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JAV nauja politika sukrėtė 
sąjungininkus Azijoje

Komunistinės Kinijos "bičiulystė“ tegalima pirkti 

už nuolaidas, Japonija bus priversta ginkluotis, o mažes

nės Azijos valstybės ieškoti naujų globėjų.
I
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Apollo 15 skrenda

Prez. Nixono planuojama iriuosiuose Rytuose tik stip-- 
kelionė i Pekiną ir jo siekia- riausia ekonominė jėga, da
mas santykių sušvelninimas bar yra priversta ir savisau- 
su komunistine Kinija, gero- gos sumetimais auginti savo 
kai sukrėtė JAV-bių sąjun-!karini potencialą, — didin- 
gininkus Azijoje, nors dar ir ti laivyną, statytis priešrake- 
nežinia. kaip ir iki kokio tinęs raketas, gal būt gamin- 
laipsnio ta naujoji Amerikos tis net atominius ginklus, nes 
politika isikūnvs. amerikiečių karine globa

Azijos valstybės jauaa. i Patikėjimas mažėja. į mėnulį 
kad JAV-Kinijos santykių! Žinoma. Japonijai virs-į . .
pagerėjimas tegali ateiti tikįtant karine galybe, darysis rael ° pi!™ temo ry ą 
per amerikiečių nuolaidas!ir jos užsienio politika ne-“ CaPe !Cen?cd/ 
komunistams. Jau iš Chou'priklausoma nuo ameriki- įskrido į menulj JAV erd- 
En-lai pasikalbėjimo su nės. Be to, ir viso to rajono vėlaivis, šį kartą Apollo 15. 
spaudos atstovais matvti, mažesniosioms valstybėms Juo skrenda astronautai Da- 
kad JAV "meilę“ raudonoji teks pervertinti savo situa- vid R. Scott, James B. Irvin

KVSJ

Steponas Bariu-- ir Stasys Girėnas, kurie 1933 m. liepos 17 d. 
žuvo. kai jų lėktuvas Lituanica sudužo Vokietijos teritorijoj. 
Jie per 37 valandas ir 1L minučių nuskrido 3.9S7 mylias, nu
galėdami Atla'.itą. ir buvo visai netoli savo tikslo — Kauno. 
Iki to laiko tik amerikietis Lindbergas 1927 m. tebuvo per
skridęs Atlanto vandenyną. Tuo savo skridimu, gaila nelai
mingu. jie nusipelnė amžiną garbę.

Sukčius papirkęs teisėjus 
ir kitus pareigūnus?

Mass. aukščiausiojo teismo teisėjas priėmęs $60,000 

Esą susitepę ir kiti teisingumo atstovai.

! Šiandien soste tu,
i o rytoj aš

Pagal JAV įstatymus, nu
sikaltėlis, kuris sutinka liu
dyti, padėdamas teisingumo 
organams plačiau išaiškinti 
nusikaltimo aplin’ 5es ir
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ciją ir ''simpatijas”: ar irto-! ir Alfred M. Worden. 
liau pasitikėti tolima Ame-. Šis erdvėlaivis yra pats 
rika. ar šlietis prie arčiau didžiausias ir geriausiai į-1 

Indokinijos kare nelauktina,! esančios stiprios Japonijos,' rentas iš visų j mėnulį skri-į 
nes Kinija Šiaurės Vietna-į ar listi po raudonu Kinijos dusių. Jis išbus kelionėje 12 
mui ir toliau teiksianti para-J skvernu. : dienų, astronautai vaikščios;

Kinija nesiryžta priimti vel
tui. Kinijos premjeras pa 
reiškė, kad jokių nuolaidų

mą ligi pergalės prieš impe
rialistus. Amerikiečiai iš 
Vietnamo turį visiškai pasi-j kos~posūkis susilauks ir ati
traukti ir į tą konfliktą net; tinkamos Sovietu S-gos re- 
ir netiesioginiai nekišti savo akcijos. 0 sovietai i tą JAV- 
pirštų visokios karinės ar e- " ‘ 
konominės pagalbos pavi
dale.

Neabejotina kad toksai ar važinės mėnulio pavir-j 
staigus JAV' užsienio politi- -! šiuje 20 valandų ir apke-‘ 

liaus ten specialiu automo
biliu 23 mvlias, rinkdami į- į 
vairią mokslui medžiga. 

Kinijos mezgamą draugys-! Iš mėnulio vaizdai bus į
tę žiūri su dideliu nepasiti
kėjimu ir laiko tai koalicija 
prieš sovietus.

Taip, galima sakyti, yra 
Pietų Amerikoj ir Afrikoj, 
nes ten vyksta perversmas 
po permersmo.

Į I pietus nuo Egipto yra 
Sudano valstybė su 13 mil. 
gyventojų. Jis ilgai prik.au- 
sė Egiptui, vėliau buvo ? ng- 
lijos globoje, o nuo 1956 m. 
yra nepriklausoma valstybė.

1969 m. perversmo keliu 
ten į valdžią atėjo generolas 
Gaafar al-Nimeiry. Praeitą 
savaitę prieš jį sukilo pulk. 
Įeit. Babark al-Nur ir majo
ro Farouk Hamadallah va-

eitus nusikalsta arbo
dalyvius, gali susdauKti di
delių bausmės palengvini
mų. Dėl to čia kartais gengs- 
teriai liudija prieš gengste- 
rius, šnipai prieš savo drau
gus šnipus ir t.t.

Praeitą savaPę vienas 
toks įvairių vertybių popie
rių biznierius ir sukčius, da
bar sėdintis kalėjime, Mi
chel J. Raymond nusikalti
mus tyrinėjančiai JAV se
nato komisijai pareiškė, kad 
jis, teisiamas už akcijų suk
tybes. per tūl-'s užstatų da
vėjus Charles .. Nathan Ba-

dovaujama kariu grupė, bet: kerius išdalinęs vyriausiam 
po 4 dienų sukilimas buvo teisėjui Edward DeSaulnier

Neringos kopos ir jos gyvuliu

karalius briedis.

, numalšintas, ir Nimeiry da
bar vėl sėdi prezidento sos
te. o sukilimo vadus liepė 
sušaudyti.

Sukilėlius Nimeiry vadina 
komunistais ir jų agentais, 
ir krašte, kuriame komu
nistų y.aka buvo tikrai dide
lė, dabar arabai juos su pei- 

į liais medžioja.

Urugvajuje seimas 
vertė prezidentą

ir per 'jo tarpininkavimą ki
tam teisėjui, kur jo bylą 
svarstė, daugiau nei $60.000 
ku=io. kad nuteistu sąlygi
niai. Taip esą ir buvę pada
ryta.

Pagal Raymond liudijimą 
į šį biznį yra įpainiotas ir 
prokuroras bei kiti teismo 
pareigūnai.

Nusikaltėlis atsivežęs iš 
Nevv Yorko $100.000 ir su ta 
Sv„. ? prisikasęs prie aukš
čiausios teismo galvos. Pa
gal jo žodžius, teisėjas De
Saulnier, gav' Kyšį dar 
jam padėkojus, tardamas: 
"Labai jums ačiū! Aš ti
kiuosi, kad mes galėsime pa
daryti bizni ir ateityje.“

Aišku, dėl tokios istorijė- 
lės čia kilo didžiulis sujudi
mas. Įvykį aiškina ir senato 
komisija, ir vietiniai teisin
gumo organai. Gali būti, kad 
tas sukčius teisėjų togas su
tepė tik savo nešvariu liežu
viu, bet gali būti ir teisybės, 
kuri paaiškės vėliau.

Bet aplamai imanant. aki- 
vazidoje vis didėjančių ir i- 
vairejančių nusikaltimu vi
suomenė jau neturi didelio 
pasitikėjimo ir teisių dory
bėmis.

Indija ir Pakistanas

žeme transliuojami spalvo
ta »*»Ieviziia.

Geriausio pasisekimo!Pagal ji, amerikiečiai tu-!
rį nešdintis ir iš kitų Azijos i e . n c j
sričių, o ypač nesiramstyti J Spiaudos kandidatai' 1 rez. Sadat grasina 

taip pat “imperialistine“ Ja-ii. . j .. _
ponija, atsiimti iš tos srities! į prezidentus Į atnaujintu karu

savo atominius ginklus ir a-,» T1. ... . .
titraukti laivyną, nes visai let^ ietname rinkimai 
tai vra skirta tiktai Kinijos! luc^enL kandidatai į 
apsupimai. J Prezidentus jau dabar gana

Chou En-lai sako, jog ko-į Kai^ai spiaudosi. Marš. Kyj 
munistai niekad nepripa-1 niekina dabartinio preziden- 
žinsią ne tik vadinamosios!to Thieu nelanksčią politiką,
"dviejų Kini jų“ politinės są-. gen. Minh kaltina dabartinį 
vokos, pagal kurią antroji ar Į prezidentą, kad jis jau ren-

i

Egipto prezidentas Sadat, 
minint karaliaus Farouko 
nuvertimo sukaktį, kalbėda
mas apie santykius su Izrae
liu. pareiškė, kad šie metai 
yra lemiamieji: arba žydai 
pasitrauks iš arabų žemių, 
arba tą klausimą reikėsią iš-

Chicagos dienraštis ”Chi- 

cago Todey“ inž. Valdui A- 

damkui paskyrė net veda- 

! mąjį, kai jis buvo paskirtas 

1 kovai su aplinkos tarša vir-

giasi sufalsifikuoti rinkimus 
ar juos suvaržyti, kad pats 
būtų perrinktas, o preziden
tas Thieu vadina

nijos Liaudies Respublikos! Minh. labai stiprų varžovą 
dalis. Taigi, raudonoji Ki- bailiu ir melagiu. Mat. iški- 
nija nesutiksianti Įeiti ir į j ]0 klausimas, kas gi nužudė 
Jungtines Tautas, jeigu ten diktatorių Diem. To ”nuo- 
atskiru nariu pasiliksiąs Tai- ! pelno“ dabar visi ginasi, o 
"anas. „Į Thieu kaltina, kad tai suor-

Taigi JA\-bėms tų ge_, ganizavęs ar padaręs gen. 
resnų“ santykių labui nea- Minh kurjs būdamas budis- 
bejotmai reikės daryti dide- ( už visa5 Vietnamo 
liu nuolaidu komunistam ir

pirmoji Kinija būtų Taiwa- 
no sala, bet ir aplamai ‘jo
kios tos salos nepriklauso
mybės, nes ji esanti tik Ki-

, . • , i laimes vertęs kaltęgal net jų malonei palikti vi- , 
są Tolimųjų Rytų erdvę. ams'

Dėl to labai sujudo Japo
nija. Pirmiausia, ji pasipik-

spręsti karu. kuriame arabai šininko padėjėju, 
už savo žemę esą pasiryžę 
paaukoti net milioną žmo- 

generoląi nių.
! Jis apkaltino amerikie
čius, kad šie. neva rūpinda
miesi taikos grąžinimu Arti
muosiuose Rytuose, iš tikrų
jų tik delsia laiką ir gamina 
Izraeliui specialius naujus, 
ginklus būsimam karui.

Sadat kvietė arabus vie-Į 
nybėn, bet čia pat aštriai 
kritikavo Jordano karalių 
Husseina, kuris naikina ara-

Sovietų Rusijos (didžiau- Uragvajaus p^amentas
sios Sov. S-gos respublikos) j bandė balsavimo keliu nu-
galva Voronovas paskirtas! sabnti pi ezidentą Joige Pa- 

_ . J checo Areco, bet nesurinko į
men esnėms pareigoms. Ko-I rejkajjngOS dviejų trečdalių
dėl jis nušalintas, yra visaip balsu daugumos. Tą klausi

mą dar svarstys ir balsuos 
senatas.

ne- 
katali-

Taigi, nors Vietnamas’ bu partizanus ir erai net slap- 
"vietnamėja“, bet io rinki-‘tai tariąsis su Izraeliu.

tino. kad prez. Nixonas su-'ma’ J*au amei ikonėja... 
siorganizavo savo vizitą Ki-, 
nijon slaptai, nė žodžio apie 
tai Japonijai nepašnibždė-J
jęs. Japonijos vyriausybė, 
kuri ligi šiol visur rėmė JAV 
užsienio politiką, siekiančią 
komunistinę Kiniją izoliuo-j 
ti, dabar pasijuto apgauta,, 
nes patys amerikiečiai pir-' 
mieji bėga į Kiniją su alyvų 
šakele rankoje. .

Jugoslavijos sostinėje da-

Britanija, norėdama pa-' 
j gyvinti ekonominį gyveni
mą, sumažino mokesčiu. Y-,

- , - . . . . i ra ir JAV-se šalininkų mo-:
bar vyksta te.s.n.nkų šuva-į kcsčiu8 mažinti> jų nie.
žiavimas, kuriame dalyvau--^ nek,auw
ja apie 4,CXX) teisininkų iš
100 valstybių. Darbotvarkė-J Nor> paį(as pak-,u, ,ar. 
Įe ; įstatymai ovai su ap- nau,ojam, algas, pabrango, 
linkos užteršimu. het jo patarnavimai nė kiek

* * • ! nepagerėjo.
Iš kitos pusės, amerikie- Baigėsi telefono darbinin- 

Čiams iš Azijos traukiantis, ku streikas. Darbininkai lai- Statistika rodo, kad pra- 
kinta ir Japonijos uždavi- mėjo 33r< priedą per 3 me- gyvenimas praeitą mėnesį 
niai. Iki šiol ji buvusi Toli-j tus. ■ pabrango 0.69r.

spėliojama.

B. Yišniauskas: Poilsio minutė

Urugvajui buvo pažadėti 
laisvi rinkimai, parlamentas 
buvo panaikinęs visokius su
varžymus ir jau susiforma
vo bei susiblokavo įvairios 
politinės grtipės. Bet prezi
dentas savo įsakymu vėl grą
žino suvaržymus, nes sunku 

, buvę įveikti siautėjančius 
: tupamarų teroristus.

Pirmą kartą nušovė 
oro piratą

Praeita penktadieni gaĮanffa kirvius

Yorko aerodrome buvo FBI
agento nušautas oro piratas, 
kuris norėjo TWA lėktuvą

Po nepavykusio sukilimo 
Rytų Pakistane, jo kruvino

nusivaryti į Italiją. Užstatu malšinimo ir milionų pabė
gėlių antplūdži.. Indijon, 
santykiai tarp šių d' iejų gi- 

čio i Chicagą, ir ja prisiden-, miningu valstybių taip įsi- 
gęs bandė persėsti į kitą lėk-! tempė, kad Indijos-Pakista- 
tuvą. tik visa kelionė baigė- no pasienyje jau kasami ap- 

Į si mirtimi. I kasai ir tik telaukiama pir-
i mo šūvio, kad kiltų piauty-

Paaiškėjo. kad tai kažin; nės 1.000 mvliu fronte.

■,is buvo pasigrobęs vieną 
keleive iš lėktuvo, skrendan-

koks Richard Obergfell. Tai; Indija jau ’avė isakvma
pirmas JAV nušautas oro pi-' šaudvti i kiekviena pasiro- 
ratas. _ | dantį Pakistano lėktuvą.
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Pekingas, Maskva ir 
ukrainiečiai

Įtakingas šveicarų dienraštis "Neue Zuericher Zei- 
tung“ š. m. liepos 4 d. laidoje paskelbė įsidėmėtinų straips
ni apie Pekino vykdomų prieš sovietus nukreiptų agitacijų, 
kuri išryškinanti raudonosios Kinijos politinės strategijos 
pobūdį. Straipsnio autorius plačiai apžvelgia Pekino krei
pimųsi į ukrainiečius, teigdamas, kad kinai skatina tau
tines - komunistines tendencijas sovietų Ukrainoje.

Par nurodoma, kad komunistinė Kinija ieškanti ry
šių su ukrainiečių nacionalistais išeivijoje ir kad kinų ve
damoji propaganda esanti gyva Tolimuosiuose Rytuose, 
kur gyvena apie trys milionai ukrainiečių — pirmoje eilė
je, Chabarovsko srity, išilgai Ussurio upės, kur jie įsikūrę 
kaip iškeldinti piliečiai, ištremtieji ar kaip kareiviai, tar
nauja Raudonojoje armijoje.

Nuo šių metų pradžios kinai minėtose srityse platina 
lapelius — skrajukes užiu...ų kalba — juose/galima sa
votiškų Ukrainiečių Tautinio Fronto manifestą. Šis. gi 
Frontas buvęs įkurtas kinų. o gal tai jų remiama ukrainie
čių organizacija. Lapeliuose paskelbtoje programoje pa
brėžiama: Ukrainai reikia pasitraukti iš Sovietų Sąjun
gos. reikia sudaryti socialistinę ukrainiečių ”liaudies res
publikų“. Šioji turėtų atsiremti į žinomoje! ukrainiečių 
tautinio komunisto bei Stalino priešo MikoĮos Chvilovič 
pažiūras. Šis ukrainietis, rašytojas bei publicistas, po 
1930 m. via nusižudęs.

Lapeliuose į Sovietijoje gyvenančius 
kreipiamasi šiais žodžiais:

ukrainiečius

”Atsiribokite nuo Maskvos! Tai vykdyti mus kviečia 
tarptautinis komunistas Mikola Chvilovič. Šalin naujoji 
rusų imperija, šalin Ukrainoje vykdomas rusinimo bei. 
kolonizavimo vyksmas! Šalin rusų panslavizmas! Pasisa- j 
kome už Ukrainos respublikos pasitraukimų iš Sovietų 
Sąjungos sudėties. Ukrainiečių socializmas neįmanomas •; 
be visiškos tautinės nepriklausomybės ir suverenumo. Te
gyvuoja nepriklausoma ir suvereni ukrainiečių socialisti
nė respublika!“

Toliau seka Ukrainiečių Tautinio Fronto kreipima
sis. Čia nurodoma į sovietų imperialistinius tikslus, prime
nama, kad Maskva siekė Suomiją prijungti prie Rusijos, 
savo kolonijomis pavertė visa eilę Europos valstybių ir 
sužlugdė Estijos, Latvijos ir Lietuvos nepriklausomybę.

i

įsikurti, nei kur kitus Sovie- Publikoje buvę tokių, ku- 
tijoje, tai ir be Bartletto yra rie nežinia ko buvo atėję, 
žinoma. Žinoma, kad Sibire nes dainų nesiklausę ir ki- 
ir gyvenimas pažengęs į tiems trukdę klausytis, 
priekį. Būtų įdomiau iš to
Bartletto išgirsti, kas dau- A. Nakas pasigenda čiur-
giausia prie tos ūkio pažan- lioniečių. Dainų šventės me- 
gos prisidėjo? i tu jie buvo P. Amerikoj. A.j

J Nakas sako. kad reikia iš- JP ; 
Jeigu Baitlett nežino, tai j aiškinti Čiurlionio ansamb- 

Vilnies redaktoriam tikriau-|li° nedalyvavimo priežastis, 
ia ne paslaptis, kad \ isa Si- jau bandžiau tai aiš

Vėl kilo Katyno žudynių 
klausimas

sovietai besistengtų Vidra buvo nukeltas į Tali-

’ rašų brošiūros, kurioje yra 
pasekretoriaus pavaduotojo 
P. Macomberio pareiškimas 
Kongreso užsienio reikalų 
komisijos pakomisei.

Valstybės sekretorius yra 
visiškai tos nuomonės, kaip 
ir Tamsta, kad nusikaltimas,

biro ūkio pažanga tebuvo iš
kelta tiktai prievarta ištrem
tų politinių kalinių pečiais, 
kurių tarpe buvo ir šimtai 
tūkstančių lietuvių. Sibiro 
žemė yra įtręšta šitų žmonių 
krauju, o jo fabrikai, miestu 
namai, geležinkelių bėgiai ir 
kiti pastatai — paremti tik 
šių tremtinių kaulais.

Tai}) yra įkūnijama ta ko
munistu svajonė.

ALFONSAS NAKAS APIE 

DAINŲ ŠVENTĘ

kinti, bet atsimušiau į ne- 
peižengiamų neperregimų 
"misijos Pietų Amerikoje“ 
sienų. Misija į F. Amerikų 
galėjo būti atlikta mėne
siais prieš ir mėnesiais po. 
Galėjo ji būti atlikta 1970- 
siais ir 1972 metais. Čiurlio
nio ansamblio mes neturėjo
me šventei prarasti, kaip ne
galėjome prarasti Čikagos

užlyginti savo nužudytų au- tos lagerį prie Uralo, kur jo apkaltintas — mėgl-
ky kapus, o jų balsas ir po pai -eiga , buvo^ tyr.neti» nau- «_
dešimtmečių vis dar kyla is, jus ka lnius. Du įs nauja, at- valst bi nelai.
žemes, liudydamas rusiško- gabentų buvo rusiškom pa- kom^ nusika]tiJu.Lvirkš- 
jo komunizmo žiaurumų ir \aidem Įeit. Alek^andias ...... . _ . _ .
atskleisdamas istorinę tiesų. Suslov ir Simion Tichonov.! c!ai> ' J^otine Žmogaus Tei- 

| Jie sakėsi, nežiną kodėl esą Sllį deklaracija. kūnų pasi- 
Kaip daugelis dar atsime- suimti ir čia atgagenti. Vid- ia^ *r . . \’?r SSSR, tana, 

name, 1939 m. nacinei Vo- rai buvo įsakyta laikyti juos . ac* aP.!s.tl kurį kraštą 
kieti jai gniuždant Lenkija izoliuotus nuo kitų kalinių, j1' suŽTizti Į savo paties kraš-
ir tuo pat metu, pagal susi- Paaiškėjo, kad tiedu "ru- 
tarimų su Hitleriu, Stalinui sai“ irgi yra žydai. Ir vienų 
okupuojant rytines Lenkijos dienų Suslovas ašarodamas 
sritis, į sovietų rankas pate- Vidrai papasakojo, kad jis 
ko apie 10,000 lenkų kari- ir Tichonovas Katyne šaudę

tų. yra neginčijama žmogaus 
teisė. Tas faktas, kad Valst. 
departamento spaudos at
stovas specialiai tos teisės 
nepaminėjo gegužės 27 pa-

Operos ir Dainavos ansamb- ninku, šie kariškiai, matvt, lenkų kariškius. Tai buvęs * eikime, jokiu būdu nereiš 
baisiausias vaizdas. Soroki- kia, kad mes tą teisę mažiaulio ar tarontiškio Varpo. Ir 

negalėjome prarasti vieno 
iš pačių geriausių dirigen
tų — Alfonso Mikulskio.“

Ketvirtoji JAV ir Kana
dos lietuvių dainų šventė jau 
senokai praeityje, bet spau
da jai dar vis tebeskiria ne
mažai vietos. Uolus Nau- res 
jienų (ir Keleivio) bendra
darbis Alfonsas Nakas savo 
įspūdius ir pastabas iš tos 
šventės paskelbė liepos 17 ir 
19 dienu laidose.

Savo šventės pastabas A. 
Nakas baigia šitaip:

"Tai buvo 
kuris gražiai

didelis įvykis, 
įsirašė į Šiau- 

Amerikos kontinentų 
lietuvių istorija. Garbė vi
siems

VERČIAU SAVO SĄŽINE 

RŪPINTIS

tikėjosi, kad Sovietijoje jų 
likimas vis dėlto bus gėrės- nas taip pat prašęs Vidra a- 
nis, negu vokiečių nelaisvėj.
Deja. jie visi dingo be ži
nios. Tik 1943 m. vokiečiai 
atrado Lenkijoje masinius 
kapus ir iš ten išlikusių do
kumentų bei aprangos atpa- laikraščiui 
žino, kad tame griovy su-! 
versta apie 10,000 lenkų ka-! Apie 200 britų parlamen- 
rininkų. Dar karui nesibai- t0. narių pasirasė peticijų, 
gus, buvo sudaryta neutralių reikalaudami Katyno žudy- 
valstybiu atstovų komisija nes iš naujo tirti, 
šioms Katyno miške įvykdy- i Katyno byla visa laika 

rūpinosi emigrantai lenkai. 
Dabar, suirus Izraelio ir So
vietų S-gos santykiams ir dar 
sovietams spaudžiant žydus, 
matyt, tų nemalonų klausi
ma pradėjo kelti ir žydai.

vertiname Kudirkos byloje 
pie tai niekam nepasakoti. ne^u kitose.

Tikiuosi, kad ši informa
cija bus pakankamas įrody
mas mūsų nusistatymo, kad

Bet Vidra nenorįs mirti 
su tokia paslaptimi, o be to, 
jau ir daug laiko praėję, tad 
ris viską ir išdėstęs minėtam negalima leisti, 

sies incidentai 
kartotų.

kad šios rū- 
kaaa pasi-

(E)

toms žudynėms ištirti. Nors 
į sovietai ir labai stengėsi vi- 
| sa nusikaltimų suversti vo- 

"Laisvės“ redakcija lie- kiečiams, bet tyrinėtojai pri- 
pos 16 d. rašo, kad Keleivis pažino, kad tai rusų komu- 
liepos 6 d.’ esą. — ”nutarė nistų darbas, įvykdytas tuo 
dar kartų apspiaudyti tau- metu. kai dar Katynas buvo

okupuotas sovietų.

Tas baisus nusikaltimas 
buvo aiškinamas kone tris 
dešimtmečius. Jį tyrė ir JAV 

Tik mums neaišku, kokius kongreso speciali komisija, 
’ ryšius su tais kruvinais nacių kuri taip pat pripažino, kad 

A. Nakas suaugusiųjų talkininkais iš to būrio lietu-
choristų suskaičiavęs 388 vių policijos turėjo "K“ re- 
moteris ir 246 vyims, iš viso daktorius (kuris, kaip žinia,
634, o vaikų — 685-699. Jis yra pabėgėlis), kad jis taip dynes butų matęs, jose da

Jis visų pirma primena 
korespondentams, kad rei
kia būti tikslesniems ir ge
riau patikrinti faktus, apra
šinėjant tokius įvykius. ; riajų Lietuvos dukrų Mary

! tę Melnikaitę, kurių karo
Jis patikslina net Draugo metu naciai nužudė... Taigi, 

red. kun. dr. J. Pi-unskį, ku- Melnikaitės krauju suteptos 
ris dainininkų skaičių be- ir lietuviškų fašistų rankos, 
veik dvigubai padidinęs.

tai sovietų darbas. Bet
šiol dar vis nebuvo rasta to
kio liudininko, kuris tas žu-

VAL. DEPARTAMENTAS 

IR SIMAS KUDIRKA

Elta jau rašė, kad Vliko 
pirmininkas dr. J. K. Valiu-Į 
nas birželio 8 d. buvo pa
siuntęs laiškų Valstybės sek, 

iki W. Rogers, užklausdamas,

Be to, sovietai neketina Kinijai sugrąžinti rusų carų už- prileidžia, kad suaugusiųjų užsispyrusiai šia Lietuvos tyvayęs ar su dalyvavusiu 
grobtas žemes. Teigiama, jog Maskvos įvykdytas kraštų gal ir galėjo būti viena de- didvyrę niekina ir šmeižia? kalbėjęs.
pavergimas reiškia rusų imperializmo bei tautinės prie
spaudos vykdymo politikų. i

Kreipimesi teigiamai iškeliama Mao Ts*e-tungo po
litika, pasisakoma prieš Brežnevo sampratų ir nurodoma 
j jos galimus padarinius. Esą, — "Maskva tylomis ren- , 
giasi vykdyti naujas agresijas prieš broliškus kraštus, kaip

šimtis daugiau ar mažiau, o Nejaugi jo sąžinė pradėjo
vaikų — poros dešimčių neduoti jam ramybės?“. Į L- štai šiomis dienomis da- 
skirtumas. Už tų skaičių ; bar Izraely gyvenantis bu-
tikslumų A. Nakas galįs eiti Be reikalo, "istorijos dak- v€s Lenkijos pilietis Abra-
nors ir 
teismą.

į JAV aukščiausiąjį tarė“, susirūpinai Keleivio ^am } Llra, 64 m. amžiaus.
; redaktoriaus ryšiais su ”kru_ (Maariv laikraščiui specialiai
j vinais nacių talkininkais“ ir pareiškė. kad jis pažinęs du 

A. Nakas pabrėžė , jo sąžine. Jis tu ryšiu netu-, sov^etą kariškius, kūne tų 
lenkų išžudyme dalyvavę.Rumunija, Albanija, Jugoslavija ir prieš Kinijos respub- ■ į. ma,onų fak.| rfjo Melnikaitės nei garbi.

: tų: pirma kartų dainų šven- no. nei šmeižė. Jis ana kar-
„ .. . .. . . . , 1 tėję jaunuju dainininkų bu-ha tik priminė, ka apie ’iara-Pagaliau lapeliuose kreipiamas, į Raud. armijoje tar- VQJ negu suauįsi„ J sovietinė e’eiklįefįa ir

liaujančius ukrainiečius:

"Ukrainiečiai, atminkite, kad jūsų tėvynė pavergta. 
Nesileiskite naujos Maskvos agresijos atveju būti išnau
dojami. būti patrankų mėsa. Nešaudykite į socialistinių 
kraštų karius. Atkreipkite ginklų prieš pavergėja. Įgyven
dinkite Lenino šūkį — imperialistinį karų paversti karu 
prieš pavergėjų. Jei tai būtų neįmanoma, nekovodami pa
sirinkite karo belaisvių likimų“.

Šveicarų dienraštis mano, kad kinų platinami lape
liai liudija apie kinų pa > ngas skatinti tautinio komu
nizmo mintį sovietų pavergtuose ar nuo sovietų priklau
somuose kraštuose. Tos pastangos liečia ir Sovietų Sąjun
gos ribose gyvenančias nerusiškas tautas.

Atrodo, kad Pekinas Ukrainoje įžiūri svarbų vaid
menį — dėl to ir pastangos remti, skatinti, stiprinti "tau
tinio komunizmo“ priedangoje tas jėgas Sovietijoje, ku
rios siekia atsikratyti Maskvos imperializmo, rusinimo 
bei kolonizacijos.

(ELTA)

Ką kiti rašo?
SOCIALISTŲ SVAJONĖ

Vilnis liepos 14 d.rašo, 
kad amerikietis žurnalistas
Charles Baitlett. aplankęs 
Sibirą, juo susižavėjęs. Gir
di, dabar "tremtis į Sibirą 
jau nesukelia baimės“, nes 
ten geresnis gyvenimas, ne
gu kitur Sovietijoje.

O Vilnis nuo savęs ta pro
ga priduria:

"Prie taiybinės santvar
kos stengiamasi viską pa
versti geru. Dėl to šalis taip 
progresuoja“.

Vadinasi, galima tikėtis, kad t ka Tėviškės Žiburiai, visai 
dar ilgai bus kam lietuviška' nesigilindamas, kiek katrų 
daina puoselėti. J teigimuose yra teisybės.

Publikos tikrų skaičių ga- s Kiek liečia sąžinę, tai ar 
Ii paskelbti tie. kurių ranko-{ ne geriau būtų? jei "Lais- 
se buvo bilietų platinimas, j vės“ redaktorius bent kartų 
bet "buvo labai nejauku, i pasikalbėtų su savo Maskvos
matant ištisas pagrindines 
publikai skirias aikštės (va
dinkime tai parteriu) sekci
jas tuštut tuštutėles, ir to
kias pat šimtų kėdžių tuštu
mas visuose mezaninuose 
bei balkonuose“.

virvės prismaugta sąžine, 
ar ne laikas nuo to Maskvos 
pavadžio išsilaisvinti ir pa
žiūrėti savo blaiviomis aki
mis į pasaulį?

NAMŲ DARBININKŲ 

KONFERENCIJAA. Nakas tiesiai nerašo, 
kodėl taip įvyko, bet prime
na, kad spaudos komisija 
neišnaudojo visų reklamos 
būtų. Ji, pav., neinformavo 
Keleivio ir nedavė jam nė 
vieno skelbimo, matyt, lyg 
nenutuokdama., "kokį vaid- f nadėties
meni Keleivis vaidina Niu- __ 1
jorke, Naujojoje Anglijoje,
New Jčr^^y? O juk didelis 
būrys chorų kaip tik iš ten 
į Čikagą ruošėsi, iš ten su-
važiavo .

Dėl akustikos A. Nakas i 
masi už galvos. Ten, kur jis 
sėdėjęs, iškiliosios daininin-i 
kės Pr. Bičkienės dainavi-| 
mas buvęs "žviegimas, nors

Abraham Vidra, tada e- 
jęs sovietų kariuomenėj ar 
saugume atitinkamas parei
gas. šitaip pasakoja:

1939 m. Raudonoji armi
ja, okupavusi Rytų Lenkija, 
paėmė į nelaisvę tūkstančius 
lenkų karių. Jie buvo išskirs
tyti po kelis lagerius, kurių 
vienas buvo Starobelske, ry
tinėje Ukrainoje. 1940 m. 
pabaigoje 10.000 lenkų ka
rininkų iš ten buvo išvežta, 
ir niekas jų daugiau nematė.

Šiame lagery Vidra susi
draugavo su sovietų majoru, 
taip pat žydu, Jošua Soro- 
kinu, kurs ėjo lagerio inten
danto pareigas. Kai Soroki- 
nas, palydėjęs tų lenkų tre
čiųjų grupę, grįžo, juodu su 
Vidra nuvyko į artimą kai
mų pargabenti lageriui mais
to. Sorokinas buvęs labai su
sijaudinęs. Jis Vidrai žydiš
kai pasakęs: "Ka aš savo a- 
kimis mačiau, tai pasaulis

Washingtone įvyko pir
moji namų darbininkų kon
ferencija, sukviesta sudaly
ti profesinei namų darbinin
kų sąjungai, kuri rūpintųsi 
savo nariu materialinės ir 

pageri
nimu.

Dalyvavo apie 500 asme
nų, daugiausia moterų neg-i netikėtų!“ Ir jam nu pasako
mų. portorikiečių, bet buvo kaip prie Smolensko gi- 
nemaža ir baltųjų. Konfe-1 rioje visi
rencija reikalavo mažiausio buvę 
atlyginimo įstatymus taiky- idra prisaikdinęs, kad bent 
ti ir namų darbininkams, o 30 metų apie tai niekam ne- 
taip pat ir draudimų nedar- pasakotų, nes tokius dalykus 
bo atveju, didesnio atlygini- žinantiems taip pat gresia 
mo už darba šventomis die- mirtis. Ir \ idra to žodžio

lenku£
sušaudyti.

karininkai
Sorokinas

Kad Sibiras turtingas ir. ausis užsikimšk“, o kitur jos nomis ir kt. Nepamirštas ir laikęsis, bijodamas Soroki- 
kad ten ne vergų lagery už- balsas labai gražiai skambė- nemandagus šeimininkų ei- a- tada save pražudyti.

■ darbas žmogus gali geriau jęs. gesys su namų darbininkais. L)41 m. vasario mėnesį

kodėl gegužės 27 d. infor
maciniame pranešime apie 
nuteistus Leningrado žydus, 
nebuvo nieko pasakyta apie 
Simo Kudirkos nuteisimų 
Vilniuje.

Liepos 6 d. John D. Scan- 
lon, Sovietų S-gos politinių 
reikalų sk. vedėjas valst. de
partamente, atsiuntė Vlikui! 
tokio turinio raštų - atsaky
mų:

"Valstybės sekretorius W. 
Rogers pavedė man atsaky
ti į Jūsų 1971 m. birželio 8 
dienos laiškų, liečiantį Si-

IR VĖL "PATAISYTA“ 

ISTORIJA

Sovietijoj tie patys faktai 
viena dienų aiškinami vie
naip, kitų dienų kitaip, o, 
reikalui esant, jie gali būti 
iš istorijos ir visai ištrinami, 
kaip niekad nebuvę. Taigi 
Sovietų S-gos istorija yra 
tarsi armonika, kurią, kiek 
kada nori, tiek ištempi ar 
suglaudi, ir kaip nori, taip 

! ji tau "grajina“.
Antai, sovietų diplomatas 

Maiskis, kuris, Antrajam pa
sauliniam karui prasidėjus, 
buvo sovietų ambasadorius 
Londone, prieš 6 metus iš
leido savo atsiminimus,, ku
riuose labai kritikavo Stali
nų. Jis rašė, kad sovietų ka
riuomenė tada nebuvusi pa
ruošta, kad Stalinas neklau
sęs jo įspėjimų, 'jog vokie
čiai pulsią Sovietų Sąjungų 
ir kt.

Dabar išleista tų atsimini
mų antroji laida. Joje tų 
kaltinimų jau nebėra. Ma
tyt, partijos vadovybė nuta
rė skelbti, kad Sovietų Są
junga visada turėjo tik iš-

mo Kudirkos tragiškų įvykį, mintingus vadovus.
Aš spėju, kad Tamsta būsi 
susipažinęs su gausiais Vals
tybės departamento atstovų 
pareiškimais p. Kudirkos 
reikalu, bet pridedu čia nuo-

Mes nenustebtume, jeigu 
treciojoj tokios knygos lai
doje Stalinas vėl būtų pra
dėtas vadinti "genialiu va
du“. "saule“, "tautos tėvu“.
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KAI SKAITO BAML 

TAS DUONOS Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

Prof. Ig. Končius 85 metų 
gyvenimo kelionėje

—-Profesorius Ignas Kon
čius! — šiandien pasako 
užklydusiam Matulaičio na
mų Putname lankytojui, at
kreipdami jo dėmesį į metų 
naštos paliestą žmogų, jau 
kiek sunkesnėm pastangom

Bet mes džiaugiamės, kad 
šis malonusis anų gerų laikų 
žemaitis profesorius Ignas 
Končius dar mūsų tarpe, nes 
jis — tarsi gyvosios ir lais
vosios Lietuvos dalis, kurios 
regėjimas ir jos balso girdė-

bevaikščiojantį po visokių jį jimas svaiginančiai guodžia 
ištikusių nesėkmių. Ir šaky- mūsų sielą, mus stiprina ir 
tume — negali būti! Tai tas žadina viltį, kad dar ne vis
pats judi-usis abiejų prieška
rinių ir pokarinių laikų že
maitis. Tas, prie kurio su rū
pesčiu veide nedrąsiai arti
nosi universitete studentai 
gauti knygutėje išklausyto 
fizikos kurso užskaitų 
parašo ar laikyti egzaminų.
Tas, visur esantis Petrapilio 
studentų lietuviškoje veiklo
je, Žemaitijoje vaidinimų 
organizatorius. Žemės ūkio 
ir miškų mokyklos Dotnuvoj
mokytojas, vėliau universi
teto profesorius, gamtos - 
matematikos fakulteto leidi
nio Darbų redaktorius, etno- rupimais 
grafas, muziejininkas, Gam- bėti. 
tos žurnalo redakcinės ko
misijos narys. Skauto orga
nizacijos žadintojas, jauni- nos pokalbio

kas išnyko vakarykščioje 
dienoje ir nepermatomų to
liu rūke.

LB SPAUDOS IR RADIJO 

DIENA

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdyba rugsėjo

J. Mikėnas: Pergalė

KANADOS NAUJIENOS pranešėjas
Tai Lietuvių žurnalistų są-

"GINTARAS“ į VAKARUS ne to -za sale, kokios reikėjo, jungos centro valdybos biu- 
: bet toKia, kokią buvo gali- letenis. kurio 6 nr. neseniai 

Montrealio jaunimo an- m;, gauti. Dabar jau čia pri- pasirodė. Jame yra valdy-
18-19 dienomis Tabor Far-, samblis "Gintaras", su dide- statyta nauju didelių namų, bos pirm. V.

CHICAGO, ILL. 

Mirė kan. F. Kapočius

Kan. Feliksą Kapočių lie- mai’ 1,6 Phl' 
pos 20 d. važiuojant auto-

HETUVOS VYČIO PĖD
SAKAIS, Juozo Strolios Įdo
mūs 1940-1945 m. atsimini- 

kaina $2.»>0.

mobiliu ištiko kraujo išsilie
jimas smegenyse, ir liepos 21 
dieną jis mirė. Palaidotas 
liepos 24 d.

Velionis yra gimęs 1895 
m. Žemaitkiemio valsč., Uk
mergės apskr., ilgai buvo 
Kauno Prisikėlimo bažny
čios klebonas, statė, bet dėl! 
okupacijų nepabaigė, naujų i Viktorą, Biržiška, DĖL
bažnyčią po karo buvo Vo- MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi- 
kietijoje lietuvių sielovados; nima; (ipoO-1922 m.), 352

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

KONTRŽVALGYBA LIE- 
TUVOJE, Jono Budrio at
siminimai. 224 psl.. ša ra 
$2.50.

tvarkytojas.
Nepriklausomoje Lietuvo

je jis daug veikė katalikiš
kose organizacijose, ypač 
jaunimo, kurį laiką buvo 
Pavasario jaunimo organi
zacijos pirmininkas, 
laikraščio redaktorius.

jos

psl., kaina 
liais $2.50

minkštais virše- 
kietais—$3.75.

Alanto prane- .
vadovautos :^ta,ga miremoję. Sodus, Mich., rengia bu pasisekimu gastroliavęs yra -.elios puikios didelės sa- Šimas apie jo 

Ketvirtąją L. Bendruomenės Washingtone, Philadelphi- lės. Vienoje iš jų šiemet ir valdybos veiklą. Iš jo suži- 
spaudos - radijo dieną. j joje. Rochestery. Hartforde bus susipažinimo vakaras. nome, kad valdyba dėjo la- 

Susitikimo tikslas, kaip į įr Bostone, nekalbant apie Ji yra prie pat QEW. Dides-
ir ankstyvesnių dienų. —pa-’ gastroles Kanados lytuose, nio patogumo nebereikia, j veiklai pagyvinti irtai jai iš 
bendrauti ’ - ... 1

HARTFORD, CONN.

Baltrakonis

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas. 272 psl., kaina kietais 
viršeliais ................... $3.75.

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS. Kazio Griniaus, I to
mas, 300 psl., kaina ........82.

Birželio 30 d. mirė Lietu- 
... x . vos kariuomenės savanoris.
k*.1 aa.uu Pastangų sąjungos j 124 kuopos iždininkas, 

„ - i - veikiai pagyvinti irtai jai is. , • ,. • vinhn nu
uti ir visiems mums iš federalinės valdžios gavo! Sudaryta informacinė ko- dalies pasisekė: pavyko į-! p .V r •
is reikalais pasikal- 5,000 pašalpos kelionei į misija is A. Šukio. J. šarap- steigti naujų skyrių, įtraukti jv *aonis

: Kanados vakarus Britų Ko- nieko ir S. Šetiko. Ji rūpin- naujų narių (pradžioje tu-Į . J" sukluno ant šąli 
reta 80, o dabar yra 252), J rinRlm* bUkluP° ant sall‘!

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus, 
II tomas. 336 psl. kaina $5.

SIAUBINGOS DIENOS, 
1944-1950 .netų atsimini
mai, parašė Juozas Kapa- 
činskas. 273 pusi. kaina $3.

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psl., kaina....$2.00

upm-
lietu-

Britų
lumbijos šimtmečio proga 

Bendroji ketvirtosios die- dalyvauti ten programoj— 
s pokalbio tema: "Išeivi- ”West Coast Project.“ , 

mo draugas, Antrojo pašau- ’ jos lietuvių kultūrinis, visuo- Lietuvių tautodailės parodos
linio karo metu Savitarpinės * ^enin^s hr politinis pasir eiš- Ten nuvykęs, "Gintaras" 
pagalbos pirmininkas, jar! kimas“. Ypatingas dėmesys nori savo meną parodyti ir kLI> kuituros
vėliau Bostone Tafts univer- l ”
siteto atominių tyrimų labo

sis šventę reklamuoti 
vių ir kitų tarpe. išleista Pranešėjo 6 nume

riai, perredaguoti sąjungos 
įstatai, sumanytas ir iau ge-

• gatvio ir taip smarkiai susi- į 
trenkė galvą, kad nuvežtas 
į ligoninę po poros savaičių 
mirė. Jis paliko liūdinčią 

ir Kanadoje brolio

ratorijos darbuotojas, dau
gelio veikalų ir mokslinių 
straipsnių autorius...

Atleiskite, tai dar ne vis
kas. Mes praleidome nepa
minėję dar vieną svarbų šio 
garbingojo profesoriaus, šio 
kieto žemaičio ir lietuvio il
go ir našaus gyvenimo mo
mentą, kurio tikrai negali
ma užmiršti.

1941 m. jis buvo Lietuvo
je rusų bolševikų areštuotas, 
kalintas ir, karui prasidėjus

... rokai pastūmėtas sąjungos; .
. ------------------ , v k^k^S ^t^J08 Paru°šinio reikalas. - ma

pasi- Kanados vakaruose gyve- pnmininkes di. Manjos Ra- padaryta savišalpos fondo. .
1AV- nantiems lietuviams. ; mūnienės pranešimu. Vals- U2Uamazffa paskelbta nario I Vykdant jo seniai žinomą;

uždarbio anketa, sušaukta' nor?’j?s ^yo nuvežtas į To-1 Kama 
ronto ir palaidotas salia sa
vo brolio.

Velionis buvo

bus kreipiamas i šio
reiškimo suderinimą JAV- nantiems lietuviams.

! Valdžios pašalpa tėra tik 
Be šio bendro pokalbio,'trečdalis reikalingos kelio- 

numatyti ir atskiri pokalbiai nei sumo?' An^. trečdali y- 
radijo ir spaudos darbuoto- ia Pasn5z§ sudėti patys gin-
jams. Jie vyks lygiagrečiai

Į Juose norima sudaryti pro- 
| gos specialistams išsikalbė
ti jiems rūpimais klausimais.

tariečiai. Trečią trečdalį rei
kės surinkti kitu būdu.

pr;
tybinio Kanados muziejaus 
vadovybė nutarė rengti ne 
vieną, bet dvi lietuvių tauto
dailės parodas.

Viena jų bus atidaryta 
1972 m. sausio mėnesį To
ronte. o iš ten keliaus Į kitus 
didesnius Ka; ados miestus. 
Antroji bus surengta Yals-

anketa, 
žurnalistų konferencija Ta
bor Farmoj, paruoštos nario 
kortelės keliomis kalbomis.' 
ir kt.

PENKTIEJI METAI, Kip
ro Bielinio, 592 puslapiai, 

dO•••••••••• • ••••» • " • t

Be tos apžvalgos, S

pareigin
gas žmogus, apsiimtus dar
bus stropiai atlikdavo, todėl 
ypač SLA kuopa ir klubas

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio atsiminimai, 416 
psl., kaina....................$2.00

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 ^sl., kai
na ............ .................. $2.00

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr- P. Kalvaitytės-Karveiie-
nės, 360 psl., kaina . .$3.50.

SIAURUOJU TAKELIU, 
K. B. Kriaučiūno, 178 psl., 
kaina .............................. $2

ATSIMINIMAI APIE 
įJUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė- 

1 lės Liūdžiuvienės, 88 psl., 
kaina .............................. $1,

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra

polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina ............................... $5.

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA, R. Skipičio atsimi-

Pranckūnas rašo įspūdžius PasiJus netek« vertin«» na’Ansambliui globoti yra 
sudarytas komitetas, kuriam 

Radi jo ir spaudos darbuo- pirmininkauja J. Šiaučiulis, tybinio Kanados muziejaus 
tojai prašomi nevėliau kaip ^B Montrealio apylinkės iž- folklorinio skyriaus patalpo- 
iki rugpiūčio 20 d. oranešti, dininkas, nariai — A. Jau- se skyriaus atidarymo pro- 
ar tokių atskirų pokalbių gę^s» D- Kerbelytė, A. La- ga. Ji nebus jungiama su 
pageidauja, ar žada juose pinas> L Lukoševičienė ir P. kitų tautybių paroda. 

Rudinskas.
NEW YORK, N.Y.

Komitetas kreipsis i lietu-
vių visuomenę, prašydamas. Jonas Pakalba su žmona,

dalyvauti ir kokie klausimai 
turėtų būti jų darbotvarkėj

su ilga politinių kalinių ko-;kejjamj Prašoma pasiūlymų
lona varytas į Rusijos gilu-j jr pagrindinės temos reikalu
mą. Ir prie Cervenes enka-
vedistų masinėse žudynėse' 
šaudytas... Išlikęs gyvas tik 
po lavonais...

Taip jam okupantas atly
gino už lietuvišką kultūrinę 
veiklą, už mokslinį darbą, už; 
mokslo veikalus.

Susitikimo pradžia rugsė-i 
jo 18 d. 1 vai. popiet, pabai-j 
ga — rugsėjo 19 d. pavaka- i

nuoširdžios paramos.

Ruošiamės 17-jai lietuvių 

dienai

i dukterimi ir dukraite, pra- 
' leidę atostogas Kennebunk- 
■ pore, Me., jau sugrįžo namo.

iš Tabor Farmos, A. Nakas ( 
apie konkursą laimėjusį šū-( 
kį "Ir vienas lietuvis yra į 
Lietuva", V. Selenis nagri
nėja anketos duomenis. ra-| 
šoma apie žurnalistų trečią
ja konferenciją ir vra dau- 

; giau Įvairios žurnalistus lie- 
į čiančius medžiagos, dail. J.
1 Paukštienės karikatūrinių 
piešiu ų. nemaža nuotraukų
ir t.t. Palyginus šį numerį su j Atsiminimus visuomet į- 
pirmuoju, matome didžiau-!domuskaityti, todėl siūlome 
šią skirtumą. j įsigyti šias mūsų žinomų

žmonių gyvai parašytas at-

no.
Jis buvo ūkininkas, kilęs 

nuo Keturvalakių.
Luckienė

LABAI jDOMOS 
ATSIMINIMAI

re.
j Septynioliktoji Kanados 

Apie dalyvavimą prašo-’ diena šiemet bus
Padėkos dienos savaitgaly i e

BUV. GUBERNATORIUS 

KALĖJIME

VYT O VTV’nVTAcfl vVl ma, pi aiiccii irvi 1 n-en ta 1 zl I UghCJV JL U.

duomenys reikalingi nak- i
Federalinis teismas buvu-' 

spalio 9 ir 10 dienomis St. S1- yy Virginijos gubernato-

Matulaičio senelių na- 
muoss profesorius Ignas 
Končius.... Tiesa, čia gerai 
globojamas, prižiūrimas, ar-į 
timųjų aplankomas, visų 
gerbiamas. Bet už pečių — 
jau 85 metų ilgas ilgas ke
lias. Į jį atsigrįžus, jau nebe
matyti nei drauge kadaise
keliavusio prof. Stepono1 Ohio, 44^3, teL 216-932- 
Kolupailos, nei Viktoro. į 9944 
Vaclovo ir Mykolo Biržiškų,! 
nei visos eilės kitų buvusių1 
artimų kolegų ar visuomeni-

vyniu ir maitinimo reikalam j Catharines. Ont. Ją rengti riu Williamą Baroną nutei- 
' apsiėmė Lietuvių Bendruo-1 kalėti 12 metų irsumo-,-' 
menės apylinkės valdyba. kėti $50,000 už kyšio davi-j 
Tai didelis darbas, bet ne- mą prisiekusiųjų posėdinin- 
bus sunku jį įveikti, jei visi ka (jurie-) pirmininkui. Nu- 
ateis į talką. baustas 12 m* tų kalėti ir ky-

.. . T. , . šį paėmęs pirmininkas.Sitai kolonijai Lietuvių * 
diena nėra naujiena. Jau dvi----------------- ----- —- —

tvarkyti.

Visais reikalais prašoma 
rašyti PLB centro valdybos 
vykd. vicepirmininkui šiuo 
adresu:

Dr. Antanas Butkus. 2370 , .
Canterbury Rd., Cleveland, tok?as svenles I

Anuomet sunkumų buvo Uz nosies 
dėl salės — reikėjo naudotis vedžioja.

nės veiklos bendradarbių.

Laiko ir erdvės toliuose 
nebeįžiūrima ir jo taip karš-

LYNN, MASS.

GE atleidžia darbininkus

Valdžiai ir privatinėms 
bendrovėms suma-

vis dar mylima“spaivingo'ji įz,nus sprausminių lėktuvų 
Žemaitija, nei jos Purvaičių V ^sakymus General 
kaimas su ana reikšminga E,«ctrlc bendrove, kur, tuos 
1886 metų liepos 31 dienos ™p™? «amin?' ^azma! 
gimimo data, tėvų įrėžta ap-! F c urbimnkų .. . ...., 
valių rąstų svirno sienojuje.

tai mylėta ir lygiai karštai Įėktuvu

ir darbininkų skaičių. Vienį 
Lynne ir Everette atleidžia
ma 3,000 darbininkų.

Visa tai taip nepaprastai 
toli 85 metų eisenoje, bet ir(,. , , , ,
taip nepaprastai arti šir- b>« buvo daug, o dabar tas 

1 i skaičius dar žymiai padidės.

Lynne ir taip jau bedar-

Pranešėją redagavo Vyt. 
, Alantas, administravo V. 
į Selenis. (31532 Groesbeck 

(M97) Hwy, Fraser, Mich. 
48026). Kaina $1.00.

siminimų knygas:
I MES VALDYSIM PA
SAULI, parašė L. Dovydė
nas, I tomas 268 psl., II to
mas 248 psl. Kiekvieno tomo ' nimų II tomas, 476 psl.. kai

na $7.00.
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus 
atsiminimų (1918-1940) V 
tomas, 295 psl., kietais vir
šeliais kaina $3.75.

To paties autoriaus tomas 
VI kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

kaina $4.00.
Į GRJŽIMAS f LAISVĘ, 

Paragink savo pažįstamus Stefanijos Rūkienės atsimi- 
išsirašyti Keleivį. Jo kaina nimų II-sis tomas, kaina 
metams $7.00. kietais viršeliais $6.00.

ne tik jaučius

ju skaudaus liūdesio valandose reiškiame nuoširdžiausią 

užuojautą ir kartu liūdime.

J. K i z. nis. A. Mačionis, A. A eA^ivnas

Kauno pilies griuvėsiai

AR TURITE NAUJAUSIĄJĄ

POEZIJOS IR PROZOS keturių autorių plokštelę?

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

Plokštelę neseniai išleido "Lietuvių Dienos".

STEPUI PAKNIUI

Teklei, motinai lėtai, bro- 

Juozui ir Jonui, ju šeimom bei giminėm

mirus, jo žmonai

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

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
I (apie Salomėja 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,—
1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juoza« Švaistas, 325 
psl., kaina minkštais virše

I liais $2.50. kietais $3.75.



Puslapis ketvirtas Nr. 30, 1971 m. liepos 27 d.

Iš pavergtos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

VISI GERIA — IR AŠ 

GERIU

Girtuokliavimas okupuo-

randa vaiku, nesugebančių 
mokytis dėl savo ribotų pro
tinių gabumų, valios stokos, 
nemokėjimo susikaupti. Ir 

toje Lietuvoje "tiek paplitęs, | šios blogybės, teigia moky- 
kad šiam klausimui laikraš- ^oja, dažniausiai esti alko- 
čiai skiria kartais kelis h°li° padariniai, 
straipsnius viename numery
je. Komjaunimo organizaci- Nurodomas pavyzdys ber-
ja girtuokliavimui, nusikals- kurio tėvai buvo nor-

. . . • . .v molno nnt voratamumui (abu giminingi) 
praėjusių metų rudeni Vil
niuje buvo sukvietusi net' 
plenumą.

malus žmonės, bet... vare 
naminę ir patys, matyt, ne
mažai gėrė. Berniukas pra
dėjo protauti, bet neturėjo 

j jokios valios, neįstengė su-
Čia keli būdingesni Komj. telkti dėmftiio- K,itas tos %

Tiesoi <236 nr.) paskelbti i ™os,sunu?. 7?^:
• j. 11- k „ - • tis. buvo išvežtas i protiškaigirtuokliavimo bruožai Lie- , .... . . , * t ,= , - atrinkusiųjų mokyklą, o tre-
m°Je’ čias sūnus buvo protiškai

Veiksmas vyksta ”UŽ visai nenormalus, 
taiką“ kolchoze. Vilniau:?
rajone. Brigadininkas P. Bo
runovas. pasigėręs sumušė 
paauglį, smogė lazda jo tė-!“?* 
vui, jų namuose iškūlė visus 
langus. Nors Borunovas — 
kriminalinis nusikaltėlis ir 
jau buvęs teistas, bet... jis 
visvien buvo paskirtas kol
chozo brigadininku. Teismas 
jį griežtai nubaudė, bet... 
kolchozo susirinkimas 27 i-

Tokį feljetor.ą, kuris visiš
kai atitinka gyvenimo tik
rovę šių dienų Vilniuje, pa
skelbė Komjaunimo Tiesa. 
Laikraštis aprašo traumato
loginį punktą Vilniuje. Ko- 
munarų gatvėje, kur paten
ka sužeistieji piliečiai ir... 
dažnu atveju girtuokliai.

Tos ligoninės vyr. gydyto
jo V. Baltaičio duomenimis, 
per vieną dieną ligoninė pri
imanti po keliasdešimt gir
tų. o per metus — tūkstan
čius. Vidutiniškai šiokiadie
niais iš visų patenkančių į 
ligoninę kas dešimtas—gir
tas, poilsio dienomis —kas 
trečias, per šventes ir atlygi
nimo dieną — kas antras. 
Esą, tie girtuokiai — ligoni
nės rykštė, personalo bėda, 
valstybės išlaidos.

(ELTA)

Ten viskas eina, kaip 

sviestu patepus

BRONYS SAVUKYNAS

Apie mūsų vardus
Čia iš ''kultūros Barą*' pespausdinamas Lietuvos kai 

bininko Bronio Savukyno straipsnis turėtą ne tik filo 
loginiu atžvilgiu sudominti kiekvieną vardo ir pavardės !

Knygos 
j aunimai

LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas,

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

SAUKUS PENKETUKAS.! MATUKĄ,
savinink,. Jis dar mums primena liūdną fakų, kad lao Į mokytiniam

metu, kai okupuotoje Lietuvoje rūpinamasi lietuvišką
sėliai, kaina............. $3.50

Keista, bet, pasak auto
rės. Lietuvoje beveik visi 
mano. kad be alkoholio iš
siversti negalima. Ji klausia: 
ar galima rasti kitokių bū
dų, argi visi savo sunkumus, 
nusivylimus turi skandinti 
alkoholyje?

Mokykla draudžia moki
niams vartoti alkoholį. Ta-

.... ...... čiau tikrovė kitokia. Ap-
ganotimų vardu kreipėsi l klausus 76 aštuntokus, pa- 
\ ad Aukščiausiąjį teismą, Į kad iš jų alkoholi-
noi ėdamas apginti nusikal- gėrimų yra ragavę 47,

Liepos 14-15 dienomis 
Vilniuj buvo susirinkęs Lie
tuvos parlamentas — vadi
namoji Aukščiausioji Tary
ba. Joje visi darbai ir nuta
rimai vyko, kaip sviestu pa
tepus.

Pradėjo seniausias narys 
K. Liaudis, pirmininku iš
rinktas A. Barkauskas (cnt. 
komiteto sekretorius), jam 
išrinkti 4 padėjėjai, minist-

mų gėrimų yra ragavę
neragavę 29. Dauguma gė-

, rę per šventes, ypač per
•K;.a> vaizdas Kalvelių Naujuosius Metus. Iš 76 de-

vid. mokykloje tau) pat] Vil-į . k] ; mokini _ 71
maus raione. 10-sios klases *• ,,, • - • „,. i • - z -i . ragavęs alkoholiniu gėrimų,mokmvsBarkovicius (aišku,; *,, . ,. . - ' . ’: 30 — degtines. Desimtosetaip pat ne lietuvis) apsivo- ,, - n K , -. , . , -\ S t i klasėse iš 67 alkoholiniu gege. dvejus metus girtuoklia- - , m • „„ ku, * i . v rimu ragavę 63, vienuolik-vo, buvo patrauktas bau- , %, - * „ ’1 ! tose klasėse ragavę visi 49...dziamojon atsakomvben. , - - „„„„. . /. . . Gėrimo motyvai visur panagei mokytojai, nei mokiniai .... __
nereagavo, tik įsikišus or sus: visi geria — ir as genu.

ganizacijoms, jį pašalino iš 
komjaunimo.

Alkoholio nuvainikavi
mas, teigiama. — nelengvas

rp -j D i-J darbas. Daug priklauso nuoTrecias vaizdas: Bukiskni! . f 1 , . x, . 4. v -i i 11 • i tėvu. Mokvklose būtina pro-kaimo technikos mokykloje! - , - . „ , r c:,-.L. i i - • 4. > naganda prieš alkoholi. Siu-vagystės moksleivių tarpe, . - t, inrniloma prisiminti musų liau-virto dažnu reiškiniu. 19/0 1 5.dies gražiuosius papročius, 
vakarones ir kt., skiepyti 
naujas linksminimosi ir po-

metais trečdalis šios mokyk 
los auklėtiniu pateko i vadi-Į 
„amą,? blaivyklą-taigi jie J t,.a(iici- nes 
girtuokliavo. | (is ,.y dienųJLietuvojeiš tik-

Ir vėl: nors Vilniuje ir > «« esanti nejauki.
Kaune alkoholiniai gėrimai 
pardavinėjami nuo 11 va
landos, tačiau kam teko bū
ti Vilniuje ar Kaune 8-9 vai. 
ryto. kiekvieną kartą gali
ma matvti žmones su darbo,. . , , ...baudos, arba baudžiama pi-

1969 m. vasario 26 d. bu
vo paskelbtas įsakas, kuriuo 
už alkoholinių gėrimų par
davimą nepilnamečiam „tu
ri būti taikomos drausminės

rūbais... visiškai girtutėliu 
Taigi, darbininkai pasigeria 
dar prieš darban eidami. 
Krautuvės nesilaiko įstaty
mų, nes sugeba degtinę par
davinėti ir prieš 11 vai.

nigine bauda iki 50 rublių“.
Kaip skelbia Komj. Tie

sa, svaigalus pardavinėjan
čios krautuvės jais vis aprū
pina nepilnamečius ir pa
auglius. Pernai lapkričio
mėn. Vilniuje patikrinus 13 
parduotuvių, paaiškėjo, kad 
šešiose paaugliai galėjo nu
sipirkti vyno ir degtinės.

Pasirodo, kad prekybos 
vadovai dar nėra išsiaiški-

Kaip pažaboti girtavimo 
blogybę? Dėl to spauda 
skelbia įvairių pasiūlymų: 
pvz., išduoti "vilko pasą“, 
daryti įrašus pase ar darbo 
knygutėje, leisti įstatymus, 
kuriais darbininkai būtų dis
kvalifikuoti už girtuokliavi
mą darbo metu ir t.t. Be to, 
yra įstatymų, bet jų nesilai
koma ir dažnu atveju kalti
ninkai nepatraukiami atsa- 
komvbėn.

♦ * *

Tarybinio Mokytojo (nr.
34 1 laikraštis, nurodęs, kad 
„paskutiniu metu turi ten
dencijos plisti alkoholio var
tojimas“. pažymi, kad gir
tavimo pasekmes ypač jau
čia mokykla, nes. pasak str. 
autorės mokytojos Genovai
tės Andrašiūnienės, beveik
visi vadinamieji „sunkusi nius okup. Lietuvoje skel- 
vaikai“ yra girtaujančių šei-* biami ir feljetonai ir tikrove 
.mu. Buto is daugiau atsi j/ersunkti niūnis pranešimai,

nę, jog Lietuvoje veikian
čiais įstatymais leidžiama 
pardavinėti svaigalus tiktai 
tiems, kuriems sukako 18 
metų. Be to. kaip teigiama, 
vynas nepilnamečiams par
davinėjamas be jokių apri
bojimų vaisių bei daržovių 
krautuvėse.

Būdingos ir tų pardavėjų, 
paaugliams pardavinėjusių 
Vilniuje degtinę, pavardės: 
Galina Kuznecova. Zinaida
Andriejeva ir pan.* * *

Apie alkoholizmo reiški-

vardą gilesniu pažinimu ir ju išsaugojimu, čia, išeivi
joje, patys lietuviai, niekieno neverčiami, savo vardus 
ir pavardes nutautina, išvirsdami visokiais Shmullais, 
Plekais, Hershelliais ir Pizzeronnais. Toks savo vardą 
ir pavardžią nulietuvinimas šiandien negali būti patei
sinamas jokiais patogumo sumetimais, o terodo tik sa- 
mimi pasitikėjimo stoką, menkavertiškumo jausmą ir 
vergišką taikymąsi prie minios. Jeigu toks pavardžią 
ir vardu keitimas dar gali būti atleistinas senajai mūsą 
išeivių kartai, kuri čia turėjo kurtis sunkiausiose sąly
gose ir svetimąją ujami, tai naująją ateivių vadinama
sis pavardžią "susiamerikoninimas" tėra tik vieša ją 
gėda, nes tai reiškia ir ją dvasinio !nutautimo žymę...

Kel. red.

jaunimui, parašė J. Švaistas, 
kaina $3.

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

ŽVILGSNIS Į PRAEITI, 
K- Žuko, 476 psl., kai
na .......................................  $5

POPULAR LITHUAM- 
AN RECIPES- parašė Juzė 
Daužvardienė, kaina $2.50.

LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, II

. T ... . ■ omas, redagavo Bernarda*Ginlare Ivaskiene, Braz(Įžioni, ir Benys Bab.

BALTASIS STUMBRAS, 
premijuota apysaka, pa
rašė
133 psl., kaina $3.60.

TINTARĖLĖ, J. Narūnės 
iliustruota pasaka, 24 psl.
kaina .......................... $1-

fa pati anglų kalba, .. $.1.

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

GINTARO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug ilius 
tracijų, 64 psl., kaina $1.80

ŽAIŽARAS, D. Čibo pasaka 
mažiesiems, teisybė dide
liems. Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina .................. $1.50.

MURKLYS, A. Giedriaus 
| apysaka, 130 psl. kai

nai .. ••••«•••.... «•••••.. $1.80.

PATARIAMA ĮSIGYTI

šias K. Barėno knygas:
Tūboto gaidžio metai,

premijuotas romanas, 438 
psl., kaina minkštais virše
liais $3.15, kietais $3.75.

Atsitiktiniai susitikimai,

216 psl., kaina minkštais vir
šeliais $2.50.

Senovėje visos tautos vardą pasidarydavo kiekvie
nam įvardijimo atvejui. Kinai ir kaikurios kitos Azijos 
tautos ir dabar neturi pastovaus, tradicinio vardyno: var
das pasidaromas, kai tik jo prireikia; ten nėra tradicijos 
duoti vaikui jau žinomą "vartotą“ vardą. Tačiau vardų 
daryba (nei senovėje, nei dabar) nėra tokia absoliučiai 
laisva kūryba; ir dirbtiniai vardai tam tikru laipsniu yra 
dėsningi dariniai, nes vardų daryba visuomet yra sąlygo
jama ne tik kalbos morfologinės sistemos ir žodžių dary
bos dėsningumų, bet ir įvardijimo logikos, diktuojamos 
socialinių ir moralinių (arba religinių) normų, visuome
nės mąstysenos.

Jau ir senovės indoeuropiečių vardynai buvo iš dalies j 
rų pirmininkas J. Maniušis; tradiciniai ir iš dalies dirbtiniai: vardų vis dar buvo da- į KREGŽDUTĖ, I dalis (va- 

• pranešė, kad ministrų kabi- romasi naujų, bet buvo susiformavęs ir tradicinis, iš kar-• dovėlis) parašė A. Rin- 
. netas atsistatydina, Antanas i tos į kartą perimamas jų sluoksnis. Tautinius vardynus j ’ ’ —
j Sniečkus pasiūlė ir jam at-' apribojo ir stabilizavo krikščionybė, kurioje ilgainiui įsi-į 

šventųjų kultas; buvo sukurta krikščioniškoji ono-j 
mantija — paprotys šventojo vardu linkėti vardijamam'
asmeniui būti panašiam į savo patroną. Palyginti per 8’anio» 55 psl. kaina $2.00. 
trumpą laiką šventųjų vardai išstūmė iš vartosenos senuo-! .» - pi- v •
sius tautinius vardus nes bažnyčia, reikalaudama krikš- į- “ ^scenos vlizdebat 
tyti naujagimius, diktavo liaudžiai ir vardus. Nusistojo kaina $2
griežtai ribotas vardynas. Iš senųjų tautinių Europos tau-,
tose teišliko vartojami tie vardai,, su kuriais atsirado šven- Diena prie ežero, Aloyzo 
tųjų ar palaimintųjų. Be to, krikščionybė, kilusi Mažojoje Barono eilėrščiai mūsų ma- 
Azijoje iš judaizmo, išplatino Europoje ir biblinius — žiesiems, Nijolės Vedegytės- 
semitų (hebrajų ir aramėjų) vardus, kurie su keletu grai- Palubinskienės iliustracijos, 
kiškų vardų ir sudarė pirmąjį, dar negausų krikščioniško-. ^0 Ps^-’ kaina $3.00.
jo vardyno sluoksnį. Vėliau krikščionybei išplitus po visą' TĖVIŠKĖLE As REGIU 
Europą, krikščioniškasis vardynas pasidarė intemaciona- j jmsryS 49 pSi kaina $1 * 
linis ir drauge eklektiškas. Į jį įsiliejo romėnų (vėliau visų
romanų), germanų, keltų, slavų ir kitų tautų vaidai.

niušiui vėl sudaryti naują 
kabinetą, jis jį sudarė ir at
stovai patvirtino. Taip pat 
A. Sniečkui pasiūlius "pre
zidentu“ — Aukščiausios 

1 Tarybos prezidiumo pirmi
ninku — paliktas Motiejus 
šumauskas ir jo padėjėjais 
patvirtinti J. Vildžiūnas, J. 
Kuzminskis ir S. Naujalis 
(sekretorius). Sudalyta 11 
nuolatinių komisfjų, kiekvie
noje apie 20 narių. Pav., už
sienio reikalų komisijai pir
mininkauja Tiesos vyr. re
daktorius A. Laurinčiukas, 
plano ir biudžeto — Ekono
mijos instituto direktorius 
K. Meškauskas, įstatymų su
manymų — Mokslų akade

kūnas,
$2.75.

119 psl., kaina

Rimai ir Nerimai, Vaiž-

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

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

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir Šlapoberskis,apie 
27,000 žodžių, 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliška* žo
dynas, Viliaus Peteraičio. II 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl.. kaina 87.00.

Testamentaieilėraščiai, parašė Pranas

Gedimino sapnas ir Nerin- Įsigykite teisininko P. Šulo

dai jau XV-XVI a. visai išstūmė iš vartosenos senuosius Sa, eiliuotos pasakos ir le- jaromj testamentai“ Tai la- 
. lietuviškus vardus. Keletą šimtmečių Lietuvoje tebuvo gendos, parašė Jonas Valai- naU(jjnea informacijų 

mijos sekretorius V. Niunka’ vartojami vien krikščioniški vardai. Tiktai XIX a. pabai-; ^s’ karna $2.25.
h‘ t.t. j gos nacionalinis sąjūdis ėmė propaguoti senuosius lietu-

Buvo ir diskusijos... į viškus vardus; nuo tada imta darytis ir visai naujų vardų.
sedž™ am tWelkej0 tnjų P°’i Dabartiniame mūsų vardyne pagal kilmę ir tradicijos' Valaitis,'kaini $i.50~

z .. ., . j senumą galima skirti keletą sluoksnių. Jų apžvalgą prade-!
a\P ega ima 1 enai, j gjme nu sen„jų lietuvišku vardu, nes tai seniausias mūsų! 

kur viskas uz to parlamento 1 ■« , 7 - ‘ ' 1
pečių jau nutarta ir sutarta1 v ai dyno sluoksnis.
ir belieka tik tuos nutarimus, Senieji lietuviški vardai, dabar vėl

Lietuvoje su krikščionybe įsigalėję krikščioniški vai -!

knygelė norintiems sudary- 
Jonukas keliauja, pasaka, li testamentą Ten yra ir tęs, 

pagal Kanapnickienę parašė tamentų pavyzcizių. Jos kai-

Laumė Daumė, eiliuota 
! pasaka vaikams, gausiai i-

gai-siai pakartoti, užgirti ir j gana populiarūs (pav. Telšių raj. 1966 m. jais pavadinta 
pridėti antspaudą. Tam gi 1 31.3% naujagimių), iki krikščionybės įvedimo (1387-1413 
daug laiko nereikia. Tokiai m.) ir kurį laiką po to vartoti kaip asmenvardžiai (t. y. 
yra "aukštesnioji demokra-Į vieninteliai žmogaus vardai, nes pavardžių nebuvo). XIX
tija“, kur joks atstovas ne
turi jokios galimybės pa
reikšti savo atskirą nuomo
nę ar nesutikti su daugumos 
nutarimais. * * *

Mandatų komisijos pir-1 
mininkas P. Griškevičius 
pranešė, kad rinkimuose da
lyvavo 2,058,522 rinkėjai, 
tai yra 99.92% visų rinkėjų, 
kad buvo išrinkta 300 atsto
vų. iš jų 97 moterys; 203 
partijos nariai arba kandi
datai ir 97 nepartiniai. (Jie 
visi buvo parinkti partfjos 
centro komiteto ir duoti rin
kėjams balsuoti. Kandidatų 
tebuvo tiek, kiek reikėjo iš
rinkti).

PIGI, BET VERTINGA 
DOVANA

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

a. prasidėjus nacionaliniam sąjūdžiui, jie buvo imti vaito
ti jau kaip vardai. XIX a. antrojoje pusėje jų pasitaiko 
dar tik tautiškai susipratusių inteligentų šeimose (pvz., 
kalbininkas ir tautosakininkas Jonas Juška savo sūnų pa
vadino Vytautu 1870 m.), nors bajorų sulenkinta šio var
do forma Witold vieno kito jau vadintasi ir XIX a. pirmo
joje pusėje. XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje, kylant 
tautiniam susipratimui, vis daugiau imta vartoti ir lietu
viškų vardų. Pirmiausia paplito kunigaikščių vardai: Al
girdas, Gediminas, Kęstutis, Mindaugas. Vytautas, Birutė 
ir kt. Ilgainiui lietuviškų vardų, parinktų iš istorijos šalti
nių, paimtų iš pavardžių ir vietovardžių, kalendoriuose 
ima rodytis vis daugiau. Tokį senojo lietuvių vardyno re
nesansą, matyt, lėmė ne tik tautinės reprezentacijos su
metimai. bet ir tai, kad lietuviški vardai skambesni ir tau
resni už daugelį tradicinių krikščioniškų.

Tiesa, kaikas dar vengia vardų, sutampančių su pa
vardėmis. tokių, kaip Mažvydas, Sirtautas, Visgirdas, Go- 
tautas, Liaugaudas... Vengti jų nevertėtų. Juk beveik viso
se indoeuropiečių kalbose dauguma pavardžių yra kilu
sios iš vardų, ir niekas nėra tikras, kad jo vardas nesutam-

liustruota. parašė Stasė Pe
tersonienė, 63 psl., kai
na $4.00.

Imkit ir skaitykit!
LIETUVOS ISTORIJA 

Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė,
114 psl., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta
Kaina ................................... $6.
Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su įdo
mumu skaitys ir suaugusieji

NEPRIKLAUSOMOS LIE- 
PUVOS PINIGAI, Jono K.

Kario, 225 psl., kaina $5. i 
RAŠTAI — STRAIPSNIAI ‘

Imkit ir skaitykit 

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 cpntai.

ATSIMINIMAI, parašė Juo 
zas Lžūdžius, 246 pusią 
piai, kaina..........$3.00

Juozą* Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuota:

Įsigykite

ką tik išėjusią

Jurgio Glaudo* 
knygą

Simas

pa su kokia pavarde. Štai ir Lietuvoje yra pavardžių Au-j romanas, 205 pusk, kaina 
gustina*, Aleksa, Jonis, Leonas. Vitas, bet dėl to juk neat-į $2.50.

Joje beletristine forma pa
vaizduota Simo Kudirkos 
tragedija Vigilant laive. Tos
knygos kaina 3.00. Ją gali-

sisakoma tokių pat vardų. Vokiečiai turi pavardes AI- VYNUOGĖS IR KAKTŲ- te gauti ir Keleivio administ- 
brecht, Hermanui. Rich(h)ard(t), Walter, bet jos ne kiek SAI, Juliios Švabaitė<? ei. •• • 
netrukdo tokių pat vardų populiarumui Į lėraščių rinkinys, 96 psl., raeiJOjt'

_ (Bus daugiau) _  • kaina $2.00,



•p LZ sodaų 12.61 08 *JN KELEIVIS. SO. BOSTON Puslapis penktai

w>

Pasikalbėjimas ri 
Maikio su Tęva

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

kingi valstybių vadai. Ne tik 
Amerikoje, bet ir Europoje 
girdėti nuomonių, kad tokia 

j trijų galingiausių pasaulio Britanijos darbo

DARBIEČIA1 NESUTARĖ VARTOTOJŲ APSAUGOS 

DĖL EUROPOS RINKOS

partija

ĮSTATYMAS

Tikimasi, kar... . ... , _ -------- ------------ r—artimu lai-
yalstybių sąjunga galėtų bu- su:aukė specialią konferen- ku bus priimtas Įstatymas, 
ti vienintelė apsauga nuojcjj^ Įstojimo i Europos skirtas ansauemti nuo n 
pražūtingų karų. Dabartinis. Bendrąją rinką klausimui
Indokinijos karas iržydų suapsvarstyti. Buvo pasiūlyta 
arabais rietenos aisKiai pa-j rezoliucija prieš Įstojimą, 
rodo, kad laisvos nepritilau-; jJet konferencijos dauguma 
somos tautos negali be karų H atmetė. Todėl klausimą______ a.? ir_ 1 ___1--- I v - csugyventi. Kad džiunglių 
keturkojai piauna vieni ki
tus. tai dar nieko nepadary
si, nes jie neturi proto. Bet 
žmonės juk protingi padarai 
ir, rodos, galėtų savo santy
kius taip sutvarkyti, kad ka
riauti ir žudytis nereikėtų. 
Juk vietos žemės paviršiuje 
pakanka visiems; ji galėtų 
būti ir derlingesnė, jeigu 
žmonės galėtų ramiai ją 
dirbti.

— Čia. Maiki, galėtų bū
ti nemaža teisybės, ba ir 
mūsų Lietuva negalėjo gra
žiai su Lenkija sugyventi, 
kai abidvi buvo nepriklau
somos; visada buvo karo 
stovis, vieni prieš kitus sto

spręs partijos suvažiavimas. 
Kuris šaukiamas spalio mė
nesi.

Įstojimo šalininkai aiški
no, kad dalyvavimas rinko
je padidins Britanijos eks
portą. duos britams stipres
ni balsą ir didesnę Įtaką, 
sprendžiant Europos reika
lus. '

O priešininkai tvirtino, 
kad, Įsijungus i Europos 
Bendrąją rinką, nusmuks 
gyvenimo lygis. Britanijoje 
pakils kainos, padidės be
darbių skaičius. Britanija 
tapsianti priklausoma nuo 
kontinento malonės.

Pats partijos vadas Wil- 
j sonas aiškino, kad jo vado-

kirtas apsaugoti nuo nelai
mių ir pavojų Įvairių pro
duktų vartotojus. Tam rei
kalui būsianti Įsteigta spe
ciali žinyba, kuri fabrikų 
išleidžiamus reikmenis pa
tikrins ir turės teisę juos 
leisti platinti ar sulaikyti. Ši
tam Įstatymui pritaria abi 
partijos ir administracija, 
nes dabar daug tokių gami
nių yra užplūdę rinką ir su
daro dideli pavojų ne tiktai 
vartotojų sveikatai, bet ir jų 
gyvybei.

Jau nekalbant apie neti
kusiai pagamintus maisto 
produktus, kuriuos dėl jų 
kenksmingumo sveikatai y- 
ra reikalinga atšaukti iš rin
kos, turime ir daugybę kitų

Ką dabar darys 
Čang Kai-Šekas?

Tai klausimas, i kuri atsa- ’ Pagal šiuos „praktiškosios 
kymus dabar spėlioja pa- išminties“ atstovus, atrody- 
saulinė spauda ir Įvairūs po- tų, kad čiang Kai-šekas tu-
litikos "ekspertai“.

Akivaizdoje JAV pasiry
žimo pagerinti santykius su 
komunistine Kinija. Tauti
nės Kinijos — Formozos —

rėtu susitaikvti su savo liūd
nu likimu, palaidoti visas 
viltis išlaisvinti iš komunis
tų jungo Kiniją ir tik pasi
tenkinti amerikiečių prime-

padėtis tikrai tragiška, nes tama ekonomine parama, 
ji iki šiol tesilaikė tik Ame- kol ta sala dar nėra prijung- 
rikos karine, ekonomine ir ta prie komunistinės Kini- 
politine parama. O kas bus jos.
^a^ai ’ Bet A. Dibble pabrėžia,

Nors prezidentas Nixonas kad Čiangą geriau pažĮstan- 
savo kalboje ir pabrėžė, kad tieji nemano, kad jis ims ir 
gerinamų santykių su raudo- nulenks galvą bei leisis di- 
nąja Kinija sąskaiton JAV džiųjų valstybių biznio de- 
savo senų draugų neišduos, rybose lengvai parduodamas 
bet žurnalistų i tai žiūrima net ir už materialines gėry- 
tik su gailia šypsena. Ka- bes. Jis esąs principo žmo-

daiktų, kūne sūdai o didelį ^angi Kinijos komunistu nu- gus, per ilgą amžių 
pavojų. Pav., yra moterų kv dinps knvni«

ėjo atkišę šautuvus. O da- j vduta vyriausybė pritarė i- ■ gų; yra

— Sei, Maik, ar jau vai- mūsų valdžiai buvo labai
gei čap-sui? 1 skaudus politinis smūgis, ii

Ne nevalgiau prezidento populiarumas— Ne, nevalgiau. . I smarkiai krito> Valdančioji
— Nu, tai pradėk ragauti? partija labai susirūpino.
— Man tas valgis nelabai' kad nepralaimėtų busimųjų

patinka, tėve. • rinkimų. Todėl ir buvo su-
i galvota prezidento kelionė

— Bet dabar turės patik-j . .
ti, Maiki, ba čap-sui bus ge-} į Beniną. Ir jis pats ją pa-j 
riausia Amerikos patrova. i P?r televiziją. Ta
Jes, ne steikas bus pirmoj! ^uv0 t^kia staigmena, tokiu 
vietoj ir ne itališki makaro- sensacija, kad kraštas pa
nai, ale kinietiškas čap-sui.
Pradžią padarys pats prezi
dentas. Ar nežinai, kad jis 
ruošiasi važiuoti Į Pekiną?

— Kas čia to nežino:

miršo visą Vietnamo politi 
ką. Prezidento populiaru
mas buvo tiek išpūstas, kad 
jeigu dabar būtų rinkimai 
jis. be abejo, švilpdama!

tė- juos laimėtų. Štai, tėve, k;
ve! Apie tą kelionę spauda} reiškia jo kelionė i Pekiną 
kelia toki džiaugsmą, tiek j Tai ne čap-sui. 
ji rėkia, ‘ kad ir numirėliai į _ Q kada jfe tgn 
galėtų girdėti. Bet jis ruošia-, _ Jis nevažiuos, tėve 
si Pekinan ne čap-sui valgy-- gjajs laikais prezidentai ne 
ti. nes Kinijoj ir patys kmie-i važinėja. Jie skraido kaij 
čiai tokios mišrainės neval
go-

— Iš tikiu jų?
Į

— Taip, tėve, iš tikrųjų.

vanagai.

— Nu, tai kada jis skris’
— Laikas dar nepaskelb

tas. tėve. Žinoma tik tiek
kad tai bus ateinančių metu
pradžioje, kada nors prie:

T Į gegužės pirmą.
— Jo tikslas yra politika,{

į.^ve i — Nu, tai mūsiškiai diplo
matai gal skris Į Vašinktons

— Nu, tai kokiu tikslu jis 
ruošiasi ten važiuoti?

— O koks skirtumas tarp 
politikos ir čap-sui?

palinkėti jam laimingos ke 
lionės, ar ne?

— Nedalyk juokų, tėve? —O gal jie sėdės namie
— Nu, išvirozyk man da-j tėve, ir kramtys nagus is ap 

vadlyvai, kokia gali būti po-j-maudo.
litika iš tokios kelionės? _ Vot, ir pasakei!.. C

— Ta politika yra labai 
sudėtinga ir paini, tėve, ir

koks čia gali būt apmaudas;
, .......... — Apmaudas toks. kai

?.e .e.1??va. Ja keliais žodžiais j Amerikos prezidentas nesi 
išaiškinti. į rūpina Lietuvos išvadavimu

— Vistiek patrajyk, gal j iš komunistų okupacijos, be
aš suprasiu. Roman! ! vyksta i raudoniausią komu

. . . . n nizmo lizdą draugvstės su

— Gerai, pamėginsiu. Bet -.r m , . • .. T• ’ 1 .® .. . - Mao Tse-tungu užmegzti. Iipirmiausia, ar tėvas žinai, , -• i -T u-ii.. _ tuo pačiu laiku \\ ashmgtokad ateinančiais metais mu- 1 &nas. m . v -j į gerina santykius su ko-su Amerikoje bus preziden- _ . c -b c -, - . , J . ri. .« munistinę Sovietu >ajunga. to ir kongreso rinkimai? j . .. . •s O jeigu tie trvs milžinai su-
— Šiur. Maik. žinau.
— Visi žino, tėve. kad vai

džia nori tuos rinkimus lai
mėti. A

sitars ir paims pasaulį į savo 
rankas, tai Pabalčio tautu 
viltis išsilaisvinti apsiniauks 
neribotiems laikams.

uzsigru-
sistatymas tėra tik „viena, dinęs kovoje dėl Kinijos 
Kinija pasauly ir viena J.1 laisvės ii- tos idėjos neišduo- 

ųuoun gų meiui4- Tautose“, tai beveik nėra a-' siąs tuo labiau senatvėje. Jis 
bejonės, kad, kad norint su, noris ir mirti tiesus ir švie- 
raudonąja Kinija bičiuliau- sus idealistas, nors ir dauge- 
tis, Čiang Kai-šeką reikia lio didelių nepasisekimų sa- 
nurašyti i nuostolius... vo gyvenime smogtas.

Bet kaip į tai reaguos pats f Manoma, kad po genera- 
Čiang Kai-sekas. lissimo mirties svarbiausią

Ar- vaidmenį Taivvane galis vai- 
nuomone. jam įn vyriausiasis sūnus

toks pat 
jo tėvas. Bet 
dinęs Mask- 

s daug praktiš
kesnis ir lankstesnis. Tik dar 
nedrįstama spėlioti, kurlink 
jis pasuktų Faivvano laivelį.

karolių ir papuošalų, paga
mintu iš nuodirgų medžia-

stojimui, jei sąlygos būtų' vartojamų apatiniams balti 
tinkamos. Dabartinės vy- j niams ar langų užuolaidom, 

ko bijoti. Užuot grasinę vie-1 riausybės sutartos sąlygos, kurios nuo ugnies kibli ks- 
ni kitiems durtuvais, vieni• esančios Britanijai nepalan-| ties užsidega kaip paiakas, 
pas kitus važiuoja i svečius, į kios. todėl ir jis pasisakė Į >’ra nuodingų ir kitais
vieni kitiem dainuoja ir šo-' Piaes įstojimą. I žvilgiais pavojingų vaikams į Amerikos žurnalisto
ka. Pirma Vilniaus bažny-' ..........    j žaislų ir dar daugybė kitų i Bj^le
šiose lietuviai mušdavosi su

oar, žiūrėk, nereikia jokio 
karo stovio ir nereikia nie-

KINU PATRLĖS
dėl savo kalbų, o da-'

tokiu muštvniu nėra.1 Gerbk savo diev 
. pats būk nuo ju toliau 

Jei nori priešui atkers, 
kask dvi duobes.

Kvailas mėgsta duoti pa
tarimus.

Jei tau nusišypsos labai 
išsipuošusi moteris, bėk nuo 
jos kaip nuo plėšiko.

Japonų patarlės

’enkai 
bar ir
Taigi atrodytų, kad dabar y- 
ra geriau. Ale bėda, Maiki, 
kad žmonės tokio parėtko 
nenori. Žiūrėk, Kudirka no
rėjo nuo sovietų laivo pa
bėgti ir nušoko i amerikiečių 
šipą. Bražinskas su sūnumi 
nuvarė rusų lėktuvą Į Turki
ją ir tenai išlipo. O pažiū-
rėk, kiek Amerikoje visokių 
Lietuvos ponų ir inteligentų. 
-Jie čia dirba, organizuojasi.
renka pinigus, nori Lietuvą 
išvaduoti, nori, kad ji būtų

, x . P.eI'i lai (jeigu Mao Tse-tungasnūs, bet į pavojų statančios (|a|. sutjktu su (okiu kom 
, ar apvagiančios vartotojus.; ,.omisu)> arba nut,.aukti dip_

Naujasis įstatymas turėtų! lomati"ius su bu-,
• tam bizniui užkirsti kelia. !™s.lu ilgamečiu savo protek-
i Žinoma, lieka svarbiau-[tT"l " J,,ne,m‘S ,

Kaikurie politikos prak-sias klausimas, kiek tas įsta-

i —

Ar skaitytos?
tikai“ galvoja, kad nutrauk- Nuo krivūlės iki raketos,I tymas bus vykdomas ir _ TAVk-t i ’i

Veidrodis — moters siela, biznieriai nenupirks ir visos Ji santykius su JAV butųi la- Lietuvos paštininkų atsimi
liežuvis gali tos priežiūros komisijos, i įai "eP™‘>"Sa- E«?; kai]>P |

‘ ji Tautine Kinija galėtų išlai
kyti savo pusę miliono ka
riuomenės be 100 miNonų 
dolerių metinės paramos.! 
kurią jai dabar duoda Ame
rika? Kaip Taivvanas galėtų 
apsiginti nuo komunistų in-

ntnARRin APCAiir a • vaziJos- Jei"u J° nesaugotų 
UŽDARBIO APSAUGA į amerikiečiu Septintasis lai- 
Jstatymas numato, kad vynas? j ka pavirstų Tai-*na kietais viršeliais 

karo veteranas, grįžęs is ka-j wano ekonominė gerovė, jei minkštais — $8
i ------------- J_“

....Trijų colių 
užmušti 6 pėdų vyrą.

ar

ge-Juk mes turime daug 
įų Įstatymų, tik jie kažkodėl 

teisėjųtokia, kokia buvo prie Sme- x x .
tonos, kada buvo karo sto- su prezidentą „aršiausiu ka- tvarkos dabotojų ir 
ris ir sustreikavę Suvalkijos ro kriminalistu“. V1S užmirštami .
ūkininkai buvo šaudomi. U- _  Ar pasiuto!
Kininkams, kuriuos Smeto-} . ...
nos valdžia šaudė, Lietuva ~j.Tai parodo, tėve. kaip, 
tada buvo pekla. O dipu- Kinijos akyse atrodo Ame-j 
kams, kurie iš Lietuvos pa

VETERANŲ DARBO IR

rika. Todėl man nesinori ti-
bėgo,’ dabar Lietuvoje pek- kad iš prezidento kelio-j riuomenės i savo seną dar-; nutruktų prekybos ryšiai su 
' Nu, tai pasakyk, ar ga- nes, jeigu ji ir įvyktų, butų bovietę, privalo gauti prieš} JAy, dabar sudarą apie 3 

bilionus doleriu metinės a-

mmai, redagavo Antanas 
Gintneris, 538 psl., kaina — 
$5.00.

Juodojo pasaulio sukili
mas, parašė Stasys Michel- 
sonas, 127 psl., kaina $2.00.

Chicagos istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė. 664 psl., 
gausiai iliustruota, kai

lio,

la
įima Įvesti ant svieto toki kokios naudos. Žinoma, i tai turėtą ir tokio pat atlygi- 
parėtką, kad visi būtų stais- sPaudoje bus skelbiama, kad nimo darbą.

j pasimatymas su Kinijos va-;
i dais buvo labai „naudin- Į Buvo atsitikimų, kad grį- 

— Ne. tėve, to nepadarysi, gas“. 
nes kiekvieno žmogaus Įsi- », *
tikinimai ir norai kitokie.) . e ^,??eri^os ^a.z1le^| darba 
Būrą atsitikimu, kad brolis}{as0- kad sna prezidentoi 

broliu i Nixono kelionė i Pekiną bu ‘

i .i žusiam karo veteranui buvo 
duotas menkiau atlyginamas 

negu jo anksčiau tu- 
Teismas išaiškino,, 

kad tokie veteranai turi bū
ti tarnyboj ar kuriam darbe 

ta VaY i atitinkamai paaukštinti ir
nau, būtų galima taip su-! • 1 1 k } jiems turi būti sumokėtas vi-
tvarkyti, kad jos galėtų su-: —Bet Washingtono sklei-!sas atlyginimo skirtumas 
gyventi be kaių. Bet tai ga-j džiama propaganda nelabai nuo jų darbo pradžios iki 
lėtų padalyti tiktai kelios apgalvota, tėve. Pavyzdžiui, j Įmonės padaryto nuostatam 

nurodoma 12 Įvykių, neva nusižengimo atitaisymo, 
privedusių prie dabartinio Į
žygio. Prasidėjo nuo 1947 i -- ---------
metų, kai Amerikai nepavy- j 
ko sutaikyti Kinijos nacio-'

su susimusa, seserys
'Usipeša. To neišvengsi. Bet į v? sugaĮvota jau seniai, tai-
valstvbiu santvkius, aš ma-i geiai apgalvo-«/&■«/

tiprios valstybės. Jeigu no
rėtum sujungti ir mažesnes, 
tai sutarimo nebūtų.

— O aš tau pasakysiu, 
Maiki, kad ir iš didžiųjų ne
būtų tolko. Jeigu suvieny- nalistų su komunistais. Ant-i

ROMANAI

pvvartos? Kas atsitiktų su 
vadinamuoju Savitarpinės

Tiesiant kelią Lietuvos 
nepriklausomybei, Vaižgan
to straipsniai, 40 psi.. Kai
na $1.00.

Numizmatika, parašė Jo-
pagalbos paktu, pasirašytu nas Karys, 340 psl. kaina — 

metais? $15.00.

BUVO $4, DABAR TIK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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

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

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

Kitos tokios knygos neturime.

Anatolijus Kairys, IŠTI-
ro-

manas. kaina $5.00.
tum Ameriką. Rusiją ir Ki-! ras Įvykis buvo !*bl9 metais, i -
įiją, tai būtu tik čap-sui. J kai komuniriai apskelbė KIMŲJĮ ŽOLE, - )4 psl
- Tėvui valia šitaip gal- ?in«os Trečias; ■ _

iivvkis — 19o0 metais, kai' Birute \ou. o man \alia nesutikti. *. * .. , - > Pūkelevičiūte, —
Amerika ištraukė iš Pekino’ RuGSĖJO ŠEŠTADIENIS,

Jeigu taip. Maiki. tai}savo diplomatinę atstovybę 
; ir paskelbė Kinijos Liaudies

— Palauk, tėve, palauk! Į Respublikos nepripažistan-
' ti. Bet tai vis neigiami reiš- 

Nu, o kas? į kiniai. Ir kaip juos galima
— Kaip sakiau, su ta ke-' JungJi su dabartine prezi 

ione 
saip.

gudbai.
premijuotas romanas, 237 
psl., kaina $5.00.

Jurgis Gliaudą, LIEPS
NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI, premijuotas romanas.

KELEIVIOI
prenumerata-gera

dovana

i 304 pusi., kaina $4.00.
Į Pekiną gali būti vi- dento Nixon*» kelione i Pe-j Alė Rūta,, VIENIŠI PA- 
Jeigu ji ir Įvyks, tai kiną? Juk tu >met jis nebuvo. SAULIAI, romanas, 265 psl.

Ale gal mūsų preziden- stebuklų nepadarys, nes ki- Amerikos prezidentu ir ne-, kaina $3.50. 
tas į-uošiasi Į raudonąją Ki-| niečiai žiūri i ją labai šaltai, galėjo nei sapnuoti, kad ka- Jurgis Glii

tėve, spaūdr'paskeibė'sia'p-' ni-'ttik P™š. ™k>™s. o pd Ką 
tu» Vietnamo karo dokumen- IlnklmM £**1 11 ltl atsuks ja.

— Ir aš tą žinau.
Bet šiomis dienomi:

. , . j- i j i nugara, a?tus, kurie parode, kad val
džia visą laiką apie tą karą — Gali būti visaip, leve, 
melavo ir apgaudinėjo žmo- o mudu tuo tarpu galim spe- 
nes. šitos reveliacijos tėve, kuliuoti. Spekuliuoja i įta-

i.B
Gliaudą, DELFINO 

ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl.. kaina $2.50 

Albina* Baranauskas, 
KARKLUPĖNUOSE, pre- 

tai vienui vienas, todėl vis- mijuotas romanas, 224 psl.,. 
iu tau gudbai, kaina $2.o0. __

nors bus.Kai Amerikos spauda sau- d 
a prezidentui Nixonui _ Jes Majki, ir man čia

"Ilurrah!“. tai Pekino laik- atrodo čigoniška politika, 
rastis parašė apie ji tik 7 ei- Ale aš noriu pamislyt, apie 
lutes puslapio apačioje, o
Pekino radiias išplūdo mū- riek pasnky
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MOTERŲ SKYRIUS
r’WM»wmin

Kazys Jakubėnu

"•>

J

ELISSER JERUSHALMl

Vaikų „draugas”
šis vaizdelis yra paimtas iš novelių rinkinio ’’Das 

judische .Vlartyrerkind“, nach Tagebuch Aufzeichnun- 
gen aus deni (ihetto in Sehaulen 1941-44‘‘.

Kinkinys buvo parašytas žydų kalba 1958 m. Vė
liau jis buvo išverstas i vokiečių kalbą. Knygą išleido 
Oekumenische Marienschwesterschaft Uarmstadt-Eber- 
stadt. ( ! į

šios novelės vertėjas lietuvių kalbon pažinojo au
torių asmeniškai. Nepriklausomos Lietuvos laikais ra
šytojas buvo lietuvių kalbos mokytojas Šiaulių žydų 
gimnazijoje. Jis tuomet vadinosi Elieser Jerusalimskis. 
Po II pasaulinio karo. patekęs j Izraelį, jis tapo Elisser 
Jerushalmi. 1911 m. nacinė okupacinė administracija 
suvarė Šiaulių miesto žydus i geto. į jį pateko ir Jeru
salimskis su šeima. Jo žmona ir du sūnūs. ZJ. pastan
gomis buvo išgelbėti iš geto 1942 m. ir praleido nacinę 
okupaciją, gyvendami pas kunigą, agronomą ir moky
toją.

1 I
E. Jerusalimskis pradžioje dirbo vokiečių Armee 

Bekleidungsamt. Vėliau geto žydų taryba paskyrė jį 
geto mokyklos vedėju ir geto kronikininku. Jis tada ir 
rašė "Pinkus Schauli“ — ''Šiaulių dienyną“.

Prieš Šiaulių geto likvidavimą 1944 m. pavasarį E. 
Jerusalimskis užkasė tą gerai izoliuotą medžiagą į že 
mę. o pats pabėgo iš geto ir Lygumų klebono globoje 
išliko gyvas.

Po II pasaulinio karo E. Jerusalimskis su šeima pa
siekė Izraelį ir apsigyveno Haifoje. Mirė 1970 m.

D. J.

RADASTĖLE MIELA TU

Radastėle miela tu,
Vysti rudenio metu.
Šalnos šaldo žiedelius, 
Gruodas siūlo kapelius.

Prie žemelės vėjas plos, 
Baltos snaigės greit.ųžjtlo*. 
Beržo lapai liaus šlamėt, 
Vie veršiuko negirdėt.

Tau lakštutė ne lakštuos 
Ir upeliai nebanguos.
Šiltas lietus negaivins,
Po kojelėm svietas mips.

Radastėle miela tu, j 
Vysti rudenio metu.
Bet pavasaris ateis,
Saulė sniegą greit nuleis.

Paukštužėlis ant šakos 
Tau giesmelę užgiedos. 
Lakštingėlė sučiulbės,
Tau širdelė sudrebės.

Iš po žemių lapelius 
Tu praskleisi vėl žalius. 
Spindulėlis saulės kris,
Ir bitelė čia atskris.

Radastėle miela tu,
Želk pavasario metu. 
Stiebkis, stiebkis ir žydėk, 
Kraut žiedelių negailėk.

Dagys: Apleistoji (medžio skulptūra)

Ką tik gavome'

Ištikimoji žolė, romanas, 
parašė Anatolijus Kairys, 

į 254 psl.. minkštais viršeliais
; kaina $5.00.

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

’ šeliais kaina $4.00.

Septintoji pradalgė, lite
ratūros metraštis, rašo 24 
autoriai. 464 psl., kaina kie
tais viršeliais $5.00, minkš
tais — $4.o0.

Nuskandintas žiedas, 15
novelių, parašė Juozas Tini- 
nis, 200 psl.. kaina minkštais
viršeliais 

3.50.
$3.00, kietais —

LIETUVIŠKI ŠVILPIKAI MASS. MOTERYS 

POLITIKOJEĮ kilogramą (2.2 svaro) 
bulvių 2-4 šaukštai miltų, 
druskos. ! vytų.

„ . ! stovų l uomuose Mass. vals-
Padazui: 100 gramų^ (3.51 Ljja įe(Ur; g moteris iš 12 

junc.) lasiniukų, kiaušiniai, aįgĮ0VU> Tai Margaret Heck- 
I šaukštas krakmolo, 4 šauks-

Nors moterų daugiau nei 
bet Washingtone at-

Prie geto vartų sustojo lengva mašina, ir iš jos išlipo 
hauptšturmfiureris Forsteris. Mašina nuvažiavo, o jis nu
žingsniavo i getą. Tai Įvyko 1943 m. rugsėjo 18 d. Šiau
liuose. ,• •» k. M

Forsteris turėjo tipišką vokiško Mikelio veidą, svei
kus, rusvus bruožus, buką smakrą, kuris suteikė jam ke
turkampę išraišką, vandeningas, pilkas akis, spindinčias 
naivumu. Jo elgsena buvo nuoširdi ir maloni. Jis atrodė 
kaip geras, atviros širdies kaimietis. Tačiau jo veido bruo
žai staiga pasikeisdavo, jeigu jis iširsdavo arba įsakinėjo. 
Tuomet atsirasdavo abiejose burnos pusėse gilios raukš
lės, jo pilkose akyse žybčiojo plėšriojo žvėries žvilgsnio 
žiburėliai, ir jo sučiauptos lūpos šnypštė kaip gyvatė.

Jis Įėjo Į Žydų tarybos patalpą ir norėjo pamatyti jos 
narius. Neradęs jų. jis kreipėsi i mane. prisistatė, pasaky
damas: “Aš esu hauptšturmfiureris Fosteris, nuo šian 
dien geto komendantas“.

Kartu jis parodė ir savo karišką kepurę, prie kuriom 
buvo prisegta kaukolė, ir pridūrė daug pasakantį: “SS- 
Gestapo“. Jo akys piktai sukibirkščiavo. Mandagi elgse 
na, kreipiantis i mane “jūs“, tuo laiku buvo žydams tiek 
neįprasta ir nelaukta, kad aš pagalvojau: “Jis mane pa
juokia.“ .'-.š;.;

Mes apėjome visą getą. Žiniai pasklidus, kad get< 
esąs vokietis, gatvės ištuštėjo. Visi vaikai nuščiuvo. Vy 
resnieji pasislėpė už durų ir užsirakino. Tik iš anapu. 
užuolaidų ir pro plyšius duryse i mus besislapstančiai švel 
gė geto gyventojų Įtemptos akys. Getas buvo panašus . 
kapines: jame ėjo tik du sutvėrimai: Forsteris ir aš. Ma 
no širdis smarkiai plakė. Aš, apimtas baimės, laukiau, kat 
atsitiks, ir Įtemptai sekiau jo judesius. Jis uostinėjo, kai} 
medžioklinis šuo. užkabindavo akimis kiekvieną namą ii 
klausinėjo: “Kas čia gyvena?“

Staiga jis nurodė Į vieną namiūkštį, iš kurio kamine 
rūkstantys dūmai sukėlė jo susidomėjimą. Mes įėjome, 
ir sugavome “nusikaltėlę“ moterį. Ji virė kiaušinius. Už 
tai grėsė mirties bausmė, nes žydai neturėjo teisės ragau
ti tokius skanėstus. Vargšė moteris labai išsigando, ir su
mišusi norėjo išpilti kiaušinius drauge su vandeniu Į 
kriauklę. “Gaila“, pasakė Forsteris, pakėlė ranką ir da
vė ženklą nesibijoti ir baigti virimą. Jis net sukikeno, o 
tai nuramino moterį.

> i
Iš tos patalpos mes pasukome ir Įėjome į gerokai pa

krypusią bakūžę, visiškai pasiruošusią sugriūti. Aš buvau 
tikras, kad joje negalėjo būti gyvų žmonių. Bet aš klydau. 
Staiga sužibo Forsterio akys, kaip katės, pamačiusios savo 
auką. Jis nusilenkė ir parodė į du vaiku, pasislėpusius po 
lova. Tuomet jis pažvelgė Į mane ir nekalčiausiu balsu 
paklausė: “Pažiūrėkite i mane ir pasakykite, ar aš taip

j
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AR MES TURIME TOKIŲ 

MOTERŲ?

Cardoboj, pagal dydi ant
rajame Argentinos mieste, 
neseniai štai kas atsitiko.

Du banditai užpuolė ei
nanti apsipirkti civiliai ap
sirengusi policininką. Gra
sindami šaunamu ginklu, jie 
nuvilko policininko švarką, 
ištraukė piniginę, atėmė do
kumentus ir dideliais žings
niais žingsniavo nuo apiplė
šimo vietos.

Buvo pats vidudienis. Tai 
lėjosi didžiausioj miesto 
gatvėj, kur pilna žmonių.

Atrodė, kad tuo tas Įvykis 
r baigsis, kad banditai tik 
Ižiaugsis taip lengvai pasi
sekusia “operacija“. Deja. 
jie apsiriko.

Staiga ant jų šoko graži, 
nuošniai apsivilkusi moteris 
ir, įsikabinusi i vieną ban- 
iita, pradėjo ji nagais dras
kyti, kojomis spardyti ir 
kiek tik gali šaukti. Sumišę 
banditai metėsi bėgti, bet 
ir čia 'jiems nepavyko. Gel
bėdamiesi nuo įniršusios 
noters. jie Įbėgę i smuklę, 
kur, matyt, norėjo pasislėp- 
i, bet ten juos sučiupo iš

šaukta policija.
Ta narsi moteris apiplėši

mo įvykį stebėjusi iš už 
kampo ir, nematydama po
licininko, nutarusi pati veik
ti. ■

Prieš”karštas
kelnes”

Mados greičiau ir leng
viau nei kokia politinė pro
paganda veržiasi ir plinta 
pro visokias valstybių ir po
litinių sistemų užtvaras. Pa
vyzdžiui, dabar .madingos 
moterų “karštosios kelnai- 
nės“, vos uždengiančios tam 
tikrą kūno dalį. jau pradė
tos plačiai dėvėti ir Pietų 
Korėjoje. Tokiom kelnaitėm 
apsiavusi atėjo-j Musę ir vie
nos P. Korėjos salęlėe moky
toja. Bet čia Ji susidūrė sv 
“senoviškų“ pažiūrų save 
mokiniais, kurių 300 suren 
gė prieš tas ^kelnaites mies 
telyje demonstraciją su šū
kiais plakatuose:

“ Mes nenorime karšti 
moteriškų kelnių klasėse!— 
Mes neateiname į mokykk 
studijuoti nuogų kojų lini 
ju!“

tai pieno.

Bulves išvirti su lupenom, 
nulupti, sumalti. Subūrus 
miltus, druską, suminkyti.

Iš gautos tešlos iškočioti 
3-4 cm. (nuo colio iki pus
antro) storio voleli, ji tru
putį suploti ir supiaustyti i- 
strižais 6-7 cm (2-3 colių)

ler ir Louise Hicks, kandi
datė Į Bostono miesto majo
rus. JAV senate Mass. vals
tija neturi nė vienos moters, i kaina $5.00

Amerikos lietuvių istorija,
redagavo 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- 
i čius, 261 psl., kaina $5.C0.

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

Už laisvą lietuvį, parašė 
kun. M. Valadka. 409 pis.,

seimelyje iš 240 na
rių tėra tik 4 moterys: Ma
rle Ho\ve ir Mary Fantasia 
iš Somerville, Eleonor Cam- 
pobasso iš Arlingtono ir, 
Ann Gannett iš YVayland.

ilgio gabalais. Skai dą ištep- Ma,s. 40 sena
tį riebalais, n į ją eilutėmis įorju Įarpe ju tik viena mo- 
nesuglaudziant sudėnot svil- tei ig _ M Fonseca iš 
pikus. Kepti ne karštoje or- v., u pp-er
kaitėje, kol švilpikai pasida
rys gražios auksinės spalvos.
Iškepusius švilpikus sudėti 
Į pusdubenį ir, užvožus lėkš
te, truputi palaikyti, kad su
minkštėtų.

Į stalą duoti su šitaip pa
uostu kaimišku padažu:

Šviežius lašiniukus su
piaustyti pailgais kiek trum
pesniais nei colio ilgio ir a- 
pie pusės colio storio gaba
liukais ir išspirginti. Kiauši
nius (kartu trynius ir balty
mus) išplakti, sumaišyti su 
pienu ir truputyje vandens 
šleistu krakmolu, pasūdyti!
‘r po truputį supilti i keptu- 
zę su išspirgintais lašiniu

Radvila Perkūnas, istori
nė pjesė, parašė Balys Smo
gą, 130 psl., kaina $4.00.

10 knygų už $2
Ar buvo visuotinis tvanas,

64 psl.. kaina 25 centai.
Paskutiniuoju metu mote-!

rys labiau sukruto veržtis i! Materialistiškas istorijos 
politiką. Jų Washingtone! supratimas, 80 psl., kaina 
sukurtas “The National Wo-' 20 centų.
mcn's Political Caucus“ jau i
iškėlė reikalavimą, kad 1972 j Žemaitės raštai karės me
ru. partijų konvencijose bū- lu» 126 psl., kaina 50 centų.
tų pusė moterų. To sąjūdžio 
vadovės visai rimtai galvo
ja. kad 1976 m. moteris ga
li kandidatuoti ir Į JAV pre
zidentus.

Poezijos knygos
POEZIJOS PILNATIS, 

Bernardo Brazdžionio poe-
kais? Maišantpidažą ištirti, į zi> rinktinė, kurioje šutai

baisiai atrodau, kad vaikai turėtų nuo manęs bėgti?“
Jo užkimęs, šiek tiek prislopintas balsas skambėji 

šiltai ir nuoširdžiai: “Pasakykite vaikams, kad jiems nie 
ko neatsitiks, ir pakvieskite juos išeiti iš slėptuvės.“

Tai buvo Tocker šeimos vaikai: penkiametisberniu 
kas baltų plaukų garbanomis ir septynmetė juodbruvė 
mergaitė. “Puikūs vaikai“, pasakė nustebintas ir sužavė ‘ 
tas Forsteris.

Verte Domas JftMuti*
(Bus daugiau)

BUKIME VISUOMET JAUN! BYŽTINGI IR KIE 

TAI TIKĮ. KAD MŪSŲ KOVABUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

f B.

supilti i padažinę ir duoti 
;talą.

Iš aprašytu būdu paruoš
os tešlos galima iškepti ma

žų švilpikų. Tik tada volelį 
•eikia iškočioti ploną, ir švil
pikus kepti ant viryklos kep- 
uvėje Įkaitintuose riebaluo
se ar aliejuje. Į stalą paduo- 
i su paspirgintais lašiniu- 

kais ar grietine, varške.

ĮVAIRIANYBĖS

Bavarijos teisingumo mi
nisterija leido vingungiam 
kaliniam skelbtis laikraš
čiuose. kad jie ieško mergai
čių, kurias norėtų vesti. Ne
leidžiama reklamuotis tiktai 
tiems, kurie nubausti už ve
dybinių Įstatymų laužymą.

pinti geriausieji visų jo iš
leistų knygų kūriniai. Puoš
nus leidinys, 592 psl., kai
na $10.00.

Broliai balti aitvarai,
Henriko Nagio eTrėraščiai. 
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 Tiruo'uS 
176 psl.. kaina $5.00. 
RUDENS SAPNAI, Kotry 
nos Grigaitytės eilėraščiai 

80 ps!

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 centų.

Demokratinio socializmo 
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.

h

premijuota knyga, 
kaina $2.00

Poilsis ant laiptų. Vytauto 
Pietų Afrikoje sveikina- Karoso eilėraščiai, 50 dide- 

masi plojant rankomis per lio formato puslapiu, kaina 
Jaunis. j $4.00.

GERA PROGA

Žymiai papiginta kaina 
galite įsigyti Įdomius prel.
J. K. Končiaus atsiminimus 
iš Balfo veiklos. Knyga tin
ka ir dovanoms, gražiai iš
leista. daug paveikslų, 404 
psl., kietais viršeliais kaina
$4 (buvo $6). minkštais $3 
(buvo $5).

i
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Vietines žinios
Paskutinis šios vasaros didysis 

LIETUVIŲ RADIJO

PIKNIKAS
SEKMADIENI, 1971 RUGPIŪČIO-AUGUST 8 

ROMUVOS PARKE

71 Claremount Avė., Brocktone-Montelloj

P R OGRAMA — 4-tą valandą po pietų:

1—Bostono Lietuvių tautinių šokių sambūrio ma
žametės. vadovaujant Onai Ivaškienei.

£—Svečiai airių tautinių šokių šokėjai, vadovaujant 
Ritai O’Shea.

3— Metinis tradicinis gražuolės ”Miss Lithuania of 
N.E.“ linkimas.

4— ŠOKIŲ VARŽYBOS, jojant R & M Trio iš
Worcesterio. Geriausi šokėiai gaus LOUISE 
DAY HICKS, kandidatės i Bostono miesto ma
jorus, dovanas.

5— „Teito“, klounas vaikams.
j—Laimėjimo ir įžangos dovanos.
7—Skaniausi lietuviški piknikiniai valgiai ir drau

giški gėrimai.
BUŠAI IŠEIS nuo So. Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos namų (kampas E ir Broadvvay, So. Bostone)
1:30 vai. po pietų.
Bušo kaina į pikniką ir atgals 2.00.
ĮŽANGA Į PIKNIKĄ suaugusiem $1. vaikam 50 et. 

Iki malonaus pasimatymo!
STEPONAS IR VALENTINA MINKAI

BUVO SUSIRINKIMAS, 

BET NETEISĖTAS

pritaikant juos šių dienų rei
kalavimams. Bet stebėtina, 
kad toje komisijoje nėra nė 
vieno teisininko, nors jų 
draugijoje esama kelių.

atmeta, kaitų patenkina ar sunkiausias programai lai-, 
ne ir rašte išdėstyta reikalą, kas. Kai kiti atostogauja. 
Jei kam kas dar neaišku, ga- kaitinasi saulėje ar pliuške
Ii pareikalauti raštą perskai
tyti.

j Nieko nėra įstatymuose 
i pasakyta apie draugijos lik
vidavimą. Šiandien niekas 
nesirengia jos likviduoti, bet 
įstatuose turėtų būti tai nu
matyta.

1 Gerai įstatus peržiūrėjus,
’ atsirastų ir daugiau keistinų 
straipsnių.

j J. V-gas

Išsikvieskime Čiurlionio 

ansamblį!
I

Čiurlionio ansamblis prieš 
išvykimą į Venecuelą ir ki
tus Pietų Amerikos kraštus 
suruošė savo koncertus Det
roite ir Chicagoje, kur lie 
tuviškoji visuomenė parodė 
šiam iškiliam ansambliui di
delį susidomėjimą. Sugrįžęs 

j iš sėkmingos kelionės pc 
Pietų Ameriką, ansamblis 
sutiktų atlikti programa 
koncertuose, surengtuose šie 
krašto rytuose. Viena jo iš
vyka galėtų apimti Bostoną 
ir Hartfordą, o kita — Nev/ 
Yorką ir Philadelphiją arba 
Baltimorę.

Bet tokių koncertų rengi
mas surištas su didelėmis iš
laidomis. Pavyzdžiui, ren
giant koncertus Bostone ir 
Hartforde, koncertas Bosto
ne atsieitų apie $3,000 (ke
lionės išlaidos —$2.000 ir a- 
pie $1,000 kitos išlaidos— 
salė ir kt.). Todėl koncer
tams salės turėtų talpinti a- 
pie 1,000 ar daugiau žmonių, 
o bilietų kainos vidurkis bū
tų apie $4.00 ar net daugiau.

Koncertas Bostone galė
tų įvykti lapkričio mėnesio 
savaitgaliais, išskyrus lap
kričio 27-28-sios savaitgalį.

Aišku, kad tokio koncer
to sureneimas Bostone būtu

Gana
nereikalingai eikvoti kurui alyvą

1971

naši vandenyje, tai progra
mos vadovybei be jokių a- 
tostogų tenka rūpintis prog
ramos paruošimu, radijo 
stoties pasiekimu ir sudary
mu lėšų. reikalingų radijo 
stočiai apmokėti. Todėl, 
klausytojai turėtų paleng
vinti darbą bent skubiu savo 
įnašo atsiuntimu.

Neužmirškime. kad kiek- Alyva kūrenamos 
/ienas klausytojo įnašas $10 
^urnoje apmoka radijo sto
čiai tik 5 minutes, o progra
ma trunka 60 minučių. Ne
jaugi kiekvienas klausyto
jas negali per metus apmo
kėti net 5 minučių laiko 
nogramos, kuri duodama 
kiekvieną sekmadieni po vi- 
ą valandą?

A.A.

šilto oro krosnys
Rytdienos įrengimas

Bostonas apsileido

JAV kongresas 1959 m.'
vra nutaręs, kad liepos mė-1 
vesio trečioji savaitė būtų 
-kirta pavergtosioms tau-: 
toms prisiminti ir jų proble-Į 
moms iškelti. Prezidentas' 
buvo įgaliotas kasmet tą sa
vaitę paskelbti. Jis tai pada
rė ir šiemet, tik. deja. Kelei
vio redakcija to skelbimo i- 
ki šiol nematė ir liepos 23 d. 
gautuose lietuvių dienraš
čiuose jo nebuvo.

Didesniuose miestuose ta 
-avaitė stengtasi paminėti 
taip. kad būtų atkreiptas ir 
amerikiečių dėmesys i pa
vergtųjų tautų padėtį. Anks-

,‘ilnas Įrengimas, Įskaitant aly
vų-. burneri, pūtėją, oro filtrą, 
termosiatą. kontrolę ir darbą so
jinių i rūsy su vamzdžiais..

10 metu garantija.

-lt

Savybės:
P roduk tingumus 

Grožis
Ekonomija Namams šildyti 

iriausias pirkinys

&FUELCHIEF
Paskutinė modernaus alvva šildvmo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva Šildymo specialistai 

470 Adams Street. Quincy. Mass. 02169 
Alyvos burnerio aptarnavimas ištisas 24 vai. per dieną 

Skambinti telefonu: 436-1204

IEŠKOMA Liudvika Mikulskis
♦I

(antra pavardė nežinoma), gy
venusi 91-IS SMh Rd.. \Yoodha- 
ven ir 103-55 Lefferts Blv., 
Richmond Hill. Nevv York ( ity. 
Apie ją ką nors žinantieji malo
niai prašomi pranešti Keleivio 

Už tą1

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

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

1 Oil Heating Eąuipment r

Lietuviai ir žemaičiai, ar 

galvijai esame? Argi tėviš

kos kalbos niekad nebmokė-

sime,

D. Poška

Liepos 15 d. buvo So. Bos
tono Lietuvių Piliečių d-jos
mėnesinis susirinkimas. Jį Įstatuose, be abejo, yra 
pradedamas, pirmimn as j.eįSĮjnų straipsnių. Kas da 
pareiškė, kad nebus balsuo- kar+įneį valdybai atrodo y 
jama. Taip jis pasakė, ma- ra keistina> nežinau. Teko naudingas visais atžvilgiais, 
tydamas. kad nėra tiek su- nugirsti, kad norima įvesti Juo turėtų rūpintis specia- 

dar mažesnį kvorumą: rei
kalauti ne 75, o tik 50 narių, 
kad susirinkimas būtų teisė-

sirinkę, kad susirinkimas 
galėtų būti teisėtas. Mat, į- 
statų 36 str. sako, kad turi
dalyvauti ne mažiau kaip 75 i tas. Vadinasi, 4% narių tu- 
nariai. O tiek nebuvo susi-1 rės teisę spręsti visus drau- 
rinkę. Iš dalyvių niekas ne- gijos reikalus, galės net nu
kėlė teisėtumo klausimo, ir tarti draugijos turtą parduo- 
viskas būtų buvę gerai, jei ti, jeigu už tokį pasiūlymą: 
pats pirmininkas nebūtų pa- balsuos du trečdaliai (34) 
reiškęs, kad šį kartą nebal- susirinkimo dalyvių. 1
suosime.

liai sudarytas komitetas. Jei 
kas galėtų imtis reikalingos 
iniciatyvos, tas tesikreipia 
į lietuvių radijo \alandos 
vedėją Petrą Viščinį, kuris 
palaiko ryšius su Čiurlionio 
ansambliu.

Laisvės Varpo vajus

Jei taip. tai reikėjo laiky-

Jau praėjo daugiau nei 
Reikėtų ne kvorumą ma- mėnesis. kai paskelbtas lie

tuvių radijo valandos Lai 
vės Varpo klausytojų - rė

žinti. bet susirinkimus retin 
ti susirinkimą neįvykusiu, o ti. Juk jau eilės metų prak- 
pirmininkas tęsė susirinki- tika parodė, kad juos lanko'vajus, bet visuomenė 
mą, viskas ėjo. kaip visada. , vos kelios dešimtys narių. j«' jį dar pilnai neįsijungė. Ligi

tesniais metais tai buvo da
roma ir Bostone,šiemet — adresu- pažymint ’J.R 
ničnieko. Ukrainiečiai pa-' hus atlyginta
ragino estus, latvius ir lie
tuvius suorganizuoti nors 
motorkadą sų plakatais, bet, 
neradę tinkamos, paramos, 
nuo savo sumanymo atsisa
kė.

(31)

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Racijc
Liūdnas faktas. Bostono Programa Naujoj Anglijo, 

lietuvių veikėjai turėtų rim-1 is stoties WLYN, 1360 ki
tai apie., jį-į pagalvoti.

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

lociklų ir iš stoties FM’
101.7 me., veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 

.. jną. Perduodama: Vėliausi!,
Rugsėjo 19 d. 3 vai. P°; pasaulinių žinių santrauka 

pietų So. Bostono Lietuuų r komentarai, muzika, dai 
Piliečių dr-jos 3 aukšto au-j 10s Ma^,jtės pasaka 
ditoi ijoje Tautos šventės mi- Biznio reikalais kreiptis
nėjimas. Rengia Lietuuų galtic Florists geliu ir dovs 
Bendruomenes Bostono a-'np krautuvę< 502 E Broad

way, So. Bostone. Telefo
nas A N 8-0489. Ten gaun> 
tas ir Keleivis

pylinkė.
Spalio 16 d. So. Bostono 

Lietuvių Piliečių dr-jos III 
aukšto salėje Bostono vyrų 
seksteto koncertas-vakaras. j

Spalio 24 d. So. Bostono
Lietuviu Piliečiu d-jos 3 aj „ „ ...... i Galima pagelbeti sergantiems
saleje lietuvių radijo \alan- reumatu, ranku ar kojų skaus

NENl 'SIMINKI1E’.

Buvo priimti 2 nauji nariai, 
pagerbti 3 mirę nariai, pa
tvirtinti valdybos protoko
las ir birželio mėnesio apy
skaita (pajamų $11,363, o 
pelno $2.322) ir t.t.

Teisybė, rankų niekas ne
kilnojo. pasitenkino pirmi
ninko paklausimu, „Ką da
lysime su protokolu“, ir iš-

Daugiau nelanko, nes susi-į s]01 KJausytojų įnašais atsi
- • - - - - - liepė daugiausia tie. kurie ir

kiekvienais metais tą prog
ramą rėmė. Naujai į progra-

rinkimuose nėra nieko įdo
maus. Visiškai pakaktų dvie
jų, gal keturių susirinkimų
per metus. Tada juos lan- mos rėmimąJsijungė tik^ du 
kytų didesnis skaičius na
rių, nes tiek valdyba, tiek ir 
jie turėtų daugiau reikalų.

Dar galėčiau priminti kai
kurių straipsnių prieštaravi- 

girdus vieno nario žodžius į mą. Str. 31 pasakyta, kad 
visuotinių susirinkimų dar
botvarkę nustato valdyba, o

„priimti“, kito „paremto“, 
pirmininkas trinktelėdavo 
plaktuku, ir tuo tas ar kitas 
klausimas būdavo išspręs
tas.

Pagal pirmininką tai ne
buvo balsavimas, todėl visi 
tie klausimai turėtų būti ki
tame susirinkime svarsto
mi, ir šis susirinkimas buvo

str. 36 aiškiai nustato 
botvarkę.

dar-

Tarp kitko yra ir tokia 
archaiška pastraipa: Laiškų 
skaitymas ir svarstymas. Da
bar ir tas punktas šventai 
vykdomas: pav., parašė mi
rusio nario šeima padėką už

klausytojai. Tai mirusio inž. 
Z. Baranausko žmona Liu
cija Baranauskienė ir ‘jos 
duktė Ilona Baranauskaitė- 
Kotopoulis. Iš viso šiuo me
tu dar tik 120 klausytojų v- 
ra įmokėję savo klausytojų 
įnašus už šiuos metus. Jeigu 
toliau vajus neras reikalin
go atgarsio visuomenėje, y- 
pač tuose, kurie klausosi 
programos, tai nesunku su
vokti. koks bus tos progra
mos likimas.

Kiekvieno galimai grei
tesnis įsijungimas į vajų yra 
labai reikšmingas dabar, kai 
vasaros metu programos pa

dos Laisvės Varpo rudens 
parengimas ’šurum-Burum“ 

SpaliaSl^tapikričic 13 d. 
City Hali parodu salėje A- 
nastazijos ir Antano Tamo
šaičių audinių ir tapybos pa
roda, kurią rengia skautų Ži
dinys.

mais. nutirpimu, jaučiant nuo-

REE-l.ĖEF RUB mortis dau
gumai pagelbsti. 1 /tikrinam pa
sekmes, arba grąžiname pinigus.

Siuskite $5, gausite vaistus 
su nurodymais.

ROYAL PRODUCTS 
North Sta.. P.O. Bok 9112 

Nevvark. N.J. 07105

i

tik nereikalingas laiko gai- gėlių vainiką ant mirusio’ Jan]os sumažėjo,^ o išlaidos 
šinimas. O jeigu šis susirin- nario kapo, ir-laiškas skai-j Pahko tokios pačios, kaip li
kimas bus laikomas teisėtu, tomas susirinkime. Kam tais anksčiau. Y ašarą programos
tai pirmininkas galės užpa
tentuoti naują balsavimo są
voką, ir bus patvirtintas aiš
kus faktas, kad draugijos į- 
statai nereikalingi.

Iš valdybos protokolo su
žinota, kad ji išrinko nema
žą komisiją įstatams keisti,

reikalinga? Juk tai tik laikoj sustabdyti neįmanoma, nes 
gaišinimas. j radijo stotis reikalauja su-

j tarto mokesčio už kiekvieną 
Jei gautas raštas vra svar- sekmadienį. Jei kurį nors 

bus, valdyba jį apsvarsto ir sekmadienį programos ne
padaro savo sprendimą. Pa- būtų, tai radijo stočiai vis- 
skaičius valdybos protokolą, tiek reikėtų mokėti $115. 
susirinkimas jį patvirtina ar Taigi, vasara yra pats

Šios vasaros paskutinė 

ekskursija į Lietuva 
Kaina 776.00

IŠVYKSTA IŠ BOSTONO RUGPIŪČIO 26 DIENĄ.

šia grupe keliauti prašomi skubiai
- j t*

Norintieji
A
su

registruotis.

Kreipkitės į

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broadvvay,

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: 268-8764

- i

ta AVAITRAŠT I s

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja sKaiįvtojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir įdomiu nuotraukų ir atvirai pasisako 
apie visus mūsą visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite įdomią skaitytoju laišku skyrių, kuriame laukia
me abipusią pasisakymu ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ yra din a m iškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naują 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, LaSalIe-Montreal, 690. Quehec, CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

-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 neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse rulono doleriu 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudes nuo $100.00 iki $10.000.06.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — En_ 
dowment 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 metama.

ŠIA—AKCIDENTAL® APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvišką 
klubą ir draugiją nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian AlUance of America
807 West 30th Street, New York. N.Y. 10001

SLA-
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SKAITYTOJŲ DĖMESIUI Velionis adv. A. O .Shallna 

Louise Day Hicks paminėtas 

”Congressional Records“
Kitas Keleivio numeris 

išeis tik po dviejų savaičių— 

rugpiučio 17 dieną.

Ši pertrauka daroma dėl 

to, kad sunkiai per metus 

dirbę tarnautojai išeina 

atostogų ir nėra kam jų pa

keisti.

A. ir A. Gustaičiai išskrido 

į Kaliforniją

Aleksandra ir Antanas 
Gustaičiai praeitą sekmadie
ni išskrido i Los Angeles. 
Liepos 31 d. jie ten daly
vauja literatūros vakare su 
tenykščiais rašytojais B. 
Brazdžioniu. Ale Rūta, J. 
Tininiu, kitą dieną Dailiųjų 
menų klubo parengime, ku
riam vadovauja rež. D. Mac- 
kia'lienė. Atostogas praleis 
savo sūnaus ir marčios inž. 
Algimanto ir Rasos Gustai
čiu šeimose Camarillo ir kt.

Velionis Lietuvos garbės 
j konsulas adv. Antanas O.; 
Shallna kongresmanės Loui
se Day Hieks mirties proga j 
buvo atitinkamai paminėtas 
ir jos žodi." Įrašytas Į Cong- j 
ressional Records siu metui 
liepos 1 d. laidą. .. j

Tai labai retas Įvykis. kad; 
Lietuvos diplomatinis parei-j 
gūnas būtų ten Įrašytas.

N.Kamis’ienė turėjo
i

svečių
*

Nelly Kamis’ienę praeitą į 
savaitę aplankė jos sūnus i 
Ričardas su savo žmona! 

Į Betty. -Jie gvvena Plainfiel- 
de. N.J., o atostogavo Cape Į 
Code. Bostone jie praleido 
3 dienas.

N. Kamis’ienės duktė gy
vena Havajuose. Motina 
pernai ten viešėjo net 3 mė
nesius.

Onos Ivaškienės vadovaujamo lietuviu tautiniu šokių sambūrio 
mažųjų grupė dalyvaus Minkų radijo gegužinės rugpiūčio S dieną 
programoje. Čia bus renkama, ir ”Miss Lithuania oi N.E.“

Baranausko šeimos aukos Šeši kandidatai j majorus

Liucija Baranauskienė sa
vo vyrui inž. Zigmui Bara
nauskui atminti (mirė bir
želio 17 d.) Lietuvių Fondui 
paaukojo $110. o sūnus Ro- 
aldas — $20. Duktė Ilona 
Kotopoulis jau seniau auko
jo $20.

joaisni

PADĖKA

Bostono gyventojai rugsė- Noriu išreikšti savo nuo- 
jo 14 d. pirminiuose rinki- širdžią padėką visiems gi- 
muose turės 6 kandidatus minėms. draugams ir pažįs- 
Į miesto majorus. Tai neg- tamiems. kurie lankė ir guo- 
ras Thomas Atkins. Louise dė mane ligoje.

HLck^’. J(jhn Sftonsta11’’ Ypač didelis ačiū Janulių, 
Joseph Timilty, dabartinis ga5uIių ir w Seiler šeJ.
majoras Kevin White ir so moms, V. Norvaišienei, J.ciabstų darbinmkų partija K čiui E ir M j 
pasiva,Įmuštųjų komunistų na[į A Juknevižiui A 
Uockininkų kandidatas - petručiams Bostono ,.amo. 
Jo n ott ei s. i vgnams j,, kitiems draugams

Be jau praeitam Keleivio i Viso labo buvo paduota ir pažįstamiems, be kurių

Adv. Antano 0. Shallnos 

atminimui LF aukojo

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP. 

169 Milbury St 

YVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8-2868

yra vienintele oficiali jsta. 
ga VVorcestery, kuri siunčia į 
siuntinius tiesiog iš YVorces- 
terio į Lietu vą 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 
daiktu, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kuanomis. 

Vedėja B. Svikliene

Teieio ias: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 
Už. J. Pašakarnioaf

įpėdinis
OP l'OMETRis i AS

^Valandos:
s nuo 9 v») rvto iki 5 vai. vak 
* Trečiadieniais nepriimama

447 BROADVVAY 
South Boston, Mass

| Ketvirtis & Co.
; —JEWELERS—

Laikrodžiai-Oe:msntsl 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
Rūp«stinj<ai taisomo laikrodžio* 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4E49 «> «,

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

B The Apothecary &
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

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

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

182 a W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTCN.
Telefonas AN 8-8G20

Tino 9 vai. ryto iki 8 vaL v_ išskvrus šventadienius ir seka.

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

□ Krosnies’aptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo 'sąlygos 

Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268-4662;
iLU -L?. ,12, L ak*. ;

Mus aplankė arch. J. Okunis
i

Praeitą savaitę architektas 
Jurgis Okunis, gyv. New 
Yorke, važiuodamas atosto
gų i Cape Godą, buvo užsu
kęs Į Bostoną. Ta proga jis 
aplankė ir mūsų Įstaigą.

Šiuo metu Cape Code va
saroja ir akt. Henrikas ir So
fija Kačinskai.

. !
Negaluoja A. Andriulionis

Jau savaitė, kai iš namų 
nebeišeina judrus Bostono 
visuomenininkas Antanas > 
Andriulionis.

Linkime jam greičiau pa
sveikti.

Sumokėjo 4 metų 

prenumeratą

Senas Keleivio bičiulis 
Kazys Bukaveckas, gyv. 
Hollywoode, Fla., atsiuntė 
$40. kuriuos taip paskirstė: 
prenumeratai $28 ii- Maikio 
tėvui $12.

Nuoširdus ačiū bičiuliui! 
K. Bukaveckui.

Privalomas mokslas 
nuo 6 metų

Nuo kitų metų rugsėjo 1 
d. Mass. valstijoje Įvedamas 
privalomas mokslas vaikam 
nuo 6 metų amžiaus.

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

£. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisyme, remon
to ir projekta’ imo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vaitam.

Telefonas: 698-8675

numery minėtų, mirusio Lie 
tuvos garbės konsulo adv.
Antano Shallnos atminimui 
Įamžinti Lietuvių Fondui 
aukojo dr. ir ponia Homer 

j Sųuares- Pertužytė $25. ; Į miesto patarėjus bus 52
Į kandidatai, o Į mokyklų ta- 

Vajaus komitetas nuošir- rybą — 25.

11 pareiškimų, bet 5 kandi- užuojautos žodžio ir kitos 
datai neĮteikė reikalingų do-' paramos mano liga būtų bu- 
kumentų, todėl jų kandida-, vusi daug sunkesnė, 
tūros atkrito. Jūsų

Antanas Stapulionis

• džiai dėkoja.
Vėliau aukojusius pa- 

t skelbsime kitą kartą.
i

Važiuojantiems 

į Kennebunkportą

Iš ių 72 kandidatų nėra 
nė vieno lietuvio.

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį. Jo kaina 
metams $7.00.

Ši sekmadieni, rugpiūčio1Į 
1 d. 8:30 vai. ryto nuo So. Į (
Bostono Lietuvių Piliečių! 

j dr-jos (368 W. Broadvvay) L 
l išeis autobusas i Kenn°- 
i bunkport (pranciškoną vie- 
;nuolyną). Norintieji važiuo- 
j ti kreipiasi Į O. Ulevičienę, Į 
' telefonas 268-1920. i j __

A. J. NAMAKSY ’
Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd.
Newton Centre, Mass. 02159* 

Te!. 332-2645

Dr. Amelia E. Rodd;
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ry+o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY

r***»*>**oo*

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ 

Keleivio administracijoje
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde* 
lienės įdainuotų dainų ir ari
jų plokštelę. Kaina $6.00. 

Paštu nesiunčiame.

Sekmadieniais 11-12 vai. 

AM 1,430 KC ir FM 107.9 MC 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

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

Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda

SOUTH BOSTON. MASS-

£

South Boston Savings Bank
ALFREI) W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 26S-2500

už 90 dienu Įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka 5;%
Nuo Įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 105-tuosius metus. N uosi mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių 

taryboje yra adv. .1. Grigalus.
Reikale su tarnautojais galima susikalbėti ir lietuviukai. Turtas (Assets) yra 

virš 210,000,000

Dažau ir Taisau į
Namus ii lauko ir viduje, i 

i Lipdau popierius ir taisau į 
i viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
229 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
Tel. CO 5-5854

Flood Square
Hardivare C o.

feavinink&s N. J. ALEKNA
62S EAST 8ROADWAT
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S 

Sanjarr.in M oer e f'ažsJ 
Popiercs Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namam 

Reikmenys plumberiama 
”‘eoV5e s-e'efie. daikta*

BROADWAY AKVARIUMAS 

IR LEPŪNĖLIŲ KRAUTUVĖ

Iropikinės žuvys ir Įvairių rūšių lepūnėliai- gyvulėliai. 
A.K.(. registruoti. Mažų šuniukų nuolatinė atsarga. 
Lengvos mokėjimo sąlygos. Tuoj nereikia mokėti. Gali, 
ma mokėti dalimis arba panaudoti turimas UNI ar Mas- 
ter Charge korteles.

654-656 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.

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 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vieloje įvairių vie 
tinės gamybos ir importuotų 

«I 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

COSMOS PARCELS
E X P R E S S 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 vai. ryto iki 5 vai- vak.

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

susitarimą telefonu.
389 W. Broadway 

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

l! 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 
mok esčio.

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. skyriu 
; Bostone

< ► 
::
«> 
::

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvvay 

So. Boston. Mass. 02127
Tel. AN 8-1761

Darbo vai«.<uos: Kasdien
šeštadieniais

9—5
8—12

390 W. Broadway 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis < i 
::

***********<^A

cepi.ua



