmogaus ir įsigyti nuosavos žemės“.
niai.
Jie
norėję
tuo
būdu
apir
pamatysi
mėlynąjį
dangų,
Aleksas Ambrozė. 664 psl.,
zidentas Johnsonas išleido syk Maskvoje ėjusį bedieviu
Kai oportunistinio „Atlanto kultūros“ fronto negrai gausiai iliustruota, kai
sisaugoti
nuo
antrojo
tvano,
i
—
Ne,
tėve,
toji
mėlynė
tris tokias knvgas. Kongrese žurnalą „Bezbožnik“, kurie
jaučiasi nelaimingi dėl savo išvaizdos, tai Muhamedas sa na kietais viršeliais lio.
buvo net triukšmas kilęs, kai viename numery buvo pa Sakoma, kad to bokšto vieta nėra dangus,
ko, jog negras turi būti laimingas, kad jis juodas, nes tai minkštais — $8.
sužinota, kad jos buvo iš vaizduotos kopėčios į dan buvusi Babilonijoje, netoli j — O kas?
_ Taį sauiės spindulių reiškia jo dieviškumą. Juodąją Islamo tautą sukūręs pats
BALADES, šitoj
labai
leistos valdžios pinigais. gaus karalystę. Tai vis vie nuo Babilono miesto. Bet
Dievas
supykęs,
kad
statybia
pšviestas
oras,
tėve.
Kur
Alachas,
juodasis
dievas,
ir
kitokių
dievų
nėra.
Todėl
juo

gražiai
išleistoj,
gausiai
iKnygas taip pat rašo išėję na. kaip ir laiptai į dangų.
į pensiją generolai, rašo ra
— O kaip tos kopėčios at ninkai pradėjo tokį darbą be tas oras pasibaigia, tenai pa- da spalva, juodas žmogus, esąs dieviškas žmogus. Balta liustruotoj knygoj yra sep
jo žinios ir nubaudęs juos. sibaigia ir tas mėlynas oda — tai velnio spalva. Ir visi baltieji žmonės esą velnio tynios Maironio baladės. Tai
šytojai. žurnalistai ir kiti.
rodė? Ar tu matei?
knyga, labai tinkama dova
— Ir sakai, visi rašo nie
— Mačiau, tėve. Kart? sumaišydamas jų kalbas. Ir skliautas. Toliau viešpatau- padarai.
yra
padavimų,
kad
netoli
j
a
j
U(K
}
a
tuštuma,
kurioje
kus?
vieną „Bezbožniko“ numeri
Muslimų religija yra išvesta iš Mahometo mokymo ir j noms. Kaina.............. S6.00
BAISUSIS BIRŽELIS, ši
— Ne, tėve, ne visi. Išei Bostone nusipirkau, ir pir nuo Babilono buvę aptikta žibčioja tik planetos ir
yra
nemaža
prie
jos
pridėta
pačių
negrų
išgalvotų
dalykų.
to
bokšto
griuvėsių,
tačiau
žvaigždės.
Kiek
astronomitoje 238 psl. knygoje yra 3
na ir gerų knygų.
mame jo puslapy buvo tos
— O kokios knygos yra kopėčios. Stovėjo nuo žemės ri ni n »'res tyimėtojai ne-’jos mokslui yra žinoma, ta Ir, kaip kiekviena religija, ji yra prietarų ir įsivaizduotų dramos: Baisusis Birželis,
geros?
iki debesų, viršūnė i nkais žino apie tą bokštą nieko tamsi tuštuma yra begalinė, tuštybių mišinys. Vienu žodžiu — jovalas. Pavyzdžiui, Varpinė ir šiaurės pašvaistė.
— Geros yra tos, kurios apgaubta, o iš apačios kopė tikro. Vi.* dėlto tų pasakų Toj tuštumoj sukasi mūsiškė paklaustas, kaip jis supranta velnią ir pragarą, vienas jų Parašė Pranas Naumiestiski>. Kaina................. $3 50
žmogui naudingos, kurios bolševikas su dideliu kūju ir žmonių kalbose galima kai- žemė ir visos jos seserys kunigas atsakė:
LIETUVOS ISTORIJA,
supažindina jį su istorija, a- kopdamas kalbėjo: “Su že- kada nugirsti. Jeigu atsitin-, planetos su savo vaikais mė„Paklauskit betkurį mūsų vaiką, ir jis jums pasakys,
ka
koks
triukšmingas
suminuliais.
VI-ji laida, parašė dr. Van
pibūdina laikmetį, vienu žo-j miškais buržujais jau apsidžiu — kurios padeda žmo dirbome, dabar imsimės už Šimas, tai žmonės sako::, — j^ą tu čia dabar kalbi: kad pragaras yra ne kažkur žemės viduriuose, bet čia pat. da Daugirdaitė-Sruogienė,
'Tikras Babelio bokštas“. Į seserys planetos ir jų vaikai. kur mes gyvenam — mes gyvenam pragare. Ir toliau tas 414 psl., daug paveikslu, ke
gui apsišviesti, sužinoti, kas dangiškųjų ‘
. . I Jeigu planetos yra seserys. vaikas pasakys jums, kad tą pragarą įkūrė velnias., t. y., li žemėlapiai, tvirtai Įrišta.
jam reikalinga ir kas įdomu.
Jes, Maiki, aš žinau, kad
— Ale pasakyk. Maiki, tai kur jų motina, kur tėvas. baltasis žmogus. Juodas Dievas ir juodas žmogus yra vie Knyga ne tik geras vadovė
Todėl gali būti ir romanas bolševikai norėtų į igauti į
kiek
g-ali būti mvlių nuo žena. todėl viso pasaulio juodžiai yra kilę iš paties Dievo“. lis mokiniams, bet ją su įdo
naudingas, jeigu jis gero ra dangaus ,kaustę, ale ne•mes
it
i
dangaus|
—
Planetų
motina
yra
šytojo parašytas. Pavyz mislinu, kad jie gaktų ją
Silpniausias toje visumoje narys yra negras, kuris yra mumu skaitys ir suaugusieji.
džiui, lenkų rašytojas Sin kopėčiomis pusi. kti Buv.. ir
Aš galiu pasakyti tė- Saulė, o jų tėvas — Laikas, susimaišęs su baltaodžiais. Todėl, esą, reikia palūkėti, kol Kaina .......................... $6.
kevičius parašė istorini ro seniau tokių mandragalvių, vni, kaip coli yra nuo žemės Bet aš žinau, kad tėvui sun
IŠ SUTEMŲ I AUŠRĄ,
negras būsiąs ne integruotas su baltaisiais, bet
maną ”Quo Vadis“. Ši kny ką norėjo į dangų įsibrauti; iki kokios planetos ar iki ku bus suprasti, todėl užbai- Amerikos
, .
...
..
m. * , . - .
. i parašė prof. dr. Antanai
ga pagarsėjo visame pašau-! buvo net pastatę Babeli- saulės, bet negaliu pasakyti, kim šitą temą ir pasakykim nutrauksiąs su jais visus saitus.. Tik tada busią galima at-. p pylįLįIMlt 453 pSi kai
ly. Prancūzų rašytojas Vei-i bokštą ir tuo bokštu kopt kaip coli dangus
> vienas kitam: iki pasimaty- statyti pilną Juodąją galią.
na $6.00.
nas (Julės Verne) paraše i ale niekas neišėjo, ba Die- ' — Kodėl negali? Ar tai m°*
PEILIO AŠMENYS. Jur
Šito siekdamas, Muhamedas ir reikalauja, kad jam
keletą
mokslinių
romanų,
ir'
vas
sumaišė
jų
kalbi
—
Okei.
Maik,
gudbai.
;
būtų
paskirta
keletas
valstijų,
arba
viena
didelė,
kur
jis
fi»
Jankų*. 3 veiksmu dia....
.
.
s“’**"*^ j*/
ir jie, ’
mokslas tain toli npna.
— . v7'c‘
, dūlu pasKina Keičias vaisu jų, aroa
aineie,
~
—
'
u
--------ma,
261 psl.. kaina $4.00.
visi jie garsūs, ypač Per a»- negalėjo vienas kito supras- į
. «
Eisiu išsigerti, ba beklausant galėtų įkurdinti laisvą Juodosios galios respubliką.
h
Tuk-1„
tm-atnm
ta
*
,eK1
’
•
tavo
šnekų
man
gerklė
išj®
1
tuoniasdešimt dienų aplink ti. Juk tu turėtum tą istoriją '
Nardžio pulkas,
Bake
(Bus daugiau)
pasaulį“ ir „Dvidešimt my- žinoti.
— Negaliu pasakyti dėl džiūvo.
Vaivorykštės, kaina $2.
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Šeimininkėms

SKYRIUS

1. A. Krylovai

VAISIŲ IR UOGV
SALOTOS z

LYDEKA

fttpjl -

MARIUS KATILIŠKIS
• I

Senatvėje
(Paimta iš ką tik Nidos išleistos ”Penktosios pradal

gės“, kuri už $3.75 gaunama ir Keleivio administracijoj).
Viskam ateina laikas, taip ir Juozui Čeponiui išeiti
pensijon. Tas reikalas buvo kiek užvilkintas, mat, ruošiant
popierius užjūriams, vaikai tikino, jog didžiai praverstų
kai ką nubraukti. Ir taip nubraukė iš tų popierių visą pen
ketą metų. Rodos, nedaug, o darbo ieškant tikrai padėjo,
t Tu^hmm kompanija jį piaėm^k padarė šlavėjiu-Čęponik
;•ąvi/pąya, švaistėsi nesuartinais įrankiais, vis neįstėngdaMnas perprasti, kad taipTengvai galima užsidirbti duoną.
"Ne niekingai šluotai ir bobiškiems skudurams buvo sutau
sota sveikata ir energija, ruošiantis geležinei lažai. O, ma
tykite, kaip čia dabartėlios. Tokie reiškiniai užkliudė akį
vyriausio formeno, kalbančio lenkiškai ir suprantančio
rusiškai, kurs ėmė kartą ir pasakė:

— Mes turim gyvą peklą visokių kripelių, šluinių ii
klišių. Mes pagalvosim ką nors...
Nu. sakė — pasakė. Negi Čeponiui suprasti, ką vyres
nybė šneka. Bet jis baisiai nusigando, kai netrukus jam
pasiūlė eiti mašinų tepti. Jis beveik atsižegnojo. o senas
" tepėjas keikėsi keliomis kalbomis, gromuliavo tabaką,
spiaudėsi tiretomis. rudomis seilėmis po pusę stiklinės iš
karto, vedžiojosi po visą fabriką, rodė, aiškino, supažindi
no su mašinomis, jų paskirtimi. Ir vis, numodamas ranka,
daryk, kaip toj dainoj: ką tėvelis daro. Kur tu nelabojo!
Iš karto pakilo atlyginimas, šlavėjas pasidarė kvalifikuo
tu darbininku. Ne. nesakykite, kad nereikia šunies laimės.
^.Be jos prapuolęs gyvenime.
Ėjo žmonės pensijon, kiti į atklanes, o jis dirbo ir ,
glaudė pinigą. Pagalvodavo, ir kaktą nuplieksdavo raudonis. nurasodavo prakaitu, ir viduje įsikurdavo ugnis, lyg
trejų devynerių stiklinę suvertus ant tuščios. Pirštai grę
žiasi į delnus, plaštakos pabąla, ir jis pagauna mosuoti
ranka ir kratyti galvą, tarei gylių apniktas arklys. O kar
tais toks juokas, ir jis kikenasi į saują, apsidairydamas, ar j
kas nemato. Jeigu jau sekasi, kaip kortose, tai sekasi. Ir j
vėl toks nerimastis, ir jis krapinėdavo, kaip nesavomis
kurpėmis apsiavęs. Jis gyveno kažkieno metais, ne savo,
gerą galą nukandęs ir neprarijęs. Kad tik kokiomis neužspringtų, po šunais. Vaikai juokėsi, tardami, jog nieko
paprastesnio nėra, kaip atgauti savuosius. Parašysim į Vil
nių, ir atsiųs. Juk, po teisybei, prisidirbai iki pažiaunų. per
septynias dešimtis gerokai persiritai. Jau būtų ir laikas.
O už tai niekas tamstelės nesodins su nigeriais į džėlą.
Būk be baimės.

I

*"Taip ir klostėsi. Atėjo metrikai iš Vašingtono per so
vietų atstovybę, šešias dešimtis centų pašto išlaidoms prašė primokėti. Nunešė darbovietėn ir parodė raštinėje. Nė
te/fj®riį‘barė, gėdino ar’grabdeno. Gerai, kad ssMiftsius
metus'atsekei. Tai gal jau norėtumei pailsėti? Jeigu taip,
tai prašom, prašom, viską sutvarkysim, nors mums gaila iš
leisti gerą darbininką. Kaip geram darbininkui, išleistuves
suruošė kafeterijoje pietų metu. Butelį kaspinais parėdy
tą pastatė. Paskui turėjo eiti ir atsisveikinti su visais. Nuo
įmonės direktoriaus iki vienkojo sargo prie frontinių durų.
Dešiniosios po to ilgai nevaldė. Ak, tu, svieteli, kaip jam,
Juozapui Čeponiui, sekėsi Amerikoje.

I

— Gerai, kad ant tos pensijos išėjai. Visi išeina. Tik
man rūpi. ką dabar veiksi per dienų dienas. Išsiganęs kaip
ketvergis jautis. Dar į saliūnus valkiotis pradėsi... — neaiš
ku, patenkinta ar ne, ževernojo Čeponienė.

Nugi saliūnai ir įtaisyti širdies patiekai. Jei pradėsi
papirkę vienbutį namuką*PirkonežmSLmi, išmokės ar

ne. Ir tikĄėl J^čiOJ; ^ui tVlrnlf JO BiB ^sarojuje, baigi
atšipinti dantis. Ji negalinti nukarštr svetimoje kamaroje,
ji nenorinti tarškinti šaukštais su savo marčiomis. Ji buvo
gaspadinė savo namuose, ji ir bus. Pirko nebrangiai. Tro
belė statyta gerokai prieš karą. Apleista ir apšepusi. Išmo
kės — neišmokės, tai paliks vaikams pabaigti.. Ir nebūtų
' išmokėję, jei ne tie penkeri metai. Tie prilopyti metai Če
poniui padėjo išpirkti trobą. Tais pačiais metais Juozapas
turėjo užsiėmimo iki pažastų. Aplopė, užkamšė, išdažė.
Viduje perdirbo vien kaip reikiant, kaip šioje gadynėje ir
šiame krašte turi būti. Nežinojo tik ką daryti su sienomis iš
lauko pusės. Jų nė su šarmu nenuplausi. Ir kas ten jas
plauna? Toks miestas, tokie orai, tai tokios ir trobos. Gy1u/
AUAnA > t..•<*«!• .o-M.lsi h ».p

IR KATINAS
f

Vargas tik, kai kurpiu* ima kepti pyragus,
Kepėjas gi taisyt batus:
Ir reikalas nepajudės ii vietos,
Ir įimtą sykių buvo pastebėta,
Jog tas. kas amatą nesavą mėgsta išbandyt,
Tas būna vaidingesnis už kitus ir atkaklus:
Geriau jau jam dalyką pražudyt.

Ir bus ūmus
Sulaukti pajuokos dėl padėties.
Negu pas tą, kas esti jau patyręs, numanus,
Paklaust ar iiklausyt protingos išminties.

■>

a * ♦

Iv
Šiaiųe krašte niekada he-t
trūksta vajsių ir uogų, bet
vasarą jų galima i vairesnių
ir pigesnių nusipinki, o dau-:
gelis ir patys užsiaugihą. į
Visi žinome, kad vaisiai ir
uogos yra labai reikalingas
mūsų kūnui maistas, todėl
kuo daugiau jų valgykiihe.

Maištingiausi — visąį jiesupiaustyti, nesmulkinti vai
siai. Jeigu vaisius tenka
pjaustyti ąr nulupti jų odelę,
tai daroma nerūdijančiu pei
liu.

ROMANAI

KELI PĄTARIMA1

Jurgis Gliaudą,
LIEPS
NOS IR APMAUDO ĄSO

ČIAI, premijuotas romanas,
Jeigu jums būtina? reika 404 pusi.. įįaina $4.00.
<ftRIIŠI PAas, 265 psl.
nį nonte ilgimi
kaina
$3.50.
gradurkite adata kiaušini a
DI'Nendrė? AIDAS TARP
iejuose galuose, kad’ išteDANGORAIŽIŲ,
romanas,
kėtų baltymas. Kai jums pri
reiks trynio, teks tik pra- 365 psl., kaina $5.
Vytautas Volertas,
SĄ
muš(i lukštą.
MOKSLAS, premijuotas ro
• • •
manas, 279 psl., kaina $3.50.

Aloyzas Baronas, PAVA

Trynys gerai išsilaikys,
SARIO LIETUS, 261 psl.,
ųgapdžius, jeigu jį supilsite
kaina
minkštais viršeliais
į pedidelį indelį, o viršų už
$2.59, kietais $3.75.
pilsite alyva.
Alė Rūta, ŽEMĖS ŠAUKS
• • *
MAS, 305 psl., kaina $4.00.
Vincas Kamonas: MIG

Kiaiušipį be lukšto gali LOTAS RYTAS. 166puaL,
ma Išvirti šviežiame piene Kaina $2.50. Gaunama Ke
ar
vyne. Tai bps savotiška, leivio administraeiioie.
Vaisiu salotas galima pa
^/^..Lydebai aitriadantei galvon šovė
ruošti iš vienos rūšies arba latt&ftthtMi neplakta kiauši.
Jeronimas Ignatonis, LŪ
Sau amatą katės užkrovus.
ŽIAI, 3Q1 psl., kalba $3.00
-Ai nežinau, ar nelabasis ją pavydui pastūmėjo, J įvairių vaisių: Žalius vaisius PiOftOom o.
♦ • t
-Andyius Valuclpąs, NE
galima
maišyti
su
apvirtais.
»
Ar, galimas dalykas, žuvų patiekalai jai įkyrėjo,
Kaip priedai, prie žaliu vai
MUNO SŪNŪS, romanas iš
Tiktai sumanė katino maldauti,
sių tinga vanilinis padažas,
Jei virsite kiaušinį ant suvalkiečių ūkininkų sukili
Kad leistų su savim medžioklėn leistis,
vvnas, grietinė, plakta grie stiprios ųgnįes, tai baltymas mo 1935 m., I tomas, 280
Peles svirne pagainioti, sugauti.
tinė, cukrus, malti graikiški greitai sukįetės, o trynys bus psl.. kaina $3.00.
riešutai. Jeigu vaisius smul minkštas. Ant vidutinės ug
Andrius Valuckas,
NE
- “Gana jau, ar darbą tą, širdele, tu įveiksi?**
kiname. tai nedelsiant reikia nies — trynys bus kietas, o MUNO SŪNŪS. II tomas,
Pradėjo katinas jai pamokslauti:
sudėti ir numatytus priedus, baltymas skanus ir minkštas- 428 psl, kaina $4.00.
“Žiūrėk, kūmut, ar tu be gėdos ilsiversi:
kad prie supiaustvtų vaisių
• • *
Sally Salminen, KATRYpatektų kuo mažiau oro ir
Neveltui kalbama, dalykus syjant,
NA, romanas, laimėjęs Šve
nepražūtu vitaminai. Prie
Jog darbas meistro bijo**.
Virti dažoves reikia ant dijos literatūros premiją,
j
vaisiu
salotu
galima
pridėti
“Na, liaukis kūme! Tai daiktas didelis: pelių!
vidutinės ugnies, gerai už 291 psl., kaina $5.00.
S
įvairių
prieskonių.
Petr. Tarutis, VILNIAUS
Mes gaudydavom net ir ešerių**.
dengtame puode.
RŪBAS.
495 psl., kaina
• p
minkštais viršeliais $3.15.
“Tai jau geros kloties, eiva !** Nuėjo, atsisėdo.
Braškių salotos aų raugintu
KT -V- I -1 .X- -n. • , X kietais viršeliais $3.75,
Privalgi katinas, smagumo paragayo,
Nereikia laikyti šiltai (ant j Jurgi, G|iiud,, DELFINO
pienu
Ir kūmą aplankyti atkeliavo;
virykles) jau pagamintus. 2ENKLE, premijuotas ro6 lydekėlė guli vos gyva, vos prasižiojusi kvėpavo,
darzovių patiekalus.
I manaSų £34 ps!.. kaina $2.50
Pusė svaro braškių, 3-4
Ir žiurkės josios uodegą nuodo.
Albinas
Baranauskas,
uncijos cukraus. 1 stiklinė
Pamatęs, jog nuo darbo tą kūmutei jau gyvybė
”
KARKLUPĖNUOSE, pre
rauginto pieno, pakelis va’
smilko,
mijuotas romanas, 224 psl.,
nilinio cukraus.
Atgal į kūdrą kūmas leisgyvę nuvilko.
■y
y
. <1
kainą $2.50.
,7
■ £ nAVBVIAhr
1
***ys Almenas, UPĖ f
Raugintą pieną išmaišy- IM
UvyįUIUU • j RYTUS. UPĖ I ŠIAURE.
- Ir gerai padarė! Tai, lydeka, '■
šyti. pridedant paprasto ir
! romanas I dalis. 325 psl., II
Gavai tu pamoką:
vanilinio cukraus. Braškes
Tį, C^netery ot Nations’ dalia 302 psl.. kiekvi-nos da
Ateity kiek protingiau galvoti
nuplauti ir sudėti į salotinę.
Įr nęsiimt pelių medžioti.
Atskirai paduoti paruoštą' ta Si|»rtan Tundra by H- Jie* kaina $34)0
Tatayaita, 112 P-L, kaina
«“»* .. KELIAS J
įaugintą pieną.
tik 31.75.
i KAIRE, premijuotas romaVerte s t ae y s pil ką
• nas iš JAV senosios kartos
Tupdrą T*Manyland lietuvių gyvenimo, 248 psl.,
Braškių salotos
leidinys paaugliams kaina $3.00pasiskaityti anglų kalba aVytautas Volertas. GY
10 uncijų braškiu, 3 kiau pie gyvenimą tolimoje šiau
šinių baltymai, trečdalis un rėje, f73 pūsĮ. kreidiniame VENIMAS YRA DAILUS.
romanas iš lietuviu emigran
cijos žaletinųs, keli šaukšte
ije," kietais viršeliais, tu gyvenimo. 242 psl.. kai
liai vandens. 2 uncijos
na £2.50
raus. Žalętiną 20-30 min.
Vytautas Volertas. UPĖ
LUĮroania — pa
merkti i šaltą vandeni.1
TEKA
VINGIAIS, romanas
rašė buvęs JAV atstovas
tymus išplakti. Kai suti:
plakant dėti po šaukštą cuk Liptuvoj Owen J. C Noreps, 329 nsl. kaina S2 50.
Vacvs Kavaliūnas. KAL
raus. Želatiną ištirpint karš 233 pęU kum* H.
NU GIESMĖ, premijuotai
tame vandenyje, paskui at
ii
labai
gera
dovana
ne

romanas,
201 psl.. kaina
vėsinti ir i ia, nuolat pla
kant, supilti kiaušinio putys. mokantiems lietuviškai, bet 22-50
nurimtiems susipažinti su
Koris Plačenis. PULKIM
Su gauta masė atsargiai Su Lietinuu»i
j; m
■ANT
KELIU..., romanas iš
maišyti braškės ir vfeką
Btrazdelio?
^gVvetimo,
‘dėti i saldtfftfc OsrfilJ
Jtbunian Sbųrt
dėti ir grietinės. rrrr‘rrf‘(21 autoriaus), 2p0 lt laida. 160 psl. kaina $2.00
Jurai* Gliaudą. ŠIKŠNO
pdn kaina >5.00.
SPARNIU SOSTAS, premi
“The HenUnųui and the juotas romanas iš politinių
Jaupų daržovių lapelių
ĮJpdep freeM (Vinco Krė- emigrantu gyvenimo, 268
vėl), 130 pak kaina $3-35 v»L. kaina $2.50.
Juozas Krafikanskas. TIT
Jaunų gūžinių ir žiediifių
“Į4tbųąiM»B Qwartęt** (Ą. NAGO UGNIS, premijuotai
kopūstų, burokėlių, sąliĄ-ų
~ Katiliškis, A romanas, 205 pusi., kainą
bei porų lapelius užpijti ver
jr I Šeiniui) <2.50
North CaroRmn stodcnĮš Wen- ' Buvusi Kennclienė, dabar Onadančiu vandeniu ir palaikyti
Alovzas Baronas- LIEP
yaU kakm 34-35dy Dascaaib įš Danvilles, VaM ssieaė, New Yorko teatre kalba19-15 minučių. Nuspaudus
TAI IR BEDUGNĖS, pro.
išriakta JAV gražuole.
į si su pažįstaaiu.
“The Ordeal ef Assad Paužpilti antrą kartą ir pavir
mijuotas romanas, 279 pslM
»). 5) pęl
ti. kol suminkštės. Paskui dba4 (L
a?na 33.00.
svieste pakepti šaukštą ntil- kaina 32.00.
Vytautas Alantas: TARP
tų, įpilti grietinės ir van Vytautas tbu
DVIEJŲ
GYVENIMŲ. 462
Grand
dens, kuriame virė lapeli)
■’Ąfcfc; "kalni 24.50.
pridėti krapu, trupi): citn211 pel.1
Švaistas: ŽIOBvenk tu tik mieste ir matysi, kaip tavo rankomis varva ros sulčių, cukraus,
UKlA, romanai
snjala, tikras degutas, nors imk ir tepk senobinių drangų is viską sųFnąįiyti
ėŠflnrkurt. M. Sida
liąis. Valgyti su skre
medines ašis.
ravičiaus gyvenimo, 233 psL,

Mm

pagamintais iš

plonai šu-

Graži, rudenėjanti diena. Čeponienė ruošiasi tarny piaustytos bųlkutėa, užtep
bon. Ji, mat, nebūtų boba. senatvėje susimanė uždarbiauti. tos sviestu bei apibarstytos
Ji pasidarė vaikų saugotoja. Kur kam reikia, kas pašau džiovintų sūriu.

kia, ji ir traukia. Ir žiūrėk — parsineša po keletą dolerių.
Neišmano nė be, nė me, o moko visą svietą. Ir dar, manyki
te. manykite kaip porit, ji pasiskelbė esanti šeimos išlaiky
Minų
toja ! Senis nebedirba, senis nieko neuždirba, tai iš kur jie m rs
vargdieniai begyvens?
trumpfname
-ibo |

a tem

laike švaistymu.

(Bui daugiau)

• J > sdi; i

it».

I uT ta
Valiuke,

Aarakeniitg Lithuania, a
rfudy pų the riae of modern
lukuenfan nationaKsm by
Jąck J. Įtakas, 133 peL, ka>-

aalĄOB.

kaina 32.50.
Pranas Naujokaitis: UPELIAI
NEGRĮŽTA |
KALNUS, 509 pusi., kaina
tROO
Alovzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na » 1 KO

MINDAUGO

32J0l

•tv«oHd4 ii am

■lianos U rtvi^TNC. n T nu
ilH*
“
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NUŽUDY

POPULAR LITHUANI. MAS. Juozo Kralikausko
AN RECIPES- peralė Juui
premijuotas romanas, 243
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Ką tik gavome;!.

Li
: i

>3 J Įsigykite ką tik gautas įdomias knygas:

■41

Draugas

J. TUMAVIČIENĖ

joje sėdėdama, ji tebesisieloja visuomeniniais reikaJodvyga Vegytė-Tumavi- laiš, kitus judina telefonu,
čienė išlipo iš laivo Bostone ragina veikti.
1911 m. gegužės 6 d., kaip ir į
kiti anų laikų ateiviai be1 Labai gerai padaryta, kad
mokslo, be anglų kalbos, bet birželio 22 d. Bostone rensu energija ir drąsa. Ji susi- giamas banketas Jadvygai
randa darbą, laisvu laiku Tumavičienei pagerbti. Ji to
lanko mokyklą. įsijungia į • yra nusipelniusi,
lietuviško jaunimo sąjūdį. j
J. Krasinslcas
Ištekėjusi už Mykolo Ju-^

Siame name (83 Beak gt., Brookiine, Mass.) gimė nu
žudytasis JAV prezidentas John Kennedy. Jo mitina tą
namą padovanojo Mass. vyriausybei. Dabar čia bus Ken*
nedžio atminimo muziejus. -

—MMMM

Poslapio oipBafM

don Camillo,

EkskursijaįLietuva
vyksta
’iA rz
LIEPOS 15 DIENĄ

įdomūs klebono "ir vietinės
komunistų partijos sekreto
Norint prie šios grupės prisijungti, patartina registruotis dabar.
riaus pasikalbėjimai, 216
psl., kaina $3.
Vietų skaičius ribotas — nesivėluok i t e !
Auksiniai rageliai, Piano
Ekskursijas ir registracijos reikalu kreiptis į
Naujokaičio eilėraščiai, 64
psl., kaina $2.
Ošiančios pušys, Halinos
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
Didžiulytės - Mošinskienės
390 West Broadway
17 trumpų vaizdelių - apy
South Boston, Mass. 02127
braižų, 176 psl., kaina $2.50.
Telefonas: 268-8764
Prisikėlimas, romanas, pa
rašė Alė Rūta, 205 psl., kai
na kietais viršeliais $3.75,
minkštais $2.50.

lėno, ji apsigyveno Norwooi;»į i, « * i i« J •.
de. nusipirko kepyklą, ir
■* 'Nnžeihmtų^f'geberacijaJ
Lituanistinė
-Iii
Lid
(£ g;? f H t '<»!!•
H;
bižniš'ger&i sekėsi. ' Čia ji
įgzilio tpeėaulėjautos eskiJ
<;
baigia mokslo mėtok
1 0 &ko Iii i
kimba ir į visuomeninį dar
ų^dmi. parašė VytMtas Kavobą. Ji stoja į Sandaros, SLĄ, (
Sesųo Liuda Stulpienč le&ka
~ lis, WpsL, .taupą '$2.
Tėvynės Mylėtojų kuopas,!, Ateinantį šeštadienį, bir- broliu ‘ Antano ‘ DbmuKč* iš Papi
> Varpas nr.S, 206 psl., kai
prisideda prie lietuvių baž- želio 7 d., Bostono lituannis- lės parapijos, žiliu kaimo, gy_ TĖVIŠKĖLĘ Aš REGIU, na $2.50.
nyčios statybos,
sukuria tinė mokykla jau baigia venusio Seranton, penn. Rašyti:
eilėraščiai, parašė Pranas
chorą, kuriam vadovauti iš mokslo metus. Paskutinės Lithuania, Akmenės rajonas,
Imsrys, 40 psl., kaina $1.Papilės miestas, Tarygų gatvė.
Bostono pakviečia Apšegą. pamokos ir egzaminai buvo
Liuda Stulpinienė
VAKARĖ BANGA, lyri
praeitą šeštadienį, ir dabar
ka, Gražina Tulauskaitė.
1920 m. mirė jos vyras M. teliko pabaigtuvių iškilmės.
Vedybos
127
psl., kaina $2.00.
Jurėnas, palikdamas Jadvy
AUKSINIAI RAGELIAI,
gą našlauti su dviem mažom
Ieškau gyvenimo draugės nuo
Taigi, birželio 7 d. 9 vai.
32
iki
37
metą
amžiaus.
Aš
esu
lyrika, Pranas Naujokaitis,
dukrelėm. Jadvyga kelerius ryto Šv. Petro lietuvių paAsmenų, dievybių ir did
60 m. amžiaus, linksmo būdo, 64 psl., kaina $2.00.
metu viena kepykloj pavar- rapijos bažnyčioje bus litu- turiu namą, automobilį.
vyrių VARDYNAS, paruošė
gusi. ją pardavė ir atsikėlėĮ anistinės mokyklos moksleiAtstkysiu tik į rimtus laiškus. EILĖRAŠČIŲ RINKINYS Anis Rūkas, 89 puslapiai,!
Rašyti:
Steponas Strazdas, 159 kaina $3.00.
į Jamaica Plain. Bostono J viams ir jų tėvams pamalSJL, 291 Hyman St.,
psl.,
kaina $2.50.
priemiestį, čia nusipirko na- dos, o tuoj po jų — parapi
Du mediniai ir urys geleži
London, Ont., Canada
ŠERKŠNO
SIDABRAS,
M
nius ir vertėsi namų pardavi- jos salėje pabaigtuvių aktas
(24)
niai kryžiai, savanorio An
Vaitkus, 8b psl., kaina tano Šukio atsiminimai iš
mo-pirkimo tarpininkavimu, ir meninė programa, kurią
Tikra našlė vedybų tikslu no
<1.50.
Tas darbas jai sekėsi, todėl atliks patys moksleiviai. Panepriklausomybės kovų, 376
ri susipažinti su gyvenimo drau
METŲ
VINGIAI. Alf. Ty- psl., kaina $3.00.
pajėgė išauginti ir išmoks- žymėtina, kad šiemet meni- gu nuo 54 iki 66 metų amžiaus.
ruolis, 176 ’pšl. kaina $3
linti abi savo dukras.
! nėję programoje eilė jauGimusi 1914 m. liepos mene.
Per giedrą j audrą, Mykosį.
Vidutinio
ūgio.
Ramaus
bū

1923-1930 m. laikotarpyje'
Raitys »vo BteretO- do, darbšti, švari ir protinga. GĖLIŲ KALBĖJIMAS, Jo lo Vaitkaus 1909-1918 m.
nas Mekas, 32 psl., kai atsiminimų IV tomas. 272
Jadvyga labai uoliai telkė "raus kurmius-ederaram Neseniai atvykusi iš Europšs.
na <1.00. ^li - •
Su pirmuoju laišku prašau pa
psl., kaina kietais viršeliai*
SLA narius. Nors komunis- ir,
'JMF'
sakyti ir gimimo datą. Rašyti: DERLIAUS VAINIKAS, J. novelės, 156 psl., kaina kie
tai įvairiais būdais trukdė,
P. O. Bes 533,
Mikuckis, 359 psl., kaina tais viršeliais $2.50.
bet Jadvyga to nepaisė, ir
Pagerbė kun. A. Saulaitį
Hartford Main Post Office,
Inicialai po tiltu, A- Tūlio
<2.60.
jos arba jai padedant buvo
Hartford, Conn. 06101.
$3.75.
i CHAPEL B., Algimantas
įkurtos SLA kuopos nr. 131,1 „ .
sekmadieni šv
NULAUŽTA ŠAKA, tri
355,365.328,308.49,25. D f r 7 .seKmaa,«nl
Mackus, 64 psl., kaina <3.
NENUSIMINKI1E!
’
į Petro lietuvių parapijos bažjų vaizdelių pynė. parašė
SLA—jan M awt | tamsaja betariu visaomenel ir i
Galima pagelbėti sergantiems SIELOS BALSAI. J. Smak1930 m. Jadvyga dalyva-j nyčioje buvo jauno kunigo renmatu,
Stasė
Vanagaitė-Petersonietorius, 221 psL kaina 75. c.
rankų ar kojų skaus
jo daagiaa kaip SEPTYNIS MILIŪNUS
vo triukšmingame SLA sei-' Antano Saulaičio primicijos mais, nutirpimu, jaučiant nuo VYNUOC&S IR KAKTŲ nė, 81 psl., kaina $2.
nariams.
me ir ten matė. kaip triukš-1 ir po jų pagerbimo banketas vargį.
ANTANAS SMETONA
SAI.
Julijos
švabaitės
ei
SLA—dMžbaaia Heturią fratcraalinš orsaaimdja —
madariams raudoniesiems So. Bostono Lietuvių Pilie- REE-LEEF RUB mostfe daui pagelbsti. Užtikrinant palėraščių rinkinys. 96 psl. IR JO VEIKLA. Parašė J.
ėaeša gyvybšs apdmažą Ir Hgejt pdMM, kari yra
juodi policininkai kupras čių Dr-jos salėje. Abiejuose
arba grąžiname pinigus.
Augustaitis,
154
psl.,
kai

kaina <2.00.
pigi. nes, SUSIVIENIJIMAS aeMke pekto, š telkia
taisė ir kaip lietuviški Stali-' įvykiuose dalyvavo daug Siųskite $5, gausite vaistas
na $1.50.
patarnavimus savitarpinčš pagalbos pagrindo.
SIDABRINĖS KAMANOS
no pakalikai. Lietuvos him- bostoniečių ir apylinkės lie- i nurodymais.
LIETUVIAIS ESAME MES
Kazio
Bradūno
eilėrašcii
ŠIA— jau tari daugiau, kaip Irto aa peša i
turiu, nes kun. A. Šaulelis
ną giedant, sėdėjo.
ROYAL PRODUCTS
GIMĘ, lietuvių dainynas
premijuotas
rinkinys,
9^
čia yra kelerius metus aktinNorth Sta., P.O. Bos 9112
kapitalą, tad jo spdraade tikri
100 dainų su gaidom dai
Tais metais Jadvyga iš
Newark. NJ. (17105
psl., kaink <2.
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių refltal
navimui ir pianinui, suda
tekėjo už darbštaus lietuvio
RUDENS SAPNAI, Kotry
apdraadm nuo $100.00 iki $10.000.00.
rė Juozas Žileviči'is, kai
B. Tumaviėiaus ir kartu su
RADUO PROGRAMA
nos
Grigaitytės
eilėraščiai
SLA—jaunimui duoda gera Taapeo^jų Apdraadą
Ra.
?£,r?k°
aplamai dalyvavęs Av Sena $4.50.
Seniausia Lietuvių Radiy premijuota knyga, 80 pe1
demaeat laearsace, kad jaanuolb gautą gfadgae
ŠVENTADIENIS UI: MIES
Lietuvos pamatyti.
tuvių intelektualinio jaimi- Programa Naujoj Anglijo kaink <2.00.
aukštojo mokslo stadijoms ir gyvenimo prašilai,
TO, Mariaus Katiliškio 1 ”
. Kai buvo) organizuoiamąs' mo sąjūdžiuose bei su jam ii stoties WLYN, 1360 ki AUKOS TAURĖ, Stasio
SLA
—
duoda VAIKAMS ir jaunuoliame labai pigią TERM
novelių, kaina $5,00.
S. Dariaus ir S. Girėno skri-. būdinga tolerancija svarstės lociklų ir iš stoties FM
Santvaro 5-įi eilėraščit ĄNOLį KALBOi GRA
apdraadą: of $1,000.00 ap$raadoe tflt <S.OO
/timas į Lietuvą, Jadvyga,; aktualius šių dienų Jflamri- 101.7 pie.. veikia sekmadie
knyga, 150 puslapių, gra
vir
•pnij,Bo metame.
,•..
.,...
. iunti-pj š
pasikrietusi pagalbon dr. mus kultūros žumakmae...i jUiais puo 1 iki 1:30 vai. die
žiai įrišta, kaina... <2.5^
.5(1
i(l
,8LA-iAKCIDENTALt
APPHĄŲPĄ
gandinga
ūVišniauską, dr. A. Kapočių,
VėBteh PLAUK, MANO LAIVELI;
«-,i--t r >!- įamžinus asmenim* rekomenduojama Ha|avilką
suorganizavo Aviacijos die "Minėtą pageriM^ftjf^Pilie- paaaulmių žinių sutrauks
Petro Segato eilėraščiai ruvos PINIGAI, Jono K.
ną Norwoode ir Drocktone, čių Dr-jos salėje jarfi suruo r komentarai, muzika, dai
klabą Ir draugiją nariams. W $1.000.00 akddauta111 pel.. kaina. . .. .<2.0*
Kario, 225 psl., kaina $5.
šė Bostono skautai ir jų rė ios ir Magdutės pasaka.
kurios gerai pasisekė.
lčs apdrau^os mokestis $2.00 | metus
SU DAINA, 392 liaudies RAŠTAI — STRAlPSNlAi
mėjai.
SLA
—
kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipldtle
SLA valdyba gerinusiems
Biznio reikalais kreiptis dainos ir kaikurių autorių VTSIMINIMAI, parašė Juo
* kuopų veikėjus, ir Ue plačiau paaiškina egle
narių teikėjams nutarė ap
Baltic Florists gėlių ir dori eilėraščiai, tapę dainomis.
zas
Liūdžius,
246
pusią
Sesivienijime darbas.
mokėti kelionę į Lietuvą. Tą
nų krautuve, 602 E. Broad Surinko Gražina šimkoniepiai, kaina.......... <3.00
Sugrįžo E. M A. Aleftfte
way, So. Bostone. Telefo nė, 128 mažo formato psl..
Gausite spausdintas informacijas, jeigu
dovaną laimėjo Jadvyga
Amerikos lietuvių politika,
(SLA prez. Dargio teigimu,
Iš Floridos sugrįžo mūsų nas AN 8-0489. Ten gauni kaina <1.00.
parašysite:
oarašė dr. K. Šidlauskas, įji prirašius apie 1000 narių) kaimynai Emilija ir Antanas man Ir Keleivis
DAINŲ SŪKURY 39 po žadas dr P. Grigaičio, kai
Llthesaian AIKanee ef Aawrfca
ir brocktonietiš Juslinis Aleknos ir čia pasiliks iki
puliarios ir šokių dainos, na $1.50.
307 West 30th Street, New York, N.Y. 10001
Mickevičius. Jie ta dovana rudens.
PALENGVINKITE MUSŲ surinko Gražina Simukonie
LAUMIŲ JUOSTA, Bro
pasinaudojo 1933 m. Jad
nė, kišeninio formato, 351
DARBĄ
niaus Railos akimirksnių
vyga iš viso Lietuvoje buvo
psl., kaina <2.00.
krorikų I dalis, straipsnių
laiko M pinigo šutau
3 kartus, ten buvo nuvežusi
rinkinys, 348 psl- kaina —
SAVAITRAŠTIS
pytume, jei mielieji prenu
ir abi savo dukras.
$3.00.
'
'ii j
meratoriai nelauktų, kol
r j \ ■* > .> jj
Be SLA,.
ji yra garAidas tarp dangoraižių.
in* mokėti, u pebės narys,,
VĖL NAUJA DOVANA romanas, parašė D. Nendrė.
.lsq I IS ^ui5oo..-i
paraginimo, pr
rirt .f.>lu(nmriFadn9!v
Sandaroj,
365 psl., kaina .$Ž>. ” '
VAIKAMS
’
>
9b.
BbstoribL
tono Lietuvių
:: !
‘ 'I
'Ašmenų, dievybių i^'dltt-u
LietuVAj^^iKėNr Dr-jos įti !Esama Ubai d&in^i
je ir kitur.
Savo mažuosius vėl gali ryrių VARDYNAS, surinko
aukšto salėje Sandaros 7 kuria tokių raginimų netai
Ji siuntė siuntinius iš Lie kuopos banketas Jadvygai kia, ir tikime, kad ateityje me pradžiuginti gražia do Anis- Rūkas, 89 psl., kaina
tuvos dėl karo pasitrauku Tumavičienei pagerbti.
i pasibaigiant, vana — Vytės Nemunėlio $3.00.
informuoja skaitytojus apie pasuuNaiuB ir
siems tautiečiams, kai jiems
u bebus tokių. Iro- tik ką išėjusia knyga MEŠ
vis
įvykius, deda daug ir įdomią nuotrauką ir atvirai
PIGI, BET VERTINGA
• • •
atsidarė kelias į JAV. ji pa
reikėt siųsti primini KIUKAS RUDNOSIUKAS.
apie visus mūsų visuomenMan bei kai
Tai jau trečioji laida. Lietu
ti siuntė garantijas, bėgiojo
DOVANA
Jame rasite įdomią skaitytoją laišką akysią, kariaam kukto
Rugpjūčio
10
d.
Romuvos
viškos knygos istorijoje tai
ms abipusių pasisakymų Ir nuomealą ktokvieae vietoms
prašydama kitų, ypač žem-Į
svarbia problema.
Tai H. Tautvaišienės iš
dirbių, tokias garantijas! ęj.r^e Brocktone-Montelloj
nedažnas reiškinys. Tas ro
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ vra dhmmlilms mšaą iŠsiųsti, vykdavo atvažiavusių! “inkų radijo gegužinė,
do, kad tie, kuriems knyga gyvenimų vergų stovykloje
PRAŠYMAS
eivijos laikraštis. Ieškąs ndljų h U Orai ai Me M IdšjĄ vi
skiriame, ją tikrai nepapras Sibire aprašymas anglų kal
pasitikti, parūpindavo jiems
"Keleivio
suomet atviras kiekvieno adtonoaei, karto kevaja Ir dirba aš
tai mėgsta. Todėl pradžių- ba "The Cemetery of Nabutus ir darbą, žodžiu, ji
nepriklausomą Lietuva.
ja prašė gerk. skaitytojus,
jsj- Jions in the Siberian Tunducrw&
lyk***,«ara
Mgelbėjo visiems, kiek tik ga
Metinė prenemeHfeb JAVme
kurie ke&ia
gykito ją tuoj arba Katodą rd“, 112 psl., kaina $1.75.
lėjo.
furinHTtlefiivoe žemėla
Adresas:
proga. Kaina <3.00. Gauna
Lietuvių kalba ta knyga
Dabar ji jau netvirtos pių — už 60 centų, už 12.60 nsfriH narašvti ir
7722
George
Street, I^SaBe-lIeatreal, 0M, Oaebec, CANADA
ma ir Keleivy.
jau išparduota. Ji labai tin<3.60
sveikatos, artričio liga ją' (■ulankatomag)

Poezijos knygos

Ar

šias knygas?

SVaiVIENItlMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Bostono

žemėlapiai

*. —■ ™, j -n i
rHUapiS
MCuBOB
I

KELEIVIS. SO. BOSTON

^*M**NM*MNMiaHMMlMMlMlM*****M*MM**************Ml*M***M*f Nauja LB apylinkė* valdyba

Lietuvių Bendruomenės
apylinkės valdyba dabar yra šitokia: pirm. dr. Stasys
Jasaitis, vicepirm. adv. jo
nas Grigalius ir Algis Marti
s.S-V
šauskas, seki-. Genė Micke
Komunistų niaurumai
j tai dienai pritaikyta paskat vičienė, ižd. Stasys Augonis,
.
- ta* dainuos kun. Vincentas
nera pamina
' Valkavičius, kuriam akom- narys švietimo reikalams
Čepas, kartotekos
1941 m. birželio mėnesio Ponuo> dr. \ ytenis V asyliū-Į Henrikas
vedėjas Česlovas Kiliulis.
ridury komunistai vykdė to- nas\ °. s5
1 \J.a. ^e.s’
[Į pirmąjj Lietuvos ir kitų cins^lte deklamuos lietuvių
^baltijo valstybių gyvento- PoezlJUPagerbsime J. Tumavičienę
|ų trėmimą i vergu stovyk- m
....
.. ..
is. kad tokio žiaurumo iki
T° minėjimo lengeja LaeSandaros 7-ji kuopa ir
įol niekas Lietuvoj nežinojo. tuvill Bendruomenes Bosto-' SLA 2-ji apskritis birželio
F
no apylinke maloniai kvie- 22 d. 2 vai. popiet So. Bosto
Bostone tie l._
įvykiai
bus čia visus minėjime dalyvau-; no Lietuvių Piliečių Dr-jos
-risiminti birželio
15 d. šia
III aukšto salėje rengia ban
rograma:
ketą
visuomenininkei Jad
10 vai. ryto bus iškilmin Lietuvių ar kitur drauge! vygai Tumavičienei pagerb
es pamaldos šv. Petro lietu- su latviais ir estais suruoš ti.
tuose Birželio Įvykių minė
ių parapijos bažnyčioje.
Banketo meninę progra
jimuose priimtuosius nutari
3:30 vai. popiet — trėmi mus ir šiemet siusime kraš mą atliks solistas Stasvs
mams prisiminti susirinki tų vvriausybėms, parlamen Liepas. -Jam akomponuos
mas So. Bostono Lietuvių Pi- tarams ir kitiems įžymiems komp. Jeronimas Kačinskas.
iečių Dr-jos 3-jo aukšto sa- politikams, kad tas Lietuvos
ėje.
kančias nepamirštų ir pa J Tumavičien5 visa savo
amžių dirbo Įvariose organi
Čia prof. kun. Stasio Ylos saulio sąžinė.

Vietines žinios

i_x-

1-

žiūrėkite, ką jūsų ”senos mados** šeimos bankas duoda
• Nuo įdėjimo dienos

51*

• Kas mėnuo priskaitoma
• Už visus indėlius moka

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

South Boston Savings Bank
i

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS
460 West Broadvray„ South Boston. Mass.
Skambinkite 268-2500
sąskaitai atidaryti nuo 8 vai. ryto iki 5 vaL popiet
Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigalus. Reikale
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai.
Turtas (Assets) virš S132.000.000

A. Andriulionis

TEL. AN 8-2124

Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Paiakarnio

\Dr. Amelia E. Rodd

IPt D1N1S
OPTOMETRISTAS
Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak.
Vakarais Ik anksto susitarus
447 BROADWAY
South

DRAUDIMO AGENTŪRA
Atlieka įvairių rūšių
• draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
5ĮO Bmadmay
So. Boston, Mam. 02127
TsL AN 8*1701

—JEVYELERS—
Laikrodi iai-Deimantai
Papuošalai
Elektros Prietaisai
RfipMtinffai taisome laikrodžiu*
itodašt- pap uomlua

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4649

A

N & T OIL CO., Ine.

(RUDOKIUTĖ)
OPTOM E TRISTt
Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro
Trečia (Jieria’.s—uždara
445 BR0ADWAY
SOI TH BOSTON, MASS.
»#•««**»*•*#«*###******«#**«*•***<

Ketvirtis & Co

Real Estate
Insurance
321 County Club Rd*

[]
C]
□
□

Naujai atidaryta

Telefonas: AN 8-2805

A. J. NAUAUSY

641 E Broaduray

zacijose. Ji šelpė Antrojo
PADĖKA
Bričkai turi įpėdinį
Baigė universitetą
pasaulinio karo iš Lietuvos;
išblokštus tautiečius, daug- Gegužės 16 d. Bostone
Inž. Romas ir Rima Brič
Bostono universitetas mi
padėjo Balfui. daugeliui pa- mirė Uršulė Gervinienė-Mic- ni savo 100 metų sukaktį, kai, gyv. Dorchestery. jau
rūpino reikalingas garanti- kevičiūtė, sulaukusi 87 m. šiemet jį baigė apie 4,500 turėjo dvi dukrytes, bet dar
jas Į JAV atvažiuoti. o atva- ^amžiaus. Velionė gimė Že- asmenų. Jų tarpe yra ir lie-; neturėjo sūnaus, tų sesučių
tiavuklems stengėsi šufttfti Jnaitijoje, po antrojo pasau- tuvių. ntnri n fcif»t gn»t-r gloįaėflodr gynėjo.. Ir štai ge
pastogę ir darbą,
įirio karo atvyko Į Ameriką.
Skirman^ Jfo&itytč
gužės Bi. di jie susilaukė ir
Visa tai bostoniečiai gerai ^Palaidota gegužės 19 d. Fo- vo magistrą.
įpėdinio^ kurį pavadino Jožino, todėl nėra abejdpės. krest Hills kapinėse,
nu-Romu.
brolis Kęstutis
kad i banketu snsirirtks visi, h
Aušra Kubiiiūtė, Tomas Žičkam ji yra pagelbėjusi ąt su ’ Nuliūdime likusios dukte- kus, Marija Marcelionytė,
Sveikiname jaunąjį Bos
kuo yra dirbusi visuomeųinf, trys. sesuo Marija ir kiti gi- Joan Kairia ir Craig Balchu- tono lietuvių kolonijos narį
dąrba. -Tie v -i ateis namdv- įminės nuoširdžiai dėkoja šv, nas — bakalauro laipsnį.
ir jo tėvelius.
ti‘ jai -dėkingumo ir pagar-UPetro parapijos kunigams—
bos.
^klebonui kun. A. BaltrušūPagrindini.- kalbėtojas bus Fnui, kun. A. Janiūnui, kun.
SLA prezidentas Povilas hJ. Svirskiui ir laidojime daDargis. Bankete jau pasiža-' gyvavusiems kunigams A. ir
dėjo dalyvauti adv. Z. Shall-i J- Klimams. Dėkoja laidotu- Į
nienė, klebonas kun. Baltru- vių direktoriui Josephui CasUTENIŲ nekilnojamojo turto pirkimo—pardavimo
šūnas, kun. A. Kontautas. ; perui, dr. Stasiui Jasaičiui ir
Visi atsilankiusieji bus visiems dalyvavusiems šertarpininkavimo ir butų nuomavimo įstaiga
gardžiai pavaišinti.
. menyse, bažnyčioje ir palyA. B. U. Realty, Apartments for Rent,
Tą dieną skirkime J. Tu- i dėjusiems į kapines. Taip
esanti 507 E. Broadway, South Boston, Mass. 02127.
mavičienei pagerbti. Įsigy- nat dėkoja visiems,- už gėles,
kime bilietus iš anksto. Tad šv. Mišias ir aukas’Lietuvių
Įstaiga atida ra kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. popiet
iki pasimatvmo birželio 22 Fondui Uršulės Gervinienės
Klientų patogumui ji yra atidara ir sekmadieniais
dieną!
! vardu.
nuo 1 vaL iki 6 vaL popiet.
Rengėju vardu
'

Valerija Pimonovienė
PARDUODAMAS NAMAS

3E

• Be įspėjimo iš anksto

Nr. 23.1969 m. birželio 4 d

Norton Centre. Mass. 02159
TeL 332-2645

JUK NETURITE?

Broektone — Montelb, ramio
je gatvėje (44 Edgar St.), par
duodamas 4 kambarių namas
kartu su šalia esančiu sklypu.
Telefonas: 586-8911.
(24)

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

EXPR£SS CORP*

Trans-Adantk Travel Service

įvairiausias dovanas

DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO

CO$M>OS PARCELS

IŠTAIGA

; shmčib beterpiikai

IŠ BOSTONO J LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotu*
kraitus

Pristatymas greitas ir
garantuotas
Atidaryta darbo dienomis
nuo 9 vaL ryto ilri 5 vai* vak.

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

331 W. Broadvray

Petronėlės Orintaii.č3 ei
liuotos apysakos "Teofilė So. Boston, Mass. 02127
TeL 268-0068
nuo Kražantės“. Keleivio
administracijoje ją galite Vedėjas J. Vaičaiti*
arauti už 82.00.

So. Boston, Mass. 02127

Krosnies aptarnavimas
Automatinis ipilimas
Patogios mokėjimo sąlygos
Pilnas šildymo Įrengimas

I

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

Darbo valandos: Kasdien
Ketvirtadieniais

<

i;
rts

268-4662

•f.’.--
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9—5
9—7
8—12

*

300 W. Broadvray
So. Boston, Mass. 02127
Telefonas: 260-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

R

The Apothecary

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE
ItordaofoaM tiktai raistas, iipildome gydytojų re

160 Milbury St.

Nums ištyrus jūsų alyva šildymo
(rengimą dabar, gali jums sutaupyti
pinigų per visą žiemą!

eeptua ir turime visus gatavus vaistus.
Jai reik vaistų — eikit Į lietuvišką vaistinų.
8av. Eaaaauel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

WORCESTERV MASS.

TeL SW 0*2800

982 a W. Rraadway,-t*m E Ir F gatvių, SO. BOSTON.

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 burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42%. Mes rūpes
tingai atliekame tą darbą. Tuoj mus pašaukite.

Telefonas AN 8-4020

Nas 9 vaL rytėki 8 vaL v. Bitynai šventadienius ir oskm.

^**i ivvvvvvevrvvvvrtVM*

Dažau ir Taisau

J

► Namus ii lauko ir viduje.
► Lipdau popierius ir taisau
; Viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią
medžiagą.
4
į' MUS STARINSKAS
5
09 Savim Hill Ava J

Flood Sųuare
Bardware Co.
BevtatnkM N.
•38

J.

ALEKNA

FORTŪNA FUEL Co.

EAST BROADWAT

SOUTH BOSTON.

Benjamin Moore Dažai
Popien* 9ianoni*

Stiklą* Imagam*
Tlo^ldo -rikaenya narnami
Udkmenyi plmaheriam*
e»M*e« AHHa*

•ritb- Čia Uįietunsmai, patanMM*
ip sąčininEaL
Siuntiniai nueina fleitai ir
tvarkingai.
Čia galum gauti įvairiau•ių inginrtnolų ir vietinis
gamybos umcliiagų ir kitų
daiktu.
labai

487 Washington Street
Dorchester, Mass. 02124.
24 valandų patarnavimas

NASA

TELEFONAS AN *-41 SS

GE 6 1204

B. Sviklisui

V
T

<>
::

Podarogifts Ine. skyrių
Bostone

Tai veltui

S kambink ite

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

j

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604
Tet. 780-3347
Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu,
vų ir kitus Rusijos valdomus
plotus! Siuntiniai sudaromi iš
vietinis gamybos medžiagų, ap>
ayn* maisto ir pramonės gamiHiU4 i Turime vietoje Įvairių vie.
tteio gpmyibn* ir importuotų
prsbšų iš bitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia
sumokėsite pinigus, o giminės
ton vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.
Taipogi tarpininkaujame per
tam tikras Įstaigas atsikviesti
gimines čia pas save Į svečius
ar nuolatiniam apsigyvenimuL
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sųžiningai. Atsilankę įsitikkuito. Vedėjas A. Schyrinski

l

