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Nauja ekonominė politika 
sukėlė naują sąmyšį

Algų užšaldymais nepatenkinti darbininkai. Palaidas 

doleris ir pakelti muitai sukrėtė užsienį. Prisibijoma eko

nominės užsienio akcijos, nukreiptos prieš JAV-bes.

Prezidento Nixono naujo-i 
ji ekonominė politika, kuria 
buvo užšaldytos algos, nuo
mos ir kainos bei nustotas i 
keisti i auksą doleris, o pa
liktas plūduriuoti laisvoje 
rinkoje ir ten išsikovoti sa- ■ 
vo vertę, be to, dar ir kiti į 
padaryti pakeitimai, — su
kėlė nemažą sąmyši tiek ša
lies viduje, tiek ir užsienio 
rinkoje.

Vieni JAV ekonomistai 
sako, kad tie užšaldymai pa

dalyti peranksti, —kai bu
vo įpusėję darbdavių ir dar
bininkų pasitarimai dėl nau
jų sutarčių. Tai sutrukdę vi
są pasitarimų eigą, ir buvę 
nuskriausti darbininkai, ku
rie būtų išsiderėję geresnes 
darbo sąlygas ir atlygini
mus.

Kiti tvirtina, kad visa ši 
politika pavėluota, kad 90 
dienų užšaldymo laikotarpis 
yra pertrumpas ir per tris 
mėnesius nebūsią galima i- 
veikti visų ūkinių negerovių.

AFL-CIO unijų vadas 
Meany prieš tas prezidento 
priemones griežtai protes
tuoja, nes jos tik tepare- 
miančios kapitalistus, nely
giai taikomos darbdaviams 
ir darbininkams. Mat, val
džia bendrovėms leidusi nu
sirašyti 10G mokesčių, ne- 
užšaldžiusi dividendų ir ka
pitalo procentų.

Tuo tarpu didžioji vežėjų 
unija dar susilaiko nuo nau
jų potvarkių griežtesnės kri
tikos. ir ji aiškiau pasisakys 
vėliau.

Reikia dar pridėti, kad ir 
kaikune demokratai guber
natoriai nenori paklusti pre
zidento Nixono užšaldymo 
potvarkiams ir jo teisę nori 
užginčyti teisme.

Bet aplamai ta naujoji po
litika vistiek vykdoma.

Dar didesni sąmyšį sukė
lė užsieny dolerio „nuauksi- 
nimas“ ir papildoma 10% 
muito apkrova Įvežamoms 
užsienio prekėms. "T .

Palaidas doleris gerokai 
sukrėtė Europos Bendrąją 
rinką, sukeldamas nesutari
mų tarp jos narių. Mat, 
Prancūzija linkus savo fran
ką išlaikyti ant aukso pa
grindo. kai V. Vokietijos 
markė taip pat paleista lais
vojoj rinkoj įsigyti savo ver-’ 
tę, pirmajai dolerio nuverti
nimas duoda nuostolio, o 
antrajai gal šiokio tokio pel
no. Gi muitų pakėlimas už
sienio prekėms ypač palietė 
Britaniją ir Japoniją. 1

Bet aplamai dolerio palei
dimas nuo aukso retežio vi
sur buvo sutiktas nepalan
kiai, nes jis gerokai suardė 
kitų kraštų ekonominius 
planus. Prisibijoma. kad ši 
JAV ekonominė priemonė 
galinti turėti ir užsienio po
litikoj tam tikro neigiamo 
poveikio: galįs susidaryti 
Japonijos vadovaujamas A- 
zijos tautų ekonominis blo
kas, kuris pajėgtų iš tos sri
ties išstumti Amerikos pre
kes ir JAV biznieriams ga
na skaudžiai suduotų per ki
šenę. Dėl tos baimės, esą, ir 
prez. Nixonas vyksiąs rude
nį tūkstančius mylių i Alias
ką ten pasitikti Japonijos 
imperatoriaus Hirohito, ke
liaujančio į Maskvą, kad as
menišku pokalbiu būtų gali
ma sušvelninti ekonominius 
nesutarimus.

Rumunija ragina eiti
kiekvieną savu keliu

Rumunijos prezidentas 
Ceaucescu pareiškė, kad 
kiekvieno krašto komunistų 
partija turi teisę vesti savo 
politiką, ir ragino mažų ir 
vidutinių valstybių komu
nistų partijas labiau derinti 
savo žygius, nes tik tuo bū
du būsią galima įsigyti teisę 
laisvai ir nepriklausomai 
veikti ir gyventi.

O Sovietų S-gos komunis
tų vadas Brežnevas yra pa
skelbęs „šventą tiesą“, kad 
visu kraštu komunistai turit- c
paklusti sovietų komunistų 
vadovybei.

Tą principą sovietai prak
tikoj įgyvendino okupuoda
mi Čekoslovakiją ir gal pa
našiai kada reaguos ir į ru
munų skelbiamą „erezija“.

Mažinamos Švedijos 
karaliaus teisės

Švedijos monarchija yra 
viena seniausių Europoje, 
bet karalius ten jau labai 
mažai teturėjo teisių. Dabar 
tos teisės bus dar sumažin
tos. Jis nedalyvaus ministrų 
posėdžiuose, nebebus vy
riausias kariuomenės vadas 
ir neturės teisės skirti nau
ją premjerą. Vadinasi, ka
ralius tebus tik senovę pri
menanti muziejinė figūra.

Didžiųjų tabako bendro
vių reklamų skyrius rengiasi 
ši rudenį išleisti daugiau nei 
400.000 lapelių, raginančių 
daugiau rūkyti. Tai atsaky
mas į valdžios uždraudimą 
reklamuotis per radiją ir te
leviziją.

i Praeitą sekmadieni Cam- 
į dene, N.J., FBI suėm ė20 
i asmenų, kurie buvo įsiveržę 
i į pašto rūmuose esančią nau- 
' jokų ėmimo įstaigą ir bandė
į iš jos išgrobti karinius do- 
: kumentus ir juos sunaikinti.
! Kelios valandos prieš tai 
Buffalo. N.Y., buvo suimti 
dar penki asmenys, kurie 
veržėsi i tenykščia tokią pat

Bronės Spūdienės vadovaujamas komitetas ir šiemet paminėjo Brooklyne transatlantinių didvy- jSĮajga * Taigi Čia galėjęs 
rių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno tragiško skridimo sukaktį. Nuotraukoje dalis minė- būti iš vieno centro Ol'gani- 
jimo dalyvių su komitetu prie Dariaus-Girėno paminklo. Iš kairės Į dešinę — .1. \alaitis.. dail. zuotas ir diriguojamas vadl- 

J. Juodis, adv. St p. Briedis, kun. J. t’ekanavičius. Br. Spūdienė, P. Montvila, M. Vasilka, M. Ake- i namųjų „taikos kovotojų“ 
lienė. A. Diržys ir kiti. veiksmas.

Lietuvos Vyčių
suvažiavimas

Rugpiūčio 26 d. Lietuvos 
Vyčiai renkasi į savo 58-jį 
suvažiavimą Kennebunkpor- 
te, Me., pranciškonų sody
boje. Suvažiavimas baigsis 
rugpiūčio 29 d. Laukiama a- 
pie 300 atstovų. Jame latviui 
Robertui Briezei. kuris pir
masis iškėlė viešumon Simo 
Kudirkos tragediją, bus į- 
teiktas „Lietuvos draugų 
medalis.

JAV laivynas šaudė į
i

priešo raketų lizdus
JAV septintasis laivynas’ 

smarkiai apšaudė šiaurės Į 
vietnamiečių statomus nau
jus raketinius lizdus demili-} 
tarizuotoje zonoje.

Kaip matome, Amerikai 
išvežant vis daugiau karių 
iš Vietnamo, komunistai sta
to ten naujus raketų lizdus 
ir ruošiasi karą tęsti.

Vokietijoje ore sprogo A- 
merikos armijos helikopte
ris, ir žuvo visi jame skridę 
38 kariai. Tai viena didžiau
sių helikopterio nelaimių.

* * *

Kalifornijoje 25 asmenim 
priklauso daugiau nei 13% 
visos privačios žemės, o 45 
bendrovėms priklauso 61% 
visų žemės ūkių.

9 * *
Haiti konsulas augino ma- 

rijuaną savo namų kieme, 
kuriuos jis nuomojo Miami, 
Fla., mieste. O New Yorko 
policininkas to narkotiko 
plantaciją buvo užsivcisęs 
New Yorko centriniame par
ke prie arklydžių, kurių 
mėšlą naudojo tiems auga
lams patręšti.

Tiek policininkas, tiek ir 
konsulas buvo suimti.

Bolivijoje įvyko 
perversmasz '

Prieš 10 mėnesių Bolivijoj 
buvo Įvykdytas perversmas, 
ir prezidento kėdėn atsisėdo 
gen. Juan Jose Torres Gon- 
i-ales. sukęs į kairę ir ruošęs,. , . . , • Tr- •• • i, • i shingtone valdžios rūmu šil-dirvą komunistams paimti, km,jos priėmimo klausi- ,|v|n« sjs kad tu0‘ su. 
valdžią j-savo rankas. Pr.es mas .bet butų palikta ir Tau-' tluk(lvtu vvljausybės istai- 
JĮ sukilo dalis kanų ir Tau- tinę Kinija. Gi Albanija pa- <rll .
timo revoliucionierių sąju- siūle priimti komunistinę i&

džio bei socialistą partijos! Kiniją ir pasalinti iš J.T? Dabar suimtųjų tarpe mi- 
vadai. Gonzaies mėgino Tautinę Kiniją (Ciang kai-j nimi kun Pete,. ,^nald For. 
priešintis, bet nesiseke. .Jis seko vadovaujamą Taiva-1 di ;j4 m amž g New Yor. 
pasislėpė ar išvyko i uzsie- ną'
nį. Prezidento pareigas da
bar eina svarbiausias sukili-į Tikimasi praverti 

mo organizatorius pulk. Hu-
go Banzer Suarez.

Sukilime žuvo apie 
asmenų ir per 200 yra 
žeistų.

Ir jos pasitraukia 
iš Vietnamo.

100 
su-i

Australijos ir N. Zelandi
jos vyriausybės pranešė sa
vo parlamentams, kad jų 
kariuomenė dar šiais metais 
bus grąžinta iš Vietnamo, j

Australija Vietname tu-;... . . ,.. _ f • M 7 , tiju susisiekimo palengvini- rejo /,o00 kanų. o N. Zelan- 1 ®
dija tik apie 300. mą.

Trečią kartą buvo atmes- 
Rugsėjo 13 d? Vancouvere tas buvusio transporto dar- 

prasidės San Francisco ma- bininkų unijos vado Hof fos
joro Allioto byla. Jis ir dar 
du asmenys kaltinami dėl į- 
vairių suktybių, kuriomis jie parole). 
uždirbo kelis milionus dole
rių. _ .. , langą, išvengiant aliarmo

• * * ! Rugsėjo 26 d. prezidentas sjgnaj0> apsirūpinę atitinka-
Kelionėm į mėnulį, į,kai.; N«ona, su žmona Aliaskoje majs ,.adij() siųstuvėliais į.

tant ir kitais metai, numaty- P."'*1!“ JaP«n'Jos .mperato- kitomis susižinojimo bei įsi- 
tam Apollo 17 skridimui, rių Hirohito. Tai bus pirmas jaužimo priemonėmis, bet 
bus išleista apie vienuolika tų g»l”š ‘ atsiradęs jų tarpe išdavikas
bilionų dolerių. į mas 18^oriJ°Je- . vjSą biznį sugadino...

• • * ! * * *
Amerikos Medikų drau-' Indijos ministrė pirminin- Dabar jie visi kaltinami 

gijos surinktais duomenimis, kė Gandi šį rudenį lankysis įsiveržimu į valdžios nuosa- 
vidutinis Amerikos gydyto- Londone. Paryžiuje, Bonno- vybę, naikinimu valdiško 

metinis uždarbis yra je, Washingtone ir Maskvo- turto ir eil'e kitų baudžiamų-' » - • • a A ... . . A. *__ *JO
$35,510. —■ i

Pažymėtina, kad Camde- 
_ .. , . ne suimtųjų tarpe yra trys

JAV pasiute priimti I kunigai ir dar du kiti asme-
Jčmim i* 1 Tniiin* į nys’ kurie Jau figūruoja ži- 
l\iniją į J. 1 aulas • įnomoje ’ Harrisburgo Aš-

JAV ambasadorius pa- tuonių“ byloje, kur jie kal- 
piašė Jungtinių Jautų gen. tinami siekę pagrobti prezi- 
sekretorių U Thant, kad ru-' dento patarėją Henry Kis- 
dens sesijoje būtų į darbo- į singerį ir išsprogdinti Wa- 
tvarkę įrašytas komunistinėsį

Berlyno sieną

Vakarų diplomatiniai ko-‘ 
respondentai praneša, kad1 
Berlyne vykstantieji keturių 
didžiųjų valstybių atstovų} 
pasitarimai, prasidėję be
veik prieš 17 mėnesių, arte-j
ja i galą ir esą pasiekta kai- veiklos aktvvus narvs.
kurių susitarimų, tarp jų iri
susisiekimo klausiniu per iš-i Be jų, visa eilė kitų asme- 
garėjusią Berlyno gėdos šie-' nų yra studentai ar kitų pro-
ną. Susitarimas esąs dar 
slaptas, bet jis liečiąs ir ap
lamai Rvtų ii- Vakaru Vokie-

prašymas išleisti jį į laisvę 
pasitikint garbės žodžiu (on

je.

Suimti 25 civiliai ir kunigai 
vogę karinius dokumentus

Iš Camden, N.J., ir Buffalo, N.Y., naujokų ėmimo 

įstaigų jie organizuotai bandė išplėšti ir sunait-Hti svar

bius dokumentus. Kaikurie jų jau įsipainioję vadinamoje 

Washingtono rūmų šildymo vamzdžių sprogdinimo byloj.

, ko, kun. Michael J. Doyle, 
j 36 m., šv. Juozapo katedros 
pastorius iš Camden, ir taip 

■ pat iš Camden kun. Milo N. 
, Billman, 39 m.

Kun. Fordi pareiškė, kad 
jis visą laiką dirbąs taikos 
sąjūdyje, gi tėvas Doyle yra 
žinomas Camden ir apylin
kės prieš kariuomenę ir nau- 
ioku šaukimą nukreiptos

fesijų atstovai iš New Yor
ko ir net iš Massachusetts.

Jų vadu laikomas tūlas 
John Grady iš New Yorko. 
kuriam nustatytas .$150.000 
užstatas, o kitiems mažesnės 
sumos.

Minėta „taikos įkūnytojų 
žemėje“ grupė prie Camden 
pašto rūmų atvyko naktį 
sunkvežimiu, su savo kopė
čiomis, skirtomis įlipti pro

jų Įstatymų straipsnių.

Ko šie „taikos apaštalai“ 
siekia, nereikia nė aiškinti. 
Telieka tik palinkėti, kad 
jie. taip pat gerai susiorgani
zavę, taikos vardan paban
dytų kada įsiveržti į Mask
vos karinį arsenalą ir patik
rintų tenykščio „taikaus re
žimo“ įstatymų malonę...

P. Vietnamas rinks
savo prezidentą

Spalio 3 d. Pietų ' ’ietna- 
me bus prezidento mai. 
Juo ir toliau nori būti išrink
tas dabartinis prezidentas 
Thieu, todėl jis pasistengė 
nustatyti ir labai sunkias 
sąlygas kandidatams.

Į prezidentus žadėjo kan
didatuoti ir dabartinio pre
zidento griežtas priešinin
kas gen. Minh. bet atsisakė, 
pareikšdamas, kad rinkimai 
nebūsią laisvi, o rinkiminėj 
komedijoj jis nenorįs daly
vauti.

Ruošėsi kandidatuoti ir 
dabartinis v. .©prezidentas 
Ky. bet jis nesurinko reika
lingo skaičiaus parlamento 
ar provincijų tarybų narių 
parašų. Tačiau teismas jo 
kandidatūrą dabar patvirti
no. Ky dar neapsisprendė, 
ar kandidatuos, nors JAV 
ambasadorius ir stengiasi jį 
prikalbinti kandidi tuoti.

Jeigu ir Ky atsisakys, tai 
liks tik vienas Thieu. To jis 
ir nori, bet visiems bus aiš
ku, kad rinkimai buvo netik
ri ir kad toks vienas buvęs ir 
vienas išrinktas prezidenti
nis kandidatas nėra visos 
tautos daugumos remiamas.

Karaliaučiaus srityje 
kone vieni rusai.

Vokiečių šaltiniai skelbia, 
kad Karaliaučiaus srityje 
dabar yra per 700.000 gy
ventojų, iš kurių rusų esama 
500.000, gudų 9G, ukrainie
čių 6L , lietuvių 3.5' i, o vo
kiečių tik pusė procento.

Taigi visame tame krašte 
tėra tik 4 G ne slavų kilmės 
gyventojų.

ceestsoecosocrjcoooeciBooocaeo

Gary, Ind., mieste iš 100 
darbininkų 38 yra bedar
biai. nes plieno fab'-’bai sta
to automatines ts.

* * 9

Bostone vagys iš vienos 
kailių parduotuvės pavogė 
brangių kailių vieno miliono 
vertės.
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Ar mums čia reikalinga
„pogrindinė literatūra”?
Tokią temą liečiant, jau pradžioje galima būtu sua

bejoti. ar tokiame demokratiškame krašte, kaip JAV-bės. 
nur leistina naudotis plačiausia žodžio ir minties laisve, 
dar galėtų būti reikalinga ir kažkokia "pogrindinė spau
da” ar "pogrindinė literatūra“? Atrodytų, kad ne. Nebent 
tik tuo atveju, jeigu kas norėtų mokyti plėšti bankus, pa
deginėti namus, užpuldinėti moteris ir kituose kriminali
niuose veiksmuose pasitobulinti.

Galima tvirtinti, kad tokios "pogrindinės literatūros“ 
nepasigenda ypač lietuviškoji visuomenė, turinti viešą, 
gausią ir Įvairiaspalvę savo spaudą ir joje plačią politinės 
ar kultūrinės kovos areną. O vis dėlto šios rūšies "pogrin- 
dinė veikla“ paskirų mėgėjų ir mūsuose gana plačiai prak
tikuojama. Jos leidiniai turi anoniminių "samizdat“ laiš
kų ar proklamacijų pavidalą ir siuntinėjami paštu paski
riems asmenims, organizacijoms bei laikraščių redakci
joms, kad visuomenė kuo plačiau sužinotų "teisybę“. To
kie anoniminiai laiškai kartais tiesiog bangomis užplūsta 
Chicagą, Clevelandą. Detroitą, Los Angeles, Bostoną.

Nors visa ši “literatūra“ turi pagrindini tikslą vieną 
ar kitą asmenį sumurzinti, bet jos turinys kiek skirtingas. 
Vienur tuose "laiškuose lietuviams“ teskelbiami tik "Įro
dymai“ bei "pranešimai“, kad, pavyzdžiui. Jonas slaptai 
dymai“ bei "pranešimai“, kad, pavyzdžiui. Jonas slaptai 
voje tebuvo tik kalvio gizelis, o iškalbingoji moterų drau
gijos pirmininkė Marijona — paleistuvavo su kareiviais. 
Tai dar siauresnio asmeniško "partizaninio karo“ reiški
niai. Bet kita "pogrindinė literatūra“ jau yra grynai "pat
riotinio turinio“, skirta daug platesnei skaitytojų masei.

; Na, ir ta arabų vienybės 
■ stoka iki šiol sėkmingai nau-š 
dojasi Izraelis, žinoma, gau-' 
šiai remiamas viso pasaulio;

Į Aaabų yra per 120 mil., n s ir jo teritorijoj turi ba-!žydų kapitalo ir geriausiųjų* 
o Izraelis teturi tik 3 mil. gy- zes kairiojo sparno Palesti-J jų talentų, 
ventojų. Jeigu arabai būtų nos partizanai.
vieningi, gal jie jau seniai
būtų Į šipulius sutrupinę Iz- Iraką valdo radikali socia- 
raelio valstybę. Ypač Egip- listų partija, simpatizuojanti 
tas darė nemažai pastangų komunistams. Ji palaiko vi- 
arabų valstybes sujungti? šokio plauko Palestinos par- 
bet tos pastangos iki šiol ne- tizanus. Ji tuoj pripažino tik

Nevieningi arabai
KAZYS ŠKIRPA

ADATOS SKYLĖS 

KUPRANUGARIUI 

išlįsti

Pyragiaus „Heil Hitler!”
Iš buvusio Lietuvos diplomatinio atstovo Vokietijoje 

K. Škirpos atsiminimų

davė didelių vaisių. 4 dienas išlaikiusius savo
lankose Sudano sukilėlius 

Kaikurios arabų valsty-i ir taip pat nutraukė ryšį su 
bės — Saudi Arabija, Moro-; Jordanija, kai ten buvo su
kas ir iš dalies Jordanija — mušti Palestinos partizanai.
vra konservatyvios, linku

Visose arabų valstybėse 
slaptai veikia komunistai, 
kurie didelės paramos gau- 

Kita arabų valstybių gru-; na iš Sovietų Sąjungos. Bet 
pė — Egiptas, Sirija. Lil i- čia ir komunistams bei so

sios bendrauti su JAV ir ki
tomis Vakarų valstybėmis.

ja — neseniai sudarė fede
racijų. Prie jos iki dar nese
niai ten bandyto nepavyku
sio perversmo linko ir Suda
nas. Ši federacija skelbia 
siekianti sukurti socialistinę

vietų agentams sunkiai 
kasi savo tikslų pasiekti. 
Paskutiniuoju metu jie gavo 
du skaudžius smūgius: Egip
te jiems nepavyko nuversti 
prezidento Sadat, o Sudane

tvai ką, bet ta santvarka tu-j — prezidento Numeiry. Dėl 
l inti būti tautinė. Federaci-i tų perversmo mėginimų dau- 
ja bičiuliaujasi su SovietųĮ gelis komunistų vadų nete- 
Sąjunga. ima iš jos visokią1 ko galvų, — buvo iškarti ar 
paramą, bet savo komunis-! išpjauti. Sudane kaip Į van- 
tus griežtai persekioja. O ir j deni nuskendo ir sovietų mi
dau g kitų reiškinių rodo aiš- Į lioiiai rublių, kuriuos, lauk-
kios visų arabų politinės li
nijos ir vienybės stoką.

Atrodytų, kad šiandien 
mokesčiai lygiai visus sle
gia. Mat, skiriamos didžiulės 
sumos pašalpų fondui, mo
kykloms, miestų atnaujini
mui, bedarbiams darbų or
ganizavimui ir dar šimtams 
kitų reikalų, o mes mokame, 
mokame ir mokame.

Deja. daugiausia ir sąži 
se_ ningiausia mokesčių sumo

ka masė vidutiniškai ar net 
mažai uždirbančių darbia 
ninku, o riebūs turtuoliai 
vistiek pralenkia pro Įstaty
muose kur nors sąmoningai 
ar nesąmoningai paliktą a- 
datos skylę ir išlieka dar

Aviacijos ats. majoras Jonas Pyragius, vienas iš taria
mų voldemarininkų grupės, kurte, ką tik atbėgę iš sovie
tų okupuotos Lietuvos, buvo kreipęsi i mane, kaip Lietu
vos dipl. atstovą Vokietijoje, kolektyviniu raštu iš Gleis- 
garbeno stovyklos, Rytprūsiuose, datuotu 1940 m. rugpiū
čio 23 d., keldami minti "pasiduoti visiškon Hitlerio dis
pozicijon“ numatomoje kovoje su bolševizmu. Aš tokiam 
besąlyginiam pasidavimui svetimos valstybės vadui pri
tarti negalėjau. Be to, buvau ėmęsis iniciatyvos organi
zuoti Lietuvių Aktyvistų Frontą ne šiaip sau kovai' su 
bolševizmu, bet svarbiausia siekti atkurti Lietuvos vals
tybini suverenumą, išnaudojant iš anksto numatytą Ber- 
lyno-Maskvos pakto žlugimą.

Netrukus sakytos grupės nartai, atsiradę Berlyne, 
besąlyginai Įsijungė Į Lietuvių Aktyvistų Frontą, o majo
ras J. Pyragius, bene "pasidavimo Hitlerio dispozicijon“ 
sumanymo tikrasis autorius, netgi padėjo savo parašą po 
sakyto Fronto užuomazgos Berlyne steigiamuoju aktu. 
duodamas visų susirinkime dalyvavusių asmenų akivaiz
doje iškilmingą užtikrinimą, jog "prisiima visas jo (LAF)

darni komunistų laimėjimo, 
buvo Į šį kraštą supylė viso
kios paramos pavidale.

_ nariams uždedamas pareigas ir drausmę“. Dar daugiau:
riebesni, ne tiktai mokesčių j majoras J. Pyragius, atrodo, savo prisidėjimu prie LAF
išvengę, bet dar ir iš pašai-, buvo itin patenkintas ir mėgdavo tai demonstruoti prieš
pų pasipelnę. i Litus lietuvius Reicho sostinėje, lyg būtų LAF veikloje

. ... vaidinęs kažkoki svarbų vaidmenį arba buvęs vienas išŠtai. pavvzdziu gali būti; .......
nats Kfaliforniios mihpma I vadovaujančiųjų jo veikėjų.
torius tonald Reatranjmris1 Tačiau' kadangl j°kia karJera ,veiklos ribose 
išaiškino kad visai legaliai Jam nenusišypsojo — iš vienos pusės, o iš kitos pusės —* • 1 T- — • • i • TA 1 *1Čia anonimininkai. iš krūmų iškišę pirštą, rodyte Įrodo, j .................................... ... . . -------- ---- ---------o----- . ................................

kad ta« ar kitas visuomenėje ar oiganizacijoj iškilęs as-! Štai Libija prisidėjo prie i visi arabai vieningai nori galįs nemokėti nė cento nuo Jau P° kelių mėnesių pajuto, jog LAh nebuvo joks Hit
muo vra — nei daugiau, nei mažiau — komunistas, tauti- ’ nepavykusio Vakaram prie-j tik Izraelio pražūties, bet ir į savo 40,000 dolerių metinės leno dispozicijai pasidavęs“ Įrankis, Pyragius ėmė reikšti 
nių idealų išdavikas, NKVD agentas ir t.t. ’ , ®ingų. nacionalistų karminu šiam tikslui nepajėgia sude-j algos. Mat, jeigu tiek algos nepasitenkinimą jo veikla dėl tarsi nepakankamo šios

Na, ir koks tokios "veiklos“ padarinys? Savaime ai ’ kų mėginimo nuversti Maro
ko karalių Hassaną, ir dėl

rinti politinių ar karinių gaudamas, dar šalia turt ko- organizacijos aktyvume, ypač dėl, jo supratimu, netinka- 
priemonių. Vieni jų. atrodo, ki nors kitą bizni, kuris gali mo jos pavadinimo. Pyragius prispirtinai piršo pakeisti 
su sovietų ginklų parama būti parodytas kaip nuosto- vardą ir persiformuoti Į lietuvių nacionalistų partiją, ti- 
ruošiasi lemiamam kariniam lingas, tada, algą ir biznio kėdamasis. kad šiuo būdu organizacija Įsigytų didesnį 
smūgiui. Bet jie kartu dairo- nuostolius“ sudėjus, turi vokiečių pasitikėjimą ir galėtų išvystyti didesnę veiklą, 
si ir i JAV politiką, dar vis mo 'esčių Įstatyme paragra- patvręS apje Gestapo intrigas prieš LAF-tą, Pyragius ėmė 
turėdami v.lt, araby-Izraelio fą, pagal kur, gali mokesčių sta-iai ,lsintl atskilim ir 1941 m. pradžioje _ kovo ar 
ginčų isspi.st. diplomatiniu Tuo^arpu balan(,p _ LAF dovyU buv0 sukvietusi k

• $5 000 iki $9 000 per metus intymesnius su juo ir vienu kitu jam simpatizavusių LAF 
Pageidaudami sovietinių bet neturi jokio kito užsiė- narilJ pasitarimus prie alaus stiklo viename restorane. 

Ar tai nėra bailio vvkdomas savo artimo moralinis buvo beveik Įsikūrę savo, ginklų ir diplomatinės para- mimo ar kokios prekybos siekdama ji ir jo vienminčius atkalbėti nuo pasikėsinimo 
valstybę Jordanijos valsty-Į mos prieš Izraelį, religingi bei pramonės Įmonės.—turi prieš vienybę LAF nartų tarpe.
beje. mahometonai arabai drauge nuo savo algos sumokėti vis- Kai netrukus po to majoras Pyragius buvo gavęs dar-

prisibijo bedieviškojo ko- ką. kiek tik Įstatymas jam y- bą kažkokioje vokiečių slaptos srities Įstaigoje kažkur 
munizmo, neapkęsdami a- ra numatęs. : provincijoje ir iš Berlyno išvyko, visi buvome tuo. paten-
merikiečių dėl jų žydams .......................... ; kinti, nes susilaukėme ramybės ir galėjome sunaudoti

......... , . , .. . „ - palankios politikos, jie vis Iki šiol didžiausios para- laika rimtai tautos sukilimo ruošimo veiklai, o ne tuščioms
apkaltinti arkliavagys- , kuriuo skrido du žymus per-, dėlto nori neprarasti šimtų mos iš valstybės susilaukda- diskusijoms su Pyragium djl j0 pastovimo tempti LAF 
valstybes smpais, ano- , versmo _ oigamzatorrai, ir milionų dolerių už alyvą, o yo ne kokie paskiri bedar- j v0Ukąjį nacionalsocializmų bei ”pasida-

ku, šmeižiamas asmuo negali nei teisinti, nei traukti šmei- to t gj valstybių santv 
žiko atsakomybėn, nes nežinia nei kas, nei nuo kurio sto- Liai fjar labiau pablogėjo? 
go tau pamazgas ant galvos lieja. Nuskriaustam žmogui
belieka tik trauktis i sali ir numoti ranka Į betkuiį prade- Sirija griežtai pasmerkė 
tą ar Įpusėtą visuomeninį ar kultūrinį darbą. Jordanijos karalių Hussei-

Šia proga "pogrindinės spaudos“ redaktorius ir rašy- na ir nutraukė su Jordanija 
tojus mes tenorėtume paklausti, kodėl jie savo kaltinimų diplomatinius ryšius dėl to, 
prieš vieną ar kitą asmenį neiškelia viešoje spaudoje, jei- kad Jordanija suplakė Pa- 
gu jų teisybė tokia "tikra“ ir "liudininkų patvirtinta“? lestinos partizanus, kurte čia!

Ar tai nėra bailio vykdomas
žudymas tamsoje ir iš uz kampo?

Artai nėra patriotizmo vardu vykdomas nepaprastai
naudingas patarnavimas tam pačiam priešui, kurio agen-' Libija nepritarė komunis
tu veiklus tautietis iš krūmų apšaukiamas? tų rengtam perversmui Su-

Ar neateina šiems "kovotojams“ galvon mintis, kad dane. todėl sulaikė lėktuvą 
tokiu pat būdu juos pačius galima
te, paleistuvyste, paversti svetimos
niminiame laiške nurodą: . ..et už tuos patarnavimus gau-; juos išdavė Sudanui, kur jie vengia pradėti kariauti su biai, ligoniai ar padegėliai
namas "tikslias sumas“ doleriais ar rubliais?

Ne, vis dėlto geriau apsieikime be tos "pogrindinės“!
buvo pakarti vimą Hitlerio dispozicijon'

Ką kiti rašo?
DAINOS IR ŽODŽIO 

MENININKUS KVIEČIA 

Į AUSTRALIJĄ

būsimų mūsų Įžymiųjų me

į Izraeliu, bijodami kad ju bet stambieji žemės savinin-. . . . , v . •
' kraštai nevirstų didžiųjų kai kai, kuriem būdavo išmoka-! . ,DeJa- kal y,niai.lauktas m?me.ntaa lemtingam žygiui 

Libanas daugeliu požiūrių[ rinių galybių susirėmimo mos šimtatūkstantinės ar net Jaubu\o pi įanejęs u buvau vokiečių kaio\ado\ybes at- 
I priklauso pirmajai minėtai vieta, nes po tokio karo gal milioninės sumos vienam už, stovo paprašytas parūpinti kiek galint daugiau lietuvių 
arabų valstybių grupei, bet: visas tas valstybes dykumos neapdirbamą žemę, —už že-! kalbos vertėjų numatytiems žygiui per Lietuvą vokiečių 
yra susirišęs ir su antrąja, smėlis lygiai užpustytų. ‘męs vaisių nešė jimą ar ne-1 kariuomenės daliniams, majoras Pyragius nelauktai vėl 

Įsodinimą, kad nesusidarytų! atsirado Berlyne. Jis kreipėsi Į mane, prašydamas, kad 
i;t' jų perteklius ir nenukristų! pagelbėčiau jam atsipalaiduoti iš darbo sakytoje Įstaigoje,

nininkų, daromi žygiai atsi
kviesti ir dailiojo žodžio 
meistrai B. Brazdžionis ir 
A. Gustaitis.

Tikrai tai bus tos pavasa
riškos atbudimo dienos 
Australijos lietuviams, kada 
ir vėl po ilgesnio laiko mes 
galėsime pilna krūtine pasi-

ra ir mūsu visa valdžia, ren- semti to kultūrinio ir meni-

Antanas Laukaitis liepos 
28 d. rašo Dirvai:

"Kas kiekvieni antri me
tai Adelaidėje, kur dabar y-

nio peno, mums, nors ir ret
karčiais, taip reikalingo“.

virsunese, 
jų esama.

Reikk

giami viso miesto festiva
liai, kurie jau pradeda iš
garsėti ne tik kituose Aust
ralijos miestuose, bet ir už-; 
sienyje. Šio festivalio direk
torius, viešint Amerikos lie
tuviu solistui Stasiui Barui 
Australijoje, girdėjo jo kon
certą. Jis jam patiko, ir pri
ėmė Krašto valdybos pasiū
lymą. kad S. Baras būtų pa
kviestas Į šį festivali. Tuo 
pačiu metu pasiūlyta ir so
listės L. Šukytės vizitas, ku
ris buvo taip pat priimtas.
Tuo būdu šiems dviem? mū
sų Įžymiems solistams visos 
kelionės išlaidos bus apmo
kėtos, kai atskirų koncertų 
išlaidas didesniuose mies
tuose lengvai apmokės patyrs 
k 1 ausylo ja i. Taip pat labai 
džiugu sužinojus, jog Į Aust- bino, posėdžiai buvę pilki, ’

SPAUDI BEVARTANT

Amerikos informacijos 
agentūros kas du mėnesiai 
leidžiarrfas Problems of 
Communism žurnalas vė
liausioje laidoje svarsto 24- 
jį Sovietijos komunistų par
tijos suvažiavimą, Įvykusį 
kovo 30-balandžio 9 dieno
mis. Rusų valdžios ir politi
kos kurso vedėjas Londono 
ekonominių ir politinių 
mokslų prof. Leonardas

raliją savo lėšomis atvažiuo 
ja koncertuoti solistė P. Bin
kienė i, muzikas P. Armonas

Be šių. jau atrodo tikrai

_ j rinkoje kainos. Pagaliau ap-; nes norįs ir jis pasiekti Lietuvą pirmųjų eilėse. Paaiškinau, 
turinti į sižiūrėta, kad sį straipsni že-, jOg man neįmanoma kištis Į vokiečių slaptos tarnybos Į- 

i tuo tikslu intervenuoti už ji 
Tačiau Pyragiui pavyko ištrūk- 

Į: ti iš savo darbovietės ir be mano intervencijos, nes galėjo 
išvykti Į Lietuvą kartu su kitais mano pristatytais vokie
čiams lietuvių kalbos vertėjais.

(Bus daugiau)

bet neabejotinai Lietuvoje partija

tenkintis
mu. kad nuslėpti ginčai su-i Q 1O0 Lietuvoje — 4. Iši nam savininkui, 
kosi dauigausia apie tai,; ioo partiečiu Lietuvoje vra!
kaip padaryti našesne pra-, g; lietuviai, 20 rusų, 4 len-j Bet, pasirodo, ir čia tur- 
monės gamybą. \ iena srovė, j Lai. 3 žydai ir 6 kitų tautybių! tuoliai rado spragą pralįsti.
kurią galima vadinti 'apa-| atstovai, 
račikais“ ,arba tiesiog ko
misarais) nori viską tvarky
ti maždaug staliniškai — iš 
aukšto ir pagal viršūnių Įsa
kinėjimus. Kita srovė, nors 
tų pačių komunistų, norėtų 
daugiau laisvės Įmonių ve
dėjams ir daugiau gaminti 
žmonėms kasdieninio varto
jimo dalykų (maisto, rūbų. 
butų ir kt.).

* *
Įdomu, kad buvo paskelb

tas partijos bilietų keitimas 
naujais. Tai savotiškas par-

Pav., didelių žemės plotų sa
vininkas šen. Eastland. nu
stačius primokėjimų ribą 
vienam ūkiui, savo dvarą 
giminių vardu padalijo Į 8

tijos valymas, nes kaikurie dalis po 5,200 akrų ir, užuot
senieji partiečiai bilietų ga
li nebegauti. Lietuvius do
mina, kaip šis valymas vyks 
Lietuvoje.

Paskutinis bilietų pakeiti- 
j mas Sovietijoje buvo Įvyk- 

Suvažiavimo atstovų kai-' dytas 1954 m.
bos šios kovos neatvaizda
vo. Viskas ėjo, it sviestu pa- Kitas įdomus nutarimas
tepta, todėl prof. Schapiro buvo partijos suvažiavimus
spėja, kad iš anksto jau bu
vo susitarta, ir pats kongre- 

j sas vyko didelio kompromi-

šaukti rečiau: ne kas ketve- 
ri. o kas penkeri metai. Gal

gavęs tik $55.000, už 1970 
metus susižėbė $159,000!

Žinoma, visai tai padaly
ta "legaliai“, pagal Įstatymo 
raidę...

Nustačius jau ribą, 1970 
m. tik 1,353 farmeriai iš 
valdžios iždo išmelžė 142 
milionus dolerių.

’ i

Nestebėtina, kad ateinan
tiems metams ta primokėji-

KONKURSAS

JAV LB Woodhaveno a- 
pylinkės valdyba skelbia ra
šinio, kuris padėtų sudomin
ti mūsų jaunimą organizuo
tos Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės veikla.

KONKURSĄ.

užlipytame voke Įdėta tikrą
ja autoriaus pavarde ir ad

resu, turi būti atsiųstas ne 
vėliau, kaip spalio 15 d., 
šiuo adresu:

LB Woodhaveno apylin
kės valdyba. 86-34 91st St.. 
Woodhaven, N.Y. 11421.

Schapiro, kelių knygų apie! „
Sovietiją ir komunistų par-, 80 zenkle- Atrodo, kad vai- 
tiją autorius, pastebi, kad į rap Pabko partijos komisai ų 
suvažiavimas nieko nenuste-' aparačuų rankose.

• * •

tai norima suderinti su eko- mų suma sumažinta iki $20, 
nominiais penkmečiais? f 000 vienam ūkiui. Tokiu bū-

Konkurse gali dalyvauti .. .A ,
visi. Rašinvs turi būti tokio! Premijų Įteikimas Įvyks 
dydžio (500-700 žodžių), afeman^ rudeni LB Wood- 
kad patraukliai tilptų viena- bav eno apylinkės susitiki
me puslapyje ir tiktų masiš-įmo vakare-
kai platinti jaunime susibū- TZ , , ...

1 * Konkurso komisijos sudė
tis bus paskelbta apie spaliorimuose.

vidurį.
Visi konkursui parašyti 

aparatas; antra —— 25 do- rašiniai galės būti laisvai 
lėliai pinigais: trečia—du spausdinami bet kuriame 

žurnale ar laikraštyje, 
kartu su kitame | JAy LB Woodhaveno

Skiriamos trys premijos:
'du tikimasi sutaupyti apie’pirma — naujas t'-vizijos

Kaip žinoma, 24-tasis su-Į ^opo milionų mokesčių mo- 
važiavimas buvo pašluotas Lėtojų pinigų. Bet greičiau-

be staigmenų, bespalviai ir Suvažiavimo metu 
ėję kaip patepti. Iš pasakytų skelbtoji statistika sako. kad „os genau 
kalbų sunku būtų pastebėti partijos narių esama 13,819, i 
kokių nesutarimų Sovietijos 089, o kandidatų —645.232.,

• ištisus metus, Spėjama, kad sja starnbieji pinigu kupra- 'bilietai Į teatra Pa- norėta duoti Brežnevu, pro- nugariai irJvėį ,.Jutime pvvardžiu, kart
<U<1 ' trpjiuil varkvtl“ » ___ __ i__ i____ •apsitvarkyti“.

Žiūrovas
kokią nors pakankamai pla
čią skylę pralįsl Rašinys, pasirašyta- sla- Apylinkės Valdyba » •
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TAS DUONOS Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA.

IS SAULĖTOS FLORIDOS
Šis tas ii Lietuvių klubo , Klubo pirm. V. Krausas 

! padėkojo visiems, kurie pri
sidėjo prie čiurlioniečių pa- 
ggerbimo, ypač jėzuitų baž-1 

Rugpiūčio 11d. Lietuvių nyčios vargonininkui Petrui 
pil. klubo susirinkimų pra- Stevensui už didelę paramą. į 
dėjo jo pirmininkas Vikto- Jis pasiuntė Čiurlionio an-. 
ras Krausas. Sekretorei lai- samblio dirigentui A. Ali-j 
kinai išvykus į Kaliforniją,! kulskiui padėkos laišką su

susirinkimo

sekretoriavo vicepirm. Juo
zas Gužauskas. Jis aplamai 
apibūdino klubo veiklą, o Į 
fin. sekretorė G. Dampienė j 
— finansinius reikalus. Ji: 
pranešė ir naujus klubo na-j 
rius, kuriuos ir šį karta su-

$25 asmenine auka.
S.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

LATVIJOJE LATVIAI JAU BEVEIK MAŽUMA

‘ Iš visų Pabaltijo valsty
bių Latvija jau labiausiai su
rusinta.

IĮ
Pagal Latvijos 1935 m. 

gyventojų surašymą, Latvi
joje latvių buvo 1,473,000. 
arba 77visų gyventojų, 

i Pagal 1959 m. surašymą jų 
, jau bebuvo 1,298,000. arba 
i62\ visų gyventojų. Praei-

Krašte latviai visomis 
jiems prieinamomis priemo
nėmis stengiasi priešintis 
Maskvoje gerai suplanuo
tam Latvijos surusinimui.

MINĖS S. KUDIRKOS

BĖGIMO SUKAKTI

ALTos pirmininkas dr. K. 
Bobelis susitarė su Kariu

LIETUVOS VYČIO PĖD
SAKAIS. Juozo Strolios Įdo
mūs 1940-1915 ni. atsimini
mai, 170 psl. kaina $2.00.

KONTRŽVALGYBA LIE
TUVOJE, Jorio Budrio at
siminimai. 221 psl.. kaina 
$2.50.

PASKUTINIS POSĖDIS.
Juozo Audėno atsiminimai.

tų metų pradžioje vykdytas Ramovės pirmininku prof. 227 psl., kaina..........  $4.00

“Darbininko“ liepos 7 d.
, numeryje tilpo straipsnis 

rado pirmininkas. Iš jos su-; Chicagos Šv. Kazimiero ka-! 
žinojome, kad Miami iždo j pinių reikalu. Jį persispaus- 
departamento pareigūnai,‘ dino ir “Keleivis“ liepos 
susipažinę su klubo finansi-, mėn. 20 d. numeryje. Jame 
ne padėtimi, pareiškė pagei-j tvirtinama, kad Chicagoje 
davimą, kad klubas daugiau priimtos tūlos rezoliucijos su 
paremtų Raudonąjį Kryžių. į lydraščiu buvę pasiųstos A- 
Kovai su džiova draugiją ir1 paštališkam Delegatui. Pas- 
kitas amerikiečių labdary- tarasis esą dėl to rasto atsi- į

Paminklas žuvusiems ir Nežinomojo kareivio kapas Karo mu 
ziejaus sodely Kaune. Paminklas buvo pastatytas iš nepriklauso- { 
mybės kovų kautynių laukų surinktų akmenų. Lietuvą užėmę ko
munistai visa tai nugriovė.

KANADOS NAUJIENOS
17-TOJI KANADOS LIETUVIU DIENA

gyventojų surašymas paro
dė. kad latvių skaičius kiek 
pakilo, jų surašyta 1.342, 
000, bet jie jau besudarė tik 
56.8', visų gyventojų. Tai
gi, jer 35 metus latvių skai- j 
čius jų tėvynėje sumažėjoj 
apie penktadaliu, rusams 
kolonizuojant Latviją, su
mažėjo jų procentas visų

St. Dirmantu Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimą 
sujungti su Simo Kudirkos 
bėgimo i laisve sukaktimi.o c c

CONCORD, N. H.

Mirė J. Kasperonis

Viktoras Biržiška, DĖL 
MŪSŲ SOSTINĖS, atsimi
nimai (1920-1922 m.), 312 
psl., kaina mirkštais virše
liais $2.-50, kietais- $3.75.

PER GIEDRA IR AUD
RĄ. Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-391 Si IV to
mas. 272 psl., kaina kietais 
viršeliais .................... $3.75,

bės draugijas. Tam tikslui 
klubas neseniai yra pasky
ręs $500. Direktorius Marty
nas Ališauskas tam pritarė, 
bet kartu pareiškė abejonę, 
ar ne perdaug aukojama. E- 
są, klubui būtinai reikia pra
plėsti virtuvę ir ją pagerinti. 
Tam reikia nemažai lėšų. 
(Tie iždo valdininkai visai 
be

,, _. A x Visų pirma reikia mesti
klausęs Lietuvos Atstovą I -vj, į ; St Cathel-ines 
\Vashingtone, kuris tą rastą kuriame įvyks 17-ji
pasiuntęs Gen. Konsului K L (liena
Chicagoje ir tuo keliu tas,

raštas pasiekęs Vysk. V. j St. Catharines miestas y- 
Brizgj- ! ra visai arti. apie 10 mylių,
... „ . A i nuo Niagara Falls, N. Y.
Siuomi pianesu sumteie- vaistijos miesto. Jis yra va

gotiems, kad as tuo l eikalu jinarnas vaisių miestu, nes 
su Apaštališkuoju Delegatu yj.a vaismedžių laukų apsup-

.................... ( Miesto ligoninėje mirė il-
; gyventojų atžvilgiu, ir, jeifgaį sirgęs John P. Caspero- 
niekas nepasikeis, galima: njs gg m amž. Velionis bu- 
prileisti, kad kitas gyvento-j vo gimęs Luzerne. Pa., pas-'
jų surašymas po 10 metų j kutiniuosius 25 metus gvve- ATSIMINIMAI IR MIN- 

Concorde. Prieš išeida- TYS\Kazio Griniaus, I to
mas į pensiją 1966 m., jis mas’ Psk’ kaina ...... 52.
buvo Concordo valstijos že
mių viršininko pavaduoto
jas.

surašymas
•entės' P31'0^ kad latviai Latvi- !.no 

dar nebuvo Niagaros pusiau- ** ^.besudaro mažumą' 
salyje. Visi iš Kanados ir ®vent0M-
Amerikos iš anksto ruoški
tės dalyvauti pirmą kartą 
tokioje šventėje St. Catha
rines mieste.

Inf.

liau bus pranešta plačiau. 
Tokios didelės šv<

O rusų jau 705,000
ATSIMINIMAI 

TYS, dr. Kazio
II tomas, 336 psl.

IR M!N- 
Gri niaus,
kaina S5.

pagrindo kišasi į klubo ’ k^ejęs ir ls J° tuo rel~ tas. Miestui plečiantis, rei-: PASAULINIS SKAUTU 
., ‘ ... , , kalu jokio įasto nesu gavęs. kėjo iškirsti didelius plotus: SĄSKRYDIS JAPONIJOJ

vidaus reikalus, duodami Tat, suprantama, jo negale- vaismedžių. bet derlingų
patarimus* kam ir kiek kiu 
bas turi aukoti. Lietuvių klu
bui labiausiai turėtų rūpėti 
lietuvių organizacijos, ir jas 
klubas turėtų pirmiausia pa
remti, nes joms labiausiai 
trūksta lėšų. Kel. red.)

Uolioji klubo narė Juzė 
Gužauskienė kalbėjo apie 
sekmadieniais ruošiamus 
nariams ir svečiam užkan
džius. Juos reikią pagerinti. 
Klubas turėtų skirti jiems 
daugiau lėšų. Jos pasiūlymui 
susirinkimas vienu balsu 
pritarė..

Neseniai buvo iškeltas su
manymas organizuoti abie
jų lietuvių klubų chorą, ku
ris nepriklausytų nė vienam 
klubui, tik abu klubai skirtų 
lėšų choro dirigentui pasam
dyti. Labiausiai tą sumany
mą rėmė “pažangiųjų“ klu
bas.

jau nei Lietuvos Gen. Kon
sului Chicagoje persiųsti.

J. Rajeckas, 

Lietuvos Atstovas 
Washington, 1971.VIII.2 d.

AUKOJO TAUTOS 
FONDUI

Pastaruoju metu visa eilė 
tautiečių JAV-se aukojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Tau
tos Fondui. Iš Clevelando ir 
jo apylinkių lietuvių Tautos 
Fondui neseniai paaukojo 
po $25 šie asmenys: dr. H. 
Brazaitis, Willoughby. O- 
hio,. P. Mikoliūnas, Cleve- 
land, Ohio, ir P. Akelaitis, 
Cleveland, Ohio. Jiems pra
dėtas siuntinėti ir per metus 
bus siunčiamas Eltos Infor-.

Šiuo kluasimu vyko gyvos 
diskusijos. Kazimieras Di-i 
bulskis pasisakė esąs didelis 
lietuviškos dainos mėgėjas, 
to|cs choras būtų pageidauti
nas, bet atsirastų tokių, ku-

V. s. Petras Molis, Lie-

Už tai rusu skaičius smar- 
s kiai auga. Nepriklausomoje 
• Latvijoje, 1935 m. gyvento- 
I jų surašymo duomenimis,! 
! rusų buvo 207.000. arba 10.6 

c'<, o 1970 m. surašymas ro- 
. do ju jau esant 705,000, ar
ba 29.8 E visų gyventojų.

Be rusų, Latvijoje, kaip ir

Palaidotas rugpiūčio 18 
d. Blossom HilI kapinėse.

Liko liūdintys žmona Flo- 
rence. du sūnūs, podukra ir j ™ai 
dvi seserys.

SIAUBINGOS 
1944- IS50 .rietu

DIENOS,
atsiiuini-

CinSKa?
parašė Juozas Kapa- 

273 pusi. kaina $3.

vaismedžių sodų ir dabar y-
ra miesto ribose, ii' jie puo- tuvių skautų brolijos vyriau
sia miestą, ypatingai pavasa-' sias skautininkas, iš 13-sios 
rį medžių žydėjimo metu ir Pasaulinės skautų jamboree 
rudenį, kai jau vaisiai nu- tolimojoj Japonijoj siunčia 
noksta. Kaip tik šiais me- linkėjimus skautams ir skau
tais per 17-tąją Kanados tems ir visiem lietuviams,
Lietuvių dieną St. Cathari- primindamas, kad lietuviai 
nes bus pasipuošęs vyn- skautai ten garbingai ir gra- 
uogių ir kitų vaismedžių žiai atstovauja ne tiktai ne
derliumi. t tuviams skautams, bet ir

f Lietuvai. Paštovyklėje, kur
St. Catharines yra per, stovyklauja s. V. Jokūbaitis 1970 m. surašymo duome- 

šimtą tūkstančių gyventojų.' su sūnumi iš Clevelando, nimis. 88,000 latvių gyveno 
Didžioji tautinė grupė yra plevėsuoja aukštai iškelta ir išsklaidytų Sovietų Sąjungo- 
ukrainiečiai. Jų esama apie! lietuviškoji trispalvė, je už Latvijos ribų.

Lietuvoje bei Estijoje, didė
ja ir kitu slavu (gudu, ukrai
niečių) kolonistų skaičius. 
Ju jau yra 317,000, arba 
13.4%.

88,000 latvių už Latvijos 

ribų

septyni tūkstančiai. Su jais 
lietuviai palaiko artimus ry-i 
sius. Lietuvių St. Catharines 
yra apie šimtas šeimų.

Šiais metais kaip tik šioje 
gražioje, mažoje, bet veik
lioje lietuvių kolonijoje ir

macijų biuletenis. Pridurti-’ vyksta 17-ji Kanados Lietu- 
na, kad Jonas Galiūnas, gy- vių diena ir Il-rasis Kanados 
venantis Brookiyn. N.Y.. T. Jaunimo kongresas..
Fondui neseniai vra

V. s. P. Molis su malonu- 
; mu pažymi, jog šiam specia- 
i liam tikslui naujai paruošto 
į informacinio leidinio nusi-' 
vežti keli šimtai egzemplio
rių ypatingai gerai praver
tė, susipažįstant su Pasauli
nės skautų konferencijos de
legatais ir juos informuojant 
apie Lietuvos ir lietuvių 
skautų padėti. (Leidinys ne-

Tautinis susipratimas 

tebėra stiprus

Jaunimo kongresas.. Jauni-
k , Hvi»m !"° k.°"greso t“0? rūJ!i"asi trakus ta pradėtas platinti
kojęs dviem atvejais $o0. i komitetas, sudarytas iš Ka- jr AmeHkoie) 1

.nadosjaunų veikėjų, vado-; \ "
Kanados lietuviai vis gau-' vaujant G. Breichmanui iš Vykdamas lankyli lietu- 

siau įsijungia į Tautos Fon-į Hamiltono..
do rėmėjų eiles. Pastaruoju

Įdomus bruožas — pasi
sakymai dėl latvių ir rusų, 
kalbų mokėjimo. Pagal 1970 
metų gyventojų surašymo 
duomenis. 98.1'7 latvių pa
sisakė savo gimtąja kalba 
laiką latvių kalbą ir tik 45.3 
% nurodė laisvai kalbą ir 
msų kalba. Tai liudija latv ių 
ir tautines nuotaikas. Juk

metu Tautos Fondą $25 au-
rię kalbėtų ir rašytų, kad; komis parėmė šie 8 Kanadoj 
mūsų klubas susidėjo su1 gyveną tautiečiai: S. K. Ge- 
“pažangiaisiais“. Dėl to mū- čas, Muskoka, Ont., S. Kėkš-
sų klubo veikla susilpnėtų, 
taigi sumanymui negalįs 
pritarti. Tokią pat nuomonę 
pareiškė ir Antanas Sobolis. 
Nutarimo nepadaryta, bet 
atrodo, kad tas sumanymas 
nebus įgyvendintas.

tas, Toronto, Ont.. H. La
pas, Don Mills, Ont., J. Pi
kelis. Courtrait. Ont., V. 
Sinkevičius, Toronto, Ont., 
S. Stonis. Toronto. Ont., ir 
J. Vitkūnas, Toronto, Ont.

Klubas pagerbė 

čiurlioniečius

(E)

apie 50% Latvijos gyvento
jų skautų vienetų Australi-' jų yra ne daugiau kaip 34! 
joje. P. Molis dar sustos Ma- metų amžiaus, atseit, negalį, 

Tokiai didelei ir plataus niloje, kur vizituos Filipinų: prisiminti nepriklausomos Į 
masto šventei — Lietuvių j skautus ir bus ju globoja- I atvijos laikų ir yra privers-: 
dienai ir II Kanados jauni-, mas. kaip oficialiai kviestas tj pušų kalbos mokytis mo-Į 
mo kongresui — suruošti svečias. kvklose. Be to. 62% gyven-!
bus reikalanga daug darbo! Nors jamborees metu dvi! tojų gvvena miestuose ir tik 

dienas siautęs taifūnas patį 3g% kaimuose.
jamborees palapinių miestą.

Tautos Fondo valdyba 
jiem nuoširdžiai dėkoja. Vi
siems per vienerius metus 
bus siuntinėjamas Eltos In- 

Liepos mėnesį klubas pa. biuletenis,
gerbė iš P. Amerikos grįž-j
tančius čiurlioniečius. su-
ruošdamas jiems užkan- ppacvmac Lietuvių jaunimas, o jo bus
džius. Klubo nariai juos at- 1 KAS i MAS apje ge to bus suorea_
sivežė į klubą ir pavaišinę! . . . nizuota tautinė paroda St.
nuvežė į aerodromą. Čiurlio- j Keleivio administracF • Catharines muziejuje. Paro- 
niečiai atsidėkojo, padai-! ja prašo gerb. skaitytoju*. į da bus atidaryta prieš Lietu- 
nuodami lietuviškų dainų, kurie keičia adresą, prane- i vių dieną ir veiks dar po jos. 

Ta proga M. K. Čiurlionio šant naująjį adresą neuž
ansambliui aukojo J. Mis-įmigti ir senaii.
chik $20, Kotryna Jeznienė! Nepamirškite paraiyti mas prie žuvusiems už lais 
ir Viktei as Krausas po $10, j paito numerio — code v£ paminklo. Apie žygį vė- 
A. Noreika $3.

ir lėšų. Be abejo, mažoje lie
tuvių kolonijoje vykstant 
dideliems renginiams, daug buvo gerokai apgriovęs, ta
kam tenka dirbti už kelis, čiau stotyklos ir jos nuotai- 

Kaip jau buvo skelbta, Į kos nesuardė. V. s. Molis sa- 
K.L. diena ir II Jaunimo vo kelionę laiko sėkminga ir 
kongresas bus spalio 8. 9 ir naudinga tolimesnei lietu-! 
10 dienomis. i viškosios skautijos gerovei.'

Apie Jaunimo kongreso' Šalia 21.000 stovyklau- 
programą informacijų su- jaučiu skautų ir vadovų, po- Į 
teiks kongresui ruošti komi- stovyklinės Pasaulinės skau-j 
tetas. 17-sios K.L dienos tų konferencijos tikslu prie 
programą atliks Kanados jamborees is 60 valstybių 

buvo apsigyvenę 400 rinkti
nių atstovų, tarp kurių ir 
mūsų vyriausiojo skautinin
ko veikla daugiausia reiškė
si. Jis ten yra vienas iš ofi-' 
cialių amerikiečių skautų

AKTORĖ RŪTA LEE

The Boston Globė bend
radarbė Percy Shain rašo, 
kad aplankiusi aktorę Rūtą: 
Lee filmų gamintojo Tony 
Bai ret įstaigoje. Rūta vaidi
na “Mod Sųuad“ filme žino
mo automobilių pardavėjo 
žmonos vaidmenį. Laikrašti
ninke rado Rūtą besirenkan
čią drabužius minėtai rolei. 
Savo garderobe ji turinti 50 
vakarinių ir gal 150 dieni
nių suknelių. Ji jas perdirbi- 
nėjanti pagal reikalą.

DIENOJANT, Kipro Bie- 
«inio, 461 psl., kaina....$2.00

PENKTIEJI METAI, Kip
ro Bielinio, 592 puslapiai, 
kaina ............................ $2.00

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-Karvelie-
nės, 360 psl., kaina . .$3.50.

Rūta papasakojusi laik-
raštininkei, kiek ji vargo tu- SIAURUOJU TAKELIU, 
rėjusi, kol iš Lietuvos išsi- K. B. Kriaučiūno. 178 psl.. 
kvietusi savo senelę ir tetą. kaina ............................. 52
Tai trukę 5 metus. ATSIMINIMA! APIE 

ĮIUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė
lės Liūdžiuvienės, 88 psl., 
kaina ...................,.........$1.

”Mano teta yra našlė. Ji 
vadinasi Antosė Straznickie- 
nė. Dabar ji dirba Bostone 
(Dorchestery) restorane, va-; NEPRIKLAUSOMA LIE- 
dovauja virtuvei, ir taip ge-: PUVĄ ATSTATANT. Ra
jai susitvarkė, kad planuoja polo Skipičio. 440 puslapių, 
vykti į Lietuvą savo vaikų kaįna $5
aplankyti“, aiškinusi Rūta. t

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA. R. Skipičio atsimi
nimu II tomas. 476 psl., kai
na $7.00.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SAULĖJ, Mvkolo Vaitkaus
atsiminimu (191<8-1940) V 
tomas, 295 psl.. kietais vir-MES VALDYSIM PA

SAULĮ, parašė L. Dovyde- . . .
nas, I tomas 268 psl., II to-į se^ia,s kaina ..-,./o. 
mas 248 psl. Kiekvieno tomo 
kaina $4.00.

GRĮŽIMAS Į LAISVĘ,
Stefanijos Rūkienės atsimi-

PIGI. BET VERTINGA 

DOVANA

Tai H. Tautvaišienė* iš- nimų II-sis tomas, kaina
gyvenimų vergų stovykloje kietais viršeliais $6.00. 
Sibire aprašymas anglų kai- ■ Prisiminimu fragmentai, 
ba ”The Cemetery of Na- Darašė Kazys Musteikis, 126 
tion* in the Siberian Tund- psl., kaina minkštais virše-

_ Po pamaldų numatomas vie- globojamų svečių, apgyven-, 
j šas žygis ir vainiko padėji-' dintų delegatams skirtame 

5 mas nrie žuvusiems už lais-i viešbutyje. i
jam. f. sk.

ra* 112 psl., kaina $1.75. liais $2.50, kietais $3.15.

AR TURITE NAUJAUSIĄJĄ

POEZIJOS IR PROZOS keturių autorių plokštelę?

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

Plokštelę neseniai išleido “Lietuvių Dienos“.

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

ANTANAS SMETONA
TR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 154 psl., kai-

I na $1.50.
| KĄ LAUMĖS LĖMĖ 

(apie Salomėja Neri), Pet- 
! ‘Onelės Orintaitės, 234 psl.

VYSKUPO P. BŪČIO 
ATSIMINIMAI, I tomas. 
320 psl., kaina $3.50. H to
mas 282 psl.. kaina $3.50.

DANGŪS DEPESYSE.—
1918-1919 m. išgyvenimai, 
parašė Juozą* Švaistas, 325
psl.. kaina minkštais virše 
liais $Z.5U, kietais $3.75.
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Iš pavergtos Lietuvos
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Lietuviai — nugalėtojai 

mene, sporte

Šią vasarą visa eilė lietu
vių pasižymėjo meno srity 
ir sporte ne tik Lietuvoje, 
bet i r Maskvoje bei Vakarų 
pasaulio kraštuose — Mad
ride, Italijoje ir JAV-se. Tie 
pasižymėję buvo: Lietuvoje 
— Vilniuje š. m. birželio 17 
d. atidarytame Sovietų Są
jungos M. Glinkos vokalis
tų penktame konkurse daly
vavo šeši lietuviai daininin
kai : Vidutis Bakis, Genovai
tė Jasiūnaitė, Monika Dan
guolė Juodikaitytė, Giedrė 
Marija Kaukaitė, Regina 
Maciūtė ir Juozas Maliko- 
nis.

Liepos 16 d. Maskvoje bu
vo atidaryta penktoji Sovie
tų S-gos tautų spartakiada, 
kurioje buvo apie 10,000 da
lyvių. Numatoma, kad ge
riausiai pasirodę atletai da
lyvaus kitų metų vasarą 
Muenchene įvykstančiose o- 
limpinėse žaidynėse.

Lietuviai varžėsi įvairiose 
sporto šakose. Jau pirmąją 
dieną 10 km bėgime lietuvis 
uteniškis Petras Šimonėlis 
prasiveržė antruoju (jo lai
kas buvo 28 min. 41.8 sek.). 
3,000 metrų kliūtiniame bė
gime R. Bitė buvo antruoju. 
Į finalines varžybas pateko 
N. Sabaitė 800 m. bėgime ir 
K. šapka, įveikęs 208 cm 
aukšti. V. Kairys laimėjo

Piraaja premija laimėjo į blonzos modal! . savigynos 
lietuvaitė Giedrė Kaukaitė ,mt-™e.se- Baidarių tr kano- 

jų varžybose o Lietuvos val
tys pateko į pusfinalį..

Spartakiadai prasidėjus, 
baigėsi kelių dienų krepši
ninku kovos. Lietuviams

Kamerinis orkestras vyks 

į Lenkiją

Lietuvos filharmonijos ka
merinis orkestras, kuriam 
vadovauja respublikinės 
premijos laureatas Saulius 
Sondeckis, rugsėjo 18 d. iš
vyksta į Varšuvą, kur daly
vaus Varšuvos rudens festi
valio programoje. Po festi
valio koncertuos kituose 
Lenkijos miestuose ir į Vil
nių grįš spalio 2 d.

Šv. Mykolo bažnyčia — 

muziejus

„Tiesa“ liepos 13 d. infor
mavo. kad Vilniaus šv. My
kolą bažnyčia, 17 a. statybos 
paminklas, numatyta pa
versti vilniškio Istorijos-et
nografijos muziejaus filialu. 
Joje žadama kaupti senos 
graviūros, piešiniai, brėži
niai, planai, taip pat staty
binių medžiagų pavyzdžiai, 
visa tai, kas pasakoja apie 
Lietuvos statybos ir archi
tektūros istoriją, pažangą. 
Bus rengiamos ir parodos.

(E)

Mirė atėjūnas E. Bulko

Rugpjūčio 2 d. Vilniuje 
mirė Vilniaus miesto antro-

jos buvo nesėkmingos: iš;sios internatinės mokyklos
Lietuvos atvykę Maskvon 
krepšininkai nelaimėjo nei 
vienos pirmųjų vietų.

(E)

direktorius Eduardas Bulko, 
gimęs 1922 m .Tomske (Si 
bire), Lietuvoje pradėjęs 
dirbti tik 1946 m. pirma par
tijos aparate, o vėliau peda-

Lietuviai prie Komos upės i goginį darbą.

Filosofijos daktaras

Vilniaus universiteto filo
sofijos ir ateizmo katedros 
vedėjas J. Barzdaitis apgynė 
disertaciją tema „Ateistinė

(g. 1943 m.). Tai mezzosop- 
ranas, kurioje, pagal kriti
kus, — harmoningai susilie
ja aukštos klasės daininin
kei ir aktorei reikalingi 
komponentai“.

Pažymėtina, kad iš šešių 
lietuvių dainininkų penki 
buvo perėję į konkurso II 
turą.

Birželio mėn. Vilniaus 
„Varpo“ choras laimėjo pir
mąją vietą tarptautiniame Sovietų Rusijos gilumoje, 
konkurse Italijoje. vėliau' prie Komos upės, rengiama- 
dalyvavo Anglijoje. Lango- si pastatyti didelį pramonės 
len mieste, tarptautiniame ’ centrą, sulaukti iki 200,000 
chorų konkurse. Chorui va-, gyventojų. Čia numatomi
dovauja Adolfas Krogertas. f gaminti dizeliniai sunkveži- mintig Lietuvoje XIX a pa_ 

o . r x - miai, talkininkaujant ka- . YY'.Sporte ‘etuviaipasizyme^ ai^ti,^; Amerikai“. Da-Ibalg0Je “ XX *•
jo Madride, Berkeley. JAV,; į^. ; Naberežnyje Celni 
ir Maskvos vad. Tautų spor-:iest-eli jau telkiami kom. 
takiadoje. į jaunuoliai iš visos Sovieti-

Madride vykusiose Euro-, jos.
pos bokso pirmenybėse bir-; Komj. Tiesa birželio 26 d. 
želio 19 d. finalinėse rung- skelbė, kad laukiama ir Lie- 
tynėse dėl čempionų vardo tuvos komjaunuolių. Iš Lie- 
laimėjo ir Europos čempio- ■ tuvos į Karnos upės pakrau
nu tapo kaunietis boksinin- čius jau išvyko kelios lietu
kas Juozas Juocevičius. vių jaunuolių grupės. Liepos 

Jis nugalėjo rumuną bok- ™«?_- pradžioje lietuvių ten 
sininka A. Nastase. šalia' tnuse . apie 60 Dabar jie 
Juoeevičiaus finalinėse vai-jstato mlest®> veliau «amlns 
žybose dar rungėsi trys so-;
vietų boksininkai iš Mask
vos. Volgogrado ir Orenbur- 
go-

ir gavo filosofijos dkkiaro 
laipsnį.

Apdovanoti ordinais

Spalio revoliucijos ordinu Į 
apdovanoti Dailininkų s-gos 
pirm. J. Kuzminskas ir dai
lės inst. rektorius V. Macke
vičius.

Darbo raud. žvaigždės or

gauna 76sunkvežimius. Jie 
rb. stipendijos, ir juos iš 
anksto ramina, kad nenusi
mintų, nes per keletą mėne
sių jie būsią mūrininkai, be- 

Lietuviai, būdami privers-1 tonuotojai. buldozerininkai, 
ti atstovauti Sovietų Sąjun- • vairuotojai.
gai, tokiose pirmenybėse da-!
lyvauja nuo 1953 m. ir be 
veik visuomet yra laimėję, j 
1953 ir 1955 m. čempionut 
buvo kaunietis A. Šocikas, 
1955 m. pirmenybėse daly
vavo kaunietis R. Muraus-

(E)

Susitikimas su broliais 

Mekais

Literatūra ir Menas rug-
i piūčio 14 d. rašo:

.įuą ’■ Gausiai susirinkę sosti- 
n nės kūrybinės inteligentijos 

atstovai LTSR Kompozito
rių sąjungos rūmuose susiti
ko su Lietuvoje viešinčiais 
Amerikos lietuvių kūrybi-

, . , niais darbuotojais Adolfu iidabro .nedali, gi 1965, 1967' J

kas. Vėliau čempiono vardą 
buvo iškovojęs A. Šociko! 
auklėtinis Ričardas Tamu
lis (1961, 1963 ir 1965 m.). 
Dar daugiau sėkmės turėjo 
vilnietis Danas Pozniakas: 
1963 m. jis buvo gavęs si-1

ir 1969
liūs.

m. aukso meda-

Liepos mėn. pradžioje 
Berkeley. Kalifornijoje, įvy
kusiose JAV-Sovietų Sąjun
gos lengvosios atletikos var
žybose (jos baigėsi lygiomis 
186:186), dalyvaudami so
vietų rinktinėje, pasižymėjo 
keturi lietuviai: 3.000 metrų 
kliūtiniame bėgime pirmąją

Jonu Mekais. Jonas Mekas, 
kurio poezijos rinktinę ne
trukus išleis „Vagos“ leidyk
la, paskaitė savo eilėraščių, 
pasidalino viešnagės įspū
džiais. papasakojo apie sa
vo kūrybinę veiklą. Adolfas 
Mekas supažindino susirin
kusius su savo prozine kū
ryba. A. Meko žmona Pao- 
Ja, žinoma italų kilmės ame
rikiečių dainininkė, padai-

vietą laimėjo lietuvis Romu-! navo keletą dainų. Susitiki- 
aldas Bitė. šokime į aukštį Į mas praėjo jaukiai ir nuo- 
trečiąją vietą laimėjo Kęstu-; širdžiai;

» * *tis šapka. rutulio stūmime i
Rimantas Plungė buvo ket-į V. Mikėnas Lenkijoj tarp- 
virtas, gi moterų varžybose tautiniame šachmatininkų 
890 metrų bėgime pirmąją turnyre, atstovavo Sovietų 
vietą laimėjo lietuvaitė \’i- S-gai ir laimėjo pirmąją vie- 
,įolė Sabaitė *a

BRONYS SAVUKYNAS

Apie mūsų vardus
(Tęsinys)

Mūsų dirbtiniai vardai yra labai nevieno
dos kilmės ir vertės. Tai mitologiniai vardai, 
padaryti iš senovės lietuvių dievybių ar dvasių vardų (Ga
bija, Jūratė, Laima, Žemyna), taip pat iš tariamų mitolo
ginių būtybių vardų, išgalvotų IX a. istorikų romantikų 
(Milda, plg. vokiečių vardą Milda; Nijolė (?)...).

Literatūriniai vardai, padaryti rašytojų 
arba jų paimti iš dabar nežinomų šaltinių, išpopuliarinti 
grožinės literatūros, pvz., Gražina (Adomo Mickevičiaus), 
Vįytolis ar Vytuolis (I. Kraševskio). Grožvyda ir Daiv?j 
(Vydūno), Kunotas, Šarūnas (Vinco Krėvės).

Vietovardiniai ir tautovardiniai 
vardai (tokių būta ir senajame indoeuropiečių vardyne) 
yra padaryti iš upių, ežerų ir kitokių vietovardžių (Dei
mena, Gailintas, Neringa, Stangė, S valia, Venta, Vilnius) 
arba iš senųjų baltų genčių ar sričių vardų (Aistis, Aistė, 
Jotvingas, Jotvingė, Galindas, Galinde, Notangas, Skal
vė). Jie taip pat yra skambūs ir prasmingi, turi istorinį 
konceptą.

Nemaža dirbtinių vardų padaryta kalbininkų senųjų 
baltų vardų pavyzdžiu. Čia priklauso daugelis moteriškų 
vardų, padarytų iš vyriškų su pakeistu kamiengaliu, pvz., 
Mingailė, Algirde, Kęstutė, Vytautė... Šitokie vardai, nors 
istorinių šaltinių ir nepaliudyti, gali būti laikomi eventua
liai realiais, gal būt, kitados egzistavusiais, nes žinoma, 
kad senieji lietuvių moterų vardai nuo vyriškų tesiskyrę 
galūne, o kartais kirčio vieta.

LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, lietuvių dainynas, 

100 dainų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.56.

Knygos 
jaunimui
ŠAUWSPENKETUKĄd^S^^kie^R4;

premijuota, gražiai išleista, kaina.............. ,5o
apysaka, tinka mokykliniam Į 
jaunimui, parašė J. Švaistas,
kaina $3.

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

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

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

RAITAI RTHMRRAR ! LIETUV1V BELETRIS- 
RALI ASIS STUMBRAS, TjK0S ANTOLOGIJA, II

premijuota apysaka, pa
rašė Gintarė Ivaškienė, 
133 psl., kaina $3.60.

JJNTARĖLĖ, J. 
iliustruota pasaka, 24 psl.! 
kaina ...........................SI- ’

fa pati anglų kalba, .. $.1.

omas, redagavo Bernardas
Brazdžionis ir Benys Bab- 
auskas, 700 puslapių, kaina

Narūnės $1°" lygoje 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
na ........................... $1.80.

Dar vienas naujų vardų darybos būdas — tai dėme 
nų sankaita; pvz., iš senųjų vardų Tarvilas ir Tautmilaą' KREGŽDUTĖ, I dalis (va- 
padaromi nauji Viltaras ir Miltautas. Taip padarytų yra 1 dovėlis), parašė A. Rin- 
vyriškų ir moteriškų vardų. Tokia daryba būdinga ir se- !
niesiems baltų vardams (plg. Gitautas ir Tautginas). Į

kūnas,
$2.75.

119 psl., kaina

is senojo baltų vardyno studijų aišku, kad šalia dvi-; Rimai ir Nerimai, Vaiž- 
kamienių vardų būta ir tų pačių kamienų vienkamienių, ganto, 55 psl. kaina $2.00. 
pvz., iš Tautvydo—Tautas arba Taučius ir Vydas. Vadi- *
naši, ir vienkamienių vardu galėtų būti tiek, kiek yra dvi- ; 7kairytė, Balės Vaivo-
kamienų vardų atskirų dėmenų (apie 200). Jų dorinis 8061,08 vaizdel.au
realumas taip pat visai įmanomas? j

Be to, iš vienkamienių vardų dar galima darytis prie- _ Diena prie ežero, Aloyzo
saginių vedinių, pvz.. iš Kęstauto — Kęstas, Tautas, o iš ^>ar?no eiN^.1?<tiaiĄIn^s^ ™a' 
\ • -i- \ • žiesiems, Nijolės Vedegytes-pastarųjų — Kęst-utis, Taut-ems. ; Palubinskienės iliustracijos,

Visi šitie, specialistų iš senųjų vardų vienu ar kitu 40 psl., kaina $3.00. 
būdu padalyti vardai visiškai pritampa ir reikšme, ir da- 1 
lyba prie senojo baltų vardyno ir todėl laikytini norma- Į 
liais dariniais. j

Dirbtinių vardų yra pasidarę ir kalendorininkai arba .
dinas įteiktas rašytojui Jus- patyS tėvai. Tai dažniausiai nenatūralūs tikriniai dariniai,1 
tinui Marcinkevičiui, valst

TĖVIŠKĖLĘ AS REGIU, 
Imsrys. 40 psL, kaina $1.- 
eilėraščiai, parašė Pranas

Gedimino sapnas ir Nerin-
kurie ėmė plisti sykiu su atgaivintais senaisiais lietuviu 1 ga’ eiliuotos pasakos ir le-

, • vv • - ..j j x . * -i gendos, paraše Jonas Valai-vardais XX a. pradžioje; ypač daug darytasi moteriškų ?. , 9_t xx, ▼ ctnvv v ivi a , ▼ xi~ i i • v • v i > • • • i ii* LIS, x£ 3-1 IlU
niaus rasų dramos teatro ak-į y"dų’.nįs.18 18 0,'1į“ sal.t,lmų £ bu™ z,noma f08 1tel1! 
torei J. Malvinai. į <Birute» Rimgaila, Rimgaile ar Rrngaile...) Nemaža tokių j Jonukas keliauja, pasaka,

Garbės ženklo ordinu ap-! vardl3» išplatintų kalendorių, jau yra labai paplitę, įgiję ' pagal Kanapnickienę parašė 
dovanoti Dailės inst. docen- pilietybės teises ir vardo tradiciją, pvz., Audrė, Audronė,. Jonas Valaitis, kaina $1.50. 
tas J. Balčikonis, Kauno M. Augius, Daina, Dainė, Dainius, Dainora, Rasa, Ryte, Rytis. J
K. Čiurlionio dailės muzie- Atskirai reikia naminėti vardus verstinius’ ,me Daume, eiliuota 
jaus direktorius P. Staukus ... AtsKll“>161kia P3™"6 1 v a r d u s \ er s 11 n ių s,, p^įa vaikams, gausiai i- 
irRevo'HnenosmuyiPiansdi-, lssiverstus daugiausia iš lotyniškųjų: Aukse is Aurelia, hustruota, parašė Stasė Pe- 
rektorius I Švarcas Į Danguolė iš Coalestina, Giedrė ir Skaistė iš Clara, Laimu- j tersonienė, 63 psl., kal

tis ir Laimis iš Felix; ir kt. Tokių verstinių vardų yra pa- na $4.00.
skleidęs ir J. Tumas-Vaižgantas.

Deja, daugelis seniau kalendorių populiarintų vardų 
nerodo nei jų autorių skonio, nei gali padaryti laimingus 
vaikus, jais pavadintus.

Štai tirada tokių „vardų“, kalendorių teiktų 1935- 
1943 m ir dar pokario metais: Agna, Anglis, Avietė, Bra-

akademinio teatro vyr. reži
sieriui H. Vancevičiui. Vii-i

NUKENTĖJUSIEMS NUO 

NACIŲ
Imkit ir skaitykit!

PATARIAMA ĮSIGYTI

šias K. Barėno knygas:
Tūboto gaidžio metai,

premijuotas romanas, 438 
psl., kaina minkštais virše
liais $3.1o, kietais $3. to.

Atsitiktiniai susitikimai,

216 psl.. kaina minkštais vir- 
$2.50.

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 angliškas žo
dynas, Vidaus Peteraičio, II 
laida, dauadau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl.. kaina $7.00.

Testamentai
Įsigykite teisininko P. Šulo 

parengtą leidinį „Kaip su
daromi testamentai“. Tai la
bai naudinga informacijų 
knygelė norintiems sudary
ti testamentą. Ten yra ir tes
tamentų pavyzdžių. Jos kai
na — $3.00.

LB socialinis klubas gavo 
Visų nuo naciu nukentėju-. , ... .... . • J.I/1CZ m 11 ucti uunanu mviaic. xXKiicx, nudils, UI<X-sių komiteto pirmininko ras- , p.-, .. r. f- x- k- - -i zta anie komnensaciiu bvlu dona’ Dudul“” Duluna, Dulunas, Gegute, Kiezgaila, Mik- 
niira RmVolsfLaa bdm' lausis, Lakštutė, Nemiga, Pūtėjas, Putėnė, Ruškalis, Rito- 

nė, Srutis, Šventaragis, Sluoksnė, Ūgis,, Viksvė, Ūmėdė, 
Varguolė, Varpis,, Virmėgė, Uogelė, Žalvyris, Žembris, 
Žvangutė, Žvingis.

Atsisakius šitokių ir panašių „kūrinių“, tradiciniame 
mūsų vardyne turėtų likti visų kitų jau minėtų tipų dirb
tiniai vardai, nes jie yra plačiai paplitę ir jau turi savo 
tradiciją.

Vardų „gamybos“ mada pastaruoju metu smarkiai 
plinta (dirbtinių vardų gausumu mes, ko gero, užimtu- 
mėm pirmą vietą Europoje). Ji apima ir tuos gyventojų 
sluoksnius, kurie mažiausiai turi nuovokos apie vardus, 
ir tas jau rimtai gresia mūsų tradiciniam vardynui. Atsi
rado reikalas normuoti visuomenės vardų parinkimo skonį 
ir įvardijimo tradicijas, žinoma, vardų mados yra ir bus, 
ir daug kas jų vaikysis. Tik tokios mado

eigą. Reikalai esą blogi, nes 
gydytojų komisijos labai ne
palankiai nukentėjusio inte
resam tikrina sveikatą. Rei
kia būti netekusiam bent 
25darbingumo.

Spalio mėn. Frankfurte 
bus visų nukentėjusių tautų 
organizacijų konferencija. 
Komiteto pirmininkas den- 
kas Odrobny (vicepirm. yra 
lietuvis dipl. teis. J. Kairys) 
prašo atsiųsti pasiūlymų.

Klubas patarnauja tiktai 
nariams. Nario mokestis — 
tik $1.00. Adresas: 

Lithuanian Sočiai Club, 
3548 So. Emerald Avė, 

Chicago, III. 60609. 
Telefonas: LA 3-1387. 
Skambinti po 6 valandos 

vakaro
Klubo valdyba

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

NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K.

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

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

Imkit ir skaitykir 

knygą

TERORO LR 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.

Įsigykite

ką tik išėjusią

Jurgio Glaudos 
knygą

Simas
Juozas Kralikauskas, TU

i- -'u-i- i • ,’iNAGO UGNIS, premijuotai turi būti kiek..r . . , t romanas. 20o pusi*. Jcairis
įmanoma blaiviau priimamos. Jeigu jau rūpinamasi 1^2 50

bužių madų kultūra, tai tuo labiau rūpesčio verti vardai, 
atspindintys tautos dvasinę kultiną. Juk vardas r.e kepu-, VYNUOGES IR

SAI. Julij’os Švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl.,

rė. bet kada jo nepakeisi.
(Bu- daugiau) kaina $2=0(h

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

KAKTU- ■ te gauti ir Keleivio administ
racijoje.

X

k

vaizdel.au
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Pasikalbėjimas 
Maikio sa Tęva

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

šitų dalykų nežinai. Antra
me jo puslapy saulės sistema 
parodyta kaip ant delno. Y- 
ra ir daugiau Įdomių dalykų.

.Pavyzdžiui, ką parodė nuo į, Vadinamieji modernieji 
mėnulio atvežti akmenys; i įaikai. skelbdami naujas idė 
Revoliucija popiežiaus im- jas pervertindami senasia 
perijoj; Kaip atsirado pir
masis lietuviškas kalendo
rius; Kas yra tas Pentago
nas. ir daug daug kitų infor

Romos katalikų kunigų krizė

pas. per 
mokslo.

Puslapis penktai

Vidury — 28 metu amžiaus Niculette-Milne YValker su 
tėvais Newporte. K.I.. atvykusiais jos pasitikti. .Ji viena 
30 pėdu laiveliu iš Anglijos per 44 dienas perplaukė At
lanto vandenyną. Tai pirmoji moteris, Įvykdžiusi tokį 
nepaprastą drąsos ir ištvermės reikalaujantį žygį.

Atrodo, kad kunigų ma
žėjimo, o taip pat ir jo prie-' 
žasti — celibato klausimą 
svarstys ir rugsėjo 30 d. čia 
susirenkantis tarptautinis R.

( in

meno, politikos ir 
net dorovės vertvbes ir kur-

.gas, aštriai palietė ir iki šiol 
macijų. Patarčiau nusipirk- pigus šimtmečius tvirtai be

silaikiusią senų tradicijų Ro
mos Kataliku Bažnyčia. Iš

darai naujas gyvenimo saly- Katalikų Vyskupų sinodas.
Neabejotina, kad teks dary- 
ti kunigam kaikurių nuolai
dų. Gal celibatas visuotiniai 
ir nebus panaikintas, bet

ti. nes "Keleivio" administ
racija dar turi keletą eg
zempliorių.

— Tai užfundvk man vie- 
ną. Man kiti paskaitys. O 
dabar pasakyk man apie 
Marsą daugiau.

— Marsas, tėve, seniai 
traukia žmonių smalsumą, 
nes vakarais jis šviečia kaip 
rausva žvaigždė. Dar 1877 
metais italų astronomas 
Schiaparelli paskelbė, kad, 
žiūrėdamas pro žiūroną, jis 
pastebėjęs tos planetos pa
viršiuje kažkokių tiesių lini
jų, einančių nuo jos ašigalių 
ligi pusiaujo. Jis pavadino 
jas itališkai canalia. kas 

‘ reiškia griovius arba kana
lus. Apie 20 metų vėliau a- 
merikiečių astronomas Pi- 
ckering paskelbė kitą daiy- 

i ką apie Marsą. Jis pastebė- 
• jęs tenai apskritą vietą, kur 
į tie kanalai susitinka, ir pa- 
I vadino ją oazės vardu. Bet 
kitas amerikiečių astrono
mas Percival Lowell vėliau 
paskelbė dar Įdomesni .du

ji, Marsas

kilo reikalas ne tik Bažny- lengviau leidžiama kunigam 
įčios vidaus santvarkos kai- tuoktis atskirais atvejais ir 
jkurių administracinių refor-1 vedusiems toliau eiti savo 
!mų, bet ir būtinumas per- pareigas, nes kaikurių pa- 
isvarstyti palyginamai esmi-j keitimų reikalingumą dik- 

prieš 
už

muš principus.į
* Vienas tokių iškilusių ga
bia karštų klausimų yra ir' 
•kunigų celibatas, paremtas t 
i bene 900 metų Bažnyčios Į-i 
statymu. JĮ iškėlė patys ku
nigai. vis stipriau reikalau
dami šioje srityje palengvi-j 
nimų ar net visiško dvasi
ninkams draudimo tuoktis!

tuoja tokia realybė, 
kurią Vatikanas negi 
simerkti.

A. SOLŽENICINAS 

PROTESTUOJA

Nobelio premijos laurea 
to Aleksandro Solženicino 
kūriniai Sovietų Sąjungoje

panaikinimo, nes toks drau- - uždrausti spausdinti. Jie ten 
1 slaptai platinami tiktai po-

ŽMOGINA SOCIALIZMĄ

Londono The Times dien
raštis rugpjūčio 2 d. David 
N. Bonavia iš Maskvos at-

LENINAS IR SPAUDOS 

LAISVĖ

Maiki. ko as trys Amerikos astronautai
• kurie dabar sugrižo iš menu- lyką. ragai jį, Marsas esąs 
lio. sugrįžo palaužta sveika- apgyventas labai aukštai pu
ta ir per dvi savaites nega- žengusių gyventojų, kurie 
Įėjo atsigriebti. Gal serga ir tais kanalai atveda nuo Mar- 
dabar. kai mudu čia kalba- so ašigalių vandeni pusiaujo 

Kokiais sumetimais? m?s# Valdžia nenori, kad dykumoms drėkinti ir aug-
_  Norėčiau pažiūrėti jo! laikraščiai daug apie tai ra- menijai auginti. Tai buvo

Įdomybių. išytų. tiek intriguojanti teorija,
! _  Ąip Uaiv; kad moksliškų pasakų rašv-

— Tokių ’ Įdomybių*‘ga-į | • er(i’VėlaiVi i Mar t0Jai Pradėjo kurti visokiu
li pamatyti ir Amerikos dy-! clabai. e.1 ^taivį į Mar- f J k. < Marso ‘ i * _ r o „iv,ia4oi! so menuli, tik jau be ostra- fantazijų apie maišo gyven-kumose, te\e. Gal gn dejai; tojus. Anglu rasvtoias H. G.
apie „Mirties Klonį“, nusi-1 nautų‘
driekusį apie 130 mylių tarp Į — Ne, tėve, re i mėnuli,
Nevados ir Kalifornijos. Tai nes Marsas nėra mėnulis:

— Ar žinai, JJ 
norėčiau?

— Gal naujos uniformos? j 
— Ne. Aš norėčiau nu

skristi mėnulin.

daug arčiau

Leninas 1920 metais vie-
. . . , , šoj kalboj Maskvoje su jamsiųstiime straipsnyje paskel- bflJdi besėiliškumu pa- 

be žinių apie Lietuvą. į reiikė.
Esą, mažai tėra miestų,, „Kodėl reikia duoti žo- 

kur bažnyčios vaidintų tokį j^io ir spaudos laisvę? Ko- 
vaidmenį, kaip V ilniuje. Čia (jėl vyriausybė, kuri tiki sa- 
daug bažnyčių neturi dvasi-. vo f]arbų teisingumu, turi 

įninku. Lietuv ių įstaigos, pa- • iejsti save kritikuoti? Ne. ji 
kus, daug jų konfiskuoja, I gal Bonavia, net numato iš-įne]eįs opozicijos su mirtin- 
seka, kas rašytoją lanko. su . leisti knygą anglų ir italų gru gįnklu. Idėjos daug pa- 
kuo ir ką Jis kalbasi telefo-i kalbomis apie Bažnyčios pa- vojingesnės negu šaunamie- 
nu ir jo bute įtaisė slaptų'dėtį Lietuvoje. jį ginklai. Kodėl leisti bet
mikrofonų. ‘ Toliau nurodoma, kad, kam nusipirkti rašomąją

. ... turėdama siauresnį pajūrio į mašinėlę ir skleisti žalingas
Šiomis dienomis viešumon ruožą ir ]abįau nutolusi nuo! mintis, kad tuo būdu galėtų 

išėjo dar vienas Solženicino Leningrado, Lietuva, atro-5 pakenkti valdžiai?“ 
susidūrimas su enkavedis-! do .strateginiu nožiū-iu So- į Lenino nuomonės komu- 

j vietų Sąjungai mažiau reiš-f nistai tebesilaiko ir šiandie: 
Maskvos ^a’ ne”u Latvija ar Estija, i kur jie viešpatauja, ten nė- 

kuklu vasarnami. Į ji kažko-SaH( būti j'.' Pažastis.: ra nei žodžio, nei spaudos
kiu reikalu nuvvkes Solženi- kad krastas ne tlek surusin-, laisves.

• i z, ; i tas. kai]) du jo kaimvnai. E- šia proga tenka nasakvticino draugas G Orlovas rado’ i t j n- - r i ’enkavedistus bėdarančius pasak Lond?no dienias- j kad žodžio ir spaudos lais- 
,, ", čio bendradarbi Maskvoje^i vės klausimu su komunistais

reiškė protestą, todėl enka-',n?fsteb!na;. 6a<! lietuviai it sutariančių yra ir tajpe to- 
vedistų buvo gerokai sumuš-;kit. pabatoeciąyr-a šauniai'k.ų, kūne dedas, dideliais 
tas. Ii Gorlovui dar buvo i-! s,ek.ę ’uzmogmti _ soc.ahz-, ko,„un.stų priešais. Ir jie te- 

. ...... . ' ....... pripažįsta teisę būti girdi
mai tik savai nuomonei. Vi
sos kitos yra nepakenčiamos 
ir, jei galima, draudžiamos.

Gaila, kad tokių „antiko
munistiniu“ Lenino pasėkė

dimas nėra kokia tikėjimo 
dogma, o tik senas administ
racinis potvarkis. Deja, po
piežius Paulius VI ir jo kon
servatyvūs rėmėjai užsispy
rė nedaryti čia nuolaidu, ir 
to pasėkoje išsivystė aiškiai 
regima dvasininkijos krizė. 
Kunigai pradėjo šalintis iš 
dvasininkų luomo, šiandien 
tą krizę ne tik pripažįsta, 
bet ir statistikos duomenim 
patvirtina paties Vatikano 
atitinkamos įstaigos.

Štai Vatikano studijų 
centras praneša, kad 1964 
m. oficialiai buvo leista pa
sitraukti iš kunigų luome 
559 kunigams, 1968 m. — 
jau 1,906. o per pirmuosius 
tris 1969 m. mėnesius— net 
1.142. Spėjama, kad per ki
tus penkerius metus su Va
tikano sutikimu iš savo pa
reigų pasitrauks apie 20,706 
kunigų. Tai sudaro 3G visų 
pasaulio katalikų kunigų, 
neskaitant tų. kurie kunigys
tę meta be jokio Vatikane 
sutikimo.

Dar mažiau paguodžiant. 
vaizdą pateikia San Francis 
vo universiteto religinių-so- 
rialinių tyrimų instituto pro
fesorius jėzuitas Eugene 
Schaller, atkreipdamas dė
mesį į padėti JAV-se. Jit 
skelbia, kad iš 37,272 JAV
Kunigų 197o m. pasitraukė 
1.578, kai 1965 m. tokių te 
buvo tik 166. Gi iš viso dė, 
pabėgimų, mirties ar senat
vės JAV’ katalikų Bažnyčia 
neteko 12,873 kunigų, ka. 
tuo laikotarpiu teistojo į ku 
.ligų luomą tik 9,176 nauji.

V’atikano sociologas Emi
lio Colagiovanni Milano ka
talikų laikrašty L’Avvenire 
rašo, kad Olandijoje, kuriot 
dvasininkai yra aštriame ne- 
'Utarime su V atikanu dėl ce
libato, iš kunigų luomo pa
sitraukė 5.9' - visų to krašte 
dvasininkų, gi visoje Euro
poje 1.9',, Amerikos žemy
ne 2.30. Bet krizę didina 
ie tik pasitraukusieji, bet ii 
labai didėjantis naujų kan
didatu trūkumas.

grindžio spaudos leidėjų 
Samizdato. Slaptoji policija 
seka kiekvieną šio rašytojo 
žingsnį, kontroliuoja jo laiš-

tais..

Jis turi netoli

tojus. Angių rašytoja 
AVells parašė romaną „War 
of the Worlds“ (Pasaulių 
karas). Kiti tą kūrinį sudra- 
matizavo ir 1938 metais pa
skelbė radijo bangomis, kad 
marsiečiai užpuolė mūsų

, , . • i • . mą". įvairūs socialiniai arsakyta visą įvyk! nutylėti o ekspe,.imentai nu_
iei ne — tai jam teksią labai _ o - N e - 
aneailertauti ] matyti Sovietų Sąjungoje,
apgailestauti. pradedami vykdyti Baltijos

Deja, tie policijos grasi- valstybėse. Gero skonio ir 
nimai Gorlovo nepaveikė,’
jis viską pasakė Solženici- 
nui, o šis pasiuntė griežtą 
protestą vidaus reikalų mi
nistrui (Jo nuorašą pačiam [
Kosyginui) ir paprašė kalti-' 
ninkus nubausti, o jeigu to i 
nebus padaryta, rašo Solže-j 
nicinas, tai reikš, kad pats 
ministras — jų viršininkas— 
tuos enkavedistus siuntė.

jis yra planeta.mėnulis
Ir daug patogesnė aplinka,' _ 0 koks čįa skirtumas?
nes nereikia nešiotis dideles į — Skirtumas tarp plane- 
kupnnes su deguomu. O pa
matysi beveik tokią pat tuš
tumą, kaip ir mėnulyje.

tai neatrodo, kad

negu

į tos ir mėnulio yra didelis, planetą, Nevv Yorkas esąs 
tėve. Planeta yra saulės dūk- jau subombarduotas ir kiti 
tė, atsipalaidavusi jos dalis miestai sprogdinami, mūra’ 
ir aplink ją sukasi. O menu- griūvą, gaisrai viską šluoją 
lis yra planetos sūnus, nuo vienu žodžiu — „svieto pa- 

laiga“. Ir Amerika tikrai 
kasi. Mūsiškė planeta Žemė nusigando. Tačiau radijas 
turi vieną sūnų mėnulį, o greitai paskelbė, kad tai bu- 
Marsas turi du. Kitos plane- vo tik suvaidinta fantazija, 
tos turi dar daugiau menu- — Sakyk, sakyk daugiau, 
lių; pavyzdžiui. Jupiteris tu- Maiki, ba ir aš buvau nusi- 
ri 9, o Saturnas — 10. gandęs. ale buvau jau pa-

— O kiek tų planetų yra mk>ę> apie tai.
iš viso, Maiki? į — Apie Marsą yra daug
- Ligi šiol. tėve. astro- kas pasakyti, tėye bet pa-

nomai yra atpažinę 9 plane-’ kk>im tai kitam kartui, 
tas. kurios priklauso sauli- , ~ Ohait. Maiki, tebūna, 
nei šeimynai. Arčiausia prie Aaip lu sakai.

Į saules yra jauniausias jos VADAS _ KYŠININKAS 
i sūnūs Merkuras, o toliausia •
, nuo jos - Plutonas. Amen-1 Hudsono N j apskrities 

— Tai reiškia, jog jis ga- kos astronomui Louellio ob-Į demokratų partijos vadas
servatonjoj pastebėjo Jl|Kennv kartu su buvusit 
1930 metais. Anksčiau jis 
nebuvo astronomijai žino-

čia būtų labai Įdomu.
— O kokios Įdomybės mė-' jos atsiskyręs ir aplink ją su 

nulyje?
— Turbūt, yra kas pažiū

rėti, Maiki, ba dabar sugrį
žę iš mėnulio Amerikos ost- 
ranautai sako. kad tenai pa
šėlusiai Įdomu. Sako. nors 
kelionė biskį kaštavo, ale ji 
buvo verta kiekvieno išleis
to cento.

— Iš trijų sugrižusiu ast
ronautų, tėve. tiktai vienas 
taip pasakė. Ir gali būt. kad 
šita jo pasaka buvo jam su
režisuota.

— O ką tai reiškia ?

Įėjo būti pamokytas taip sa
kyti, kad valdžios kritikai 
tylėtu ir nesakytų, jog mė-

N’orth Berger majoru prisie 
kusiųjų teismo posėdininki 

nulio kelionėms valdžia be i ma&- , apkaltintas prievarta reika
reikalo eikvoja pinigus, ku- i — Q kaip jos didelės, tos Gavęs iš rangovų kyšių. Spė
riuos piliečiai sudeda mo
kesčiais tik būtiniem? vals-Į 
tybės reikalams.

— Kodėl tu taip mislini?!

o
— Tėve. aš ne 
tai]) galvoju -

'mislinu“.!

planetos? Ar visos kaip mū-Į jama, kad Kennv gengė tai] 
sų žemelė? įgavo apie $400.000 kyšių.

— Ne, tėve. kiekviena ki-' Neseniai už panašius dar- 
tokio dydžio. Merkuras vra bus buvo nuteistas 15 metu

į pats mažiausias, o Jupiteris kalėti buv. Jersey City ma-
galvojuĮ— paįg didžiausias.

taip dėl to. kad kiti astro-' —O kaip didelė mūsų že
nautai, kurie jau matė mė 
nuli. nesidžiaugė savo kelio-į 
ne. Kai kurie ju tuojau re-! dos skersmuo, tai yra 
zignavo iš to projekto ir at-? t?.esi knija per vidurį, nuo

me ,

f joras Whelan.

PARTIJŲ KONVENCIJOS

sisakė daugiau skristi, nes! J’teno šono ligi 
kelionė labai varginga ir pa-i 7,927 mylios, 
vojinga, o praktiškos naudos, — Taj katras
is jos nėra. Tėvas, turbūt,į Marsas ar Žemė? 
jau žinai, kad trys rusu ast
ronautai sugrižo iš erdvių 
kelionės jau nebegyvi. Jų 
deguonies atsarga išsibaigė,, ... ,
ir jie mirė savo ervėlaivy. Irį k‘ivio kalendoriaus, jeigu

— — Marso skersmuo
— 4,216 mylių. Tėvas, tur
būt. neskaitei šių metu „Ke-

modernaus gyvenimo srity
se jie teikia pavyzdį visam 
kraštui“—baigia The Times 
bendradarbis.

jų yra ir lietuvių tarpe. Jie 
irgi, jei turėtų galią, už
čiauptų visus, ne jų žodžius

(E) ir mintis prasitariančius.

Žinoma, sovietų valdžia 
galėtų su Solženicinu grei 
susitvarkyti, pasiųsdama jį 
i darbo stovyklą ar psichiat
rinę ligoninę, kaip su dauge
liu kitų rašytojų pasielgė. 
.Betjšolženicjnas vra plačiai 
žinomas visame pasauly, ir 
toks jo su naikių imas sukeltų 
visuose žemės kampuose di
džiausius protestus. O so
vietų vyriausybė, ypač da
bar besistengianti rodyti 
besišypsantį veidą, tokio į 
triukšmo nenori, todėl ir 
Solženiciną dar pakenčia. 
Jis dai- neįkištas į sunkiųjų 
darbu stovyklą, bet užtat 
terorizuojamas visokiais bū
dais morališkai.

KEISTA, BET FAKTAS

BŪKIME VISUOMET JAUNI. RYŽTINGI IR KIE

TAI TIKĮ, KAD MŪSŲ KOVA BUS LAIMĖTA.

STEPONAS KAIRYS

BUVO $4, DABAR LIK $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 įsigy ti.

Kitos tokios knygos neturime.
JAV vyriausybė tabako 

metusių! augintojams paremti per 
kad jie • metus išleidžia 70 mil. dol.

1969 m
kunigystę pareiškė, kad jie j metus išleidžia 70 mil. dol. 
pasitraukia dėl celibato. A- Kai ji šitą sumą duoda vie- 
pie 13 7 esą metę kunigystę ina ranka, tai kita ranka 5

85.5' 
)ar

Demokratų partijos kon
vencija prezidento kandida- 

kito, va tuj Išrinkti bus 1972 m. lie
pos 10-13 dienomis Miami

didesnis: Beach. Fla., o respublikonų F pagerėjimo. Ypač didelis 
— rugpiūčio 21-24 dienomis' kunigų trūkumas jaučiamas 
San Diego, Cal. ! Pietų Amerikos valstybėse,

—------------- ---- —--------- jo aplamai Įia-auly 1 katali-
Netvarka akis b«dv, bei kų kunigui tenka 1.417 tį. 

nuo jo* dar niekas neapako. kinčiųjy

„dėl susvyravusio tikėjimo“.! milionus dolerių išleidžia, 
Vatikano raportas nenu-j aiškindama piliečiams ci

mato šioje srityje ir didesnio' garečių li

pinių ž.tlą.
ritu tabako dir-

l’rimintina. kad senate už! 
pas alpus tabako augintojam! 
balsavo 72senatoriai, o prieš; 
tik 10, __ _ J

prenumerata-gera
dovana
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MOTERŲ SKYRIUS
»*W»>

JUOZAS TININIS
> * *

v fiA i

Nuskandintas žiedas
Stasė Vaškelytė apsiverkė, išgirdusi tą sekmadienį 

iš sakyklos skelbiam Andriaus Skirgaudo ir Akvilės Priš- 
mantaitės užsakus. Niekšas! Kaip jis drįso išsirinkti kitą, 
penkerius metus su ja išdraugavęs! Stasės sieloje įsižiebė 
keršto ugnis, kurią kurstė paniekinta meilė. Ji išėjo iš 
bažnyčios nesimeldusi ir tvirtai nusprendusi nedovanoti 
Andriui už tokį akibrokštą.

Kai buvo likusi tik viena diena iki vestuvių, Stasė 
Vaškelytė apsirengė gražiausia suknele, įsisegė į plaukus 
ties ausimi raudoną rožę ir nuvyko pas Andriu Skirgaudą. 
kuris gyveno to paties bažnytkaimio gale. Ji švytėjo 
džiaugsmu savo buvusio mylimojo akivaizdoje ir visai 
nepriekaištavo, kad jis išdavė jos meilę. Tai jį labai nu
stebino.

— Andriau, atėjau atsisveikinti: aš išsikeliu iš baž
nytkaimio visam laikui.

— Šit kaip! Tai man naujiena. Ar tokio tavo apsi
sprendimo priežastis yra mano sutuoktuvės?

— Ne. Mane verčia tai daryti kiti dalykai
— Aha. Tai gal rengiesi ištekėti?
— Apie ištekėjimą nebegalvoju. Greičiausia stosiu 

į vienuolyną.
— Ir tai neblogai. Kiekvienas turi atrasti gyvenime 

savo pašaukimą • •• sakyk, kokį malonumą galėčiau
tau šiandien suteikti? Juk daugiau gal nebesusitiksime.

— Tai tiesa. Aš norėčiau paskutinį kartą su tavimi 
aplankyti mūsų ežero salą. kurioje tiek dag gražių valan
dų esame praleidę. Dabar juk gegužės mėnuo, ir saloje 
žydi alyvos. Ten turi būti šiuo metu labai gražu.

— Ak, Stase, tu vis dar tebesi didelė svajotoja. Na. 
vis tiek aš pritariu tavo sumanymui.

Ežere buvo iš dalies gluosniais apaugusi ir per kilo
metrą nuo kranto nutolusi sala. Vasarą bažnytkaimio jau
nimas rengdavo joje linksmas gegužines, suplaukdavo į 
ją laiveliais. i *•***»

Saulė jau slinko į vakarus, kai Andrius Skirdaudas 
su Stase Vaškely te išplaukė laiveliu į salą. Vaškelytė dė
josi esanti labai laiminga ir vaidino iš džiaugsmo krykš
taujančią merginą. O Skirgaudas tik stebėjosi jos nuotai
kos pakilimu, nesuvokdamas tikrųjų to priežasčių.

Netrukus jų laivelis įsirėžė į salos pakraščio smėlį. 
Stasė vikriai iššoko ir kaip stirna lengvakojė nuliuoksėjo 
į salos vidurį, kur buvo iškilęs kalniukas, ta garsioji ge
gužinių vieta. Ją atsivijo Andrius visai taip, kaip anomis 
dienomis, kai tarp jų tebegimė abipusė meilė. Skirtumai 
buvo tik toks, kad jis dabar prisivijęs neapkabino ir ne
bebučiavo.

Nuo kalniuko buvo matyti Į abi puses plati apylinkė 
žali javų laukai ir vaismedžiuose skęstantis bažnytkaimis

Staiga iš vieno gluosnių krūmo pasirodė žmogus, dė 
vintis tik maudymosi kostiumą. Neskubėdamas jis ėjo į t: 
pusę, kur stovėjo Andriaus laivelis.

— Ei. Stase, žiūrėk, iš kur jis čia atsirado? Iš eiseno: 
labai panašus Į Praną Keršį.

— Atspėjai. Tikrai Pranas Keršis, nuo kurio tu nu 
rungei Akvilę Prišmantaitę.

— Velnias! Ar jis čia atvyko šnipinėti, ką aš su ta 
vim veikiu? i ! *• ’

Tuo tarpu žmogus su maudymosi kostiumu pasiekt 
laivelį ir vikriai nustūmė jį nuo kranto.

Andrius Skirgaudas pasileido nuo kalniuko žemyn 
Tačiau, kol pribėgo krantą, laivelis jau buvo toli ežere.

— Vagie! Kurtu plauki mano laiveliu?
— Pas Akvilę Prišmantaitę, — atsakė Pranas Kerši 

pašaipiai skambančiu balsu.
— Grįžk atgal!
— O tu grįžk pas Stasę Vaškelytę!
Andrius stovėjo ant kranto ir sekė akimis tolstant 

laivelį, nesitverdamas apmaudu. Ties juo dabar atsiradt 
ir Stasė Vaškelytė. Jos veide nebuvo galima išskaityti jo 
kio sumišimo.

— Tai tu nesijaudini, Stase, dėl to. kas įvyko?
— Jaudinsies ar ne, bet laivelio vistiek nebesugrą 

žinsi. ' į 1
— Ak. Stase, tai ką dabar darysime? r ,
— Tu. kaip vyras, turėtum surasti išeitį.
— Velnias! Kaip'jis saloje atsirado?
— Argi nežinai, kad jis geriausias mūsų bažnytkai 

mio plaukikas? Jam perplaukti ežerą — tai kaip mai 
perbristi per seklų upelį.

— Kad jis kur galą gautų, taip beplaukydamas!
— Nelinkėk žmogui blogo!
— Tai kaip man dabar pasiekti bažnytkaimį? Jui 

rytoj, dešimtą valandą, mano jungtuvės. Abiejų pusių su-

Dešimties metę Mirta Aires su savo kūdikiu Buenos Ai
res (Argentinoje) priemiesčio ligoninėje.

Duoninė gira

Džiovintą juodą duoną 
užplikinti verdančiu vande- 

į mu. Kai atvės, perkošti, įdė- 
j ti truputį cukraus,, mielių, 
! pastatyti šiltoje vietoje ir 
rauginti 12 valandų. Kai iš- 
rūgs, perkošti, supilti į stik-

ROMANAI
Anatolijus Kairys, IŠTI

KIMOJI ŽOLĖ, 254 psl. ro
manas. kaina $5.00.

Birutė Pūkelevičiūtė, —
Rugsėjo šeštadienis,
premijuotas romanas, 237

Ką tik gavome*

Vincas Kajokas

VAKARAS

Jau merkiasi diena, ir tįsta vis ilgyn šešėliai.

Ir girios gaudžia paslaptingu ošimu.

O sutemos, kaiu potvynis, iš klonių pasikėlę, 

Užlieja lygumas, ir sodus, ir namus.

Greit pasinersime ir mes į tą bedugnį guolį,

Be liūdesio ir skausmo, tik troškulio ilgėtis kupini, 

Ir amžinos tylos versnien baimingai puolę,

Mes skesime lyg akmenys giliajam vandeny.

įvairūs šaltibarščiai
Agr. B. Stankevičienė 

’Tar. Motery“ rašo. kaip 
raminti Įvairius šaltibarš- 
;ius.

lainius ar butelius ir laikyti' psl., kaina $5.00.
Jurgis Gliaudą, LIEPS

NOS IR APMAUDO ĄSO
ČIAI, premijuotas romanas 

1 litrui duoninės giros! Pus^> kaina $4.00. 
smulkiai supiaustyti svogū-' Alė Rūta, VIENIŠI PA 
no galvutę arba svogūnų SAULIAI, romanas, 265 psl 
laiškų, krapu ir sutrinti su kaina $3.50.
druska Agurkus ar ridike- į j is GIiauda DELFIPH 
hus sutrinti stambia tuntu- 2ENKLE I)ren,ijuotas ro 

manas. 234 psl.. kaina $2.5<

šaltai

Šaltibarščiai su duonine gira

ve ar smulkiai supiaustyti. 
įdėti du šaukštus grietinės, 
išmaišyti. Valgyti su lupeno
mis išvirtomis ir nuluptomis KARIGuUPĖNUOSE, pre 
bulvėmis. .. _ j mijuotas romanas, 224 psl.

■ kaina $2.50.
Šalta daržovių sriuba , Aloyza$ Baronas, PAVA

, , . , , „ SARIO LIETUS, 261 psl
200 gr. bulvių, 1 morka. 1 kaįna minkštais viršeliai 

saliero sakms, 1 poras 1 ko- $2.59, kietais $3.75. 
pusto lapas, žiedimo kopūs
to skiltelė. Viską supiausty- Vincas Ramonas: MIG 
ti gabaliukais ir išvirti 1 lit- ’OTAS RYTAS, I66pust 
re pasūdyto vandens. Kai Kaina $2.50. Gaunama Ke
daržovės bus minkštos, per
trinti per kiaurasamti, iš
plakti ir atšaldyti. Prieš val
gant įpilti vieną stiklinę ke
fyro ar grietinės, išmaišyti, i 
įberti smulkiai supiaustytų' 
svogūnų laiškų ir krapų.; 
Valgyti su duona.

Į 6

Albinas Baranauskas

leivio administracijoje. 
Vytautas Volertas, SĄ.

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

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, romanas ie 
suvalkiečių ūkininkų sukili 
mo 1935 m., I tomas, 28f 
ps'L. kaina $3.00.

Andrius Valuckas, NEi Šaltibarščiai su pomidorais
MUNO SUNŪS. II tomas 

4 šaukštus pomidorų ty-! 428 nsl . kaina $4.00. 
lės ar 4 šviežius pertrintus Saliy Salminen, KATRY 
pomidorus, 1 morką sutrinti į NA, romanas, laimėjęs £ve 
smulkia trintuve, svogūnų! <lnos literatūros premiją, 
laiškus ir krapus supiaustyti,' 29? psl.. kaina $5.00.
agurką nulupti ir sutrinti 
stambia trintuve, užpilti 1 
litru atšaldyto virinto van-

k -tr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪBAS, 495 psl., kaina 
minKŠtais viršeliais $3.15

dens, užbaltinti 2-3 šauks-i kietais viršeliais $3.75, 
tais grietinės. Valgvti su> Aloyzas Baronas: LIEP J 

TAI IR BEDUGNĖS, pre
nijuotas romanas, 279 psl. j 
aina $3.00. |
Vytautas Alantas: TARI 

DVIEJŲ GYVENIMŲ 461
•nei kaina $4.50.

Kazvs Almenas. UPĖ I

keptomis bulvėmis.

Šaltibarščiai su mėsa

Virtą ar keptą mėsą, 1 
raugintą ar žalią agurką. 1 
kietai virtą kiaušinį, svogū
nų laiškus ar krapus smul-i RYTUS. UPĖ I ŠIAURE 
kiai supiaustyti. užpilti 1 lit- ‘ romanas T dalis. 325 psl., U 
ru duoninės giros, įdėti J dalis 302 psl.. kiekvienos da- 
šaukštą paruoštų garstyčių, ! 'ies kaina $3-00.

Burokėlius išvirti, nulupti, i truputį druskos, užbaltinti 1; Juozas Švaistas: 2IOB- 
sutrinti stambia ‘ ‘ =
berti truputį cuki

Burokėlių rūgštis

)V 11 11, nuiupil, 1 upuu tu UZ^MdlVIllLl -L, us-oaoo.
a trintuve. į-i stikline grietinės ar kefyro, j RIAI PLAUKIA, romanas 
ukraus, drus-l Valgvti su duona ar virtomis: ’š knygnešio kun. M. Sida-

kos (jei yra, kmynų), iš-1 
spausti vienos citrinos sun-Į 
ką arba įdėti į marlę surištąS
juodos duonos gabaliuką, 
užpilti verdančiu vandeniu,

”šaltibaišeiams gaminti 
artojama burokėlių rūgštis, 
luoninė gira, kefyras, pasu
kos, rūgštus pienas, mėsos, 
uvies ar daržovių sultinys.
'artojant mėsos sultini, rei-.
.ia ji atšaldvti ir nuimti rie-! Įstatyti šiltoje vietoje, kad 
•alus. Tai].'pat galima da-U10^ Rauginti vieną parą. 
yti šaltibaršeius su virintu po to išimti duoną ir atšal- 
altu vandeniu. dvti. , ■

-v-r >2^3$;

rašyti svečiai, pasirengta vaišėm. Jei laiku neprisistaty- 
iu. mano Akvilę visi pirštais užbadys. Aš nepergyvensiu 
okios gėdos!

— Akvilė gali nepergyventi, bet tu... Gėdos jausmas 
au nežinomas.

— Taip nesakyk! Aš turiu užbėgti šiai gėdai už akių.
Andrius Skirgaudas nusivilko drabužius iki apatinių 

celr.ių ir ėmė bristi i ežerą.
— Tik nenuskęsk, Andriau! Tai būtų didelis smūgis 

Vkvilei Prišmantaitei.
Vos keliolika metrų tenuplaukęs, jis apsisuko ir su- 

,rįžo atgal į krantą. Buvo jau beveik uždusęs ir visas dre
bėjo.

— Pasiutiškai šaltas vanduo. Vos nesutraukė mėšlun
gis. Aš stebiuosi, kaip tas Keršis ištvėrė.

— Vyras nelygu vyrui. Matyt, jis turi savo kūne dau
žau šilimos... O ko taip žiopčioji?

— Nuvargau. Ilgas plaukimas ne man.
— Taip. Nieko nepadarysi: turėsime nakvoti saloje.
- - Stase, eik parink krūmuose sausų žagarų, kol aš 

persirengsiu ir kol dar nesutemo. Sukursime laužą. Gal 
kas naktį pamatys ugnį ir atplauks išgelbėti.

(Bus daugiau)

bulvėmis. avičiaus gyvenimo, 233 psl..
kaina $2.50.

«>**>#»*****»#>*»»«>«***+»**+**
i

Poezijos knygos
POEZIJOS PILNATIS, 

j Bernardo Brazdžionio poe- 
i zijos rinktinė, kurioje sutal- 
į pinti geriausieji visų jo iš
leistų knygų kūriniai. Puoš
nus leidinys, 592 psl., kai- 

j na $10.00.
Broliai balti aitvarai,

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

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 Tiruols. 
176 psl., kaina $5.00. 
RUDENS SAPNAI, Kotry 

j nos Grigaitytės eilėraščiai 
J premijuota knyga, 80 ps! 

Britanijos karalienės dukteriai kaina $2.00.

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

Vėjas lekia lyguma, roma
nas. parašė Aloyzas Baro
nas, 177 psl.. minkštais vir
šeliais kaina $4.00.

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

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

3.50.

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

psl, kaina $10.00.

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

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

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

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

I.
Radvila Perkūnas, istori

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

10 knygų už $2
Ar buvo visuotinis tvanas,

64 psl.. kaina 25 centai.

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

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

Juozas Stalinas, 32 psl.,
kaina 25 centai.

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

Socializmas ir religija, E.
Vanderveide, 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.

GERA PROGA

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

Annei rugpiūčio 13 d. sukako Poilsis ant laiptu. Vytauto Į dovanoms, gražiai iš-
21 metai amžiaus. Ji yra didelė Karoso eilėraščiai, 50 dide- leista, daug paveikslų, 404 
jodinėjimo mėgėja ir nori net ]j0 formato puslapių, kaina psk, kietais viršeliais kaina 

dalyvauti Olimpiadoje. ‘$4.00. $4 (buvo $6), minkštais $3
(buvo $5).
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Kinija žino savo kainą
KINIJOS DERYBŲ 

KAINA

Visi jau žino, kad Mr.
Henry Kissinger, vyriausias 
mūsų prezidento patarėjas, 
slaptai buvo nuskridęs į Pe
kiną paruošti tenai prezi- World Report“).

metais, yra nelegali, ir Kini
ja jos nepripažįsta.

Tai tokia yra mūsų pozi- 
ir nuo tos pozicijos 

mes nesitrauksime.“
- -cija.

(Paimta iš ”U.S. News &

dentui Nixonui pasimatymo 
su Kinijos vadais — ne tik 
pasimatyti, bet ir pasitarti 
apie diplomatinių santykių 
užmezgimą.

S. Michelsonas

KINIJOS SĄLYGOS 

JAPONIJAI

Savaitė vėliau Pekinan 
nuvyko grupė Amerikos stu
dentų, kuriems Kinijos 
premjeras Čau En-lai pareiš-

Japonijos verslininkai se
niai varvina seilę, žiūrėda
mi į Kiniją. Koks didelis 
kraštas, kokį didelį biznį bū-

kė. kad Kinija nustačiusi jau/ tų galima padaryti Ten pa 
ir kainą, kurią Amerika tu-(sjųSta delegacija, kuri turi 
rėsianti priimti prieš dery-'
bas pradedant. Štai toji kai
na atskirais punktais:

"Pirmas punktas: Turės 
būti pripažinta, kad Kinijos 
Liaudies Respublikos vy
riausybė yra vienintelis tei
sėtas autoritetas kinų tautai 
atstovauti. Ir susitarus dėl 
santykių užmezgimo, tą su
sitarimą turės užgirt Kinijos 
Liaudies Respublikos vy
riausybė. (Šituo punktu anu
liuojama Čiang Kai-šeko 
„Nacionalistinė Kinija“ Tai- 
wano saloje. —S.M.).

„Antras punktas: Taiwa- 
nas yra Kinijos provincija 
ir neatskiriama jos teritori
jos dalis. Ir po Antroja pa
saulinio karo Taiwanas jau 
buvo Kinijai atstatytas. Jis 
yra Kinijos vidaus reikalas, 
ir svetimai intervencijai čia 
nėra vietos.

„Trečias punktas: Vadi
nama teorija, kurią tūli žmo
nės skelbia, kad Taivvano 
klausimas dar nesąs išspręs
tas, yra grynas absurdas. De
vynioliktojo šimtmečio pa
baigoje, būtent, 1894 me
tais, Kinija kariavo su Japo
nija ir tą karą pralaimėjo. 
Tada japonai ir okupavo
Taiwano salą. Bet po Antro
jo pasaulinio karo Kairo ir 
paskui Potsdamo konferen
cijos pareiškė, jog Taivvanas 
turi būti sugrąžintas Kinijai. 
Ir kai 1945 metais sumušta 
Japonija pasidavė, Kinija 
savo Taiwaną atsiėmė.

„Ketvirtas punktas: Mes 
priešingi dviejų Kinijų poli
tikai. Ir jei tokia padėtis bus 
palaikoma Jungtinėse Tau
tose toliau, mes į Jungtines 
Tautas neisime.

„Penktas punktas: Mes 
griežtai priešingi vedamai 
propagandai už Taivvano 
nepriklausomybę. Dar prieš

išaiškinti visas prekybos iš
plėtimo galimybes. Jai Ki
nijos premjeras aiškiai pa
teikė 5 sąlygas, kurias įvyk
džius, tebus galima pradėti 
kalbėti apie prekybą:

1. Japonija turi pripažin
ti Kinijos liaudies respubli
ką su jos dabartine vyriau
sybe — vienintele teisėta.

2. Japonija turi atsisakyti 
pripažinti „Tautinę Kiniją“ 
Taivane: Taivano sala yra 
Kinijos liaudies respublikos 
provincija.

3. Japonija turi nutraukti 
visas sutartis su Taivanu, 
kadangi jos neteisėtos.

4. Japonija turi pripažin
ti, kad Amerikos karių ir ba
zių buvimas Taivane ir są
siauryje tarp salų ir Kinijos 
yra JAV agresijos aktas, ir 
todėl visos amerikiečių jū
ros ir sausumos pajėgos turi 
apleisti Taivaną.

5. Japonija turi pripažin
ti. kad Kinijos liaudies res
publika turi teisę būti pri
imta į Jungtines Tautas, o 
Taivanas iš ten pašalintas.

Dabar Japonija turėjo 
progos įsitikinti, kad Kinija 
neskiria prekybos nuo poli
tikos. Dar prieš mėnesį Ja
ponijos premjeras Šato pa
reiškė, kad abi Kinijos yra 
svarbios ir su abiem jis nori 
palaikyti draugiškus santy
kius ir prekiauti, bet visai 
kitokios nuomonės laikosi 
dabartiniai Kinijos valdyto
jai.

Didelis sporto biznis
Gal nė neįsivaizduojate, rėjo 2 su puse miliono dole-

rių pelno, o Giants rungty
nėse tebuvo 740,000 žiūro
vų, todėl klubas baigė metus 
su 920,000 dolerių nuosto
lių.

Klubų išlaidas ypač didi
na stačiai milžiniški žaidėjų 
atlyginimai. Pav.. 15 beis- 

lenktynėse — 12,700.000.‘ bolo žaidėjų per sezoną gau 
i na daugiau nei po $100,000, 

Tuos skaičius, atskirai pa- o, sakysim. Willie Mays ga 
imas, toli pralenkė automo- vo net $165,000. Futbolo 
jilių lenktynių žiūrovai, ku- žaidėjų atlyginimo vidurkis 
rių buvo net 42,500,000. Be- buvo $25,000—$30,000. o 
veik tiek pat žiūrovų buvo žymiausieji gauna iki $100, 
beisbolo rungtynėse —net 000. Net krepšinio, kukliau- 
10.000,000. , šio sporto, žymiųjų sporti

ninkų atlyginimai pralenkia 
Mažesnius skaičius žiūro- mūSų vaizduotę. Štai garsu

mų tesutraukė futbolo rung- sjs Alcindor iš Mihvaukee 
.ynės — 13,500,000, ledo ru- (7 pėdų ir 2 colių ūgio) gan- 
.ulio — 10,100,000. krepsi- na per metus 250,000 dole
rio — 7.100,000, ristynės — rjų atlyginimo.

koks didelis yra 
to bizni 
leidžiama, štai šiek 
duomenų iš tos srities.

kiek daug
JAY spor- 

jam iš
tiek

Pernai arklių lenktynėse 
buvo 41,800,000 žiūrovų, 
a>klių lenktynėse vežimė
liais — 25,100.000. šunų

3,600.000, boksas — 2.100,
000, tiek pat folfas. Mažiau
sia čia patraukia europietiš- 
kas futbolas (soccer), kurio 

■ rungtynėse tebuvo 400.000 
žiūrovų.

Viso labo pernai minėtus 
engimus aplankė 201 mil. 

žmonių.

Tiek žmonių sutraukiant 
Į sporto renginius, turi ir į jų 
kasas suplaukti didelės su
mos pinigų. Ir ne tik Į jų. ,

Par., arkliu ir šunu lenk-
tynių lažybose (betting) bu
vo sudėta šeši su puse bilio- 
no dolerių. Nuo tos sumos 
valdžia gavo 525 mil. dole
rių mokesčių.

Ledo rutulio žaidėjų vidu
tinis atlyginimas — $35.000.

žodžiu, visi JAV sporti
ninkai profesi onalai gauna 
nepaprastai didelius atlygi
nimus. Nemažas algas gau
na ir tų sportininkų treneriai 
bei klubų administratoriai.

Amerikiečių masė sportu

UF

Gana
nereikalingai eikvoti kurui alyvą

1971
Alyva kūrenamos

Savybės:
Produktingumas

Grožis
Ekonomija

tilto oro krosnys
Namams šildyti 

įtariausias pirkinys

Rytdienos Įrengimas

Pilnas Įrengimas, Įskaitant aly
vos burneri, pūtėją, oro filtrą, 

termostatą, kontrolę ir darbą su
jungti rūsy su vamzdžiais..

10 metu garantija.

u' ®FUEL CH/EF

Beisbolo žiūrovai sumo
kėjo 160 mil. dol., futbolo— 
110 mil. dol. krepšinio —40 
mil. dol.

Paskutinė modernaus alvva šildvmo naujiena

FORTŪNA FUEL Co.
Alyva šildymo specialistai 

470 Adams Street. (Juincv, Mass. 02169 
Vlyvos burnerio rotai n vimas ištisas 24 vai. per dieną 

Skambinti telefonu: 436-1204

nepaprastai domisi, nesigai-i Reno tapo norinčių skirtis 
li lėšų, bet negalima būtų Į tikru rojumi, 
pasakyti, kad čia visi spor-’
tuoja, kad būtų mokyklose 
koks nors visuotinis fizinis

vados miestai Las Vėtras ir LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Pasak Reno teisėją, dar 
prieš 20 metų jis kasdien is-

lavinimasis, įeinąs i progra-j skirdavo apie 40 porų, o da-, 
mą. kaip jis buvo Lietuvoje, i bar — vos 4.. Per 100 Reno į 
Čekoslovakijoje, Švedijoje; advokatų vertėsi tik skvry-'

„ į bomis, jų turėdami per me-! ar \ okietijoje. Mase spor-! 1
tuoja“ tik žiūrėdama rung
tynių ar sekdama jų rezul-

tus kiekvienas iki 250 ir uz-' 
dirbdami iki $50,000. Ten 
skyrėsi ir tokios žvaigždės,', , , • m 1-1 -• 1 įSKviesi 11 iokios zvaig/.ues,tatus spaudoje. Todėl čia la- , -. TĄ . , ,, ,.. , r . . .. kaip Doris Duke, Marv Pic-k-’ bai daug jaunimo nusmelu- \ , ,, , , . -» . .? ...... ford, Clark Gable ir kt.

Nors tai didelės sumos, 
bet ne visi sporto klubai me-į 
tus baigė su pelnu. Pav., iš 
24 beisbolo klubų tik pusė 
turėjo gryno pelno. Geresnė
padėtis buvo futbolo klubų: 
jie visi turėjo pelno. Bet blo
gi metai buvo krepšinio klu
bams, nes beveik visi turėjo 
nuostolių, išskyrus tik 
kurių išlaidos buvo maze 
nės negu pajamos.

šio. susilenkusio, fiziniai ne
išsivysčiusio, toli gražu ne; šiandien jau ir daugelis' 
sportininko išvaizdos, kokie kit valstijų suminkštino 
yra vokietukai, švedai šuo- skyrybų įstatymus, todėl 
miai. Kone pusė jų dėl fizi-((Įaug kam atpuola reikalas 

j važiuoti skirtis į Nevadą. 
j Pavyzdžiui, Kalifornijoje 
J dabar galima persiskirti ten 
į pagyvenus 6 mėnesius. Pa
kankama priežastis —būdų 

"rūpesčiu“, kuriu kiti nesuderinamumas, nepagy^ 
neįsivaizduoja. Štai Ne- d.0D,a lffa- y,cn» ls. l,a't"e-

1 nlnrnove gtoka Utl-
’meilės

nių trūkumų netinka ir 
rinei tarnybai.

VISUR SAVOS BĖDOS

Kartais 
tokiu 
ir

viešumon iškyla 
kuriu kiti

r ; s ' vados advokatai ėmė dejuo-• ■'V ubut elfs 
ažes-'' ti, kad ten mažėja skyrybos. tlnkamo švelnumu 

« risi frr ’Si klz.rrZro apdgOSe 11 kt.o dėl to ir jų biznis blogėja...
Reikia prisiminti, kad Ne-

Klubų išlaidos labai dide- vados valstija 1931 m. išlei-
lės. Skaičiuojama, kad rei- do įstatymą, kuris leido Ia- 1)rUit , a u.
kia turėti bent milioną žiū- bai lengvai atsipalaiduoti Į i*11*... . A, . • , • . dejuoti gvdvto ai ir aptieko-T._, . .x , rovu. norint neįlįsti i sky- nuo jungtuvinių varžtų— • ; ,JAV pakeitus santykių su , « p Tndians klubas su nersisikrti ir kita žmona ves ' k ;i-2os. KadKinija politika tai atsilieps*/ • ^a\-, lndian& klubas su pers .įkrtiit Kitą žmoną ves j nei-k la klu nauj,, epj(je- 

. ponuA«į, iai aisiuejK trauke 1.8 mil. žiūrovų ir tu- ti ar su kitu vyru tuoktis. Ne- ‘ • -
ir į Japonijos santykius su
Kinija. Bet kaip jie tokiomis ..... y r r
sąlygomis vystysis, iš anks
to tegalima tik spėlioti.

Vadinasi, mažėjant sky- 
lyboms. Nevados advokatai 
verkia. Betrūksta, kad Imtu

mijų...

Girdint tokias bendradar
biavimo sąlygas, statomas

tūkstantį metų H sala tapo JaP°niJai; galima tikėti, kad
Kinijos dalimi ir visą laiką 
buvo jos provincija; ir šian
dien jos gyventojai kalba 
Kinijos liaudies tarme. Pro
paganda už nepriklausomą 
Taivvaną nėra Taivvano liau
dies balsas. Tai svetimų jėgų 
propaganda, munipuliuoja- 
ma iš užsienio. Vienas jos a- 
gentų yra Peng Ming-min,! 
buvęs Harvardo studentas, J 
sugrįžęs į Taivvaną profeso-i 
riumi. o dabar vėl Amerikoj.

„Yra panašių elementų ir 
Japonijoje. Juos šeria japo
nų valdžia.

nedaug švelnesnės bus pa
teiktos ir Amerikai, kai Ki
nijoje apsilankys preziden
tas Nixonas, ir vargu jos ga
lės būti JAV-bių priimtos.

Kalmikų patarlės

Imdamas į rankas šautu
vą, atsimink, kad paleistos 
kulkos nesugrąžinsi.

„šeštas punktas: Ameri 
ka turėtų ištraukti iš Taiwa 
no visas savo militarines jė-' spalio l 
gas bei įrengimus ir karo 
laivyną iš Taivvano sąsiau
rio. Taivvano apsaugos su
tartis. kurią Amerika pasi
rašė su Čiang Kai-šeku 1954

MALONIOS ATOSTOGOS 

ATLANTIC CITY, NJ.

Norintieji praleisti čia atos
togas. gali gauti gražų kambarį 
arti jūros, čia oras geras žiemą 
ir vasarą, — gera gyventi pen
sininkams. šiltas vanduo iki 

o d. Kreiptis:

18 N’o. Montpelier Avė., 
Atlantic City, N J. 08401. 

Telefonas: (609) — 345 6009
(33)

1 Oil Heating Eguipment r

ar

MINTIS
POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijt 
Programa Naujoj Anglijo 
iš stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FJVl 
101.7 mc., veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 

ną. Perduodama: Vėliausiu

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

Šiame numery yra šie Įdomūs straipsniai:

Kam reikalinga Mintis (vedamasis).. J. Vilkaitis: ‘pasaulinių žinių santrauka ; 
Praeityje besidairant; J. Valaitis: Lietuvos politinių par- r komentarai, muzika, da1 
tijų išeivijoje dabartis ir ateitis; J. Va.: Socialistų Inter
nacionalas ir Lietuva; J. Vilčinskas: Socializmas Lietu
voje; J. Vlks.: Kipšą Bielinį prisiminus; Jonas Pakalka:
Steigiamojo Seimo Lietuvos Socialdemokratų (LSPD) 
frakcija; Lietuvos pavergimas; Rusų demokratinis sąjū
dis ir jo programa; Pasauly pasidairius (Socialistinio są
jūdžio apžvalga); Ed. Cinzas:Mergaitė su apelsinu; K.
Barėnas: Sapnai; V. Žilinskaitė: Juokai.

Žurnalą leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Užs. Delegatūra.

Redakcijos ir administracijos adresas: Mintis, Lithu
anian House, I Ladbroke Gardens, London, W II, Gr.
Britain.

108 ir Magdutės pasaka. 
Biznio reikalais kreiptis

Baltic Florists gėlių ir dovs 
nų krautuvę, 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauns 
mas ir Keleivis.

NENL’SIMINKIIE!

Minties atstovai JAV-se: J. Valaitis, 1521 So. 50 Avė. 

Cicero. III. 60650.

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127.

Galima pagelbėti sergantiems 
reumatu, rankų ar kojų skaus
mais, nutirpimu, jaučiant nuo
vargį.
REE-LEEF RUIi mostis dau
gumai pagelbsti. Užtikrinam pa
sekmes, arba gražiname pinigus.

Siųskite $5, gausite vaistu 
su nurodymais.

ROYAL PROOVC1S
North Sta., P.O. Box 9112 

Newark, N J. 07105

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

Lietuviai ir žemaičiai 

galvijai esame? Argi tėviš

kos kalbos niekad nebmokė-

sime

D. Poška

SAVAITRAŠTIS

Nepriklausoma
LIETUVA

informuoja skaitytojus apie pasaulinius ir lietuviškuosius 
įvykius, deda daug ir Įdomiu nuotrauką ir atvirai pasisako 
apie visus mūsų visuomeninius bei kultūrinius klausimus. 
Jame rasite Įdomių skaitytojų laiškų skyrių, kuriame klūkia
me abipusių pasisakymų ir nuomonių kiekvieno visiems 
svarbia problema.
”NEPRI KLAUSOM A LIETUVA“ vra dinamiškas mūsų iš
eivijos laikraštis, ieškąs naujų bendradarbių bei idėjų, vi
suomet atviras kiekvieno nuomonei, kuris kovoja ir dirba už 
nepriklausomą Lietuva.

Metinė prenumerata JAV-se ?8.00 
Adresas:

7722 George Street, LaSalle-MontreaL 690, Qoehec, CANADA

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SUK—jau M metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiaa kaip SEFTYNIS MILIONUS dolerių 
nariam g

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 milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti Įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudos nuo $100.00 iki $10.000.0C.

SLA—jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą — En_ 
dovrment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

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

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

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian AIHanee of America
807 West 30th Street, New York. N Y. 10001
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Vietines žinios!
Lietuvių darbininkų 

susirinkimas

Išnuomojamas 5 kambarių 
butas nuo š. m. rugsėjo 1 d. ar. 
ba vėliau.

Skambinti tel. 288-5639.

PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Rugsėjo 19 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių dr-’jos 3 aukšto au-į 
ditorijoje Tautos šventės mi- į 
nėjimas. Rengia Lietuvių: 
Bendruomenės Bostono a-; 
pylinkė.

Brinkso byla baigėsi, 

bet miliono dolerių nėra

Liepos mėnesį iš kalėji 
mo į laisvę išėjo paskutinis 
iš ii Brinkso Įstaigos api 
plėšimo dalyvių —Pino.

Plėšikai po ilgo ir kruopš
taus pasiruošimo 1950 m.' 
sausio mėnesi apiplėšė pini-; 
gus išvežiojančių Brinkso į- 
staigą, išsigabendami iš jos 
viso labo $1.219,000. Iš tos 
sumos tik $98,000 tesurasta, 
o visa kita taip ir sutirpo va
gių rankose.

Tik po kelel ių metų pavy
ko plėšikus suimti, kai vie
nas iš jų, O'Keefe. išdavė j 
savo draugus. Mat, jie jį nu-, 
skriaudę, nedavę tiek, kiek, 
jam priklausę.

Jie 1956 m. buvo nuteisti j 
iki gyvos galvos kalėjimo. 
Šiandien 5 iš jų jau mirę, o 
kiti išėję i laisvę sąlyginai 
(on parole).

Teismo organai bylą lai-1 
ko baigta. i

Ar skaitytos?
Nuo krivūlės iki raketos,

Lietuvos paštininkų atsimi
nimai, 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 Ambroze, 664 psl., 
gausiai

Lietuvių darbininkų drau
gijos susirinkimas bus šį 
sekmadienį, rugpiūčio 29 d. į 
2 vai. popiet, So. Bostono' 

dyba neatsakė į jo raštą, ir Lietuvių piliečių dr-jos pa-j 
paprašė dabar atsakyti. Pir-. taljx>se. Visi nariai kviečia-

rfr/ff f ffff/ff--------------- •***♦****♦#* **^*#****************

Ramiai prasidėjo, 

triukšmingai baigėsi

Rugpiūčio 19 d. buvo So. 
Bostono Lietuviu Piliečiu 
dr-jos mėnesinis susirinki-1 
mas. Jis prasidėjo, kaip vi
suomet, ramiai. Perskaityti 
protokolai, priimti ir pri- į 
saikdinti 4 nariai, pagerbti! 
3 mirę nari ai. fin. sekreto- i 
rius pranešė liepos mėnesio 
pajamas ir išlaidas. Pajamų 
būta $11,664.
$1,505.

Dalyviai buvo painfor
muoti. kad draugijos yra 
rengiamas savo nariams po
kylis — Šurutn burum, kuri

*

mininkavo vicepirmininkas j ; dal auti 
L. Švelnis, kuriam gana sun-. 
kiai sekasi tos pareigos eiti.:
Jis ir šiuo atveju nesusivo-

N. Jonuška,

sekretorius

Inž. Lapšiai grįžo 

iš Chicagos
v I

Inž. Aleksandras Lapšys

kė, kaip pasielgti. A. Mat- ! 
joška paprašė tą raštą per
skaityti. Vienas iš valdybos j 
narių paaiškino, kad raštas, 
rašytas valdybai, todėl ji nu-, 
tarė jo susirinkimui neskai-j
tyti. Salėje kilo vis didesnis i su sūnum Algiu, taip pat in 

?)efnoJ*liko nePasitenkinimas. Vieni ėmė i žinierium, praeitą savaitę'
šaukti, kad raštą perskaity- grižo iš Chicagos, kur jie 
tų. o kiti—prieš. Pirminin- dalyvavo pusbrolio dukters1 
kaujantis nebesugebėjo su-i vestuvėse.
sirinkimo suvaldyti ir ji už- i 
darė. O reikėjo rasti išeitį! 
ir būdą susirinkimą baigti Du bostoniečiai sukuria

bus spalio 31 d., kad kitų! taiP Pat ramiai, kaip jis pra-i 
metų valdybos nominacija i aidėjo.

J. V-gas

seimas

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

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

Spalio 31—lapkričio 13 d.! 
City Hali parodų salėje A-Į 
nastazijos ir Antano Tamo
šaičių audinių ir tapybos pa
roda, kurią rengia skautų Ži-Į 
dinys.

Išnuomojamas vienam arba 
dviem asmenim su visais pato
gumais butas. Kreiptis į Lietu
viu Enciklopediją. 395 Broad. 
way, So. Bostone.

So. Bostone 64 G gatvėje tre
čiame aukšte išnuomojamas 3 

iliustruota, kai- kambarių butas su apšildymu, 
na kietais viršeliais $10,
minkštais — $8.

Tiesiant kelią Lietuvos So. Bostone 298 8th Street
nepriklausomybei, Vaižgan- antrame aukšte išnuomojamas
to straipsniai. 40 psi.. Kai
na $1.00.

1 kambarių butas. Teirautis 64 
G gatvėje.

— lapkričio 18 d., o rinki- į 
mai — gruodžio 13 d.

Viskas ėjo sklandžiai ir1 
greitai, ir užkliūta tik prie' 
paskutinio šios darbotvarkės' 
punkto.

Narys A. Keturakis pa
prašė paaiškinti, kodėl val-

Rugpiūčio 28 d. Alfonsas 
Baika, Aleksandros ir Al
fonso Baikų sūnus, Stough-į 
tone susituoks su Patricia-j 

Senatvė yra tironas, kuris, Anne Lynchaite, o Algis
grasindamas mirties baus- Matjoska, Juzės ir Antano

... . Matjoškų sūnus, tą pačiąme, uždraudžia mums visus ,• i .k t •dieną Elizabethe, N.J.. susi- 
jaunystės malonumus. tuoks su Daiva Klučinskaite.

Dovanokite savo drau 
gams ir bičiuliams metinę 
Keleivio prenumeratą. Jums 
atsieis tik $7, o tas, kuriam• 
ji bus dovanota, per metus 
kas savaitė gaudamas Kelei
vį, jus tikrai atsimins.

Lapkričio 7 d. So. Bosto-' 
no Lietuvių Piliečių dr-jos' 
salėje Šv. Petro parapijos' 
choro koncertas.

!
j

!Ž
i
j
1
į*i

Lapkričio 14 d. So. Bosto- ’ 
no Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėje Balfo metinis rengi
nys.

H

"AKVARIUMAS - PETORAMA BROADVVAY“

654 E. Broadway, So. Boston, Mass., tel. 269-9812

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

Prašome atvykti ir įsitikinti.
Savininkai G. ir I. VOSSAI

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP.

169 Milbury St.

VVORCESTER, MASS. 

Tel. SW 8 2868

yra vienintele oficiali jsUu- 
ga VV ore estery, Kuri siunčia 
siuntinius tisnog iš rVorces' 
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
sia importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

, Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. bonovar 
Dr. J. Pašakarniu

f P ft D I N I S 
CPTOMETRISTAS

Valandos:
nuo 9 vai rvto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama
447 SROADMAY 

South Boston, Mass

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS—

* Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Kūp«stinxa; taisomo laikrodžiu* 

žiedus, papuošalu*

379 VV. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON

t Tel AN 8-4649

Knyga yra geriausias žmogaus draugas

B The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpiiaome gydytojų ra 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

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

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius ir sekau

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

3

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

S k a m b i ii k i t e

268-4662;

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder
49 Church Street

£. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projekta'imo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki S va
landų vasara.

Telefonas: 698-8675

1 A. J. NAMAKSY ’
; ! Real Estate & Insurance 

321 Country Club Rd. 
Newton Centre, Mass. 02159'; 

Tel. 332-2645

E. KARDELIENĖS DAINŲ 
PLOKŠTELĖ

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

Paštu nesiunčiame.

'♦a#*#*#**##***--**##*#**####**#***.’
TEL. AN 8-2124

iDr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRIST*
Valandos:

nuo 10 ry+o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS-

*e*****#ee*e#ee*e*e**«*#e*e#*##^**'♦<**##♦#*#********♦»*******■***##***#****#**#*##*##♦♦#*#**#************ <
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Laisves Varpas
Lietuvių Radijo 

Valanda
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

South Boston Savings Bank
ALFRED YV. ARCHIBALD, PREZIDENTAS 

460 Wcst Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

Skambinkite 268-2500

už 90 dienu įspėjimo indėlius moka

už visus kitus indėlius moka

51®

5w
Nuo įdėjimo dienos — Kas mėnuo prisk aitomi nuošimčiai — Pilnas draudimas 
Bankas veikia 165-1 uosius metus. Nuoši mčiai yra nurašomi nuo Mass. mokesčių. 
Bankas atidarytas nuo 9 vai. ryto iki 3:30 vai. popiet, šio banko direktorių

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

virš 210,000,000

Dažau ir Taisau,
Namus iš lauko ir viduje. 
Lipdau popierius ir taisai i

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill A’’*. 
Dorchester, Mass.
Tel. CO 5-5854

Fiood Square
Hardivare Co.

Savininkas N. J- ALEKNA
628 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Baniamin Moore Pažai 
Popieroa Sienom,

Stiklas langam, 
Visokia reikmenys namam 

Reikmenys plumberiama 
vtaoHe raležiea daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvvay 

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

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347 

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

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

AND
TRAVEL INFORMATION 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 
15 BOSTONO I 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

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

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

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

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

siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
i Bostone

Darbo vaiu><uos: Kasdien
šeštadieniais

9—3
8—12

JI

390 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127

Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis
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