
,-^a

uPU3LIC LIBRARI 
COPLEY SQUA?S 
BOštUit 17tMAS£« 02116

KELEiViS 
Lithuanian Weekly 

(Except for two weeks in July) 
Publisheč šn So. Boston, Mas*. 

Since r ebruary 9, 1906

KELEIVIS 
636 East Broadvvay 

South Boston, Mass. 02127

TH ETR A V ELER~----------------" - - LI TH U AN I AN »V E E K L Y

NR. 33 "Keleivio“ telefonas AN 8-3071
SO. BOSTON, MASS., 1971 METŲ RUGPIŪČIO - AUGUST 31 

Second-class postage paid at Boston, Alassactiuseits Atskiro numerio kaina 20 centų
67-TIEJI METAI

Keturi Didieji susitarė
Berlyno politinėje mugėje

Susitarimas pasiektas per abiejų priešininkų nuoiai- ! 

das. Bus šiokios tokios naudos vokiečiams. Sovietų „taikos j / 

politikų“ diktuoja auganti Kinijos puolimo baimė.

Berlyno klausimas nuo. demonstruojamas ribotas 
pat Antrojo pasaulinio karo sovietų Vakarų Berlyno sa- 
pabaigos 1945 m. buvo tas vystovumo pripažinimas, bet 
pavojingas spragtukas, kuri manoma,kad vakarųBerly- 
sovietams ar Vakarams per- rui Jungtinėse Tautose at- 
stipriai užmynus visada grė-; stovauti bus leista Bonnos 
sė nauja pasaulinė katastro-j vyriausybei.
fa. Ne vieną kartą toks pa
vojus jau ir buvo bekyląs, ir, ,. , . ... ............

Av, Britanija ir rrancuzi-' kaityte. Tėvas Juvenalius Liauha. Stase Zubnckie ne. Juozas sarapnickas (komiteto pirmininkas).
Petras Balsas, Pranas Meškauskas. Stovi Karolis Jesevičius, Stays Janušonis. Jonas Deineras. Ka
zys Bogušys, Pranas DaugiAas. Juozas Paukštys ir Aleksas Paulionis. Trūksta narių Virginijos 
Žemaitienės ir Stepono šetkaus. Lietuvių diena b us spalio 9-10 dienomis St. Catharines mieste.

UŽ Šias Sovietu nuolaidas Kanados Lietuvių dienai ruošti komitetas. Iš kai rės i dešinę sėdi Antanas Šukys .Danguolė Vilbi-

tik abiejų priešininkų šalti I *>.
nervai padėdavo ta naujojo įa susitarime PO'**?*? Pa
karo gaisro kibirkštį prige- ^al'tof ?rram| ' ^leci? 

• ‘ ; Demokratine Respublika“,Sinti. « . . . . d * v i •kai vra minima Rvtų V okie-

Bet šiomis dienomis ir čia 
įvyko didelė permaina, ku

rija. Tai yra tarsi tos respub-į 
likos pripažinimo užuomi-

n gal turės reikšmingesnių! na’ ko šiol vakariečiai 
padarinių Europai ar ir ap-! skrupulingai vengė, 
lamai Rytų-Vakarų santy

Iš Lietuvos atvyko 
kun. P. Čižauskas

Vietnamo rinkimai didina 
JAV galvos skaudėjimą
Tik vienas kandidatas į prezidentus. Jo „laimėji

mas“ gali turėti neigiamų padarinių Vietname ir JAV-se.

Pietų Vietname dabar jau, dalyvavo apie 78' < turinčių 
prasidėjo rinkimų sezonas, teisę balsuoti, kitaip tariant, 

, Tai didelės ir pavojingos iš 7,086,000 net 5.567,000, 
' politinės kaitros metas, po ir buvo išrinkta dauguma 
i kurio gali būti gana audrin- dabartinės prez. Thieu vy- 
gų dienų ne tik Vietname,! riausybės šalininkų.

kiams. Mat, po ilgų mėne
sių sunkių derybų vadina
mieji Keturi Didieji pasiekė 
šiokio tokio susitarimo.

Nors oficialiai visi susita
rimo punktai, rašant šiuos 
žodžius, dar nepaskelbti, bet 
iš derybininkų sklindančios 
žinios sako, kad susitarta 
kaikuriais atvejais beveik 
grįžti ten. kur būta 1945 m.

Pirmiausia būsiąs paleng
vintas Vakarų ir Rytų Berly
no susisiekimas. Nors vadi
namoji Gėdos siena ir ne
bus nugriauta, bet pro ją bus 
atidalyta visa eilė naujų 
perėjimo punktų gyventojų
susisiekimui palengvinti. V. 
Berlyno gyventojai turėsią 
tokias pat teises ir lengvatas 
lankytis Rytų Berlyne ir Ry
tų Vokietijoje, kokias turės 
ir Vakarų Vokietijos pilie
čiai.

Esąs taip pat numatytas ir 
palengvintas prekių perveži
mas iš Vakarų Vokietijos į 
Vakarų Berlyną. Uždaryti 
prekiniai vagonai nebūsią 
rusų ar Rytų Vokietijos ko
munistų kontroliuojami.

Pagal susitarimą, sovietai 
Vakaių Berlyne atidalysią 
sa\ o konsulatą. Tuo lyg pa-

Po šio susitarimo dar vyk-i _ . , . . .. _. x
šia ilgi Rvtų ir Vakarų v'o- lankosi iš Lietu-
kierijos pasitarimai naujai^05 3 1?en^ams1 at^k^s 
besiklostantiems santykiam į kun> Čižauskas, be te- 
smulkiau apiforminti. i ologijos. Romoj baigęs ir ar- 

j chiologijos mokslus. Jis jau
Nors Vakarų Berlynas ir 

dabar nepripažįstamas Va
karų Vokietijos dalimi, kaip 
to vokiečiai norėtų, bet ir 
šiomis sovietų nuolaidomis,! 
bei vakariečių „laimėji
mais“ Brandto vyriausybė 
atrodo yra patenkinta, ir dėl 
to artimiausiu laiku bus pa
teikta parlamentui ratifi
kuoti jau seniau pasirašyta 
Sovietų Sąjungos ir Vakarų 
Vokietijos draugingumo su
tartis.

L. Šukytei sekasi 
ir Vokietijoje

Bražinsku advokatas 
New Yorke

bet ir JAV-se.

Į prezidentus, kurio rinki
mai numatyti spalio 3 d., bu
vo iškilę trys kandidatai: 
tai dabartinis prezidentas 
Thieu, viceprez. Nguyen Cao 
K y ir gen. Duong Van Minh.

Atrodo, kad tiek kandida
tų pakako, jie gerokai skir
tingų pažiūrų, ir galėjo vyk
ti tikra: demokratiniai rin- 

j kiniai, bet pastaruoju metu 
! ši padėtis gerokai susijaukė. 
Ky ir Minh, įtardami, kad

Thieu laimėjimas būtų 
priimtinas, jei rinkimai vyk
tų tikrai paga! demokratinę 
tvarką ir būtų laisvi, bet šiuo 
atveju prezidento išrinkimas 
ir jo partijos laimėjimas ne
sant opozicijos tuoj pat pa
žadins garsius kritikų balsus 
ne tik Vietname, ne tik ko
munistų lagery, bet ir pačio
se JAV-se.

Sakoma,kad po tokio da
bartinio prezidento Thieu 
laimėjimo prez. Nixonui bus 
dar sunkiau teikti Vietna-

aplankė visa eilę klebonijų! Rugsėjo mėn. ji dainuos 
" ; Berlyno operoje ir televizi-

ir dar žada daug kur atsi- joje. vėliau Miuncheno ir
lankyti. Tai jau antras kuni
gas, išleistas į JAV-bes pa
viešėti.

Kun. P. Čižauskas Lietu
voje yra Jonavos parapijos 
klebonas.

Viena — Kinijos 
žvalgybos centras

ALTos metinis

Pasižymėjęs aktorius. 1943 m. 
laimėjęs Oscaro premiją Paul 
Lukas mirė Maroke, širdies smū
giui ištikus.

Manoma, kad po Berlyno 
susitarimo vakariečiai pa
lankiau žiūrės ir į sovietų 
peršamą Europos saugumo 
konferenciją, kurioje abi 
pusės turėtų susitarti suma
žinti Europoje savo karines 
pajėgas ir pripažinti dabar
tinių sienų neliečiamumą.

Vakarų diplomatiniai ko
respondentai ir politikos 
ekspertai kone visuotiniai 
pabrėžia, kad sovietų „nuo
laidas“, privedusias prie 
Berlyno susitarimo padikta
vo tik auganti Kinijos bai
mė ir noras prieš galimą Ki
nijos puolimą apsidrausti 
Sovietų S-gos bloko Vakarų 
sienas. O tą Kinijos grėsmę, 
žinoma, padidino ir Nexono 
flirtas su Pekinu.

Viena yra tikra, kad so
vietai dar niekad nesileido

Austrija užmezgė diplo
matinius rvšius su komunis-•/
tinę Kinija, todėl ši pastaro
ji dabar ieško Vienoje savo! 
ambasadai vilos su 60 kam
barių ir 400 svečių sale.

r
Austrijos diplomatai kal

ba, kad Kinija planuoja čia i 
Įsteigti didžiausią ambasadą; 
visoje Vakarų Europoje, kad 
čia būtų kinų žvalgybos 
centras visai Europai.

su 1,000 keleivių 
su 1,000 keveivių

Praeitą savaitę, sprogus 
virtuvėje gazui, užsidegė di
džiulis laivas-keltuvas, plau
kęs iš gra.'kų uosto Petras į
italų Anconą. Jame buvo per 
1.000 keleivių, kurių dau- 

nei 100 žuvo. Daug

Frankfurto operose.

Gruodžio mėnesį ji at
skris į Nev Yorką ir čia dai
nuos Metropolitan operoje. 
Po Naujųjų metų ji grįš į 
Miuncheną. Kovo mėnesį su 
Miuncheno opera L. Šukytė
važiuos į Londoną ir čia at
liks Strausso „Capriccio“ o- 
peroje grovienės vaidmenį. 
Vasario metu ji dalyvaus 
Miuncheno festivalio pasta
tymuos. Tada ten bus ir gar
sioji sporto Olimpiada.

Šelpiami sukčiai 
gavo milioną

Pradėjus kiek rimčiau tir
ti šelpiamuosius iš valstybės 
lėšų, paaiškėjo, kad vien tik 
Nevv Yorke 15.000 buvo 
šelpiama tokių, kurie netu
rėjo teisės gauti pašalpos, 
bet ją gavo, pateikę netikrus 
dokumentus, melagingus pa
rodymus ir kitus suklastotus 
liudijimus. Jiems jau išmo
kėta $1,500.000.

suvažiavimas

Metropolitan operos solis- ’ į Nev Yorką atskrido iš dabartinis prezidentas ren-j mui tolimesnę karinę ar e- 
tė Lilija Šukytė jau p-a tarp- Turkijos Bražinskų advoka- į giasi atitinkamu valdžios> konominę paramą, nes prieš 
tautiniu operos solistų sąra- tas. Jis čia aptars su Y liku j spaudimu rinkimus pakreip- tai padidės JAY viduje tai- 
šuose, ir šiuo metu ji dainuo- Bražinskų gynybos reika- ! ti savo naudai, savo kandi- kos šalininkų spaudimas, 
ja Y’akai-ų Vokietijos opero- lūs. į datūras atsiėmė, ir beliko, Prezidentas bus verčia-

1 sąraše tik vienas Thieu. To- mas dar greitesniu tempu a- 
kiu atveju rinkikams nebus titraukti amerikiečių karius 
iš ko prezidentą pasirinkti, iš Vietnamo ir daryti dides- 
o tektų tik balsuoti ar ne už nių nuolaidų komunistams, 
vienintelį kandidatą, kaip. Pačiame Vietname gali

Amerikos Lietuvių Tary-j ^aj būna sovietinėj sistemoj, labai sustiprėti Thieu režimo 
bos metinis suvažiavimas į-į ; opozicija, kurią sudarytų ne
vyks 1971 m. lapkričio 13-14s Tokia susidariusi padėtis'tik politikai, bet ir visokie 
dienomis Chicagoje. Tiksli! JAV prez. Nixonui ir jo už-, religininkai bei studentai, 
vieta, laika.- ii daibotvaikėIvienio politikos vairuotojam. Be to, gali atsirasti ir per- 

! kelia didelį galvos skaudė-: versmo pavojus. O dar rei- 
jimą. JAV ambasadorius i kia turėti galvoje, kad neti- 
Saigone Bunker visokiais j kusius rinkimus komunistai 
būdais bando atsisakiusius j bandys išnaudoti savo pro- 
prikalbinti kandidatuoti, bet i pagandai. Neabejotinai jie 
tie nesutinka, nes nujaučia j gali surengti ir didesnio

Rnmiiniin iau šoriai npno itikl^ pralaimėjimą ir neno-! masto puolimą net rinkimų . Rumunija Jf ^n ai neno- rf būti tjR iškamšomig Hnki. dj r * 
n visiškai paklusti Maskvai,, vaizduj žintj
stengiasi vesti savą užsienioį
ir vidaus politiką. Tas labai į Marš Ky ir gen. Minh rei- 
nepatinka Kremliui, todėl kajauja> kacj prieš rinkimus 

prez. Thieu atsistatydintų ir 
į prezidentus kandidatuotų

bus pranešta vėliau.

Sovietai gąsdina 
Rumuniją

jis visaip spaudžia ir gąsdi 
na Rumuniją.

Paskutiniuoju 
sidengę manevrais, sovietai 
Rumunijos pasienin buvo 
sutraukę didelė kariuomenę. 
Bet kolkas jie nedrįsta pa
kartoti ir Rumunijos atžvil
giu Čekoslovakijos sudrau- 
dimo metodų, nes atrodo, 
kad Rumunai tokiu atveju 
yra pasiryžę nuo savo „drau
gų“ gintis su ginklu rankoj.

nes, amerikiečiams 
traukiantis. komunistams 
susidaro vis geresnės aplin
kybės atsigriebti.

Tokiu būdu „garantuotas 
Thieu laimėjimas“ JAV-se

. . A . _ , . , _ , j ir Yrietnanie kelia daugiau
metu. pri- i^iito 1 pr°bkm* "egu koks galėjfs

. . ihieu ne.utinka n tvirtai būti fjaknjs pralaimėjimas
rvztasi vienas kandidatuoti.

Aišku, v
jis vienas ir bus „išrinktas 
Be kita ko, tai rodo ir tik; 
dabar pasibaigę rinkimai į J 
P. Y’ietnamo parlamento že-i 
muosius rūmus. Rinkimuose-

laisvuose ir tikrai demokra- 
, _ . , tiniuose rinkimuose, dėl ku-

švarumo nekiltų abejo
nių.

. . , . . - . . giau
į jo nūs pasiiatimus ir susi-j įmonių išsigandę šoko i jūrą 
tarimus tik .s geros sir-:irnusJend« 
dies . o visada pramatyda-į
mi artimesnėj ar tolimesnėj 
ateity sau laimėjimą.

Sklinda žinios, kad Suo
mijoj vykstančios slaptos Iz
raelio ir Sovietų S-gos atsto-

Praeitą savaitgalį siautė vų derybos. Jų tikslas esąs 
pirmasis šį sezoną uraganas — išsiaiškinti galimybes Iz- 
Doria. pasiekęs net N. Ang- raelio ir Sovietų S-gos diplo- 
liją. Nors jis žemyne susilp- matiniams santykiams at- 
nėjo, bet vistiek padarė di- naujinti.. Abi minimos šalys 

į dėlių nuostolių. šias žinias paneigia.

Kas žino, kiek iš viso yra 
to kių sukčių ir kokios sumos 
jiems neteisėtai išmokamos! 
Jų yra ne vien Nevv Yorke. 
bet ir kituose didesniuose ar 
mažesniuose miestuose.

Providerjce, R.I., policija 
suėmė 126 gemblerius. Ma
noma, kad tuo būdu suardy
ta jų organizacija, kuri per 
metus turėjo apie 100 milio
nų dolerių pajamų.

Šiuo metu Rumuniją lan
ko didelė Kinijos delegaci
ja, o tai ypač erzina Maskvą.

Daniel Ellsberg. kuris bus tei
siamas Los Angeles teismo. Jis 
kaltinamas pakenkęs krašto

Darbo sekretorius Hodson1 
ir prekybos sekr. Stans pa-į 
reiškė, kad prez. Nixonas, j 
tęsdamas savo ekonominę 
politiką, gal „užšaldys“ ir 
didžiųjų bendrovių pelnus.

Jaunas sovietų mokslinin- j Darbo unijos prezidento po- 
kas Michejev, kuris turėjo litikai daugiausia ir prieši- 
užsienyje draugų, klausyda- nosi dėl to, kad jis, užšaldy- 
vosi užsienio radijo, platino damas algas, nuomas ir kai- 
pogrindinę spaudą ir sveti- nas, nesuvaržė įmonių pel
nui pasu norėjo išvažiuoti iš no.
Sovietijos, nubaustas 8 me-j * * *
tus kalėti. Spėjama, kad JAV kariai

• * " i Vietname paliko apie 10,000 saugumui, perduodamas slaptus
Japonų piniginis vienetas savo vaikų. Vokiečių spau- Pentagono rastus laikraščiams, 

jena laisvojoj rinkoj pa- dos agentūra skelbia, kad kurie juos paskelbė. Jis kaltu 
Šį rudenį Paryžiuj Janky- brango 5%. Dolerio vertė vien Bavarijoje, Vokietijo- neprisipažįsta, nęs. sako. pilie

sis Sovietų S-gos vadai su 
pačiu Brežnevu priešaky.

dar svyruoja, bet pradinis je) esama apie 27,000 juodų čiai turi teisę žinoti visa 
sąmyšis mažėja. ir baltų amerikiečių vaikų. ! tu paslaptis.

s tu ras-



Puslapis anfra3

Varginga sėja ir menkėjantis 
derlius

Kiekvienas ruduo mūsuose yra ne tik naujų pasilinks
minimų sezono, bet ir lietuviškojo žodžio sėjos pradžia. 
Rugsėjo pirmąjj ar antrąjį šeštadieni vėl pradėsime litua
nistinių mokyklų naujuosius mokslo metus, vėl bersime 
gražius lietuviškus žodžius į savo jaunimo ausis, širdis ir, 
dar dažniau. — i kietas ir tuščias klasės sienas....

Mokyklose vėl kalbėsime, skaitysime, dainuosime ir 
net šoksime, o už mokyklos sienų — rūpinsimės, dejuosi
me ir net barsimės, vienas kitą kaltindami, kad tos mūsų 
sėjamos lietuvybės derlius vistiek akivaizdžiai menkėja. 
O tą menėjimą rodo ne tik švietimo vadybos surinkta sau
sa statistika, bet ir kiekvienam savo aplinkoje įžiūrimi 
pavyzdžiai.

Antai, kasmet JAV-se bent kelios lituanistinės mo
kyklos išnyksta, nors jų išlaikymu, rodos, vis labiau rūpi
nasi ne tik tėvai, bet ir Lietuvių Bendruomenė.

Lygiai kasmet bendras mokinių skaičius gerokai nu- 
spūra. nors vaikų gimimai neabejotinai gausėja.

Kasmet vis daugiau tėvų „Įsitikina“, kad lituanistinė 
mokykla tesąs tik nereikalingas jų vaikų kankinimas, nes 
jie į Lietuvą vistiek nebegrįšią...

Ir „įsitikina“ taip tvirtai, kad jų nuomonės jau nepa
jėgia įveikti jokie spaudos ar Bendruomenės atstovų pa
triotiniai pagraudenimai.

Bet dar nuostabiau, kad tų „užkietėjusiųjų“ tarpe 
pasitaiko ir tokių, kurie labai „garsiai“ myli savo senąją 
tėvynę, labai garsiai „rūpinasi“ lietuvybės išlaikymu, pa
sišauna vadovauti organizacijoms, reiklauja pagarbos ir 
kad spauda kiek galima dažniau paminėtų jų pavardę.

Žinoma, mes čia ir tokių tautiečių neprakeikiame, o 
tiktai nekaltai stebimės, kaip jie savo žodžius ir darbus

Kc.Lc.iViS, SO. BOSivrii

Tai Berlyno žemėlapio dalis. Jame aiškiai maty ti vadinamoji Gėdos siena, kurią komunistai pa
statė pr;eš 10 mėty, kad lengviau būtų sulaikyti iš komunistinio rojaus į Vakarus bėgančius vo- 
$ daugelis ir gyvybę prarado, sovietų pašauti, kiečius. Bet vistiek daug kas per ją perbėgo, nor

sugeba gražiai suderinti.
; vais. Tyla, kaip sename ba-je. Iš jaunųjų tarpo negali- I,— z. Ir taip dėl čia paminėtų ir dar daugybės kitų priežas- 

čių mūsų kasdien linksniuojama jaunimo lietuvybė tirps-,
ta, o ne tarpsta, kaip to visi norėtume. Pradžioje nuo 'jau-1 Pagalvokim trumpą aki- 
nuolio liežuvio nutirpsta lietuviškas žodis, paskui iš akių mirką: kas sukūrė organi- 
tos pasakų Lietuvos vaizc s iš širdies vaikystėje įdiegtas zacijas, Susivienijimus, klu-
jausmas ir dar tik kiek ilgiau kojose išsilaiko tautinio šo
kio ritmas, dėl pramogos pakartotinai trypiant Lenciūgė
li. Malūną ar panaujintą Mikitą. O kai laikui bėgant pro 
užkulnius ir iš kojų net ir šokamoji lietuvybė išgaruoja, — 
jau turime ’Tithuanian-born“ Kęstučius, Vytautus, Gedi-

bus. parapijas, net ir Teisy-• komiteto administracinių or-
bės Mylėtojų draugiją, jei 
ne spauda. Lietuvių Fondas, 
Pasaulio Lietuvių Bendruo-

ganų skyriaus vedėjas. Kel. 
red.), kuris galėjo sudaryti 
gerus ryšius visasąjunginio

menė. A.L. Taryba, Vlikas.Į komjaunimo sekretoriaus 
Kur. ką, kaip veiktų be kas-! pareigose Maskvoje. Žino-

minus ir kitusplačiame pasauly pasklidusius mfcųkuni- dienin6s spauI Į ma> Maniušis (Gimęs 1910
n-ml-.šAin.-. l-nim L'olno «■ muein t i Ir anorliclrtn rį Ir vntrialfSll . ~ .z. ,gaikščius. kurie kalba ir mąsto tik angliškai, tik vokiškai, 
tik ispaniškai, tik prancūziškai, tik portugališkai, bet tik
tai ne lietuviškai...

Atleiskite, tai dar ne viskas. Štai Vokietijos LB biule
tenyje skaitome dar ir tokią paguodžiančią žinutę iš vai
ku stovyklos tenykštėle lietuviškoje Romuvoje: i ,j Žinau spaudos vargus, pa-

„Rugpiūčio 7 d. vakare studentų iš JAV iniciatyva žįstu jos degtindarius: re- 
buvo suruoštas bazaras — čigonų stovykla su čigonų šo-daktorius. bendradarbius, 
kiais, ateities būrimu... egzotine muzika...“ į korespondentus. Nemažin-

Tikrai nuostabi idėja! Juk iki šiol dar mes neturėjo- Į nuopelnų,
me sučigonėjusių lietuvių. Na. ir sakykite, koks mūsų ne- Dažniau atsilankvkit Chi-

dos? Ar ne pats metas susi
rūpinti ir Lietuvių Fondui? 
Gal pats metas sutelkti 
draugiją — Spaudos Išlai
kymo Draugiją?

apdairumas!
Tai tokioj nuotaikoj pradedame naujuosius seno lie 

tuviško mokslo metus. Šia proga jau nieko nedrįstame nei 
raginti, nei prašyti ir nei gąsdinti, tik linkime 
vams tyliai savo rezidencijose apsimąstyti.

cagos redakcijose, administ
racijose, dažniau paspauskit 
rašaluotas, popieriaus da-

Ką kiti rašo?
tarkim: neišeina joks lietu
viškas laikraštis. Kasdieniš
kai kalbant, grįžtam iš dar
bo. norim sužinoti, kas pa
saulyje ir už gatvės kampo, 
bet iš kur sužinosi? Ne visi

JEIGU NEIŠEITU JOKS 

SAVAS LAIKRAŠTIS

Rašytojas Liudas Dovydė
nas Naujienų dienraštyje
dalinari. Chicagoje įgytais Į- įkertam angliškai, nuo lop-
spūdziais. Jis lankėsi ir lie- jjunkę į sava kalbą ”• 
tuvių laikraščių redakcijose, 
matė jų darbo sąlygas ir štai i 
ką apie tai rašo rugpiūčio 
23 dieną:

ir

Organizacija, parapija,
medžiotojai, meškeriotojai
nori garsintis ir girtis, kaip
ir politikai, bet nėra kur ir
kaip. Ana, šnypštokas, gar-

, .. .... . ... bingu jautęsis visa amžių,spaudos pasisventeliai. Nie- i , • • . - -
i - j. dargarbmgiaunonsumine-

m.j 1 U1#-p1V ne,ln. a ZO..1S ti 65 sukakimą. Yra „Reikšminga pažymėti.
pa«i ven e įai, aip pačia j gu 55 išraitymais, yra jog apie trečdalis biuro ir a- 
genausia n»-asme tartas mū- sampano i’- Canadian Club.
sų spaudos vyrams ir mote-! kalakutai ir paršai — virti 
rims. Sitai dera žinoti dieną• kepti užgriuvo stalus; drau-
n naktį, ir už tautos laisvę gai blaivūs ir nusilesę Napo-’prasme tarpinė karta tarp ropą ir — nežiūrint 

į.z.,.... .. leoną. Vytautą Didįjį. Do-'prieškarinių ir karo meto, grėsmių iš rusų pusės

„Jeigu tautai ar bendruo 
menei būtinas pasiaukojimo 
pradas, tai jį išlaiko mūsų

kovoj, ir žmogaus - lietuvio 
buities apipavidalinime, nu
švietime.

perdaug jau liesa? Ar ne jie 
eina Aušros. Varpo, knygne
šių sunkiais vingiuotais ta
kai:

KAS BUS A. SNIEČKAUS 

ĮPĖDINIS?

„Akiračių*4 gegužės mė
nesio laidoje rašoma apie 
vadovaujančius Lietuvos ko-

o ne Lietuvos komunistai.

KAIP HITLERIS RENGĖS 

„SUTVARKYT“ LIETUVĄ

Paskutinis nepriklausomos 
Lietuvos atstovas Vokietijo
je pulk. Kazys Škirpa Nau
jienų rugpiūčio 21 d. laido
je paskelbė instrukcijos bū
simam Reicho komisarui Pa-

munistų partijos asmenis irj baltijo kraštam ir aplamai 
galimus Sniečkaus įpėdi-'rvtam (Ostlandui) projek- 
nius, duodamas partijos vir-, ta, datuota 1941 m. gegužės 
šūnių „pirmojo tuzino“ bio-Į 8 dieną. Ten sakoma: 
grafijas ir baigiama šitokia

„Yisi plotai tarp Narvos 
ir Tilžės nuolat turėjo glau
džius santykius su vokiečių 

parato narių yra gimę po Į tauta. 700 metų istorija pa- 
1928 m. ir tapę partiečiais! lenkė didžiąją dalį ten gy vė
jau po 1950. Tai tam tikra'nančių tautų iš vidaus Į Eu- 

visų 
- tą

išvada:

nelaitį ir Vaižgantą pralen-' komunistų ir postalininių' sritį įjungė Į didžiąją germa-
kiančius pagarbstymus su- komunistų. Šiuo metu šį pa- nų gyvenamąją erdvę — h„Vn did^U dalimi ian p-pv- •" v* ♦ « • «. f ♦ j • •kaktuvininkui iš peties lieja, lygius jauna, gerai išlavin- Grossgermanischen Lebens- buvo didele dalimi jau gei . nacionalistų 4 ir Aktyvistų Fronto. Po dviejų 

raum. (Nukelta Į 7 psl.) 1 kėjo, ką reiškė Pyragiaus pagrasinimas.Jaip sau pusiau juokia, bet viskas nugula tyloj už ta ir politiniai patikima gru-
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KAZYS ŠKIRPA

Pyragiaus „Heil Hitlerį”
(Tęsinys) )

Kai, atlikęs kalbos vertėjo funkciją, apie liepos vidu
rį Pyragius atvyko į Kauną, ten jau rado suklestėjusią 
voldemarininkų opoziciją prieš Laikinąją VvDauisybę, 
opoziciją, kurioje buvo matyti ir smetoninio plauko tauti
ninkų. Pastarieji jautėsi „nuskriausti“ tuo, kad per bir
želio 23 d. tautos sukilimą jų vadas Antanas Smetona .ne
buvo nė kaip pagarbintas, bet priešingai — sunegližųo- 
tas. Aišku. Pyragius, žinomas dar iš gruodžio 17 d. kari
ninkų pučo politikos nenuorama, tuojau Įsijungė į opozi
cinę veiklą, nesuprasdamas ar nenorėdamas suprasti, jog 
tuo darė žalos sakytos vyriausybės santykiams su Reichu 
sutvirtinti. Susidariusiai ekspliozijų pilnai atmosferai 
kokiu nors būdu prablaivinti liepos 19 d. laiške J. Ambra
zevičiui tarp kitko siūliau:

— Remtis tais. kurie daugiausia kentėjo tiek nuo bu
vusio režimo (Smetonos), tiek nuo bolševikų, būtent: 
buv. voldemarininkais, buv. aktyviaisiais tautininkais, 
buv. krikščionių demokratų ir liaudininkų žmonėmis, ne
nuėjusiais su bolševikais, jeigu jie priklauso Lietuvių Ak-.

stalo, nežinomi nutupia. O pė turi geriausias galimybes „Reichskomisaro Estijai, 
jeigu kas sumanė staty- perimti viršūnę, kai tik Latvijai, Lietuvai ir Gudijai 
ti šventyklą, visuomeninį Sniečkus pasitrauks. Be abe- j tikslas bus šis: siekti atjtin- 
namą. ar iškilią karčiamėlę, jonės, 'jie yra ištikimi sovie-į karnos formos vokiečių pro- 
— nėra spaudos, nėra garso, tinei santvarkai, bet tuo pa-' tektorato, kad paskui — su- 
Kaip aklo bajoro dvivamz-, čiu metu vertina ir savo tau-į vokietinimu rasiškai gali- 

j dis, kabo neiššautas menės tą.
| prieblandoje. O ir daktaras

tvvistų Frontui, tiki jo gilią idėją ir išsižadėję savo par
tiškumų. šio principo respektavimas yra svarbus dar ir 
tuo požiūriu, kad nesukeltume vokiečiuose įspūdžio, jog 
mūsų kraštą valde kuri nors buvusi partija, tik prisiden
gusi Aktyvistų Fronto vardu. Ypač svarbu išmušti vokie- 

mų elementų, kolonizavimu! čiams iš galvos įtarimą, kad krašte Įsišeimininkavo krikš- 
germaniškais žmonėmis ir, čionys demokratai, kurių seniau rodytasis palinkimas su- 

Benediktas Pavalkas — iš-į „Tarp specifinių žmonių, išvietinimais nepageidauja-' sitarti su Lenkija vokiečiams yra raudona skara, 
pešė iš kišenės dešimtinę' Ferensas (partijoj nuo 1952 mų elementų — tą plotą pa-! Deja. tai jau buvo pavėluota: Gestapas jau buvo su- 
tautos gerovei ir kultūros la-: m., dabar centro komiteto verstų Didžiojo Vokieti-'spėjęs savo nagus Įleisti į opozicininkų tarpą ir juos mspi- 
bui, bet nė katinas nesu-j trečiasis sekretorius —Kel. jos Reicho (Grossdeutschen ravo tikram pučui prieš Laikinąją vyriausybę. Dr. B. T. 
kniauksėjo. Ana va, inžinie-i red.), atrodo, yra vienas iš Reich) dalimi. Baltijos jūra Dirmeikis, kuris tada jau buvo grižęs Į Kauną ir pats sū
rius - architektas susikurpė rimčiausių kandidatų tiek j turi tapti geimanų vidaus e- įįpėjosi tarp sakytų elementų, tą ivykį 1949 m. vasario 
pastogėlę už kelias dešimtis savo inžinierišku išsilavini- žeru didžiavokiečių globoje. (į Dirvoje šitaip aprašė*
tūkstantėlių su bokšteliais, į mu tiek ir politiniu stažu, j- ' _ TaJ buv0 žmonės,'kurie save vadino ”voldemari-

! * ’ • £ - „Pabaltijis buvo tam tik- nin^ais . Jų nebuvo daug. bet jie mano tun savo rankoje
ių gyvulininkystės produktų padėties raktą. Jie, laikydami save prof. Voldemaro pą- 

( Yra buvęs Lietuvosirvisos i pertekliaus kraštas. Reichs- sekėjais, tikėjo, kad tuo pačiu jie turi ir pilną vokiečių pa- 
Sovietu S-gos komjaunimo! komisaras turės stengtis tą sitikėjimą. Mat, Voldemaras nuo seniai jau buvo laikomas

AT _____ T * I non Iro v 5 L n T rl vo rį o vhi o vimvadas Maskvoje, dabar Lie-' perteklių vėl padaryti nau- karštu Vokietijos - Lietuvos bendradarbiavimo šalininku.
tuvos komunistų partijos c.

m., partijoj nuo 1949 m., da
bar ministrų tarybos pirmi
ninkas. Kel. red.) kaipo Ru
sijos lietuvis visuomet buvo 
rimtas kandidatas į Snieč
kaus pakaitalus, bet 'jei A. 
Sniečkus dar penkmetį išsi
laikys. tai ir Maniušis jau 
bus pasiekęs pensijos amžių. 
Taip pat stebėtinas organi
zacinio - partinio skyriaus 
vedėjas Astrauskas (Gimęs 
1930 m., partijoj nuo 1950 
m. Kel. red.). Išskyrus Ma
niusį. visi rimčiausi kandi
datai vra vietiniai lietuviai.

Estijoje. Todėl tenka tenai 
laukti stipresnio atsparumo 
ir teks numatyti daugiau 
išvietinimų. Panašaus išsi
vystymo tenka laukti ir Lie
tuvoje. kadangi ir čia ant-

dingu vokiečių tautai ir, jei Ir dabar, kada atrodė, jog toks bendradarbiavimas bus 
tik galima, jį padidinti. Kai ne tik naudingas, bet ir būtinas, „voldemarininkai“ mėgi- 
dėl suvokietinimo bei išvie- no prisistatyti geriausiais ir ištikimiaussiais vokiečių drau- 
tinimų akcijos, tai estu tau-
ta, kaip oO < stipnai geimą- į- pradžių susidarė įspūdis, kad vokiečiai daugiau 
nizuotą anų, v o iečių n domisi „voldemarininkais“. Jiems buvo leista sukurti „Lie
palaikyti agiminiaalmteuta! ‘?vi1 Nacionalistų Partiją kuriėmė tuoj pat rungtyniau- 
Latvijoje tinkamu asimilia- h su Aktyvistų Frontu. Negalėdami jo įveikti geruoju, 
cijai žymiai mažiau, kaip voldemarininkai pasiryžo jėgos keliu panaikinti Aktyvis

tų Frontą ir užimti valdžią. r
Prieš panaudodami jėgą. jie dar bandė taikingu bū

du paveikti Aktyvistų Frontą. Vieną dieną — liepos 22 — 
nežinau dėl kokiu priežasčių buvau pakviestas atvykti į 
posėdi — Taupomųjų Kasu Rūmuose— Laik. vyriausybės 
buveinėje. Tik atvykęs sužinojau, kad tai bus bendras po

plūdis pavyzdžiui vokiečių sėdis „voldemarininkų“ ir Aktyvistų Fronto vadovybių, 
tautybės žmonių (Volksdeu- dalyvaujant kaikuriems Laikinosios vyriausybės nariams 
tschen) stipriausiai akins ir tarpininkams... Posėdis prasidėjo pavėluotai. Kai susė- 
germanizavimo (palei Ryt-' dome prie žaliai dengto stalo, prie kurio posėdžiaudavo 
prūsių sieną) vykdymą. į Laikinoji vyriausybė pasirodė, kad Aktyvistų Fronto va-

„p. . .. .. , | dovybė Į posėdi neatvyko. -
P.nrtt Iš vyiiausybės narių dalyvavo: Ambrazevičius, Da-

' be žmoniškesnių atostogų?! žinoma, tą ar kitą Snieč- JJ nuslopinti. Bet kokiuo at- gyvenimo..., tai jis — Pyvragius— skelbia, kad jei Aktv-
Gal jų ir alga (jei jų paja-Įkaus įpėdinį ‘ pasirenkant/veJu Gudijai teks pradžioje vi 
mas drįstam vadinti alga) į lemiama žodi tars Kremlius. sunki užduotis perimti dali

1 tų elementų, kurie bus iš Es
tijos, Latvijos, Lietuvos ir 
lenkiškosios "VVartheland 
srities ištremiami. Atrodo 
tikslinga lenkus talpinti ne 
Generalinėje Gubernijoje, 
bet Gudijos rytuose (Smo
lensko apskrity), kad suda
rius tarpinį sluoksnį prieš 
rusus. Pagaliau, Gudijos ge- 
neralkomisaro pareiga būtų 
tą laikomą ūkiškai neturtin
gą kraštą padaryti produk
tyviu darbo jėgų efektyviau
sio išnaudojimo keliu, 

virt ;
„Taigi užduotis Reichsko

misaro. su buveine Rygoje, 
būtų iš esmės nepaprastai 
pozityvi, būtent — kraštą, 
kuris prieš 700 metų kartą

istų Frontas nesusilikviduos iki rytojaus dienos 12 va
landos (šioje vietoje jis išsitraukė laikrodi ir Į jį reikšmin
gai pažiūrėjo), tai už tolimesnius Įvykius atsakomybė 
krenta Aktyvistų Frontui.

Po tokio karišku tonu paskelbto pareiškimo visi su
žiurome vienas i kitą, vieni nustebome, kiti — lengvai 
nusišypsojome... O pats Pyragius, davęs žingsnį atgal nuo 
stalo, sumušė kariškai kojomis, išmetė i viršų savo dešinę 
ranką ir..., garsiai ištaręs „Heil Hitler!“ — paliko salę. 
Panašiai pasielgė ir Taunvs. Tik K.B. pasiliko prie stalo. 
Niekas'neištarė nei vieno žodžio: visi buvome truputį 
„sujaudinti44 to teatro. Po keliolikos sekundžių nejaukios 
tylos kažkas pratarė:

— Tai ką? Posėdis baigtas?..
— Taip atrodo... — atsiliepė, rodos. Ambrazevičius.

Ir tuojau pat išsivaikščiojome, koridoriuose dar kiek’ * 
paspėliodami, kas atsitiks rytoj 12 valandą.

— Iš paviršiaus — tęsia toliau dr. Dirmeikis, —ga
li atrodyti, kad tokie politiniai vaidinimai — mažu vaikų 
darbas... Iš tikrųjų — jie reiškė pradžią vokiečių politikos

C D ?

intrigų. Vokiečiams rūpėjo supiudyti lietuvių visuomenę, 
jau buvo vokiečių riterių’ suskaldyti ją į grupeles, o paskui — iš eilės ir vieniems, ir 
užkariautas. Hanzos suorga-į kitiems nusukti sprandus. Taip jie ir padarė, 
nizuotas ir vokiečių kraujo Kai atėjo „rytojaus“ 12 valanda, tai Aktyvistų Fron- 
nuolatinio Įnašo dėka, kar- tas vis dar nebuvo pasinaikinęs. Reikėjo 1 aukti. kad da
tų su švediškais elementais.' bar jau prasidės „atviras karas“ tarp „voldemarininkų- 

dienų paaiš-
(Nukelta
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KAS KA1YB KAMI

TAI DUONOS Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

Vokietijos lietuviai ■
I

NEW YORK, N.Y.

N. Jasiukaitytės paroda

Dailininkės Natalijos Ja-Jaunimo sąskrydis j vo suruoštas bazaras — či- j...........................
! gonų stovykla su čigonų šo- į siukaitytės kūrinių paroda 

Šiemet jis vyko nuo lie- kiais, ateities būrimu, strė-. niošiama The Pen and 
pos 15 iki 30 d. šiaurės Vak. lių ir kaštanų mėtymu i tai-; Brush patalpose (16 E. Ten 
Vok ietįjos kurorte Bad Py r- kinius, jėgos bandymu, ka-1 New Y ork, 10003) 
monte, Ostheimo patalpose.; vine palapinėje, obuolių ir’ <<iln H ,r t"c,c 1 
Jį surengė Vokietijos LB'bulvių kepimu prie laužo.
Jaunimo sekcija. Dalyvavo,: egzotine muzika ir t.t 
įskaitant ir proginius užei-,
vius, apie 40 jaunuolių iš j Kiekviena diena būdavo 
Vokietijos, Anglijos, JAV: pradedama rytine mankšta, 
bei Kanados. : Po pusryčių pakeliama vė-

• . i liava. Priešpietiniams užsiė-'
Jaunimo sekcijos valdy-; mimams visi vaikai būdavo j Apvogė SLA centro įstaigą 

bai paveikiai talkininkavo; paskirstomi į tris grupes:
R. Šileris, A. Rygelytė ir kt. vieni šokdavo, kiti dainuo- 
Apskritai paėmus, visi šuva- davo, o treti mokydavosi 
žiavimo dalyviai aktyviai lietuvių kalbos pasikeistinai. 
dalyvavo programoje. Šuva-j Tais popiečiais, kai nebūda- 
žiavimo intencija — pasi- i vo vykstama maudytis, užsi- 
ruošti 1972 m. JAV-se įvyks-. įminėdavo rankdarbiais irj 
tančiam Jaunimo kongresui,, piešimu. Po vakarienės —j 
į kurį ir Vokietijos lietuvių: vėliavos nuleidimas, visiem! Pasaulio ir Amerikos Lie-j 
jaunimas žada siųsti savo. giedant Lietuvos himną. ! tuvių Gydytojų dr-jos aštun-! 
atstovus. * j tasis suvažiavimas bus rug-'

Rugpiūčio 14 d. įvyko J sėjo 4-5 dienomis Nevv Yor-j 
baigiamasis laužas. Po va-;ke, Pierre viešbutyje (5th' 

jo aktualumu. Jos buvo: karienės paskutini kartą nu-j Avė. ir 61 St.) 'įūe koof
Kodėl šiandien jaunuoliui! >eista,. Lietuvos trispalvė. 1 heater Style salėje.

verta būti lietuviu? Skaitė1 “t°v-vf;!os vadovas moli. A. j pi ; dienos darbo- 
K Ranhlvc ii Ano-Hin« -Palavinskas padėkojo vi- rnmosios dienos aaioo 

l siems stovyklos globėjams, tvarkė je, be kitų reikalų. 
Sovietų Sąjungos valsty- rėmėjams ir talkininkams bus dvi paskaitos: dr. Balio 

už paramą ir darbą, ypač Matulionio Lietuvos gydy- 
Balfui už 700 dol., Labdarai tojo vaidmuo tautos kovoje 
už 400 DM, Liet. Raud. Kry- uz savąją kultūrą ir laisvę 
žiui ir dr. St. Sereikai, auko- Jauno istoriko Ramūno

rug-
obuoliu irį sėJ° 23 d- ir ^sis iki spalio 

|7 d. Oficialus atidarymas 
bus rugsėjo 26 d. 2 vai. po. 
pietų. »

Parodą bus galima lanky- 
kyti kasdien nuo 1 iki 5 vai. 
vakaro.

Iš SLA centro įstaigos va
gys pavogė masiną, kuria 
ouvo renkama "Tėvynė“.

GYDYTOJŲ
SUVAŽIAVIMAS

Paskaitų temos pasižyme-

bmė santvarka —V. Banai
tis iš Vokietijos.

1941 m. sukilimas ir jo 
prasmė — Vasario 16 gim-

Šitame Berlyno paveiksle matome Itrandenbur go vartus. Gėdos sieną, dešinėje britu zoną. kai- 
j rėje — sovietą. Kalbama, kad po Keturių Didžių jų susitarimo palengvės Rytu ir Vakarų Berlyno 

DRAUGIJOS gyventojų susisiekimas, o taip pat susisiekimas tarp Rytu ir Vakaru Vokietijų.

IŠ URUGVAJAUS 

PADANGĖS

Turėsime savo vasarnamį
Iš stipriausių pasiturinčių 

Montevideo lietuvių koloni
joje yra laikomas Edvardas 
Jusys. Jis yra vienas iš di
džiausių rėmėjų lietuvybei 
išlaikyti, šis dosnus lietuvis 
yra daug kartų parėmęs jau
nimą ir lietuvių kultūrinę 
veikla.

WORCESTER, MASS. 

Surado dingusius jaunuolius

re po 
mas.

LIETUVOS VYČIO PĖD
SAKAIS. J uozo Strclios Įdo
mūs 1940-1915 m. atsimini
mai, 176 psl. kaina $2.00.

KONTRŽVALGYBA LIE
TUVOJE, Jono Budrio at
siminimai.
$2.50.

221 j»l.. kaina

PASKUTINIS POSĖDIS,
Juozo Audėno atsiminimai, 
227 psl., kaina..........  $4.00

I
Viktoras Biržiška, DĖL 

MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
nimai (1020-1922 m.), 312 
psl., kaina minkštais virše
liais $2.50, kietais—$3.75.

PER GIEDRA IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-191 S) IV to
mas. 272 psl., kaina kietais 

5.viršeliais $3.
5 dol. ir didesnes su-

ATSIM1NIMAI IR MIN
TYS, Kazio Griniaus, I to

ls neseniai Eltos paskelb- mas, 300 psl., kaina ...... $2.
Dvyliką dienų ieškojus, tų astuonių naujų aukotojų j

surasti trys dingę jaunuoliai. šeAi Tautos Fondui paaukok! ATSIMINIMAI IR MIN- 
Jie buvo išskridę pasivaži- jo 25 dol., gi du atsiuntė I*TS, dr. Kazio Griniaus, 
nėti ir rasti negyvi sudužu- ne po 25 dol., kaip per klai- 11 tomas. 336 psl. kaina $5. 
šiame lėktuve prie Stow dą paskelbta, bet po 100 do-
miestelio. tik 22 mylios nuo Jerių. Tai S. K. Gečas, gyv.

Muskoka, Ont.. ir S. Kėkš-

i

— — &•**- . . nv, n Knnrtrntn ’'Kp1i briožai Tarp jo aukų stambiausia
nazijos dir. V. Natkevičius, jusiems po 200 DM Romu- ^dkinos drau yra sklypas Shangrile kuror-

kui užlOO DM. A. Stasiūnie- gijos vystymo. 19-jame am- 
nei uz 50 DM, Vasario 16 zluJe •

Apie narkotikų naudoji 
mą jaunimo tarpe informa
vo dr. G. Bauias iš Vokieti
jos. *

Kritišką Vokietijos lietu
vių jaunimo padėties bei jo 
veiklos apžvalgą pateikė A. 
Stankus iš Bonnos.

Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso reikalu kalbėjo O- 
niūnas iš JAV-bių. Nutarta 
per Naujuosius Metus su
šaukti suvažiavimą delega
tams į kongresą pamošti.

gimn. direktoriui V. Natke
vičiui už ledus (30 DM), 
tėv. A. Bernatoniui už atsi
sveikinimo vaišes vadovams 
ir talkininkams. Išreiškė vil
tį, kad visi stovyklautojai 
buvo patenkinti ir kad atei
nančiais metais vėl visi susi
tiks Romuvoje. .

♦ ♦ »

į ar parapijai. Parapijonims 
Antrąją dieną bus prane- tvirtinant, kad sklypas pri- 

šimai medicinos mokslo te- klauso jiems, ir šiems gan- 
momis. Pranešėjai: dr. Ed- dams vis plečiantis, Jusys 
vardas Kaminskas, vet. dr. pareikalavo, kad tai butų 
Petras Radvila, dr. Rimgau- vjo^ai paskelbta, todėl kata- 
das Nemickas, dr. Irena dkų biuletenyje Žinios 
Giedrikienė ir dr. Vytautas (nr- 30) paskelbta, kad tas 
Damijonaitis. , sklypas paaukotas visiems

lietuviams.

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944 1S50 metų atsimini
mai, parašė Juozas Kapa- 
činsk>s, 273 pusi. kaina $3.

Worcesterio. Jų tarpe buvo 
ir vienas lietuvis 20 m. jau
nuolis Povilas B. Alavošius, 
vietos veikėjo Petro Alavo-
šiaus vaikaitis. ;i

Pagerbs G. Wellsa
I»

Lietuvių Piliečių klube 
rugsėjo 19 d. rengiamas po
kylis žymiam vietos politi
niam veikėjui ir geram lietu
vių bičiuliui George A. 
Wellsui pagerbti. Bilietus 
platina Rita Akstinienė, A. 
Račkus ir kiti.

Serga

Buvę senosios kartos vei
kėjai žemaitis nuo Skuodo 
Leonas Jablonskis, dzūkas

tas, gyv. Toronto, Ont.
(E)

ATSIUNTĖ PAMINĖTI
DIENOJANT, Kipro Bie

linio, 464 psl., kaina....$2.90

A. K ’Curricu-a i r y s

lum Vitae, A comical trage-, ro Bielinio, 
karna .......

PENKTIEJI METAI, Kip-
592 puslapiai,

.......... $2.00

LIETUVA BL*DO, Stepo-

dy in two acts. Iš lietuvių 
kalbos vertė A. Milukas, 88 į 
psl., kaina nepažymėta, iš- „ . . ...
spausdino "Lietuvių Die- no kairio atsiminimai 416
nos“. 4364 Sunset Blvd., Los Ps *’ kaina................... $2.00
Angeles. Ca. 99029. TAU, LIETUVA, Stepo

no Kairio, 480 psl., kai
na ............................. $2.00

tuvos ir lietuviu skautu sve
tur gyveninio iliustruotas GYAENIMO VINGIAIS, 
leidinėlis. Paskelbti ryškės-^- P- Kalyaitytės-KarveHe- 
ni faktai iš Lietuvos istori-jn®8’ 3^ Ps*-« kaina ..$3.50. 
jos. du žemėlapiai (13-jo a. i
ir 1918-1949). Viršelį puošia

Lithuanian Scouting, Lie-

Į Jame jau pradėta statyti 
neįprasto masto. Suvažiavo vasarnamis, kuris atsieis a- 
skautai iš 9 kraštų: Vokie- pje 2 mil. pezų. Jusys jau

Nordheim - Westfalijos 
lietuvių vaikų vasaros sto-
vvkla vyko nuo liepos 5 iki .. ... - - - - -
25 d. Esslingene. Ją surengė tijos, Anglijos, Šveicarijos, paaukojo 50,000 pezų ir ža- 
ir vadovavo VLB Valdybos Prancūzijos, Belgijos, Š\e- Ja duoti 500.900 pezų. Gau- 
įgaliotiniai Gv. Šimkevičius dijos, JAV-bių, Kanados ir šiai dedasi ir kiti savo auko- 
ir Stasys Jasulaitis, talkinin- n.et Australijos. Buvo ir sve- mis ir darbu. Manoma, kad 
kavo E. Šimkevičienė. Živi- čių — tai estų ir vokiečių šią vasarą jaunimas jau ga- 

i lė ir Angelė Vilčinskaitės ir skautai. Pagrindinis stovyk- lės naudotis nauju vasama- 
Sąskrydžio metu vyko [ kRį ♦ los ruošėjas ir mecenatas—; miu.

dail. A. Krivicko atvežta lie-j keptomis bulvėmis. • niaj. J. K. Valiūnas, V LB
tuviškos spaudos paroda. A. I “ Į Valdybos pirmininkas, ku-

Literatūros vakarą, kuria
me buvo skaitoma V. Ma
černio poezija, pravedė, A. 
Rygelytė, Oniūnas ir P. Ko- 
lyčius.

nuo Merkinės K. Zurlis gu
li ligoninėje, o kiti — I). Ma
žeika, V. Ašmenskas, M. Že-

Krivickas taip pat pasirūpi- i Į riam talkino s.v. kand. v.v.
no filmų iš Lietuvos rody- ! Romuvos skautu stovykla 1 A1^s Vitkus. Stovyklos vir
inu. " Į šininku buvo pakviestas s.

Nuo liepos 10 iki 17 d J Bronius Zinkus iš Anglijos. 
Romuvoje vyko skautų sto-Į Vokietijos pastovyklei va 
vykia. Jos tikslas buvo tiem

Vaikų stovyklos

Romuvoje šiemet yyk° moksleiviam, kurie gyvena 
nuo liepos 25 d. iki rugpiūčio j nuo Huettenfeldo ir nuo 
15 d. vaikų stovykla. Ją su-1 Schwetzingeno, duoti gali- 
organizavo VLB Tarybos• mybę praleisti savaitę po 
referentas vaikų reikalams) mokslo metų pabaigos iki 
tėv. A. Bernatonis ir VLB) Jubiliejinės stovyklos. Sto- 
Valdybos pakviestas mok. { vykios viršininku pakviestas

dovavo si. Kristina Žutau- 
taitė, brolių pastovyklei —• 
s.v.v.sl. Petras Veršelis.

Nuo liepos 17 iki 20 d. bu
vo susirinkę tik Vokietijos!

Gausėja Krasinskų šeima

Albertui ir Puig Krasins- 
kams liepos 25 d. gamys at
nešė sveiką ir stiprų sūnų. 
kuriam duotas Gaillermo 
Artūro vardas.

Linkime ji išauginti geru 
lietuviu.

Albertas Krasinskas buvo
sesės ir broliai, kurie atliko į krepšinio komandos Vytis 
visus pionieriškus stovyklos puikus Urugvajaus lietuvių

A. Palavinskas, talkinamas; s.v.v.sl. Petras Veršelis, ku- darbus. Liepos 20 d. atvyko į žaidėjas. .Jo tėvas Mikas, 
ir dede

Juozas, gy.. VVorcesteryje. 
Mass.. yra uolūs Keleivio 
bendradarbiai.

Albinas Gumbaragis

mok. R. Baliulio bei E. Ba-j riam talkino s.v.v.sl. Man- 
liulienės ir D. Brusokaitės- • fre(jas šįušeiįs. Valgiu rūpi- 
Berruer iš Prancūzijos. Vai-! nosj Aldona Rygelytė. Sto
kus prižiūrėjo. įvairių žaidi
mų bei dainų ir tautinių šo
kių mokė moksleiviai P.
Dauknys. V. Poškaitis, P.
Urbanas. studentai — Ang.!
Gaidelytė iš Hamburgo, dvi
Aldonos—Dabrilaitė ir Ry- Jubiliejinė skautų stovykla 
gėlytė — iš JAV-bių, P. Ko-

vvklą parėmė Darmstadto ir 
Schvvetzingeno lietuvių kuo
pos ir gimnazijos direktorius 
V. Natkevičius.

lyčius iš Kanados ir M. Če- 
ginskaitė iš Švedijos.

Prieš 25 metu atsikūrusiai 
lietuviškajai skautijai prisi-

AngJijos skautai, trečiadie- j gyv. Montevideo. 
nj pasirodė JAV-bių ir Ka
nados liet. skautai. Pirma
dienį buvo suruošta iškyla į 
Stuttgarte vykstančią Lietu-i 
vrų studijų savaitę. Joje da- i 
lyvavo daug skautų ir matė I 
gražiai pavykusią Tėvynės j 
valandėlę, kurioje koncer-) 
tavo Toronto lietuvių tauti
nių šokių ansamblis "Ginta
ras“. šeštadienį vyko spor
to varžybos. Tinklinio tur-

Pajuokos bijo net tas, ku
ris jau nieko nebijo pasauly.

GogoKs
* ♦ •

SIAURUOJU TAKELIU,
. T-.i,.:.i., t K. B. Kriaučiūno. 178 psl.,tautine vėliava. Išleido Liet. , . ' ’

.4 , . . Skautu Brolijos "Jamboree Kaina .............................
muitaitis ir kt. — gydosi na- ron(Jo gkyrius« 40 psl A_ | ATSIMINIMAI APIE

mie- j pie 300 egz. leidinėlio pa- UUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė-
' skleidė Japonijoje vykusio- lės Liūdžiuvienės, 88 psl.,
ije pasaulinėje skautų .Jam- kaina ............................. $1.
boree ten nuvyykęs LSB v.

Petras Mo-

Ir vasara ieško nariu

Antanas Tamkus ir vasa- , .. • ,, , i- • skautininkas v.s.ros karščių metu nepaliauja ,.g
ieškojęs naujų narių SLA 57 
kuopai. Jis neseniai prirašė,
Grigaliūnu šeimą iš 3 asme-

nų .. . I LABAI ĮDOMŪS

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra
polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina ..............................$5.

Iš atostogų sugrįžo J. 
M. Dvareckai.

ir ATSIMINIMAI

NEPRIKLAUSOMA LIE- 
' TUVA. R. Skipičio atsimi
nimų II tomas. 476 psl., kai- 

i na $7.00.

Mirė 47 m. amžiaus 
mieras Džiaugis.

J. Krasinskas

REMIA TAUTOS FONDĄ

Kanados lietuviai šiais Stefanijos Rūkienės atsimi- 
metais ypatingai gausiai re- nimų II-sis tomas, kaina 
mia Lietuvos Išlaisvinimo kietais viršeliais $6.00. 
Tautos Fondą. Kaikurie jų
Tautos Fondui šiais metais RAŠTAI —STRAIPSNIAI 
paaukojo net 250 dol. sumą ATSIMINIMAI, parašė Juo- 
(P. A. Augustinavičius, To- zas Liūdžius, 246 pusią 
ronto, Ont.), kiti šiemet sky- piai, kaina......... $3.00

VAinvąiM PA NEPRIKLAUSOMYBĖSVALDTS™ P^‘ SAULĖJ, Mvkolo Vaitkaus 
ŠAULĮ, paras* L. Dovyde- atsiminimu n!l]S.19I(l) v 
"as, I tomas 2C8 psl., II to-^ 2,,- , ki(.lais vjr.
mas 24» psl. Kiekvieno tomo - r . , - --, . senais kaina $3. / 5.kaina $4.00.

To paties autoriaus tomas 
GRĮŽIMAS Į LAISVĘ,: VI kietais viršeliais $3.75, 

minkštais $2.59.

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 154 psl., kai
na $1.50.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Neri), Pet- 

' 'Onelės Orintaitės, 234 psl..

VYSKUPO P. BŪČIO 
ATSIMINIMAI. I tomas,
320 psl., kaina $3.50, II to- 

' mas 282 psl.. kaina $3.50.
DANGUS DEBESYSE,—

i 1918-1919 m. išgyvenimai,
' parašė Juozą* Švaistas, 325
) psl., kaina minkštais virše

Keliuose daugiausia žūna 
savaitgaliais — 40%; ii ju 

ir 6
minti vieneriais metais pa-Į nyr^ laimėjo Vokietijos ra-
vėluotai Vokietijoje, Schwe-!j°no.komanda, nepraradusi i 56% tarp 6 vai. vakaro ir 

vių šeimų vaikų iš Vokieti- zingeno miškuose, nuo lie-įn® vieno taško. vai. ryto.
jos, Prancūzijos, Švedijos irj pos 17 iki 30 d. buvo su-! i ’ * *
Belgfjos. ruošta Jubiliejinė skautų Beveik visa stovykla ap-! Pernai 39% eismo nelai-

I stovykla. lankė Heidelbergą, iškylau- mių įvyko dėl greito važia*
Rugpiūčio 7 d. vakare sto-j ta laivu Rheino upe iki Rue- vimo. Dėl to žuvo 17,700 ir

dentų iš JAV iniciatyva bu-Į Stovykla buvo Europai desheimo. 988,000 buvo sužeisti.

Stovyklavo apie 60 lietu-

AR TURITE NAUJAUSIĄJĄ

POEZIJOS IR PROZOS keturių autorių plokštelę?

Tai Pulgio Andriušio, Bernardo Brazdžionio, Antano 
Gustaičio ir Stasio Santvaro įkalbėta kūryba.
Šių plokštelių dar galima gauti Keleivyje. Kaina $5.

Plokštelę neseniai išleido "Lietuvių Dienos“. liais $3.50, kietais $3.75.



•

Puslapis ketvirtas Nr. 33. 1971 m. rugpiūčio'31

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Nelaimė ištiko simfoninį 

orkestrą

Vasarą ypatingai pagau
sėjo auto nelaimės Lietuvo
je. Liepos 20 d. autobusas 
vežė Vilniaus simfoninio 
orkestro dalyvius iš Klaipė
dos i koncertą Liepojoje. 
Norėdamas nepavėluoti, au
tobuso šoferis labai skubi
nosi, ir. belenkiant kitas ma
šinas, autobusas Įvirto i grio
vį. Žuvo du asmenys —or
kestro dalyvis J. Epšteinas ir 
Kretingos ligoninės rentge
nologė Irena Jankauskaitė, 
sunkiai sužeistos dvi muzi
kantės. kiti lengviau.

Kamerinis orkestras 

Liepojoje

Filharmonijos kamerinis 
orkestras, kuriam vadovau
ja Saulius Sondeckis, rug
piūčio 15 d. koncertavo Lie
pojoje. Programoje buvo 
Haendelio, Vivaldžio. Mo- 
zarto, Rameau kūiiniai.

Rugpiūčio 12, 14 ir 161 
dienomis minėtas orkestras’ 
koncertavo Palangoje. Gin
taro muziejaus rūmų teraso
je. Tas koncertų ciklas buvo 
pavadintas „Nakties serena
dos“ vardu.

Kariniai pratimai

LIETUVOS JAUNIMAS 

URALE, ALTAJUJE 

LENKIJOJE IR KITUR

Lietuvoje paskelbtais duo
menimis <Tiesa, rugp. 11) 
Įvairiose Sovietų Sąjungos 
respublikose šią vasarą dir
ba 620 lietuvos jaunimo — 
studentų. Jie vadinami „Lie
tuvos pasiuntiniais“. 275 a- 
kademinio jaunimo atstovai 
dirba ir „ilsisi“ Vengrijoje, 
Čekoslovakijoje, Bulgarijo
je, Rytų Vokietijoje. Pačio
je Lietuvoje veikia 113 jau
nimo „darbo ir poilsio sto
vyklų. Visi stovyklautojai 
atlieka darbų už milionus 
rublių.

BRONYS SAVUKYNAS

Apie mūsų vardus
(Tęsinys)

Kokiais būdais galima pakelti vardų kultūrą?

Vengrijoje ir kt. Į Krokuvą Į LIETUVIAIS ESAME MES 
atvykusius Vilniaus univer- GIMĘ, lietuvių dainynas, 

i siteto studentus pasitiko su
į raudonų gvazdikų puokstė- 
; mis. Tai buvo pradžia. į 

Kaip pasakoja stud. A. j 
Steponavičius (K. Tiesa), 
lietuvai, dirbą Tarptautinė

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

Lietuvos „ministrai“

Tariamas okup. Lietuvos 
parlamentas— Aukščiausio
ji Taryba — liepos 15 d. po
sėdyje „išrinko“ prezidiu
mą (iš viso 15 asmenų) ir 
sudarė Ministrų Tarybą.

Šiais metais „sudarytoji“, 
tiksliau — partijos padali
nio Lietuvoje paskirtoji 
„Ministrų Taryba“ mažai 
kuo skiriasi nuo buvusios.

Tarybos pirmininku to
liau lieka Juozas Maniušis.
Pirmasis Tarybos pirminin
ko pavaduotojas — Ks. Kai
rys, kiti pavaduotojai — L.
Diržinskaitė - Piliušenko (ji 
ir toliau eina nesamas „Lie
tuvos užsienio reikalų mi
nistro“ pareigas). A. Drob
nys (paliktas vadovauti Ta
rybos Valst. plano komisi
jai) Pavelas Kulvietis (jo
vardas išryškina kilmę!) ir tai stepių saulei ir pliaupiant 
penktasis pavaduotojas —

Studentai šią vasarą, kaip 
ir kiekvieneriais metais, yra 
siunčiami statybų ir kt. dar
bams ir Į pačius tolimiausius 
Sovietų Sąjungos užkam
pius. Komj. Tiesa rugpiūčio 
3 d. ir kitomis dienomis pa-

Pirmiausia, tur būt, tam tikru visuomenės švietimu — 
vardų kilmės, esmės ir jų reikšmės tautos dvasinei kultū
rai populiariu aiškinimu. Čia labai praverstų populiari li
teratūra, aiškinamieji vardynai. Kita vertus, be rekomen
dacijų, gal reikėtų ir vardų „laisvės“ tam tikrų apriboji
mų. Civilinės metrikacijos biurai neturėtų leisti užrašyti 
naujagimių kurioziškais vardais, tokiais, kaip Saidas (iš 
arabų pasakų; Neringos mieste), Racpelė (?! — Jiezne), 
Hirmantas (iškreiptas iš liet. Girmantas; Skuodo rajone) 
ir pan. Reikėtų ir didesnio vardų rekomendacinio sąrašo; 
leidiny „Civilinės apeigos“ skelbtas vardynas yra aiškiai 
per mažas, jame palyginti nedaug tradicinių ir vadinamų
jų „modernių“ svetimų vardų. Turėdami platesni reko
menduojamųjų vardų sąrašą, metrikacijos biurai galėtų 
juo vadovautis, neleisdami užrašyti vaikų vardais nebu
vėliais. Tai sudrausmintų ir vardų gamintojus.

Svarbiausias dalykas — tai kurti Įvardijimo tradi-

je darbo ir poilsio stovyklo
je, turėjo rekonstruoti pase
nusią šiluminę trasą, kiti be
tonuoja vandens siurblinę. 
Esą, reikia pasitemti, nes ten 
dirbą Kijevo studentai lietu
vius buvo pakvietę Į socia
listinį lenktyniavimą.

Poilsis leidžiamas su stu-: 
dentais lenkais, ukrainie-;

ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina............. $3.50

ŽVILGSNIS Į PRAEITI
Žvko, 476 ps!.,

čiais. jugoslavais.

skelbė tų dirbančiųjų stu- • cijas. Seniau Lietuvoje tokių tradicijų būta ne vienos. Pa-
dentų Įspūdžius.

Dirbame Altajuje. — ra
šo studentas B. Čekanaus
kas. Darbas — šešias dienas 
per savaitę ir kepinant karš-

vyzdžiui, vaikui būdavo duodamas tėvo (motinos, seneiio 
(senelės), krikšto tėvų vardas. Vardas būdavo teikiamas 
toks, koks būdavo kalendoriuje gimimo dieną. Būta ir 
onomantinio Įvardijimo su tam tikrais linkėjimais, suvo
kiant vardo istorinĮ konceptą; taip Lietuvoje paplito Na
poleonas, Vytautas ir kiti istorinių asmenų vardai.

K- Žeko, 476 ps!., kai
na >....................... <4^5

POPULAR LIIHUAM- 
AN RECIPES- parašė Juzė 

! Daužvardienė, kaina $2.50.

LIETUVIU BELETRIS 
j TIKOS ANTOLOGIJA, II
i omas, redagavo Bernardas 
Brazdžionis ir Benys Bab- 

! auskas. 700 puslapių, kaina 
į $10. Knygoje yra 61 rašyto- 
į jo kūrybos pavyzdžiai.

Knygos 
j aunimui

ŠAUNUS PENKETUKAS, 
premijuota, gražiai išleista 
apysaka, tinka mokykliniam 
jaunimui, parašė J. švaistas, 
kaina $3.
NARDŽIO PULKAS, apsa

kymėliai, parašė Bale 
Vaivorytė, 157 psl. kai
na $2.00.

BALTASIS

I 5

šaltam lietui... Poilsio die
ną vyksta koncertai, drau- Dabar, kai šias tradicijas ima užgožti „originalių“,
gystės vakarai, sportinės negirdėtų vardų vaikymosi mada. kai kurias minėtų tra- sr rintars TvašUonė ,
pamate Adic‘jy’ matyt’ reikMU atgaivintL Ypač l,uoselėtina « “ «- 133 psl., kaina $3.60. ’j
Lems namams. Vilnius inž “ a n ‘1 ja vardu) kuri vardams teikia pras- ŲjntARELe, J Narūnės'

F. - P. Kurys, fi-ižinerinio instituto studentai p0etlM0 ne Riejamosios galios ir Muštruota pasaka, 24 psl.!
nansų - R. Sikorskis, kai-i privalo statyti vištidę, že-1 lakais neturi nieko mistiška. Onomantija musų lai-« kaina .... . .........$1.

statybos — A. Bagdo-: mes ūkio akademijos Kaune} ^als &ah būti dvejopa: kai linkėjimas išsakomas pnminefa pati ang.ų kaina,

Vyt. Vazalinskas.
Gi 25 „ministrai“ yra šie; 

aukštojo ir specialiojo vi
dur. mokslo — H. Zabulis, 
baldų ir medžio apdirbimo 
pramonės

mo
nas, kultūros — L. šepetys,! studentai — klubą. Vilniaus 
lengvosios pramonės — A. į universiteto auklėtiniai — 
Adomaitis, maisto pramonės Į sūrio cechą pieno gamyklai.

Visur esanti linksma nuo
taika, bet... vis dažniau laiš
kai rašomi Į namus ir ne
kantriai laukiama atsaky-

— S. Dulskas, melioracijos 
į ir vandens ūkio — J. Velič- 

Rugpiūčio mėn. Lietuvos ka. mėsos ir pieno pramonės 
teritorijoje vyko kariniai — M.- Buklys, miškų ir miš- 
pratimai — oro desantinin- ko pramonės — A. Matulio-, mų. Nusibosta mušti Įkyrius 
kų išlaipinimas bei „kovų’ nis, paruošų — L. Kareckas. uodus, ir studentai vis labiau
žemeje“ veiksmai. Prati-' prekybos — A. Mikutis, ry- 
mus. pagal Tiesą, stebėjo šių — K. Onaitis, statybinių
Sovietų S-gos desantininkų 
kariuomenės vadas gen. V. 
Margelovas ir Pabaltijo ka
rinės apygardos vadas gen. 
pulk. V. Govorovas.

Ęaikraštis pateikė platų 
pratimų aprašymą, paminė
jęs daugeli rusų kaių pavar
džių ir vos vieną kitą lietu
viška pavardę.

(ELTA)

„Aida“ po atviru dangum

Operos sezoną Vilniuje 
baigiant, liepos 1 d. Verdi 
opera „Aida“ buvo pastaty
ta Kutuzovo (buv. Napoleo
no) aikštėje po atviru dan
gumi. Tai buvo toks pirmas pirmininkai: šalia 
atvejis Lietuvoje. Spektak- pjano komisijos (A

prisimena Lietuvą.
* * *

medžiagų pramonės — S. Ties Karnos upe, 
Jasiūnas, statybos — R. Sa- Naberežnije Čelny 
kalauskas, sveikatos apsau-'
gos — V. A. Kleiza, švieti
mo — M. Gedvilas, teisingu
mo — A. Randakevičius, vi
daus reikalų — J. Mikalaus
kas, žemės ūkio — M. Gri
galiūnas. automobilių trans
porto ir plentų — V. Marti
naitis, buitinio gyventojų 
aptarnavimo — K. Plecha
vičius, komunalinio ūkio —
J. Šerys, socialinio aprūpi
nimo — Tatjana Jančaitytė 
ir vietinės pramonės — E.
Ozarskis.

ministrų, Tarybos 
nariais yra ir eilės komitetų 

Valst. 
Drob

PATARIAMA ĮSIGYTI

nas K. Barėno
Tūboto gaidžio metai,

premijuotas romanas. 438 
psl., kaina minkštais virše
liais $3.15,

knygas:

Kietais g-j./5,

Atsitiktiniai > įtikimai,
STUMBRAS, , , - - .... , ’ 216 psl.. kaina mink,gaiš vir-

premijuota apysaka, pa- Į želiips $2.50.

ynai
, ... , , . i /i.Kin, a , .z . ,< t k- ■ Anglu - lietuviu kalbu žo-vardo reikšme (Tautginas— „tautos gynėjas“) arba kari G INI AE O 1 AKAIS, J. Na j j y B-.'>-yVvko 590 dsI

.$.1.1

linkima vardo istoriniu ar literatūriniu konceptu (Kęstutis’ rūnės; eilėraščiai, daug ilius ■ 
— „taurus karys“, Gražina— „moteris karžygė“). Norintį Racijų, 64 psl.. kaina $1.80 
propaguoti onomantiją, laukiamas būtų ir populiarus eti-, ŽAIŽARAS, D. Čibo pasuki 
mologinis vardų žodynas. (Tokį žodyną numatoma pa-j mažiesiems, teisy ė 
skelbti kitais metais išeisiančiame Lietuvių kalbos sekei-,
jos metraštyje „Vardai ir žodžiai“.)

apie 30,000 žodžiu kaina $6.

netoli
miesto,

zo-Lietuvių-anglų kalbų
.. . . , «ynas, redagavo Kursąvi-
iems. Ados k utkuvienės! jr šlapoberskis, apie

iliustracijos, 21 puslapis, 27,000 žodžiu. 511 psi,, kai- 
kaina ..................  $1.50.

dide-

eiketų kalbėti apie vardo estetiką, nes ne MURKLYS, A. Giedriaus į 
apysaka, 130 psl. kai- ’

Atskirai r
mažiau už turinį svarbu ir vardo forma, jo skambumas, «**»■<*, j-ou psi. i Lietuviškai ai glišfca# žo-
derėjimas prie pavardės. Pasitenkinsime čia pateikę tik ‘••'"•"C, še ° ; j o' vnas. Vidaus Peteraičio, ii
keletą rekomendacijų. ; dovčlfe) ^’rašė A. lail!a’ *luaiau Kaip 3°’°00

automobilių gamyklos staty
bos darbuose pilna jaunimo 
iš Įvairių Sovietų Sąjungos į ilgesnis vardas, 
užkampių. Liepos pabaigoje 
ten dirbo 2.800 jaunuolių, ir 
jų tarpe buvo ir lietuvių stu
dentų. Savo Įspūdžius jie pa
sakoja K. Tiesoj rugp. 4 d.

Jie esą nusivylę, nes tikė-

. R*11" ,’ žodžių, 5S6 psl.. kaina $7.00. 
kaina ikūnas,

$2.75.
į Rimai ir

. ! ganto, 55 psl. kaina $2.00.
Jei pavarde neskambi, turi nesklandžių garsų sam- Skaidrytė BaKs Vaivo- 

plaikų, tai vardas parinktinas skambesnis. 1 rykštės 5 scenos vaizdeliai, Į įgykite teisininko P. Šulo
Svetimos kilmės pavardei geriau tiktų lietuviškas kaina $2. . ~ į parengtą leidinį „Kaip su-

prie ežero, Aloyzo į Paremi testamentai“. Tai la-

Jei pavardė labai ilga, tiktų trumpas vardas, ir at-1 
virkščiai — prie trumpos pavardės kartais geriau dera ’

vardas, o lietuviškai pavardei ir svetimas vardas (pvz., i Diena
Barono

119 psl.,

Nerimai, Vaiž-

eilėrščiai

Testamentai

Vytautas Navickas, Eugenijus Genys). Vokietijoje reko- y.ttiynu : bai naudinga infoiinacijų
rimavimas su pavarde Palubinįie<s iliustracijos, ’ kRygeIe R01intlenls SU(iary

40 psl.. kaina $3.00.
TĖVIŠKĖLĘ Aš REGIU,

Imsrys. 40 ps!., kaina $1.-
eilėraščiai, parašė Pranas
Gedimino sapnas ir Nėrin

ei ii iniinee, jv rx v^ii.iiii v , , . .
iti, kad. anot latviu kalbininko SA eiliuotos pasakos ir Ie- 

gendos, paraše Jonas valai-

josi gyventi studentų mies-! menduojama net tam tikras vardo 
tely. Vieninteliai lietuvių! (pvz. Petra peters). Gal ir Įmanomi tokio pobūdžio lie
kaimynai Udmurtijosj tUViški deriniai: Genė Genytė, Jonas Jonaitis?
studentai iš Iževsko. Lietu-; 
viai keikiasi, nes, esą, „lie-j Estetinė vardo pusė — skonio dalykas, ir todėl gana į 
tus ir lietus, net ir vietiniai subjektyvus. Tad ne vien skambumas turėtų lemti vardo!

ti testamentą. Ten vra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.

gyventojai neprisimena to

tais. Už trijų kilometrų gy
lis sutraukė apie 4.000 žmo-’’ nys) dar — liaudies kont-lxena Mardovijos, Kalinin

kių orų. Lietuviams teko' turinio. Negalima pamn 
draugauti su Iževsko studen-į Ernesto Blesės, „vardas yra

parinkimą, būtina paisyti ir vardo kilmės, jo prasminio!

žmogaus antrininkas“.
(Pabaiga)

Imkit ir skaitykit

nių. Operoje dalyvavo solis- rolės komiteto (A 
tai V. Adamkavičius. J. Sta
siūnas. E. Saulevičiūtė ir kt.

„Parlamento“ prezidiumas

Š. m. liepos 14-15 d. Vil
niuje susirinkusi posėdžio 
vadinamoji Aukščiausioji 
Taryba „išrinko“ prezidiu-Į 
mą bei narius. Prezidiumo 
pirmininku ir toliau „išrink
tas“ Motiejus Šumauskas, jo 
du pavaduotojai — J. Vil
džiūnas ir dail. J. Kuzmins
kas ir sekretorius St. Nauja
lis. Prezidiumo nariais iš
rinkti šie vienuolika (trys 
rusai): M. Gilevskaja. V. A. 
Grigaliūnienė, J. Gureckas, 
J. Kulikovas, K. Lengvenis, 
G. Mogilevcevas, P. Petro
nis, V. P. Povilauskas. V. 
Sakalauskas, A. Sniečkus ir 
V. Trumoickas.

(E)

Visą pasaulį vaizduojuos 
kaip didelę simfoniją 
nės — tai gaidos.

M. K. Čiurlionis

zmo-

Baraus- 
kas) valst. darbo resursų 
naudojimo (B. Gaigalas), 
valst. kainų (M. Gruodis), 
valst. kinematografijos ko
miteto (Vyt. Baniulis), vais. 
profesinio techninio moky
mo (A. Dziska), valst. spau
dos komiteto (F. Bieliau
kas), valst. statybos reikalų 
komiteto (A. Aksomitas), 
valst. televizijos ir radijo 
komiteto (J. Januitis), vai. 
saugumo komiteto (J. Pet
kevičius), be to, dar trys 
viršininkai: vad. respubliki
nio susivienijimo „Lietuvos 
žemės ūkio technika“ pirm. 
A. Zorskas. Centrinės statis
tikos valdybos prie Lietuvos 
„Tarybos“ viršininkas B. 
Dubasovas ir Vyriausiosios 
materialinio techninio tieki
mo valdybos viršininkas, 
taip pat msas, — J.Kiriuš- 
čenka (nuo š. m. vasario pa
keitęs lietuvi V. Mickevi
čių).

grado studentai, toliau 
atvykę iš Latvfjos. Kazanės, 
Leningrado, Bainatilo. Pa
čiame Naberežnije Čelny Į- 
sikūrę. aišku, Maskvos ar 
Omsko studentai.

Vaizdas, lietui lyjant:

nimu... Taip rašo Uralo sta-, Juk štai ir Panomariovas 
tybos tresto komjaunimo šit kaip kreipiasi Į lietuvius 
sekretorius V. Panomario- — merginas ir vaikinus: 
vas (K. Tiesa. rugp. 4). Tai ; „Jeigu jūs mylite staty- 
vėl tie patys darbai Urale, bas, tankų kedrų mišką ir 

’’Atlekia Danutė* lietpalty! ^es Narnos upe, kur, anot mėgstate romantiką, atva-

tis, kaina $2.25.
Jonukas keliauja, pasaka.

pagal Kanapnickienę parašė 
Jonas Valaitis, kaina $1.50 

Laumė Daumė, eiliuota 
pasaka vaikams, gausiai i- 
liustruota. parašė Stasė Pe
tersonienė, 63 psl., 
na $4.00.

kai-

susiguzusi. Tai mūsų maitin
toja, vyr. virėja. —Na. ber
niukai, arbatos. Ir ta arbata 
— pirma fnūsų mergaičių 
produkcija, kvapi, saldi.“

Tačiau tų jaunuolių dar
bas ties Karnos upe neatro
do esąs saldus...

Panomanovo, — sraunioji 
kalnų gražuolė Višera pasi
veja Kamą“. Ten. girdi. —į 
gimsta valia, ryžtas, vyriš-j 
kūmas...

žiuokite i Solikamską. Jūsų 
rankos visada laukiamos.“

* »

„Kviečia Solikamsko sta
tybos“, — lietuviai jaunuo
liai, studentai, tik vykite ten 
Į darbus ir džiaukitės gyve-

plentų, buitinio gyventojų 
aptarnavimo, komunalinio! 
ūkio, socialinio aprūpinimo 
ir vietinės pramonės) tėra 
respublikinės, o visos kitos 
yra tik Sovietų S-gos minis-

Tik penkios ministerijos' terijų skyriai.
(automobiliu transporto ii (ELTA)

Viena neabejotina — lie
tuviu darbininku rankos irc

j prakaitas tikrai laukaimi ir 
Okup. Lietuvos jaunimas Altajuje, ir Urale: ir Sibire, 

vis gausiau vežamas Į staty- ir kitur vykdomose statybo- 
bos ir kitus darbus Šovieti- se. Ar lietuvius traukia Ura- 
joje. Jie viliojami, nes tas lo romantika? Į tai atsako 
pats Panomariovas skelbia, lietuvių studentų Įspūdžiai 
kad „atvykusieji i statybas Vilniaus spaudoje, kur jie 
aprūpinami puikiai Įreng- pakankamai ryškiai papasa- 
tais bendarabučiais, neturin- kojo apie „romantiškąjį“ 
tieji specialybės ją gali Įsi- purvyną, nesibaigiančius lie- 
gvti per tris mėnesius... Kul- tus ir lietuvių apgyvendini- 
tūros namai, kino teatrai, mą su Udmurtijos ar Mar- 
paplūdimys, valčių stotis, dovijos studentais. Tai vra į

Imkit ir skaitykit!

sporto salės — tai poilsinį 
vietos“.

Tik važiuok ir džiaukis... j 
Kaip jau Įprasta komunistų! 
žargone, lietuviai viliojami . 
rom a n t i k ns nuota i k o m i s

tikrovė, ir ji lietuvių jauni
mui gerai žinoma.

* * ♦
Vilniaus studentai šią va

sarą dirbo ir vad. socialisti
nėse salyse L«nkiioie

LIETUVOS ISTORIJA
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė. 
414 psl., daug paveikslų, ke 
li žemėlapiai, tvirtai Įrišta
Kaina ............................ $6
Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet j’ą su įdo
mumu skaitvs ir suaugusieji 
VYNUOGĖS IR KARTI: 

SAI. Julijos Švabaitės ei 
lėraščių rinkinys, 96 psl. 
kaina $2.00.

Juozas Kralikauskas. Tf J - 
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas, 205 pusi., kaina

NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K.

Kario, 225 ps!; knim

knygą

TERORO IR VERGIJOS
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kaina — 
75 centai,

L ęa- f“*■*.
įsigykite 

ką tik išėjusią

io G 1 a u d o s
knygą

u r

L/ imas
Joje be\ t rištine forma pa
vaizduota Simo Kudirkos 
Kuge liŲ; Vigiimn laive. Tos 
knygos kaina 3.00. Ją gali- 

! te gauti ir Keleivio adminNt-

racijoj*

-t
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

XT . . .. . Astronomijos mokslas spe-
— Nu, tai šiandien, Mai- . , ,... y . . v;. Vi . ia, kad n, kaip n kitos pla

ki, užbaik man pasaka apie J Jnetos. atskilo, ar gal buvo 
atplėštos, nuo saulės; tačiau 

— Marsas, tėve, yra mū-j kaip seniai tai atsitiko, iki 
su planetos žemės brolis, to-į šiol mokslui nepavyko sū
dei mums bus lengviau jį su-! sekti.
prasti, jeigu žinosime že-. _ gakai> gal atplėšė 0
mes istoriją. Kaip ji, taip ir, kas galėio žeme nuo saulės 
jis yra susidaręs iš tos pa- atplėšti?*”

Marsą.

dar nebuvau girdėjęs. 1
— Kad ir kitą amžių gy

ventum, tėve, visko nesuži
notum.

— Jes, Maiki, atsimenu, 
mano tėvas dažnai šitą teisy
bę pasakydavo: durnas gi
mei ir durnas nusprogsi.

— Nors visko sužinoti ne
įmanoma, tėve, vis dėlto 
žmogus turėtų žinoti nors 
žemės paviršių, kuriame jis 
gyvena. Turėtų žinoti, kad 
yra ir daugiau panašių pla
netų.

— Nu, tai kodėl tu man 
nepasakai, kas reikia žinot. 
Vot, kad ir dabar, šneki šne
ki, o nepasakai, kada žemė 
buvo sutverta. Išvirozyk da- 
vadlyvai, kad .būtų aišku, 
kaip juodas ant balto.

— Sakiau, tėve, kad že
mės amžiaus niekas tikrai 
nežino. Mokslui daugiau rū
pi klausimas, kada atsirado 
žemėje pirmoji gyvybė. Bet 
ir čia apytikrių pėdsakų 
trūksta. Yra tik spėjama, 
kad prieš 3,000 milionų me
tų žmogaus šioje planetoje 
dar nebuvo. Nebuvo ir tin
kamų gyvenimui sąlygų, ki
toks buvo klimatas ir kitaip 
atrodė žemės paviršius. Yra 
duomenų, kad Europos ir A-
merikos žemynai buvo vie
nas kontinentas, Atlanto 
vandenyno dar nebuvo. Bet 
šitas sausžemis nuskendo, li
ko tik sala, dabar vadinama 
Grenlandija. Kur buvo sau
suma. dabar talaskuoja At
lanto vandenynas. Ir yra 
duomenų, kad Australija ir 
Azija taip pat buvo ištisas 
žemynas, bet dėl nežinomų 
priežasčių jis nuslūgo ir bu
vo apsemtas jūros; šiandien 
matyti tik aukštesnės jo vie-

Išeis knyga apie Lietuvos 
kooperaciją

Antrojo pasaulinio karo turi cukraus fabrikai. Iki 
(eigoje, kai daugelis lietuvių 1940 metų buvo pastatyti ir 
pateko Į Vakarų Europos ša-į statymas Kėdainiuose buvo 
lis, buvo patirta, kad apie'Įrengti tik trys. Ketvirtojo 
Lietuvą, o ypač apie jos eko-j numatytas vėlesniais metais, 
numinę ir gamybinę padėtį.i Tačiau turime žinių, kad ne- 
vakariečiai teturi labai men- Į priklausomosios Lietuvos su
ką supratimą. Jų viešosiose ■ planuotasis cukraus fabrikas 
įr mokslų institucijų biblio- j Kėdainiuose jau baigiamas 
Stekose apie Lietuvą užtinka-
Imas tik vienas kitas siauros 
įapimties leidinėlis. Informa- 
Įcinės medžiagos trūkumas 
buvo didelė kliūtis Lietuvai 
tinkamai reprezentuoti. Taip

sumontuoti ir šiemet pradės 
darbą. Panašūs dalykai 
vyksta ir kitose ūkio šakose.

Norėdami sutelkti ko dau
giau žinių apie nepriklauso
mosios Lietuvos žemės ūkį

pat \ akai'ų šalyse studijuo-i jr kooperatyvų jame atliktą
jį vaidmenį, buvę Pienocent-

čios medžiagos, kaip ir vi
sa saulės šeimyną, kurią Į 
mokslininkai vadina saulės 
sistema. Visa šita sistema
sukasi aplink saulę. Besisuk- 
damos aplink saulę, plane
tos dar sukasi ir aplink savo 
ašis. Ypač svarbu mums Įsi-į 
sąmoninti žemės sukimąsi, 
nes tais judėjimais mes ma
tuojame laiką. Jos apsisuki
mą. aplink saulę mes laiko
me apskritais metais, gi jos

jas jaunimas, neturėdamas 
•medžiagos, negalėjo plačiau 
; panaudoti lietuviškojo gy- 
į venimo temų savo studijų 
į darbams. O po Pirmojo pa
saulinio karo. atgavęs nepri
klausomybę, lietuvis juk da
rė didelę kultūrinę ir ekono
minę pažangą. Savo suma
numu, ištverme ir atkakliu 
darbu jis iškėlė savo kraštą 
į priešakines kultūrinio pa
saulio eiles.

Sekant dabartinę Lietu
vos žemės ūkio eigą. tenka 
daryti išvadą, kad lietuvis, 
steigdamas pienines, sker
dyklas, linų apdirbimo 
punktus ir statydamas cuk
raus fabrikus, buvo pasukęs 
į teisingą žemės ūkio vysty
mosi kryptį. Ir dabartinė 
Lietuvos žemės ūkio politi
kos linkmė, individualų ūkį 
jau pavertusi kolektyviniu, 
eina ta pačia kryptimi.

1932 m. buvo nuspręsta, 
kad Lietuvai reikalingi ke

ro bendradarbiai ryžtasi iš
leisti informacinį leidinį
' Žemės ūkio gamybinė ko* 
operacija nepriklausomoje 
Lietuvoje 1920-1940 m.“

Leidinyje bus suregist
ruoti tuo laikotarpiu pasiek- 
.ieji žemės ūkio laimėjimai, 
o kartu pagerbtas ir Lietu
vos ūkininkas, kuris ne tik 
per ilgus šimtmečius yra iš
saugojęs lietuvių kalbą, dai
ną, papročius ir savitą cha-

KANADOS NAUJIENOS
IŠ ANKSTO RUOŠKIMĖS DALYVAUTI 

LIETUVIŲ DIENOJE
Septynioliktoji Kanados sas; jaunimo reikalais —

Lietuvių diena bus spalio 9- Danguolė Vilbikaitytė ir J. 
10 dienomis St. Catharines Paukštys; informacija—A. 
mieste. Ji bus reikšminges- Šukys, St. Šetkus ir J. šarap- 
nė už kitas, nes tuo pačiu niekas; gėrimų bufetu — P. 
metu bus ir Jaunimo kongre- Dauginas; valgių bufetu — 
sas. i Pr. Meškauskas; menininkų

i vaišinimu — J. Dreineris;
Lietuvių dienos meninę nakvynėmis — V. Žemai- 

programą atliks jaunimas, tienė (5 Bishops Rd.. St. Ca- 
Dalyvaus šie sambūriai: To- tharines, Ont., tel. 935-9060. 
ronto choras "Birbynė“ ir
muzikinis ansamblis (vado-' Iš anksto užsakydami 
vė Dalia Viskuntienė), Ha-'nakvynę, palengvinsite ko- 
miltono mergaičių choras niiteto darbą.
"Aidas“ (vadovas V. Veri-į . .

Visi ruoškimės iš anksto 
dalyvauti Lietuvių dienoje 

• spalio 9-10 dienomis.
Informacijos komisija

Toronto Stepo Kai
rio skautų kanklių ir skudu
čiu ansamblis, Toronto tau
tinių šokių grupė "Gintaras“ į 
(vadovai Rita ir Juozas Ka-, 
rasiejai), Hamiltono tauti
nių šokių grupė "Gyvataras“ i 
(vadovė Genovaitė Breich-J 
manienė), Londono šokių

NUBAUDĖ KENNEDŽIO 

SŪNŲ

Barnstable (Cape Cod) 
grupė (vadovai Dana ir Mi-1 teisėjas Murphy nubaudė 
ras Chaimauskai) ir Niaga-1 $50 žuvusio senatoriaus Ro- 
ros tautinių šokių grupė berto Kennedžio sūnų Ro- 
"Nemunas“ (vadovai SU bertą, 17 m. amžiaus, už tai, 
Zubrickienėir J. Bieliūnas), t kad jis pasipriešino judėji- 

[ mą tvarkančiam policinin- 
Šventės metu ir dar po jos, kui ir spiovė jam į veidą, 

miesto muziejuje bus meno kai šis padarė pastabą.
raktelį, bet ir tokią milžiniš-. paroda. Muziejų lanko daug' 
ką ūkinę pažangą padarė, žmonių, todėl ją galės pa
kai tik pasikeitė sąlygos.

Leidinys ruošiamas Piėno- 
eęntro darbuotojų pastango
mis ir lėšomis.

Kadangi šios knygos iš
leidimas vra brangus ir ne-•z
pelningas, todėl kviečiame
ei

teismą Robertas atėjo
matyti ne tik Lietuvių die-' vienas. Jis dėvėjo nubluku- 
nos dalvyviai. bet ir kiti. 1 sius mėlynus marškinius ir 

{darbines kelnes, avėjo san- 
Istorinės - tautinės paro- dalus, o plaukai buvo nutįsę 

dos organizavimu rūpinasi;iki pečių.
Tėv. Juvenalis Liauba, Sta-j
sė Zubrickienė. Stasys Janu-J Prieš metus tas milionie- 
šonis ir Steponas Šetkus; riaus vaikėzas jau buvo suai- 
programa — muzikas Alek- įdūręs su policija ir teismu

— Klausimas vietoj, tėve. ^os' kaiP Austi alija lr dau- 
bet, kaip sakiau, aiškaus at- gybė mažesnių salų. Kodėl 
sakymo kol kas nėra. žemės pluta tokia nepastovi,

— Nu o ka sako tie žm»gus dar nesužinojo, tė- 
manei,apypkiai mokslinin- «. Žinoma tik tiek kad ji 
kai. kurie viską žino? nepastovi čia juros dugnas

dumba gilyn, o čia kalnai
—Tėve, mokslininkai taip kyla aukštyn. Pavyzdžiui, 

nesigiria; jie tik spėja, kad Everesto kalnas Azijoj, tarp 
kada nors tolimoj praeity. Nepalo ir Tibeto, yra iškilęs 
pro saulę galėjo praeiti ko-; 29,140 pėdų aukščiau jūros 
kia žvaigždė, kurios trauka lygio; tuo tarpu giliausias 
atplėšė daug saulinės masės,; Pacifiko vandenyno dugnas 

apsisukimą aplink savo ašį; kuri liko išbarstyta po erd-jties Marianą salomis yra 
mes vadiname viena para, oį vę, ir ilgainiui iš tų dalių su-. 36,198 pėdos žemiau jūros 

siformavo planetos. s lygio.
— As, Maiki. netikiu, kad į — Aš tau pasakysiu, Mai- 

taip buvo. į ki, kad perdaug ant mūsų
— O aš. tėve, tikiu, kad > žemės vandens, vot kur bė- 

džio nebuvo, dienos laiką jis Salėj° taiP būti- Juk ir tėvas| da-
spręsdavo pagal saulės šešė-Įžinai- kad Jūroje kasdien pa- — Vanduo, tėve. nedide
li. Bet kai saulės nesimato,! k^a vanduo. Bet kodėl jis 
sąvoka apie laiką pasidaro pakyla? Todėl, kad mėnulio! bėda — negalėtume be jo 
neaiški, čia mums ir pade
da laikrodis — parodo, kada 
gulti, kada keltis, kada pra
dėti darbą, kada eina busas,' pakelti, tai kodėl žvaigždė,į kad jo gali pritrūkti: žemės 
kada išeina ar ateina trau-‘ Pras^enkdama su saule, ne- paviršius gali išdžiūti, kaip 
kinys. Be laikrodžio, tėve.; būtM galėjus jos masės iš
mes būtume pasimetę, nega- traukti į erdvę?

— O kodėl žemė nieko 
nepritraukia?

i — Kaip tai nepritraukia?
' Juk ir pats tėvas esi prie jos

parą dalijame į 24 valandas, 
valandą į 60 minučių, o mi
nutę į 60 sekundžių. Valan
doms skaičiuoti žmogus iš
rado ir laikrodį. Kol laikro-

lėtume susivokti laiko tėk
mėj.

— Bet kur čia žemės isto
rija, Maiki?

trauka jį pakelia. O jeigu J gyventi. Ir niekas zemeje 
nedidelis žemės palydovas i neaugtų be vandens. Todėl 
turi tiek jėgos, kad gali jūrą į mokslininkai nuogąstauja,

kas tenai augo, bet nežinia 
kodėl šis žemės plotas įdu
bo, ir jį apsėmė jūra. Der
vingi medžiai, veikiami sū
raus vandens, ilgainiui suak
menėjo. Bet žemės plutai 
besilankstant, ši vieta vėl iš
kilo iš vandens, ir šiandien 
matom suakmenėjusį mišką.
Jis užima 94,189 akrų plotą 
ir aptvertas tvora, kad turis
tai neišvežiotų tų liekanų su
venyrais. žemės plutai besi
lankstant, suakmenėję me
džiai susilaužė, sutrupėjo, 
tačiau sunkaus kaip titnagas 
ir didesnio gabalo žmogus 
nepakels.

— Ir tu sakai, kad tokia 
vieta yra Amerikoj?

— Taip, tėve, ji 
koje.

— Tai kodėl aš 
apie ją negirdėjau?

— Jos niekas nerekla
muoja. tėve. ir laikraščiai a- 
pie ją nieko nerašo. Ameri
koje, tėve, yra daug įdomy
bių, bet jo.- negarsinamos, 
nes tai ne biznio įstaigos ii 
neparduodamos prekės. Aš 
tenai buvau, suakmenėjus. 
mišką mačiau ir savo ranko
mis tą istorinę medžiagą 
čiupinėjau.

— Nu, tai pasakyk, kur 
tas miškas via? Norėčiau ir 
aš jį pamatyti.

Pėsčias nenueisi, tėve

įsuomenę tą užsimojimą sas Paulionis ir Petras Bal- dėl pas jį rastų narkotikų, 
paremti. Aukas ir knygai! 
užsakymus (kaina $10) pra
šome siusti šiuo adresu;

— Laikrodis, tėve, yra ■ pritrauktas. Jeigu nebūtum 
tam tikras prietaisas laikui! pritrauktas, vai nulėktum 
matuoti, o laikas padeda kažin kur.
mums ir žemės istoriją su-!

jau išdžiūvo mėnulis ir bai
gia džiūti žemės brolis Mar
sas. Yra ženklų, tėve, kad ii 
žemė džiūsta. Turėtum pa
matyti jos dykumas. Tai jau 
išdžiūvusios jos vietos. Di
džiausia dykuma vra Afri 
kos Sachara, o Azijoj Gobi 
dvkuma. Ji užima 300,000
keturkampių mylių plotą. 
Seniau čia gyveno žmonės,i — O kur tu būtum ?

prasti — ne tik sekundes iri _ , ... -« - j, , ., • i __ Nebūtu čia ir manės nes smėlio užnešti dar ap-romutes, bet ilgusjos am- _ «a raan?s;! tinkami buvę miestai 'jr

aI.4s.11. e*.aS* ay*vz Peve» / leko nebūty ne,tkaimai. Aptinkama ir išnv-
(tau1, jeigu šiandien rasėm amonių, nei namų, nei autoje priešistorinių gyvulių 
19/1 metus, tai reiškia, kad, mobilių, nei bažnyčių, nei kau,į Gobi iMžiūV0 įos 
nuo Kristaus gimimo jau: popiežiaus, nei Nizono - bė išnvko Australija 
liek kartų musų žeme apsi-. viskas būtų išbarstyta po < pusiau išdžiavus. Yra 
suko aplink saulę. Bet ir si, erdvę. Subyrėtų ir islaksty- kIa^iu' dvlnumu jr Amen- 
knkscionybes era yra tikį tų net ir pati žemė. Bet da-
dulkė, palyginti su 
amžiumi.

. . , . , . koje. Jos žinomos kaip Mo-
žemes bar ją laiko krūvoje galinga havi dvkuma Mirties klonis 

; traukos Jėga. kui įą moksli- Dažytoji dykuma ir kitaip. 
- O kiek jau bus metų,'mnkai vadina gi agitacija. Dažytojoj dykumoj yra į j 

kai Dievas sutvėrė žemę? • — žinai, Maiki. kad tu steigtas valstybinis parkas,.
__Mūsų žemė labai sena,: čia apsukai man galvą. Aš pavadintas Suakmenėjusiu1

amžių gy- mišku (Petnfiert Forest).! 
madrikulu Prieš milionus melu tas miš

tėve. Kada ji buvo "sutver-į Jau baigiu savo 
niekas tikrai nežino ; venti o šitokiuta‘

J. Glemža, 7262 Hirsau,j 
Concertrain 33, 33 W. Ger-j 

many, Bankkonto Nr. 589, į 
0428, Staedt. Girokasse 

Stuttgard. , !I
Pagrindinę knygos pa- į 

ruošimo darbų naštą yra pa
siėmęs leidinio iniciatorius, 
buvęs Pietocentro valdybos

JAU IŠSPAUSDINTAS 

"K E L E I V I O“ 1 9 7 2 METŲ

Kalendorius
Jį redagavo Stasys M i c h e 1 s o n a s

Kalendoriaus kaina tik $1.50

"Keleivio“ kalendorius visuomet buvo tikra enciklo
pedija — visokių gražių. įdomių ir naudingų skaitinių šal-

rektorius Jonas Glemža.

Spausdins Nidos leidyk
la Londone, Anglijoje. Visa 
knygos medžiaga jau Lon
done.

Visi rėmėjai nemokamai 
gaus sutartą knygos eg
zempliorių skaičių, o pagei
daujant ir trumpos biografi
jos bus išspausdintos pačia
me leidinyje.

Knyga leidžiama lietuvių 
kalba. Tačiau atskirai bus 
paruoštos anglų ir vokiečių 
kalbomis plačios pagrindi
nių žinių ir statistinių žinių 
santraukos, kurios kartu su 
knyga bus paskleistos viešo 
siose ir mokslo įstaigų bib
liotekose.

Leidėjai reiškia didžią pa
dėką straipsnių autoriams 
už jų nemokamai atliktąjį 
dabartinėm sąlygom sunkų 
darbą. Taip pat dėkojame 
leidiniui suteikusiem me
džiagos, leidusiem pasinau-

nes tolf-" Arizonos 'vaIširi i jų bibliotekomis ir pa-
sidaivti knygų fotokopijų

pirmininkas ir vyriausias di- tinis. Toks bus ir 1972 metų kalendorius. Nesivėlinkite
jį užsisakyti. Pinigus siųskite šiuo adresu:

KELEIVIS 
636 E. Broadvvay

So. Boston, Mass. 02127

Ameri-

niekad

joj.
— Žinai, aš pakalbinsiu 

savo frentą Zacirką. kad jis

Bibliothek dės Instituts fuer 
Weltwirtschaft — Kiel, dr. 
A . Geručiui (Bern), V.

parduotų savo saliūną, 
pirktų gerą armobilą 
žiuotume Amerikos įdomy- Į gaičiui, J. Vilkaičiui, V. Žu- 
bių pažiūrėti. Nu, tai raida-!: kauskui ir kitiems mus nuo- 

Ale kitąsyl tu j širdžiai remusiems. 
įpasakoti dai '

u
- ■ Zdanavičiui (London), JAV 

’ n-i gen. kons. A. Simučiui, A.
nu

vei ir einu 
turėsi man 
apie Marša O dabar gudbai f Knygos leidėjai

BUVO $4, DABAR UK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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

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

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

Kitos tokios knygos neturime.

KELEIVIO
prenumerata-gera 

dovana

I
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MOTERŲ SKYRIUS
JUOZAS TININIS

Nuskandintas žiedas

KELEIVIS. SO. BOSTON

Honjj Konge (Azijoje) neseniai siautė tokia audra, ko
kios iki šioj ten niekas neatsimena. Paveiksle matome, 
kaip audros metu atrodė miesto gatvė. Vairuotojas, pali
kęs automotali, brenda paplūdusią gatve, ieškodamas sau
gesnės vietos.

f —- į u.--P.____ —«-------------- 1-------- -------- 1* ______
2 i". 'LL —J-------

Andrius pasiliko krante vienas. Stasė nuėjo į krūmus 
vykdyti Įsakymo. Net nikus jai pavyko surankioti dideli 
glėbį žagarų, kuriuos ji atnešė ant kalniuko ir padėjo -ant 
žemės. Tuo tarpu atėjo ir Andrius. Stasė nusijuokė:

— Mano darbas veltui. Juk tu nerūkantis ir neturi 
degtukų.

— Apie tai nebuvau pagalvojęs. Ak, kokia nelaimė!
Vargšė mano Akvilė! Ką ji pasakys, nesulaukusi manęs 
rytoj dešimtą valandą?

— Gal likimas nori, kad jos nevestum.
— Aš spiaunu i likimą!
— Nespiauk! Likimas dažnai žmogų išgelbsti iš gre

siančios nelaimės. *
— Jei taip. tai tegu jis mus išgelbsti iš šios salos.
Pradėjo temti. Abu jie dabar susėdo ant žagarų krū

velės ir valandėlę tylėjo. Iš visų horizonto pusių kilo juo
da naktis. Nedrąsiai ėmė rodytis ir žvaigždės. Iš krūmų 
sklido alyvų kvapas.

— Andriau, papasakok ką nors gražaus. Ne taip bus 
nuobodu laukti ryto.

— Velnias man tave šiandien atnešė! Negalėjai at
eiti kelias dienas anksčiau, jeigu jau taip norėjai atsisvei
kinti!

Stasė Vaškelvtė nieko neatsakė. Ji dabar galvojo bar tik plaukime atf>,ai. Juk ką tu gali žinoti, gal sužadėti- 
apie išgyventus su Andriumi nuostabios draugystės laikus nė tavęs dar tebelaukia? 
ir džiaugėsi, kad Pranas Keršis taip gerai atliko savo dar
bą. kuriam ji buvo šį vaikiną pasitelkusi.

Apie vidurnakti Andrius užmigo ant žagarų krūvos.
Stasė išsiėmė iš rankinuko sumuštini ir pamažu jį suvalgė.
Paskui ir ji pati atsidavė miego palaimai.

Anksti rytą Andrius pabudo apstingusiais sąnariais 
ir pažvelgė Į bažnytkaimį, skęstantį miglose už ežero.
Tačiau ten nebuvo matyti nė gyvos dvasios. Netrukus ir 
Stasė Vaškelvtė pramerkė akis:

— Ar dar neatplaukė?
— Kas? Ar Keršis?
— Nesvarbu kas.
— Aš tam Keršiui atsilyginsiu taip, kad jis atsimins 

visą gyvenimą. Tai kad užtaisė velnias!
Andrius pakilo, nusileido nuo kalniuko ir ėmė vaikš

čioti salos pakraščiais, vis žvalgydamasis į ežerą. Joks 
laivelis iš niekur nepasirodė.

Pagaliau atėjo dešimta valanda. Andrius dabar vaiz 
davosi nuotaką, baltais vestuviniais drabužiais apsirengu 
šią ir alpstančią, kad jis nepasirodė laiku jos tėvų na 
muose. Ak, kad tik greičiau ateitų išsigelbėjimas! Gal j(
Akvilė dar atleis, kai jis pasiaiškins, kas atsitiko.

Prisiartino vidurdienis, o išgelbėjimo vis dar nebuvo 
Bažnytkaimy suskambo varpas, tarsi pranešdamas, kai 
žmogus mirė.

Andrius sugrįžo į kalniuką.
— Stase, kaip tu gali taip ilgai išbūti nevalgiusi? A

mirštu badu. • -
— Retkarčiais papasninkauti sveika. Tai atgaila u 

nuodėmes, tai šioks toks atsiteisimas už Dievo malone
— Aš nedarau nuodėmių.
— Taip nesakyk. Ar pamesti mergaitę, su kuria tie1 

metų išdraugavai, irgi nenuodėmė?
— Tau viskas tik nuodėmė, nuodėmė. Jei taip būtų 

nebegalėčiau nė merginos pabučiuoti.
Ir vėl sutemo naujas vakaras. Ant salos pamažu nu 

sileido kvapi gegužės mėnesio naktis. O Andrius Skirgau 
das siuto, keikėsi, murmėjo, kol nejučiomis užmigo. Stas- 
dabar sudorojo paskutinį sumuštinį.

Išaušus ji metė žvilgsnį į ežerą, norėdama patikrint 
ar jos planas tiksliai vykdomas. Taip. salos pakrašty ja’ j 
stovėjo tuščias laivelis. Tačiau ji dar nežadino miegančb 
Andriaus. Jis pabudo tik apie aštuntą valandą, ir jo mi< 
guistas žvilgsnis tuojau užtiko laivelį. Nudžiugęs staig 
jis pašoko: •ji*

— Skubėkim, Stase, kad kas nors vėl jo nepagrobtų
— Nėra reikalo skubėti: nueisime ir pamažu.
Andrius pirmas atsidūrė prie laivelio. Stasė atsek 

iš paskos, nerodydama jokio džiaugsmo dėl laivelio atsi 
radimo. ■

— Vis dėlto sąžiningas tas Keršis. Jis atplukdė tą pa 
tį mano laivelį. Tik kur jis dabai- yra? Nejaugi sugrįžo 
bažnytkaimį? Aš atsilyginsiu tam šunsnukiui, pridariu 
šiam tiek nemalonumų. O gal jis d-,i plosi saloje?

— Mes atsilyginsime, jeigu jį paliksime saloje. 0 da-

; t

— Nesityčiok, Stase! Turėtum man užuojautą reikšti 
tokioje nelaimėje, o ne juoktis iš manęs.

Andrius Skirgaudas, irdamas laivelį, retkarčiais at
sisukdavo į salos pusę. Jis tikėjosi išvysti ten žmogų, šau
kiantį nepalikti saloje. Tačiau Pranas Keršis jau seniai 
buvo sugūžęs i bažnytkaimį. Anksti rytą jis nuėjo pai 
nuotakos tėvus ir tarė:

— Ar norite žinoti, su kokia mergina Andrius Skir
gaudas praleido naktį?

— Tai su kokia, sakyk! — ėmė šaukti vestuvių sve 
čiai nuotakos namuose.

— Tuojau pat susirinkite ant ežero kranto bažnyt
kaimio gale ir ją išvysite patys.

Ši žinia greit pasklido visame bažnytkaimy. Nuo pa 
ryto minia jau apgulė ežero krantą.

— Stase, žiūrėk, kas ten darosi! Pilnas krantas žmo 
nių, — nustebo Andrius, jau gerokai atsitolinęs nuo salos

— Aš manau, kad tai bus iškilmingas mūsų sutikimas
Netrukus nuo kranto atsistūmė dvi valtelės ir ėm; 

irtis link atplaukiančio Andriaus laivelio.
— Atvykome sutikti! — pasigirdo balsai iš vaiteliu 

kurios greit išsirikiavo abipus laivelio ir taip jį lyclėj< 
kranto link.

— O ko tie žmonės susirinko? — neiškentė Andrius
— Pasidžiaugti, kad paklydusios avys atsirado.
Krantas jau buvo visai arti. kai iš minios pasigird < 

vvriški ir moteriški balsai:
— Paleistuvi, kur tavo sąžinė? Ar padoru taip ap 

gauti nuotaką? Kaip tu drįsai ją palikti ir prieš pat jung 
.uvių dieną susidėti su kita!

Andrius Skirgaudas bandė sukti laivelį į šoną, ka( 
negirdėtų priekaištingų minios išmetinėjimų, bet paly 
lovai sutrukdė. Tada jis prisiyrė per kelis metrus nu< 
kranto, bet bijojo išlipti, kad įsiutusi minia jo nesudras 
kytų. ,

Tuo tarpu iš minios išniro žmogus ir liepė visiem 
įutilti. Tai buvo tas pats Keršis. Andriaus varžovas. M i 
įia, jo įsakyta, prasiskyrė, ir ant kranto prieš laiveliu 
įasirodė apviltoji n uotaka. Ji nusimovė nuo piršto suža 
lėtuvių žiedą ir metė Andriui i veidą.

— Atsiimk savo žiedpalaiki. nenaudėli! Aš nebeno 
iu nieko apie tave girdėti!

— Akvile, palauk, aš noriu pasiaiškinti!
— Viskas aišku! — atsakė Akvilė ir apsisukusi nuėjo 

avo namu link.
Žiedas pataikė i laivelio briauną ir atšokęs nuskendę 

»žere. .Minia išsiskirstė. Andrius su Stase nebekliudom 
slipo į krantą

— Prakeikimas! Sugalvok man taip išjuokti žmogų!; 
— sumurmėjo Andrius ir nuskubėjo su Stase į bažnytkai- 
nio smuklę numalšinti alkio.

Andrius Skirgaudas, nebegalėdamas pakęsti pa juo-J 
kos, išsikėlė iš bažnytkaimio į kitą parapiją. Drauge su' 
Juo išvyko ir Stasė Vaškelyyte. O Akvilė Prišrnantaitė ište-j 
kėjo už Piano Keršio. •

(Pabaiga)

U; mttųiit us-

Barščiai
(Tęsinys)

Šahibarščiai su burokėlių 
lapais ar rūgštynėmis

Svogūnų laiškus ir krapus 
smulkiai supiaustyti ir su
trinti su druska. Burokėlių 
lapus ar rūgštynes išvirti, iš
pilti į kiaurasamtį. Kai at
kals. supjaustyti. 1 kietai vir
tą kiaušinį supiaustyti gaba
liukais, įdėti susmulkintą a- 
gurką, truputį druskos, cuk-

Anatolijus Kairys, IŠTI
KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro
manas. kaina $5.00.

Birutė Pūkelevičiūtė, —
Rugsėjo šeštadienis,
premijuotas romanas, 237 
psl., kaina $5.00.

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

Alė Rūta, VIENIŠI PA

tik gavome:
Ištikimoji žolė, romanas, 

parašė Anatolijus Kairys, 
254 psl.. minkštais viršeliais 
kaina $5.00.

Vėjas lekia lyguma, roma
nas. parašė Aloyzas Baro
nas, 177 psl.. minkštais vir- 

kaina $4.00.

raus užpilti 1 lit™ atšaldytu SAUUA, 265 ,
vandens ar suplaktu kefyru, , . 1
užbaltinti 2 šaukštais gidėti- ■ *

Jurgis Gliaudą, DELFINt 
ŽENKLE, premijuotas n 
manas, 234 psl.. kaina $2.5

Albinas Baranauskas

. inės. Valgyti su bulvėmis, už
piltomis lydytu sviestu.
Saltibarščiai su burokėliais

3 bulves išvirti su lupeno- __. 
mis, dar karštas nulupti. Kai j KARKL^PENUOSE, p n 
atšals, supiaustyti kvadrate- mijuotas romanas, 224 psl 
liais. 1 agurką sutrinti stam-, *£aina $2.50.
bia trintuve, 1 šaukštą virtų Aloyzas Baronas, PAVA
pupelių ar žalių konservuo
tų žirnelių, svogūno galvu
tę smulkiai supiaustyti ir su
trinti su druska, įdėti 2 
šaukštus paraugintų burokė-

SARIO LIETUS, 261 psl 
kaina minkštais viršeliai 
$2.50, kietais $3.75.

Vincas Ramonas: MIC
lių. Viską užpilti 1 litru bu- į?JRYTAS. 166pusi 
rokėlių rūgšties, užbaltinti1 ^aiPa ^^.50. Gaunama K«okėlių
2 šaukštais grietinės. Įdėti 
susmulkintų petražolių lape
nų ar krapų.

Saltibarščiai su varške

2 šaukštus paruoštų buro-

leivio administracijoje. 
Vytautas Volertas, SĄ

MOKSLAS, premijuotas ro 
manas, 279 psl., kaina $3.50 

Andrius Valuckas, NE 
MUNO SŪNŪS, romanas B

kėlių, 100 g. varškės, smul-' suvalkiečių ūkininkų sukili 
xiai supiaustytų svogūnų mo 1935 m., I tomas, 28< 
laiškų ir krapų užpilti puse psl.. kaina $3.00. 
litro burokėlių rūgšties ir pu- Andrius Valuckas, NE 
se litro virinto šalto van- MUNO SŪNŪS, II tomas
dens, užbaltinti 1 stikline 
grietinės, įdėti truputį cuk
raus. druskos, valgyti su vir
tomis bulvėmis.

Septintoji pradalge, lite
ratūros metraštis, rašo 24 
autoriai. 464 psl., kaina kie
mais viršeliais $5.00, minkš
tais — $4.50.

Nuskandintas žiedas, 15
novelių, parašė Juozas Tini- 
įis, 200 psl.. kaina minkštais 
viršeliais $3.00, kietais — 

3.50.

Amerikos lietuvių istorija,
edagavo dr. A. Kučas, 639 

psl., kaina $10.00.

Mes valdysim pasaulį,
L. Dovydėno atsiminimai, 
du tomai. I tomas 268 psl., 
II t. — 248 psl. Kiekvieno 
tomo kaina $4.00.

Geroji vasara, romanas, 
parašė Česlovas Grincevi- 
čius, 261 psl., kaina $5.00.

Pragaro vyresnysis, pre
mijuotas romanas, parašė 
Vytautas Volertas, 273 psl., 
kaina $5.00.

Už laisvą lietuvį, parašė 
kun. M. Valadka. 409 pis., 
kaina $5.00.

428 psl . kaina $4.00.
Sally Salminen, KATRY

NA, romanas, laimėjęs Sve-• 
dijos literatūros premiją.
291 psL, kaina $5.00.

I <tr. Tarulis, VILNIAUS
RŪBAS, 495 psl., kaina

. . , minKŠtais viršeliais $3.15.
supiaustyti ir pakepinti a ie-; Metais vilfe!ia,-g ?3 75>
JUje. atšaldyti, Įdėti 2 sauks-; Aloyza, Barona.: LIEP ! - A

!us,X°mi.d°-U ®unko®. ar.1 TAI IR BEDUGNES, pre lIA 117
šaukštą jy’es,^ ttakatycak-! (Klijuotas romanas, 279 psl. kllj^lĮ UZ

Saltibarščiai su ryžiais
2 šaukštus virtų įyžių, 2 

galvutes svogūnų smulkiai

Radvila Perkūnas, istori
nė pjesė, parašė Balys Sruo
ga, 130 psl., kaina $4.00.

t ’ i ; • ■

raus ir druskos. Viską su-; kaina
maišyti ir užpilti puse litro i Vvtaut„ A|antag: TARP Į
išplakto kefyro ar pasukų ir 
puse litro duoninės giros ar 
Alinto šalto vandens. 2 
minkštai išvirtus kiaušinius

DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462 
w«l.. kaina $4.50.

Kazvs Almenas, UPĖ I
. , ,o . _ . . | RYTUS. UPĖ J ŠIAURE
splakti su 3 šaukštais gne-, ronianas T dalis 325 pgL> n

dalis 302 psl.. kiekvienos da
nes kaina $3-00.

Juozas Švaistas: ŽIOB

Anės ir užbaltinti šaltibarš- 
čius. Valgyti su duona.

Saltibarščiai su žuvimi 
200 g. rūkvtos menkės ar! ’UAI PLAUKIA, romanas 

kitos žuvies nuvalyti, išimti « knygnešio kun. M. Sida- 
.<aulus ir sumalti ar smulkiai raičiaus gyvenimo, 233 psl.. 
nukapoti. Agurkus ar ridike- kaina $2.50.
ius supiaustyti šiaudeliais, Į

salotų ar špinatų lapus su- į *********************************** 
draskyti smulkiai. Viską už-į 
pilti 1 litru duoninės giros, 
įdėti druskos, maltų pipirų.
Valgyti su bulvėmis.

Saltibarščiai iš mėsos 
sultinio

Iš jautienos ar kiaulienos 
mėsos išvirti 1 litrą sultinio,
kartu virti 1 morką, 2 svo-: leistų knygų kūriniai. Puoš- 
;ūnų galvutes. 1 petražolės! aus leidinys, 592 psl., kai-

Poezijos knygos
POEZIJOS PILNATIS, 

Bernardo Brazdžionio poe
zijos rinktinė, kurioje sutal
pinti geriausieji visų jo iš-

šaknį ar kitų daržovių. Kai 
sultinys išvirs, atšaldyti, nu
imti riebalus (riebalus su
naudoti apkepant virtas su 
lupenomis ir nuluptas bul
ves). Burokėlių lapus ir ko
tus nulupti, supiaustyti ir iš
virti. Išpilti į kiaurasamtį, 
nuvarvinti vandenį, atšaldy
ti. Dalį mėsos nurinkti nuo 
kaulų ir supiaustyti mažais 
gabaliukais, agurką sutrinti 
stambia trintuve. Svogūnus, i 
morkas ir kitas daržoves,] 
kurios virė sultinyje, per-' 
trinti per kiaurasamtį. Viską 
sudėti į sultinį, užbaltinti 1 
minkštai virtu kiaušiniu ir 2 
šaukštais grietinės ar su
plaktu kefyru. Įdėti susmul
kintų krapų. Valgyti su pa
kepintomis bulvėmis.

Tokius pat barščius gali

na $10.00.
Broliai balti aitvarai,

Henriko Nagio elrėraščiai. 
Prano Gailiaus iliustruoti 
72 didelio formato puslapiai 
puošniai išleista knyga, kai 
na $5.

Tau, sesute, Prano Lem 
berto gyvenimas, kūryba 
prisiminimai, 269 psl.. iliust
ruota, kaina minkštais vir
šeliais $3. kietais — $4.

Nemarioji žemė, Lietuva 
pasaulinės poezijos posmuo 
se, sudarė Alfonsas Tiruobs. 
176 psl., kaina $5.00. 
RUDENS SAPNAI, Kotry 
nos Grigaitvtės eilėraščiai 
premijuota knyga, 80 psl, 
kaina $2.00.

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

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

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

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

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

Socializmas ir religija, E.
! Vandervelde, 24 psl., kaina 
; 10 centu.

Demokratinio socializmo1 
pradai, (S Kairio įvadas), 
64 psl., kaina 50 centų.

Tavo kelias į socializmą,
(Leono Bliumo), 35 psl., 
kaina 25 centai.

Socir'izmo teorija, (M.
Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.

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

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.05, bet visos kartu par
duodamos už $2.

GERA PROGA

Žymiai papiginta kaina 
galite įsigyti įdomius prel. 
J. K. Končiaus atsiminimus
iš Balfo veiklos. Knyga tin-

Polkil ant laiptu, Vytauto i ka ir dovanoms, gražiai iš- 
Karoso eilėraščiai, 50 dide-'leista. .daug paveikslų, 404 

ma gaminti iš žuvies ar dar-'lio formato puslapių, kaina kietais viršeliais kaina
žovių sultinio. i $4.00. j $4 (buvo $6). minkštais $3

(buvo $5).
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JURGIS JALINSKAS Ką kiti rašo
Ar dar esame gyvi?

Šitame pasisakyme esą kaltinamojo pobūdžio išsireiš
kimai netaikomi nė vienam lietuviui asmeniškai, 
nes kalti esame: ir aš, ir tu. ir jis-ji. tai yra —mes visi..

PIRMOJI PAVASARINĖ PERKŪNIJA

(Atkelta iš 2-tro pusi.)

j buvo Hitlerio numatyta. Bet 
j galutinis tikslas abiejų oku- 
i pantų yra tas pats — visų
• kitų tautų mirtis nugalėtojų
• naudai.

BROCKTON, MASS. 

Iš LB apylinkės veiklos

Kam teko gyventi Lietuvoje, tas gerai atsimena,, t 
kurie to nežino, — nedvejodami gali patikėti viską pui 
kiai žinantiems liudininkams, jog kiekvieneriais metai. 
Lietuvoje tikrasis pavasaris ir pavasarinė darbuotė be 
veikla prasidėdavo po pirmosios perkūnijos, lydimo: 
skalsaus ir gaivinančio lietaus. Tai būdavo žiemos varžtų 
neveikios ir tingaus snaudulio sugriovimas: "Kelkite, 
ir imkitės pavasarinės darbuotės, kad vasaros vešėti 
našus!..“ Toks neatšaukiamas veiklos įpareigojimas bi 
davo pateikiamas kiekvienam: ir žydintiems jaunuoliam.- 
ir darbingumo kupiniems subrendėliams, ir gerą gyvenimu 
patirtį turintiems vyresniosios generacijos narilams.

O šitame krašte įvyko atvirkščiai: pavasarinė perku 
nija, šaukianti darban, mus ištiko ne pavasarį, bet vėlyv 
rudenį, net į žiemą įžengusį: 1970 metų lapkričio mėnesi 
23 dieną. • . , į%

manizuotas kraštas — išvys
tyti į galingą Vokietijos pa
sienio kraštą. Kultūrinės 
prielaidos tam visur mato-j Atostogų sezonas užklu- 
mos ir į teisę ir į vėlesnį ap- po taip daigiai, kad nespė- 
sigyvenimą Vokietijos Rei- jome nė spaudoje visko pa- 
chas galės patikrinti kiek- skelbti. Dabar, visiems pail- 
rienam. kas šiame kare bus sėjus. nors ir pavėluotai, čia 
pasižymėjęs, o taip pat pali- bandysiu Brocktono ir apv- 
tuoniams žuvusiųjų kare, linkės lietuvius painformuo- 
<aip kad ir Baltikumo kovo- ti.
ojams, kurie savo laiku ne- Pavasarinė LB apylinkės 
.uvo pristigę ryžto toliau valdybos veikla buvo baig- 
:ovoti beviltiškumo metu ir ta Tragiškųjų birželio įvy- 
Jaltikumą anuomet nuo bol- kių minėjimu, kuris susidė- 
eyizmo išgelbėjo. j0 iš pamaldų bažnyčioje,

Pagaliau, apgyvendini- akademinės dalies ir prane- 
no problemos išsprendimas Šimų anglų kalba per abi ra- 
ėra Pabaltijo, bet Didžio- diio stotis.

dos Vokietijos reikalas, ir Pamaldos už nukankintus 
a prasme jis turi būti spren- tautiečius ir partizanus bu- 
iziamas. j vo užsakytos iš anksto, dau-

’Reichskomisaras tini — guma organizacijų dalvva- 
Irauge su kitais reichskomi- v0 su vėliavomis, bet žmo- 
arais — imtis statymo van- nės labai nusivylė, kad nau- 
lens susisiekimo kelio tarp jag klebonas nerado reikalo

1971
Alyva kūrenamos

šilto oro krosnys

Gana
nereikalingai eikvoti kurui alyvą

Rytdienos įrengimas

Savybės:
Prodųktinguraua

Grožis
Ekonomija

Pilnas Įrengimas, įskaitant aly- 

vns lnirnerį, pūtėją, oro filtrą, 
termostatą, kontrolę ir darbą su

jungti rūsy su vamzdžiais..

10 metu garantija.

Namams šildyti 
dariausias pirkinys

uodųjų ir Baltijos jūrų, tai lietuviu parapijoje tokia 
Tos dienos naktinėmis valandomis iš amerikiečių lai yra pradėti statymą Daugu- svarbia proga laikyti mišių 

............ -1-- ----- -os-Dniepro kanalo. Škuo lietuviškai/ tik tai progai
mdu bus pabaigtas didžio-' pritaikvta pamokslu pasakė
o europinio ūkio išsivysty-i abiem kalbom, 
no etapas, kuris patikrintų 
būsimą prekių cirkuliavimą 
r jį padarytų nepriklausomą 
iuo bet kokios užjūrio blo
kados.

"Taip Baltikumo Reichs- 
<omisarui teks išspręsti di
leles ūkines ir ypač tautiš
kai politines problemas“.

Tai šitaip pagal von Ro- 
enbergo planą Hitleris ren

vo Vigilant, esančio Amerikos artimoje pakrantėje, skli
do 1 i e t u v i o 
"GELBĖKITE!..“

Simo Kudirkos šauksmas

Tas pagalbos šauksmas, tarytum pirmosios pavasari 
nės perkūnijos dundėjimas, nuskriejo ne tik per plačiąj. 
Ameriką, bet garsiai įaidėjo į viso pasaulio žmoniškumu 
dar neapkerpėjusias ausis.

O ką mes, į kuriuos tas mūsų kankinamo brolio be 
viltiškas pagalbos šauksmas buvo tiesioginiai kreipiamas.

Akademinėje dalyje išsa 
mia kalba, gal kiek ilgoką,1 — T X 1 \

Paskutinė modernaus alvva šildymo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

170 Adams Street. Quincy, Mass. 02169 
Klyvos burnerio aptarnavimas ištisas 24 vai. per dieną 

Skambinti telefonu: 436-1204

Teko girdėti, kad keletas
pasakė J. Vizbaras iš Bosto- asmenų nepatenkinti, ka

dangi reikėjo mokėti už vai
šes. Ta proga tenka paaiš
kinti. kad šiais metais nirina 
kartą buvome paprašyti su-,

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

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

®«/£Z CHKF
Oil Heating Eųuipment r

Lietuviai ir žemaičiai, ar 

galvijai esame? Argi tėviš

kos kalbos niekad nebmokė-

sime?
D. Poška

Dabar mums nėra gėdos: mes tą šauksmą išgirdomi 
dešimteriopai garsiau ir plačiau. Jis. kaip žaibo strėlė 
skėlė ne tik į ausis, bet smarkiausiai į mūsų širdis. įžieb 
damas darbo ir žygio ryžtą.

Ir buvo dirbta, ir buvo veikta visų kartu, kaip reti 
kada! s ... . . '. ' .ii.

Amerikos didžioji spauda, gausios radijo ir televizi 
jos stotys plačiai ir ilgai bylojo apie tą kriminalinį įvykį 
Amerikai gėdingą įvykį, nes jos pakrantėje ir tos pakran 
tės apsaugai dirbantieji amerikiečiai tam kriminalui tai 
kino ir leido jam įvykti.

Ir mes, lietuviai, išėjome plačiu žingsniu į viešumą 
Išėjome ne tuščiam paradui, ne menkavertėms demonst 
racijoms ir piketavimams: išėjome žmoniškumo vardt 
žmogaus teisių ginti, kurios taip brutaliai buvo sumindžio
tos. Išėjome su konkrečiais pasiūlymais ir k o n k- 
rečiais reikalavimais:

a) pirmosiose (1970.XI.28) ir antrosiose (197O.XII. 
5.) demonstracijose Bostone prašėme ir reikalavome A- 
merikos prezidentą Richardą M. Nixon’ą (panašius reika
lavimus viešose ir gausiose demonstracijose pateikė ir 
daugybės kitų Amerikos vietovių lietuviai ir jiems prita
riančios kitų tautybių grupės, bet Bostonas buvo pirmųjų 
ir aktyviausiųjų eilėse) išleisti potvarkį, garantuojantį lie
tuviui jūrininkui azilio teisę, ir, jeigu jis tebėra gyvas — 
rusų komunistų neužmuštas — reikalauti, kad sovietai jį 
grąžintų į JAV;

no. Menine dalį atliko komp.
J. Gaidelio vadovaujamas 
Šv. Kazimiero parapijos 
choras, šeštadieninės mo
kyklos mokiniai, paruošti E.! mokėti už pasinaudojimą
Ribokienės, Baškauskaitė sale, o apylinkės kasoje ne
pasakė eilėraštį. ; turint pinigų, reikėjo iš kur

Minėjimas baigtas bcnd-' nors $45 surinkti, 
utvarkyti“ Lietuvą iri romis vaišėmis.

;os kaimynus. \ isa tai nu-j Abi Brocktono radiio sto-!
*ėsi ”s

natyta ir apskaičiuota vo
kišku tikslumu, tautų liki
mas ir jų kilnojimas spren- 
Ižiamas kaip kokio gyvulių 
ikio problema, turint galvo-1 nomis.
ie tik savininko naudą. Gali-J Padėka priklauso šv. Ka-1 aukų. ir, dar pridėję iŠ 
na neabejoti, kad Hitlerio j zimiero parapijos chorui, 1 savo kuklios kasos $15. pa- 
aimėjimo atveju Pabaltijyje komp. J. Gaideliui, prele-1 siuntėme $94.

tys transliavo ta proga po 251 Atsiliepdami i Čiurlionio 
minutes specialiai paruoštą’ ansamblio prašymą finan- 
anglu kalba programa, pai- siškai paremti jo gastroles 
vairintą lietuviškomis dai- P° Pietų Ameriką, apylin-'

j kės valdybos 
i

nariai surinko

būtų buvę pristeigta ir pa- gentui J. Vizbarui. B. Bur-i 
tankumai apskaičiuoto pa
jėgumo krematoriumų, vo-

bai už Genocido parodos su-j 
skelbimus. A. c 

už

P. Jančauskas

rengimą ir
kiečiams nepalankiam ele-į Baškauskienei už puikias! 
mentui naikinti greitesniu ir gėles. E. Ribokienei už pro-Į 
pigesniu būdu. į gramėlės paruošima, Br.

Mūsų laimei, Hitleriui ne- Meižienei ir jos kadrui už! 
pasisekė, bet, tokiai pat mū-i vaišiu parengima, P. Višči-J 
sų nelaimei, laimėjo karą jo niui ir R. Ausiejūtei už pa-j to~as- gauti gražu kambarį 
buvęs talkininkas ir vėliau galbą sudarant radijo pro- J arti if,ros- <’ia oras geras žiemą 
priešas Stalinas, kuris jau gramai juostas, valdybos,ir vasar?’ — serą gyventi pen- 

• sininkams. šiltas vanduo iki

MALONIOS ATOSTOGOS

ATLANTIC CITY.-NJ.

Norintieji praleisti čia atos-

oAVAITRAšT IS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomiu nuotrauką ir atvirai pasisako 
apie visus mūsą visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomiu skaitytoju laišką skyrių, kuriame laukia
me abipusių pasisakymą ir nuomonių kiekvieno vįsiems 
svarbia problema.
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra dinamiškas mūsą iš
eivijos laikraštis, ieškąs nauju bendradarbiu bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se SS.OO 
Adresas:

7722 George Street, LaSalle-Montreal, 690, Q«ehee, CANADA

pagal savo metodą vykdė tą nariams už talką salėje jr, sininkam< 
Hitlerio planą Didžiojo Ru- svarbiausia. Brocktono ir a-! sPalio 15

• 1 i • -r • — i •sų Reicho naudai. Jo įpėdi- pylinkių lietuviams, nors ii 
niai tą pat daro. nors tą Pa- nepergausiai į minėjimą at- 
baltijo tautų naikinimo pro- silankiusiems ir savo auko- 
cesą tęsia ir kiek lėčiau, nei mis parėmusiems.
vr: ..... ... ... ,

MINTIS
POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Jo pirmas numeris ką tik išėjo. Jis gaunamas ir Ke
leivio įstaigoje. Kaina $2.00.

d. Kreiptis:

18 No. Montpelier 
Atlantic (iiv, NJ. 

Telefonas: (609) — ;j

Avė.. 
08401. 
17. 6009

(33)
SLA SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ
AMERIKOJE

RADIJO PRO RAMA

Seniausia Lietuvių Itadij* 
Programa Naujoj Anglijo 
ia stoties WLYN, 1360 ki 
iociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc., veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die

Šiame numery yra šie įdomūs straipsniai: Perduodama: Vėliaush
Kam reikalinga Mintis (vedamasis).. J. Vilkaitis: pasaulinių žinių santrauka 

Praeityje besidairant; J. Valaitis: Lietuvos politinių par-i r komentarai, muzika, da' 
tijų išeivijoje dabartis ir ateitis; J. Va.: Socialistų Inter-1108 MagduGs CT axa 
nacionalas ir Lietuva; J. Vilčinskas: Socializmas Lietu
voje; J. Vlks.: Kipšą Bielinį prisiminus; Jonas Pakalka:
Steigiamojo Seimo Lietuvos Socialdemokratų (LSPD) 
frakcija; Lietuvos pavergimas; Rusų demokratinis sąjū
dis ir jo programa; Pasauly pasidairius (Socialistinio są-

b) prašėme Amerikos prezidentą įsakyti pravesti nuo
dugnų ano įvykio tardymą ir reikalavom. kad viceadmiro 
las Ellis. davęs įsakymą laisvės siekusį lietuvį jūreivį grą
žinti rusams, būtų pašalintas iš pareigų ir kartu su kitais 
tame kriminale kaltaisiais patrauktas teisman:

c) prašėme JAV senatą ir kongreso vadovus pasirū

pinti, kad būtų paruoštas ir išleistas aiškus įstatymas, ga
rantuojąs politiniams bėgliams-azilio teises Amerikoje.

Beveik visi tie reikalavimai ir prašymai Amerikos vy
riausybės buvo išgirsti ir įvykdyti. Tik vienintelis rusų 
okupuoto krašto asmuo — lietuvis Simas Kudirka 
— buvo paliktas okupanto "malonei“.

• . ......... jūdžio apžvalga); Ed. Cinzas:Mergaitė su apelsinu; K.
Amerika, leidusi ir talkinusi tam kriminalo įvykdyti, g..-. SaDrai. y Žilinskaitė- Juokai 

neberado būdų ir priemonių išduotąjį susigrąžinti, nors J
ir kreipėsi į rusus, prašydama jų malonės išduotąjį sugrą- Žurnalą leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
žinti. Rusai iš tokio amerikiečių vyriausybės naivumo tik Užs. Delegatūra.
pasityčiojo... Redakcijos ir administracijos adresas: Mintis, Lithu-

Ir Simo Kudirkos byla, kaip atvira ir skau- «nian House, I Ladbroke Gardens, London. W II, Gr. 
di žaizda, liko neužgydyta, liko šaukianti pasauliui, o y- Britain.
patingai Amerikai, imtis priemonių ’ją, o, svarbiausia, ir j Minties atstovai JAV-se: J. Valaitis, 1521 So. 50 Avė. ’Siy-kife 
Lietuvos okupacijos bylą spręsti ir baigti lietuvių tautos '
laisvės grąžinimu. Cicero. III. 60650.

(Bus daugiau) .... Keleivis, 636 Broadway, So. Boston, Mas*. 02127.

Biznio reikalais kreiptis 
Baltic Florists gėlių ir dovs 
nų krautuvę, 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo
nas A N 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivio

NENUSIMINKIIE!
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, ranku ar koją skaus
mais. nutirpimu, jaučiant nuo
vargį.
REE-I.EEF RUfl mostis dau

gumai pagelbsti. I /tikrinam pa
sekmes. arba grąžiname pinigus.

$5. gausite vaistus 
su nurodymais.

ROYAL 1’ROnUtSlS 
North Sta., I’.O. Box 9112 

Newark, N.J. 07105

SLA—jau 80 met f tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes.SUSIVIENIJIMAS u*ieško pelno, o teikia 
patarnavimu8 savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono doleriu 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reika tingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.%.

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

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

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų fa* draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
f kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbas.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Allianee of America
807 Weat 30th Street, Nev York. N.Y. 10001

i I 1
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Vietines žinios¥ •v-z -a- K/Ry ii Gimbutas su žmona įsskren- - • .ranams už pietus seimelio
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Bostono lituanistinė m-kla 
mokslo metus pradeda 

rugsėjo 11d.

da keturių savaičių atostogų
j Europą. Jie vyksta į Vokie- kitaZda-

nariams sumokėta $7,000.

majorus: John Pavers (ko- šaičių audinių ir tapybos pa
munistas-trockistas), John rodą, kurią rengia skautų Ži-
Saltonstall, Louise Hicks,; dinys. “Keleivio’- udministraci-
Joseph Timilty, Kevin .. ja prašo gerb. skaitytojus,
White ir Thomas Atkins.

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Bostono lituanistinė mo
kykla naujuosius mokslo 
metus pradeda kitą šeštadie
ni. rugsėjo 11 d. šv. Petro 
lietuvių parapijos mokyklos! 
patalpose.

Pirmąją dieną 9 vai. ryto, 7

Choras pradeda repeticijas tiją aplankyti Stasės Gimbu-} lykas: sąskaiton įrašyti ir į 
tienės sūnaus JAV armijos tokie nariai, kurie tų pietų 

Vienintelis Bostono lietu- majoro Romo Leimono. o iš visiškai nevalgė. Vienas pa-
vių choras dabar yra Šv. į ten dar keliaus j Švediją. Į gal sąskaitą valgęs pietus tą 
Petro lietuviu parapijos cho- Norvegiją, Danija ir kt.. dieną, kada jis buvęs Portu- į pjetu g0' Bostono Lietuviui^010 koncertas, 
ras, kuriam vadovauja k«m-i šiuose Europos šiaurės kraš-’ 8a!ij°Je- i

tuose dr. J. Gimbutas nori Kai šitos suktybės kaž-' 
aplankyti įžymiuosius etno- ' kaip iškilo viešumon, su- 
grafijos muziejus, susitikti krusta ieškoti kaltininkų.

Lapkričio 14 d. So. Bosto- fcurje keičia adresą, prane- 
no Lietuvių Piliečių dr-jos j Unt naunjj adresą neui- 
salėje Balto metinis i engi- ■ miriiį parašyti ir senąjį. 
nys- Nepamirškite parašyti

pašto numerio — -ip codct
Lapkričio 28 d. So. Bosto- <

no Lietuvių Piliečių dr-jos T _ _ _ ________ __  . _ _
salėje Šv. Petro parapijos

pozitorius
činskas.

Jeronimas Ka-I

Antradieni, rugsėjo 14 d., .. .. .................
30 vai. vak. Septintosios' su ^os srities specialistais ir Taigi net seimely nėra

Rugsėjo 19 d. 3 vai. po ...... . _ , .J r 1 Išnuomojamas 5 kambariu
butas nuo š. m. rugsėjo 1 d. ar. 

Piliečių dr-jos 3 aukšto au-| 1972 m g d Bosto.Į viliau.
ditonjoje Tautos šventes mi- n0 lituanistinės m-los Kalė-1 Skambinti tel. 288-3S59.

bus mokinių pamaldos, o po 
jų — mokinių registracija ir 
pirmosios pamokos bei mo
kytojų posėdis.

Šiemet lituanistinei mo
kyklai paremti banketas i- 
vyks spalio 9 d. 6:30 vai. va
karo So. Bostono Lietuvių 
Piliečių dr-jos salėje. 1972 
m. sausio 2 d. ten pat ren
giama ir Kalėdų Eglutė.

gatvės parap. salėje choras 
pradeda repeticijų sezoną. 
Bus pradėta uoliai ruoštis 
lapkričio 28 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos sa
lėje Įvyksiančiam tradici
niam choro koncertui.

turi kitų mokslinių interesų.' sąžiningumo. Ir ten švaisto-1 
j mos mokesčių mokėtojų su-!

nėjimas. Rengia Lietuvių 
Bendruomenės Bostono a- pfl. dr-jos salėje, 
pylinkė.

dų Eglutė So. Bostono Liet.

Linkime laimingos kelio-! 
nės ir laimingo grįžimo!

Juzės Katiliūtės meno I
paroda .

dėtos lėšos, o mokesčiai vis 
didinami.

Pakels mokestį

Bostono nekilnojamojo 
Kultūriniai subatvakariai; turto įvertinimo komisionie-’ 

savo dvliliktąsezoną pradės' rius Anzalone pareiškė, kad' 
rugsėjo 18 d. 7:30 vai. valJ 1971 m. nekilnojamojo tur-

šį kartą koncerto progra-Į 
moję, be choro, dalyvaus dar! 
solistas Benediktas Povilą-;

P J-J-- I - P V •• - • ,'.ltlVs.,1' ''“'.‘.'"jas Antanas, A L Tautinės S-gos namų to mokestį gal teks pakelti
Pad,dėjo I. ir B. Vertų •««.: Gustaitis, kuris skaitys savo; 7 i $26488 tūkstančiui turto

Irena ir mz. Brutems; satyrinius ir humoristinius' saleje So. Bostone. Pirmojo
Veitai neseniai susilaukė sa- eilėraščius. į subatvakario programoje—
jaunos ir lietuviškos šeimos
prieauglio — naujagimio 
Algirdo - Tomo.

Sveikiname mažąjį mūsų ‘ Bostone bedarbių skaičius 
visuomenės narį. laimingus pakilo iki 8.1'; , o Lavvren- 
tėvus ir senelius. 1 ce - Haverhilly net iki 12% .

Daug bedarbių

vertės, ir tada tektų mokėti!
...... .. . . P° $181-$194 už kiekvieną!
: Šveicarijoj gyvenančios dai - tūkstantį.
' lininkės Juzės 
j kūrinių paroda.

Katiliūtės i

Apie tai plačiau — kitos' 
savaitės spaudoje.

Turėsime 6 kandidatus

Rugsėjo 14 d. rinkimuose 
bus 6 kandidatai i Bostono

Spalio 9 d. 6:30 vai. vak. j - 
Bostono lituanistinės mo
kyklos banketas So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos III a. 
salėje.

Spalio 16 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos III 
aukšto salėje Bostono vyrų 
seksteto koncertas-vakaras.

Spalio 24 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos 3 a. 
salėje lietuvių radijo valan
dos Laisvės Varpo rudens 
parengimas ”Šurum-Burum“

Išnuomojamas vienam arba 
1970 metais automobiliai dviem asmenim su visais pato- 

sužeidė JAV-se 5,100,000 j ^un»ais butas. Kreiptis i Lietu- 
Broad.zmonių. j 'ių Enciklopediją, 393

' way, So. Bostone.

Spalio 31—lapkričio 13 d. | 
City Hali parodų salėje A-j į 
nastazijos ir Antano Tarno-f _

"AKVARIUMAS - PETORAMA BROADVVAY“

634 E. Broadvvay, So. Boston, Mass., tel. 269-9S12

žemomis kainomis, mokant dalimis, galima įsigyti pran
cūzu, škotu, vokiečiu aviganių ir kitų veislių šuniukų. 
Kačių, jūrų kiaulyčių ir kitų naminių žvėrelių. Tropikų 
ir kitokių žuvelių. Paukščių: papūgų, kanarėlių ir kt. 
ir jiems maisto, narvelių, žuvims laikyti indų ir gyviams 
visokių papuošalų. Be to, iš katalogo galima užsisakyti 
šunis ir kt.

Prašome atvykti ir įsitikinti.

Savininkai G. ir I. VOSSAI

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP,
169 Milbury St,

VVORCESTER, MASS.
Tel. SW 8-2868

yra vienintele oficiali įstai
ga W ore estery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVortes
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklieni

Telefonas: AN 8-2805
[Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Paša kar nio

ĮPĖDINIS 
OPIOM E T RISTAS

i Valandos: .
Į nuo 9 vai rvto iki 5 vai. vak [ 

Trečiadieniais nepriimama (
447 BROADVVAY 

f South Boston, Mass [ I

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

£. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbu* iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

f**********************************

I

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd.
Newton Ceiitre, Mass. 02159; Į 

Tel. 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde* 
lienės įdainuotų dainų ir ari* 
jų plokštelę. Kairia. $6.0G.

Paštu nesiuščiame.

Ketvirtis & Co.
—-JEWELERS—

Laik rodži ai-Dei man tai
| Papuošalai
| Elektros Prietaisai

* RSp*»ting-ai taisomo Ui k rodžio* ;»
* žiedu*, papuošalu*

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

♦e*#*##**#**#***#####*#######*##*.’
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd -;
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRIST® 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiad.eniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arfhur St., Brockton. Mass. 02402. Tel. 586-7209

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vielines garny uos medžiagų, an
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

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

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP-

AND
TRAVEL INFORMATION 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
15 BOSTONO Į LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis. Numa
toma, kad skarelių kainos 
pakils.
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai* vak.

o šeštadieniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p. 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimą telefonu.
389 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. 268-0068

♦♦<♦♦♦#•«*«***♦***♦**♦****♦*•*♦*•♦***♦♦*♦***♦***♦******************
scosososciocisonooossiseeeofj

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų r* 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

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

Telefonas AN 8-6C20

N no 9 vai. ryto iki 8 vaL v_ išskvrns šventadienius ir seka. 

VaeooolGooioeoccoaiseosoososocoososoeoseoscooaGoaisosiOooS

South Boston Savings Bank
ALFREI) W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 Wcst Broadvvay. South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

V*/*VO/’V»/’ V*/’ V

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

□ Krosnies^aptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo 'sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662;

« už 90 dienų įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indelius moka
51%

Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių

taryboje yra adv. J. Grigalus.
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. Turtas (Assets) yra 

virš 210,000,000

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

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

Globė Parcel Service, Ine.
Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus ![ 

siųskite savo giminėms tik per

_Podarogifts Ine. skyrių 
i Bostone

i

4
Namus iš lauko ir viduje. 4 

. Lipdau popierius ir taisai 1 
’ viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Mase.

TeL C0 5-5854

Dažau ir Taisau Flood Sąuare 
Hardivare Co.
8*vmink*a N. J- ALEKNA 
628 EAST BROADWA1 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

8*njamin Moore Dažai 
Popieroe Sienom*

Stiklas Langam* 
Visokie reikmenys namam 

Reikmenys plumberiama 
V^ankie reteži** daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadway 

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

Darbo vau»aos: Kasdien
šeštadieniais

9—5
8—12 - t

Ž V
390 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
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