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Krepšininkų komanda išvyko 
į Lietuvą

Išvyko nebodami organizuotos visuomenės priešingos 
nuomonės ir žodžio.

Rugpiūčio 15 d. naktį Sa- KūtlūdoS Lietuviu 
binos bendrovės lėktuvu i
Lietuvą išskrido 11 krepši
ninkų ir 5 palydovai. Spor
tininkų grupęi vadovauja R. 
Dirvonas, o visai ekskursijai 
Raimundas Mieželis.

Santara-Šviesa dailininko 
A. Jonyno studijoje suruošė 
išvykstantiems šaunias iš
leistuves. Pasak Laisvę, ke
liauninkai buvę gerai pavai
šinti. Čia pasidarbavusios 
Jonynaitė ir Zaunytė.

Sportininkus aerodrome 
fotografavę S. Narkeliūnai- 
tė, Kisielius ir J. Valaitis.

Aerodrome, be jau minė
tųjų, palydėję Almus šalčius 
su šeima, dąil. V. Jonynas, 
V. Tysliavienė, vienybietis 
J. Valaitis, V. Rastenis, Alg. 
Gureckas, Vaišnys. Stepo- 
nis ir kt.

Vlikas, Lietuvių Bendruo
menė. Altas ir kt. tą išvyką 
viešai pasmerkė, bet jos ren
gėjai į tai nekreipė dėmesio.

Diena
Tryliktoji Kanados Lietu

vių Diena, kaip jau esame 
rašę, prasidės rugsėjo 2 d. 
ir baigsis rugsėjo 3 d. vaka
re. Ta proga bus ir laisvųjų 
lietuvių pasirodymas Tarp
tautinėje parodoje.

Smulkią programą rasite 
kitame numery.

Reikia laukti, kad šiemet 
i Lietuvių Dieną suvažiuos 
daug daugiau lietuvių, negu 
kitais metais, nes jos daly
viai galės pamatyti ir Tarp
tautinę parodą.
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Senato karinio pasiruošimo pakomičio pirm. John Stennis (kairėje) kalbasi su JAV laivyno Pa
cifico karo pajėgų vadu adm. Vlysses S. Grant Sharp. Pacifico laivyno vadu adm. Roy Johnson 
ir Pacifico oro pajėgų vadu gen. John Ryanu. Tie kariškiai buvo pakviesti liudyti, ar tikrai JAV 
lakūnai yra suvaržyti slaptais įsakymais vengti pulti svarbius karinius taikinius š. Vietname.

Riaušės stiprina 
Ku Klux Klaną

Didėjant negrų riaušėms,

Numatyta pakelti Arabai nesutaria 
dėl naftos
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Kosyginas lankėsi 
Lietuvoje

Sovietų S-gos premjeras 
A. Kosyginas, atvykęs poil
sio į Lietuvą, lankėsi Šilutės 
rajono kai kuriuose valsty
biniuose dvaruose (sovcho- 
zuose) ir Klaipėdoje

Klaipėdoje Kosyginas ap
žiūrėjo plaukiojančią bazę 
”Tarybų Lietuva“, susipaži
no su naujomis žuvies gamy
bos rūšimis.

Kartu su Kosyginu važi-

Prez. Johnsonas 
aiškinasi

Turint galvoje 1968 metų 
prezidento rinkimus, vis 
dažniau ir aštriau sveriama 
prez. Johnsono karo politi
ka Vietname, bijant, kad jo 
populiarumas nenukristų ir 
demokratai nepralaimėtų.

Ir paskutinėje spaudos 
konferencijoje prezidentas 
buvo žurnalistų tiesiai pa
klaustas, ar kongresas nega
li atšaukti savo pritarimo 
kariniams veiksmams Viet
name, kuris buvo duotas jam 
1964 metais. Johnsonas gy
nė savo poziciją ir pareiškė, 
kad kongresas galįs tai pa 
daryti, bet tai nesuvaržo 
prezidento veiksmų, kuriuos 
jis pradėjo dar be kongreso

pensuos
Atstovų rūmai 415 balsų Visi arabai sutaria, kad 

jų vykdomiems padegimams prieš 3 rugpiūčio 17 d. prie- nė žingsnio taikos link su Iz- 
ir plėšimams, kaip ir galima mė įstatymo projektą, ku- raeliu, bet kai iškelia naftos, 
laukti, didėja ir priešingoje riuo. imant vidurkį, sociali- socialinės politikos ir santy- 
pusėje jiems nepalanki nuo- nio draudimo pensijos padi- kių su Vakarais klausimus,
taika ir net kraštutinių 
prieš negrus nusistačiusių 
organizacijų narių skaičius.

Štai Ku Klux Klan. seniau 
reiškęsis pietinėse valstijo
se ir turėjęs apie 55,000 na
rių, dabar labai aliarmuo
jančiai didėja ir šiaurėje. 
Jei seniau į šią organizaci
ją įstodavo vienas narys ku
ria nors proga, tai dabar 
ten po riaušių Newarke ir ki
tur stoja net po 100.

Sovietai vėl kaltina 
kiniečius

Kaip atsimename, dar ne-
nėįo ir TSRS ministro pir-' balsavimų ir taip pat gali ir|- - • ..... .. .. t i bai^i Bet atrodo kad nei Sovietų S-gos ir Kimios dip-

tenatas. nei kongresas tokių lomat™s susirėmimas dėl 
varžomųjų žygių negims.

mirtinko pavaduotojas Le 
sečka. Svečius lydėjo parti
jos centro sekretoriai A. 
Sniečkus ir R. Songaila. 
Klaipėdos miesto pirmasis 
sekretorius J. Babravičius ir 
kiti.

Šen. Everett Dirknen sveikina 
Šonan I.ynn Pooey. {trinktų sek- 
retortų karaliene.

Vokietija eis kartu
su Amerika

Vakarų Vokietijos kanc
leris Kiesingeris lankės Wa- 
shingtone. Jis su JAV prezi
dentu Johnsonu susitarė ne
mažinti karinių pajėgų. ne
pasitarus viena su kita ir su 
kitais Nato sąjungininkais, 
jei tokio sumažinimo nedaro 
Sovietų Sąjunga.

Kancleris laikraštininkam 
pasakė, kad tantykiai tarp 
Vokietijos ir JAV-bių pasi 
keitė. Mes. sakė kancleris, 
dabar nebežiūrime į JAV 
kaip į vyresnįjį brolį, pas 
kurį bėgama, kai kyla koks 
nors reikalas. Vokietija ir 
kitos Vakarų Europos vals
tybės turi susijungti ir tuo 
būdu atpalaiduoti JAV nuo 
atsakomybės už Europos at
eiti. Bet kol tai bus pasiekta, 
reikės nueiti ilga kelią, pa
laikant draugiškus santykius 
su JAV.

kiniečių užpulto sovietų lai
vo ir jo įgulos suėmimo. O 
dabar kilo triukšmas dėl to, 
kad kiniečių „raudonoji 
gvardija“ sumušė ir sužeidė 
sovietų diplomatus Pekinge. 
be to, dar išdaužė ambasa
dos langus, sudegino popie 
rius, automobilius ir dar ki
taip savo buvusį draugą iš
niekino.

dinamos 12 su puse procen- visa jų vienybė išnyksta 
tų. Jei šį įstatymą priims ir pav., ūkio ministrų kon- 
senatas, tai jis pradės veikti f erenci jo je Alžyras ir Irakas 
dar šiais metais. reikalavo nusavinti Britani-

Mažiausia pensija būtų jos ir JAV bendrovių turtą.
išimti arabų kapitalus ir Bri
tanijos ir JAV bankų. Juos 
palaikė ir Sirija, bet prieši
nosi kitos arabų valstybės, 
ypač Saudi Arabija.

Taip naftos tiekimo klau
simas ir liko neišspręstas, ir

. . , ji dar svarstvs „didesnėsnegrų vadas kun. dr. Martin ’ * ,
King pareiškė, kad jis pla- g 
nuoja didžiules civilinio ne
paklusnumo demonstracijas. c .
kurių tikslas suardyti <Yi- SOVlCtų laivynas 
džiųju šiaurės miestų gyve- 
nimą ir tuo būdu paskatin- apleido Lgiptą
ti kongresą aprūpinti negrus Sovietų Sąjungos laivy- 
pakankama federalinės 
džios pagalba.

Dr. King ragina
neklausyti valdžios

Vadinamųjų nuosaikiųjų

Meksikoj nušovė 
22 farmerius

Acapulco apylinkės (Mek
sikoje) kokoso riešutų au
gintojų dalis labai užtarė 
savo unijos vadovybę, o ki
ta dalis buvo jai labai prie
šinga. Praeito sekmadienio 
susirinkime ginčui išspręsti 
buvo panaudoti net šauna
mieji ginklai. Užmušta 22 
ūkininkai. 70 sužeista ir 180 
suimta.

val-

Didelis potvynis 
Aliaskoje

Komunistus smarkiai plaka 
JAV bombų lietus

Daugiau kaip 200 užskridimų per dieną. Bombarduo
jamos platesnės sritys ir svarbesni kariniai taikiniai.

JAV vyriausybei leidus ĮMrdūVęS
bombarduoti visus Šiaurės,
Vietnamo svarbius karinius taikos sąlyV^S 
taikinius, amerikiečių avia
cijos ir laivyno puolimai ten 
nepaprastai sustiprėjo. Pra
eitą sekmadienį buvo įvyk
dytas rekordinis užskridimų 
skaičius, siekęs net 209. nors 
bombardavimams oras ne
buvo palankus. Šį kartą bu
vo bombarduojami objektai 
toliau nuo Kinijos sienos — 
tiltai, kariuomenės ir karo 
reikmenų pervežimo keliai, 
o laivyno aviacija daužė pa
kraščius prie Haiphongo 
uosto ir kariniam transpor
tui tarnaujančius komunis
tų laivelius. Pakrantės taiki
nius stipriai apšaudė ir Sep
tintojo laivyno patrankos, 
padarydamos priešui dide
lių nuostolių.

Didieji B-52 bombonešiai 
pradėjo ypač smarkiai plak
ti ir demilitarizuotąją zoną, 
kurioje komunistai koncent
ravo savo kariuomenę dides
niam puolimui. Aplamai, to
kio bombų lietaus Š. Vietna
mas dar nebuvo patyręs.

Komunistę gynyba, taiky
dama į amerikiečių bombo
nešius, raketa numušė ir sa
vą MIG lėktuvą, kuris buvo 
pakilęs kautynėms.

Be aviacijos ir didesnių 
sausumos veiksmų, dar pa- 

j sireiškia ir agnerikiečių spe- 
I cialiai paruošti partizaniniai' 
daliniai, kurie užpuola ir su
sprogdina komunistų kari
nius įrengimus toli užfron- 
ėje. komunistų dar valdo

mose srityse ar neutralioje 
zonoje. Per šiuos netikėtus 
net komunistų vadovybės 
punktų užpuolimus į ameri
kiečių rankas patenka ir la
bai svarbių karinių doku-i 
mentų, kuriuose sužymėti į 
didesni partizanų atsparos! 
taškai, kariniai planai ar iri
aplamai priešo pusėj vyrau- R . 
janti pesimistinė nuotaika. ( s 

Tuo tarpu šio padidinto >s 
puolimo akivaizdoje kai ku
rie senatoriai bei kongres-, 
manai dar vis būkštauja, 
kad Hanojaus padėčiai blo
gėjant, neįsikištų į karą Ki 
nija.

Arabai grįžta namo 
Izraelio valdžion

nas. 6 savaites išbuvęs Alek 
sandrijos ir Port Said uos
tuose. dabar išplaukė.

1 Anuomet, laivynui atplau
kus, jo vadas pareiškė, kad 
ši jūrų pajėga esanti pasi
ruošusi bendradarbiauti su

Dėl smarkaus lietaus Che- Egipto jėgomis bet kokiai 
na upės, kuri teka pro Fair- agresijai atremti. Deja, žy- 
banks miestą, vanduo buvo dai arabus per kelias dienas 
pakilęs net 9 pėdas virš nor- sumušė, ir išdidžiam 
malaus lygio. Dėl to dau- teko išplaukti nieko 
giau kaip 10.000 žmonių te
ko iškelti iš gyvenamųjų na
mų, nes kone visas miestas 
užsemtas.

Aliaskos 
sako, kad potvynis padaręs 
daugiau nuostolių, negu že
mės drebėjimas 1964 m.

veikus.

vadui
nenu

Apšaudė Amerikos 
ambasadą

Popiežius pertvarko 
Vatikano valdžią

Popiežius Paulius VI pa
skelbė rasta „De Romana 
Curia“, kuriuo pertvarkoma 

gal būtų buvę ir j seniai supelėjusi Romos ku- 
. jei nebūtų skubiai i rija, katalikų bažnyčios va-

Aukų
daugiau, jei nebūtų 
įsikišusi policija ir kariuo 

I menė.

Praėjusi sekmadienį 
kulkosvaidžių buvo apšau
dyta Londone Amerikos am
basada. Iššaudyti langai ir 
durys, bet žmonių aukų ne
buvo. Ant šaligatvio buvo 
rastas įaštelis. kuriame tarp 
kitko leikalaujarrla laisvės 
negrams, ir pasirašytas „Re
voliucinio solidarumo komi 
teto“.

1S

Diplomatiniur ■ šaltiniuos 
skelbiama, kad nojus per 
A. Kosyginą ir U Thant 
perdavęs JAV savo taikos 
sąlygas. Jis deryboms pra
dėti vėl reikalaująs sustab
dyti Š. Vietnamo bombarda
vimus. Tada galinčios būti 
tiesioginės taikos diskusijos 
tarp JAV ir P. Vietnamo 
partizanų „vyriausybės“.

Bet Washingtonas tuos 
gandus paneigia, sako, kad 
jokių naujų pasiūlymų nesąs 
gavęs.

Matyt, komunistai siekia 
bombardavimų sustabdymo 
bei derybų metų sustiprinti 
vėl savo kaijnes pajėgas.

Ky ir Thieu tikisi 
laimėti

P. Vietnamo premjeras 
Ky ir valstybės galva Thieu 
tikisi rugsėjo 3 d. įvykstan- 
čiuos rinkimuos laimėti 65 
procentus balsų. Tai būtų 
didelė persvara prieš 11 ki
tų civilinių kandidatų.

18 m. amž.. kurį 
gerokai apkandžiojo Gla- 

cier parke. Tą pačią dieną tame 
pačiame parke lokys užmušė ir
dvi mergaites.

Raudonasis Kryžius pra-; 
neša. kad Izraelis jau įsilei
do 2.688 arabų pabėgėlius iš į 
Jordano i okupuotą zoną.

Yra paduota daugiau kaip 
170.000 prašymu grįžti na
mo į Izraelio valdomą sritį, 
bet žydai grįžtančius labai

! £21
Kolegijos studentas Robert 
Waskin. 23 m. amž.. Chicagossijoja, bijodami, kad neįsi

leistų būsimų partizanų, nes llRon,n*’e nusove sav” motiną. 
Ambasadorius pareiškė, arabai dar vis grasina, kad <*rganėią kraujo vėžio liga. Po- 

dovybė. Kitą kartą apie tai kad tai pirmas tokios rūšies tęsia karą nąujomis priemo- ,irdai i's pareiškė, n esi gėdinąs 
plačiau. užpuolimas, kiek atmenama? nėmis. to, ką padaręs. r

f t
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Amžiniejipaminklai^ dar neišnykęs. Bijoma Sta
lino laikų teroro grįžimo, 
bijoma rusų ūkinio bei kul
tūrinio užgožėjimo. Auto- 

i rius susidaręs Įspūdį, kadiMūsų senoji karta, išgyvenusi čia 50-60 metų, vargu
si, kovojusi dėl savo gąresnię materialinio būvio, politinių -Kalba stelbia lietuviui
ar pasaulėžiūrinių siekimų Įšikūnijimo ir lietuvybės gyvy- kalbų Lietuvoj, nors tai ten-! 
bės. žingsnis po žingsnio kasdien artėja prie ano juodojo dencijai ir spiriamas! ne tik* 
slenksčio, už kuiio baigiasi šios žemės rūpesčiai. Betgi už partijos ribų. bet ir parti- 
yra visai žmoniška, kad niekas nenori išnykti be ilgesnio Į joje. Autorius taip pat gir- 
čia pasilikusiųjų atminimo, be įmintų šioje žemėje giles
nių pėdų, be išliekančio ženklo, kad čia gyventa.

Ir štai. vieni užsiperka kapuose platesnį žemės skly
peli, kiti, dar gyvi būdami; užsisako ar pasigamindina 
sunkius granito paminklus bei surengia iškilmingas savo 
gilaus amžiaus sukakties puotas, lyg tikėdamiesi, kad jie 
dabar jau bus bent bičiulių tikrai nepamiršti. Vadinasi, 
visi nori šioje žemėje įsiamžinti.

Bet, deja, rūsti tikrovė rodo. kad visi šios rūšies įsi
amžinimai yra labai trumpalaikiai ir trapūs. Praeina meta: 
ar keli, ir kapus apželia piktžolės, suaria traktoriai, už
mirštus antkapius nuverčia2buldozeriai, sukakčių dalyvia 
taip pat iškeliauja iš mėlynos padangės ir net užsakyto: 
maldos pasibaigia. Ir tada ateina amžinoji užmarštis.

O kažkodėl tik retam-ateina į galvą mintis bent kuk 
lia savo ilgo amžiaus santaupų suma paremti vienos ai 
kitos geros mokslinės ar dailiosios literatūros knygos iš 
leidimą, kurio puslapyje tokio rėmėjo pavardė ir gera.- 
atminimas išliktų gal ir šimtus metų

Kodėl, gausiai aukojant klubams ir karčiamoms, til 
retam ateina mintis stambesne parama ar palikimu įsiam 
žinti savo pamėgtame laikiaštvje. su kuriuo nesiskyrė de 
šimtis metų, pratęsti jo gyvavimą, o tuo ir savo gero var
do atminimą?

Kodėl nepasidalyti leįfląju vertingo muzikos kūrinio?
Kodėl neįsiamžinti vienaiįe ar kitame fonde, kuris rūpi 
naši Lietuvos laisvės reikalu, lietuvybės palaikymu ar ap 
lamai lietuviškos kultūros vertybių kėlimu? O kiek daug 
dar yra visokių kitų būdų pasistatyti paminklui ilgam at
minimui išsaugoti!

Atminkite, kad popieiy Įrašytas žodis ir geras darbas 
išlieka daug ilgiau, negu. iškaltas kiečiausiame akmenyje 
ar geležies plokštėse. Tik popieryje įrašytus mirusiuosius 
ir jų atminimą mes šiandien išskaitome knygose net po 
žilų šimtmečių, o akmenų, Jsarčiamų ir alaus statinių — 
seniai nė dulkių nebeliko, ir šiuose trapiuose paminkluose 
įamžintieji seniai kaip dūmai išnyko.

Tikrai ir amžinai be jokio atminimo šioje žemėje 
miršta tiktai gobšiai, savanaudžiai, miršta užgulę lovoje 
per amžių be naudos surinktus tūkstančius, gailėdamies! 
sau geresnio kąsnio ir aprė do, miršta niekad nesirūpinę 
jokiu visuomeniniu reikalu ir neužjautę artimo nelaimės.
Tokių skuduruose mirusių turtuolių bei viengungių ir mū
sų tautiečių tarpe yra šimtai..

Tik kilniais darbais pasižymėjusieji visada išlieka 
busimųjų kartų mintyje,'pergyvenę pasaulio sukrėtimus 
ir savo mirtį.

dėjęs nusiskundimų, kad ge
riausieji gaminiai iš Lietu
vos išvežami Rusijon, nors 
tas nusiskundimas, regime 
didesnės gerovės- akivaizdo
je. jam atrodęs nesvarbus. 
Net valdžios žmonės patvir
tinę. kad Lietuvoj iau es? 
17* < gyventojų. atsikėlusiu 
iš kitu SSSR dalių. Jie sake 
„tik 17‘ , “ (atseit, vietiniv 
dar didelė dauguma), bet 
autorius pastebėjęs nerime 
dėl didelio nelietuviu kie
kio Vilniuje ir apie Vilnių.

Tačiau vistiek gyvenimą4 
Lietuvoj esąs geresnis, nem 
kitose sovietinėse respubli 
koše. Palygino su Armėnija 
Armėnijoj gal esą daugia’ 
autonomijos, bet tikrai ter 
-<ą daugiau skurdo. ne°r 
Lietuvoj. BeR esą, tai pačii 
’ietuvių nuopelnas, ne rusi 
dovana.

Politinė padėtis tokia pa 
i. kaip Pusiioi: ta pati vie 

nos parti jos sistema. Bet gir 
dėjęs, jog Lietuvoje esant1' 
keliama mintis, kad rinki 
muose būtų ne vienas, o dr 
kandidatu sąrašai. — tai 
rirdi. salėtu būti kaip ir 
dviejų partijų sistemos pra 
džia. netgi, jei abu sąrašai 
būtų komunistų... Bet tokie 
dalykai priklauso nuo Mask 
vos leidimo. .0 Maskvos lei 
dimas. autoriaus manymu 
(ar gal manymu tų, kurie 
’am apie toki sumanymą 
kalbėjo), tokį leidimą ga 
■■•alėtu padėti išgauti Vaka 
ų valstybės...

Vakarų Vokietijos kancleris kurt George Kiesinger 
kalbasi su laikraštininkais Andrews karo aerodrome, 
atvykęs į JAV išsiaiškinti abiem valstybėm rūpimais

< į ivt i1R + ęii

Jugoslavijos diktatorius Josef Broz Tito (vidury) ta
riasi Sirijos sostinėje su prezidentu Noureddine Atasi.

Studentų kongresas

: /*.

j:i!I .

Kanados laikraštininkas apie

Toronto dienraštis The uoma“. Jaltoje Baltijos vals-
Telegram liepos 24 d. pa-r 
skelbė stambų iliustruoją, 
straipsnį — Aarono R. Ein- 
franko įspūdžius iš Vilniaus 
Tai antras L. Diržinskaitės 
suorganizuotos spaudos 
konferencijos vaisius. Tik 
šio straipsnio autorius ne
kartojo Diržinskaitės eks
pertų aiškinimų. Jo į daly-; 
kus ten pažiūrėta plačiau atr 
vertomis akimis, ir išgirsta 
šis tas šalia oficialiųjų įtiki
nėjimų. T

Pradžioje nurodė, kari 
viena iš šių laikų patyčių y- 
ra Lietuvos nepriklausom^ 
bės neturėjimas ir jos ųebų-

tybės buvusios „parduotos“ 
už Stalino bendradarbiavi
mą kovoje prieš bendrą prie-

* * *

vimas Jungtinėse Taųtosęj

• Bet nors Lietuva dabar ir 
laikoma sovietinės imperijos 
dalimi, skirtumas tarp Vil
niaus ir Maskvos esąs ap
stulbinantis. Vilniuje žmo
nes geriau apsirengę ir ge
niau pavalgę. Čia yra net 
naktinis klubas. Čia mažiau 
„raudonojo didžiojo bro- 

TM“ baimės, negu Maskvoje 
žodžių, čia — Vakarai. Net 
vušai Lietuvą vadina „Va 
-karais“, tai nenuostabu esą, 
4<ad toks jų daugumas nori

• a * • A • •Nurodęs, kad nepriklauso-.-Lietuvoje apsigyventi... Taip
mybės Lietuva neteko Stali 
no-Hitlerio sąmokslo dėka.' 
autorius primena ir savotiš
ką Vakarų vaidmenį. Sako: 
MNors Vakarų valstybės 
techniškai nepripažįsta Lie
tuvos įtraukimo į SSSR. V 3- 

karų politika irgi nenuošir- 
di. Lygiai kaip Lietuvos 
laisvė buvo nužudyta Hitle-

Lietuvoj esą todėl, kad lietu
viai. autoriaus manymu, su
gebėjonugalėti rusų jiems 
primestos politinės bei ūki
nės sistemos nemokšiškumą, 

i Lietuvoj, kaip ir kitose ne- 
ru»u šalyse, net komunistų 
partiją kartais užimanti na- 
ciopąjįstinę poziciją prieš 
rusišką. primityviškumą,

Po pastabu ir samprota
vimų. A. R. Einfrankas pri
mena. kad „LTSR“ giriasi 
turinti ir savo užsienio rei
kalų ministeriją. Svarbiau
sias jo įspūdis iš spaudos 
konferencijos toje neva mi
nisterijoje — čia veržiamasi 
išgauti diplomatini pripaži
nimą! Diplomatinis pripaži
nimas jiems ten. esą, rūpi la
biau. negu. pavyzdžiui, bri
tų laikomas auksas. „Ta
čiau“. — mano autorius, — 
„nepaisant čia esančios va
dinamos užsienio reikalu mi
nisterijos. Lietuva niekad 
netaps nepriklausoma nuo 
Maskvos varžtų, nebent kil
tų trečiasis pasaulinis karas, 
kurio niekas nenori“...

O vis dėlto, lyg pats su sa
vim kalbėdamas, ar tenai 
girdėtus gundymus kartoda
mas, autorius prasitaria, kad 
galgi, pripažinę „LTSR“, 
Vakarai lengviau galėtų iš- 
derėti daugiau autonomijos 
Lietuvai... Galėtų susidaryti 
geresni ryšiai su išeivija... 
Bet, sako, jei Vakarai tokį 
pripažinimą suteiktų, tai kas 
gi tada Maskvą beskatintu 
suteikti daugiau autonomi
jos Lietuvai? „Dilema iš tik
rųjų sunki“. — samprotau 
ja A. R. Einfrankas — „Pra
eity įvairūs „paktai“ ne
kreipė dėmesio i Lietuvoie 
stenančius žmones. Jau 
laikas apie tuos žmones pa
galvoti. neM jei galutinis 
rezultatas būtu np visiška 
uepriklausoirvbė. kurine Va
karai menamai nori Lietu 
vai“.

* • *

Nori nusiplauti ČIA , 

žvalgybos anspaudą

Rugpiūčio 13 dieną Ma- 
rylando universitete susirin
ko 20-sis Nacionalinės Stu
dentų Asociacijos kongre
sas. Dalyvauja apie 1.000 
Amerikos universitetų stu
dentų atstovų. Darbotvarkė 
numato dviejų savaičių pro
gramą.

Pirmo sekmadienio vaka
re buvo simpoziumas, tema: 
„Slaptingumos laisvoje vi
suomenėje: ČIA žvalgyba“.'

Studentų sąjunga nori nu
siplauti nuo garbingo savo 
rūbo žvalgybos uždėtą ant
spaudą. Mat. prieš 6 mėne
sius išėjo aikštėn, kad prezi
dento centralinė žvalgyba 
turi suleidusi nagus į dauge
lį visokių organizacijų, kur 
paslapčiom veda finansines 
operacijas prieš komuniz
mą, drauge agituodama už 
Johnsono užsienio politiką 
ir už Vietnamo karą. Į šitą 
patamsio labirintą buvo į- 
traukta ir Nacionalinė Stu
dentų Asociacija. Paaiškė
jo, kad ji finansuoja studen
tų grupes, kurios vyksta stu
dijuoti užsieny mainais su 
svetimais studentais, kurie 
atvyksta Amerikon. Kartu 
su Amerikos studentais vyk
davo ir slapti ČIA agentai 
propagandininkai, apsime
tę „studentais“.

Bet pinigai tokioms stu
dentų grupėms buvo duoda
mi ne tiesiog iš ČIA žvalgy
bos. bet per prasimanytas, 
fiktyvias finpas, kaip „Rau
gintų Agurkų Bendrovė“,, 
„Sveikatos Fondas“ ir kt.

rio ir Stalino sąmokslo, taip nors ;tei daranti atsargiai ir 
Stalino-Roosevelto-Churchi- dangstydamasi, 
llio tiMaPTė-Užtikrino.- Jfed]‘ ^etgi baimės jausmas Vil- 
Lietuva nebebūtų nepnklau- niuje ir apskrtai Lietuvoje

Vliko vicepirmininkas J. 
Audėnas runmiūčio 1 d. na.

fo strainsnio autorini 
laiška. dėkodamas už įžval
gumą bei gerą Lietuvos pa-

dėties supratimą ir pažadė
damas per Eltos Informaci
jas paskleisti žinią apie tą 
straipsnį laisvojo pasaulio 
lietuvių spaudoje.

(ELTA)

LIETUVIŲ KONGRESAS turėdama galvoje, kad vie
las tos išvykos organizato
rių yra Raimundas Mieželis, 
kuris Lietuvių Taryboje kar
tu su kitais dviem asmeni-

Rugpiūčio 4 d. Amerikos 
Lietuvių Tarybos valdybos 
posėdy pirm. Antanas Ru
dis pranešė, kad rūpinasi mis atstu v šviesos-San-
1968 m. Lietuvos neprikiši) Jltaroš jfč<Vrdtijai, nutarė 
somybės 50 metų atstatymo 
sukakties paminėjimu. Tu< 
reikalu dedamos pastangos 
gauti JAV pašto ženklą Lie
tuvos nepriklausomybės su
kakčiai paminėti. Gavus 
ženklą, Vasario 16 d. numa
tomas ta proga didingas ir 
iškilmingas kongresas Wa- 
shingtone, D.C.. dalyvaujant 
aukštiems amerikiečių pa
reigūnams, politikams ir vi
suomenės veikėjams. Tas! 
daroma šios šalies sostinėje.! 
kur yra pasaulio politinis į 
centras, kad Lietuvos vardas 
plačiau nuskambėtų.

Jei reikėtų planą keisti, 
tai kongresas įvyks taip pat 
sostinėje 1968 m. birželio 
mėn- tokiu pat didingumu ir 
iškilmėmis, skelbiant ati
tinkamas rezoliucijas, ku
rios būtų istprinės reikšmės dr. VI. Šimaitis.. L. šimutis 
Lietuvos likimo klausimais, (garb. pirm.). J. Talalas, J.

Apsvarsčius krepšininkų Zuris. dr. J. Valaitis ir M. 
išvykos į Lietuvą reikalą ir Vaidyla.

rašius/ sVivsps?Santaros Fe- 
lerac’jai šitokį laišką:

„Apsvarsčius šį klausimą 
ir pasisakius posėdyje vi
siems io dalyviams, nutarta 
pranešti šviesos-Santaros 
Federacijos valdybai, kad jų 
atstovo Amerikos Lietuvių 
Taryboje Rajmundo Mieže
lio dalyvavimas organizuo
jant sportininkų išvyką į o- 
kupuotą Lietuvą, kaip lietu
vių spaudoje buvo pažymė
ta. wa nesuderinamas su A-
merikos Lietuviu Tarvbos «. »
nario pareigpmis, ir todėl 
prašoma jį atšaukti ir pa
skirti kita atstovą“.

Posėdžiui pirmininkavo 
A. . J. Rudis, sekretoriavo 
dr. K. Šidlauskas. Dalyvavo 
E. Bartkus. T. Blinstrubas,

Paaiškėjo, kad mūsų pre
zidento valdoma ČIA žval 
gyba papirkinėja net sveti 
mų valstybių darbininkų or
ganizacijas. kad kovotų 
prieš komunizmą. Bet ir čia 
pinigai pilami ne tiesiog, o 
per kitus. Pavyzdžiui, 
$50.000 buvo slapta įspraus
ta viena mAmerikos unijis- 
tų vadui, kad perduotų Va
karų Vokietijos darbininkų 
vadui kurstyti Vokietijos 
darbininkus prieš komunis
tus.

Kongreso darbų tvarka 
apima beveik visą pasaulį, 
kur tik yra įsivėlusi Wa- 
shingtono administracija: 
Vietnamas. Kinija, Ispanija, 
Pietų Afrika. Japonija, In
donezija. Rytų Europa ir 
Viduriniai Rytai. Visur be 
jokios atodairos aikvojami 
Amerikos žmonių pinigai ir 
kraujas.

Kai šitas skandalas šį pa
vasari išėjo viešumon, spau-f 
doje kilo didžiausias triukš
mas. Ypač pasipiktino ta 
šnipijada akademinis žmo
nių luomas — profesoriai, 
studentai ir kiti.

Todėl ir dabar susirinkęs 
studentų organizacijos kon
gresas visų pirma pakėlė 
šnipijados klausimą. Kores
pondentas A. Burke rašo: 
„Marylando universiteto 

kieme (campus) nedaug li
ko vietos ant skalbinių vir
vės — tiek daug buvo pa
džiauta gerai išskalbtų rū
bų. kurie buvo suteršti ČIA
papirkinėjimais“.

Columbijos universiteto 
neseniai pravesta anketa pa
rodė, kad šių dienų studen
tuose daug daugiau idealis
tų, negu buvo prieš dešimt
metį. Jiems jau ne tiek rūpi 
futbolas, kiek tarptautinė 
polRika. Juos jaudina visa. 
kas nenormalu — nuo neg
rų riaušių iki ginklų telkimo 
Viduriniuose Rytuose.

S. M.

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams ir

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun
gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų 
knygų. Jis, norėdamas, kad tos knygos grei
čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutari

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ-

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomy
bės akto pasirašytojo Stepono Kairio atsimini
mų I tomas, 416 psl. Čia įdomiai pavaizduoja
mas lietuvių tautinio atgimimo laikotarpis iki 
1905 metų. Priede daug dokumentų.

Kaina buvo $5.50, dabar....................... $2.00.

II tomas, 480 psl.
TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
Kaina buvo $6.00, dabar ...................... $2.00.

DIENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių 
karaliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų I to
mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos 
draudimo metas, knygnešių laikai, jų organiza
cija ir kt., pridėta daug dokumentų

Kama buvo $6.00, dabar ....................... $2-00.

Bielinio atsimi- 
nimų ntbmiRT^I^j^ltnyčoje vaizduojamas 
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
mieji revoliuciniai „pamokslai“, savos valdžios 
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt. Priede 
daug įvairių dokumentų.

Kaina buvo $6.00, dabar ....................... $2.00.

TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO- 
VIETŲ RUSIJA, parašė Kipras. Bielinis, 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

Kaina buvo $2.50, dabar ....'...L. 75 centai

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.

ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS I

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj

636 Broadvray, So. Boston, Mass. 02127
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KAS N1BK0 NEVKKU, 
4 90 NIEKAS NVHK1A. Amerikos Lietuviu Gyvenimas

Kas netingite, paskaitykite!
S. GRIEŽE

(Tęsinys)

statistikas, — pasakys skai
tytojai.

Va, toje parodoje, be in
diškų tautinių dirbinių, pa
rodyta ir visa eilė pramoni
nių eksponatų — motoriukų, 
aparatų ir kt. Bežiūrint j 
tuos aparatus net gaila da-

Iš juodojo pasaulio pa- kų darbas pilna to žodžio rOsi: jie senų užsieniečių a- j 
traukę Atlanto pakraščiu prasme, o fabrikinis, nes e- paratų ir mašinėlių dublika-1 
šiaurėn, atsiduriame prie Vi- lektriniu piūklu nuplaunama tai, net senais anų vardais 
duržemio jūros arabų pa- visa rietuvėlė pagaliukų iš besivadiną. Va, stovi išdi- 
saulyje: Moroke. Alžyre, karto ir skylės gręžiamos^džiaiantpakoposžaliainu- 
Tunise, Egipte. Prie jų prisi,{vėl gi urmu. čia jau, brole- dažytas dyzeliukas (toks 

motoras), o iam ant šonu už
rašyta — Hudson. Kokia gi 
čia Indiia?

Pažvelgi i žmoniu paveiks
lus — tik oda ir kaulai. O 
sako, tris-keturis derlius oer

šliejęs ir tolimas Kuvaitas, Hai, greičiau amerikoniz 
jau Mažojoje Azijoje net mas, o ne Arabija, 
prie Persu įlankos. Jų pavil- Tokie amatininkai manęs 
jonai Ile Notre Dame saloje ten ir nežavėjo.
(C-467. C-468, C-469). Visi 
arabiški, vienas i kita labai 
panašūs, spalvinai, skoningi, 
patrauklūs savo išorp (nail- 
ai keturkamniai. nlokščia- 
stotnai) ir vidau® išplanavi
mais ir ckoninaais išmarrn- 
rimais. Grindvs — nlvteliu 
mn^aika (Moroko). Su ara
biškom menėm ir vidaus ba
seinais.

Man nuo ankstvvos jau- 
nvstės buvo Įaugusi oasamo- 
nėn paslaptinga lwmndari
nė arabu mistika. Tai ir da
bar. net gero brandaus am
žiaus sulaukęs, kai tik pa
žvelgiu iš arčiau i jų pasta
tus. spalvingus, simetriškus 
ir labai skoningus išorės ir 
vidaus išgražinimus, vėl iš 
naujo atevia vaizduotėje be
ribės smėlynu dykumos su 
ju kopomis, kalvomis, reto
mis oazėmis ir labai baugi
nančia dvkumu dvasia.

Po ilmos kelionės saulės iš
degintais smėlvnais narie- 

tokia mene su nedideliu 
radaru baseinu pastogėje—
fikrq Ipirnė.

Gal dėl to arabai rne-

Užtatai. pasižvalgęs po 
visokias senienas, iš Kuvai- 
to patraukiau pietryčių Azi-j metus gab'ma nuimti (šiltas 
jon. Burma ir Tailandas, ar-! kraštas. He žiemos). Bet 
ba gal geriau mums pažįsta-į švento® karvės ir žiurkės ge
mas Siamo vardu (C-470 iri ra trečdali, o gal ir visą r>usę 
C-471). Šiuos abu pavil jo- derliaus sušlamščia, o žmo- 
nus labiau stebėjau iš lauko, nės badu miršta. įbrido to- 
negu viduje. Tailando (Si- kia šventuolė tau i darža ar- 
amo) — auksu žvilga. Bet ba javus ir šienauja pilna 
ne tas žvilgesys, kaip jo ar- burna tavo kruvina procia. 
chitektūrirės linijos žmo- o tu jos negali paplauti, nes 
gaus akį traukia. Nedidelis, ji— šventa. Arba vėl: va- 
bet taip kruopščiai ir sko- žiuoji darban, o ji, žiūrėk, 
ningai iš lauko išnuoštas. to- gast tau panosėje ir atsigu- 
kia "gotika“, kad žiūrėk ir lė skersai kelio. Stovėk da- 
grožėkis. j Har ir lauk. kol ji išsimiegos.

Burmos — jau labai arti- Kelti negalima, 
mas kinietiškai statybai. Ir1 Net dabartinis

Richard Cagne iš Biddeltord. Maine, rodo. kokią jūros baidyklę jis surado nardydamas. Jis čia 
i parodo tik dali jos griaučių (apie 8 pėdas).

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

Nelaimė ištiko Vliko 

pirmininką

TAS DUONOS nPKAM.
LABAI ĮDOMŪS 

ATSIMINIMAI

Apgyvendino naujame 800 
kambarių Gintaro viešbuty.

Spūdis labai norėjęs ap
lankyti saviškius. PagražiųLaukiamas J. Glemža

Lietuvoje buvęs vienas iš ka™«’ gavotą ir Prienus, 
pieno perdirbimo bendrovės o<^el ‘.““J Padėjęs tuo rei- 

Dr. Kęstučiui Valiūnui, Pienocentro steigėjų, buvęs kal“ Jis net su pą.
, Vilko pirmininkui, padaryta VLIKo Tarybos pirminin- clu t-'enelo!u Karveliu kalbe-

mas KimetisKai statvDai ir ~~ —Indijos1 akies operacija — išimtas iš kas V. Vokietijoje. Jonas F' ir tas !,.klaus'm*- 
mas KinietisKai suijoai. u a akies metalo gabalas. Vė- Glemža ruesėio 7 d atskrenJ “r galėsiu nuvykti pas sa-
ne specialistui sunku atskir- prezicuntas, islamo ispazi -l-. i T , <«. aisKren • įsakęs kad rwa-
a.* v • *• a a v • * kavvin neizaidiina1 uau tepaaiske>? ai neieikes da i Ncw Yorką Jo keliones * ®ti burmiecių pastatų archi-, neJas (Jie Karvių negaroina) e > ........ a f «e» ioiKų.jo Keliones,. toks isakvmas.tektūrines plonybes nuo ki-' ‘“^0 Pasižadėti savo pilie-' *“ĮJ£ ;'kslj*s pabendrauti su savo, jjį ‘v£
n“k* • t • b i gerbti jkaasTndkstit0JamS’ i14s vis« Paza'if!!iP buv^uTsT^pfratbinkaTs! "iaus Pas ųiminesnuvykti.

-O. aipareigojimų <>e,iomųL „« knygos išleidimo
Tailando, kaip jau sakiau, luomas) kilmingiesiems 
auksu žėri, Burmos — vy- (braminams) iš tolo turi 
rauja gelsvos ir šviesiai rau- trauktis iš kelio, kad savo

Linkime dr. K. J. \ aliū- buvusi Lietuvoje 
nui greičiau pasveikti. operatini sąjūdį.

donos spalvos.
Atsimenu, 1964 m. New

Yorko pasaulinėje parodoje 
šių valstybių paviljonuose

r»p« tain buvo tiek tirštai pridėta vi-
vn ir fpir> prakščtai išnnnšė šokių smulkių kambarinių ir 
margaspalvėm nlvtelėm (w-! moterų papuošalų, kad nors 
rauja mėlyna spalva) ir per- ir buvo aiškūs užrašai "ne
matomais lengvučiais, kaip liesti rankomis“, bet dauge
dykumų vėjelis, ornamen
tais.

Kaip žinoma, arabai yra 
Mahometo paskelbto religi
nio mokslo išpažinėjai, kurį 
vakariečiai vadina vienu 
bendru pavadinimu "isla
mas“, arba islamo išpažinė
jai. Bet ir jie religiniu požiū
riu yra suskilę į kelias šakas, 
kaip ir krikščionys. Nežiū
rint to, yra labai religingi ir 
pamaldūs (sako, net po 3 
kartus kasdien meldžiasi). 
Tai ir paviljonuose, be kitų 
eksponatų, yra išstatytų ir 
Korano knygų (islamo 
šventraščiu), rašvtų ranka 
net prieš kelis šimtmečius. 
Gaila, nemokant arabiškai 
ir nepažįstant iu rašto rai
džiu. negalėtai žmogus iš
skaityti. kas ten parašyta. O 
būtu labai įdomu pasiskai
tyti.

Beklnidžiodamfls po Ara
bija. labiausiai dnmėtauri 
cpni’pnnmis ir norėjau iš fa 
išskaityti tu žmonių dvasi- 
pin« nnlėkius no® šių dienu 
fppbrnVa <ninnrppnnin (pu- 
vionodina) visus. kaip ant 
viono knrnalin dfttus. Kad 
ta? np RoRs išmista*, narodo 
rvškus pavvzdvs. Alžvro na- 
vilione jaunuolis dirba dė
žutes ir paukščiams narve
lius. Jau iis uedrožia fa pei
liuku. negražia skylių via ar 
rankiniu "rėžteliu, bet nau
doja elektrinius Įrankius 
Toks gaminys jau nėra ran«

Atsiminimus visuomet į- 
domu skaityti, todėl siūlome 
Įsigyti šias mūsų žinomų 
žmonių gyvai parašytas at- ,» 
siminimų knygas: ;

PASKUTINIS POSĖDIS,
Juozo Audėno atsiminimai,
227 psl., kaina........... $4-00

ATSIMINIMAI IŠ BAL- 4 
FO VEIKLOS, prel. J. B. 4i 
Končius, 404 psl., daug ., 
iliustracijų, kaina .... $5.00. 7

DU MEDINIAI IR TRYS " 
GELEŽINIAI KRYŽIAI, 
Antan° Šukio atsiminimai iš 
Lietuvos Nepriklausomybės j 
kovų, 376 psl. kaina . .$3.00

PER GIEDRĄ IR AUD- * 

RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to- h 
mas. 272 psl., kaina kietais s.
viršeliais ................... $3.75, G
minkštais viršeliais .. $2.50. f,

LIETUVA BUDO, Stepo- , 
no Kairio, 416 psl, kai- *
na .......................................$2.00 *

* •>

TAU, LIETUVA, Stepo- .b 
no Kairio, 480 psl., kai- „ 
na .....................................$2.00

DIENOJANT, Kipro Bie- 'į

linio, 464 psl., kaina....$2.00

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

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, Kazio Griniaus, I to
mas, 300 pel., kaina.........$2.

Uapie
ko- nių.

Taigi ir Pranas Spūdis ne
galėjo aplankyti savo tėvų 

J. Glemža New Yorke ap- kapo, ant kurio jis su savo 
irtos pas buvusį kooperati- sesute pastatęs paminklą.

Gavo pasitenkinti, pamatęs 
sesers atvežtą to paminklo 
nuotrauką.

Šitokiu suvaržymu Pranas 
Spūdis labai piktinasi

našų

šešėliu nesuteptų anų kil- j Susirinks LB Taryba 
mingumo. O šiaip juk žmo-į Rugsėjo 23-24 dienomis ninką A. Rementą. 
nės labai aukštos dvasinės čia susirinks JAV Lietuviu
kultūros su labai sena na-1 Bendruomenės Tarvba. Šios

lis smalsių lankytojų, ypač, 
moterų, neiškęsdavo nena-' .. . .
lietę, o tarp iu ir "ilgu pirš- Pa^Ju neturiu, ir gana 

(Bus daugiau).

V. Kalvelis išvyko 

saulės ieškotisaulinį garsa įgijusia raštija, sesijos darbotvarkėje, be ki-
Tačiau socialiniuose reika- tų svarbių klausimų, busi —-------- r......... — tvc j v • r
luose labai atsilikusi, apsi-Į centro valdybos pirmininko,į Visuomenininkas V. Kai-; Nepatenkintas Pranas Spū- »>* . oo?*“? w
leidusi ir nerodo didelės na- tarybos prezidiumo, garbės velis, ALSS Literatūros Fon- dis ir ta akiplėšiška agitaci-i11 tomas, ddo psi. Kama 
žangos net šiais elektrom- teismo ir kontrolės komisi- do naiys, SLA naiys ir vei-į ja per radiją. Kiek ten viso-

, niais laikais jos rinkimai. * kėjas. išvyko paviešėti Flo- kių nesąmonių apie Ameri-
Užtatai a5 iai dideliu sim-! !1 idon’ 0 iš?e.n v?ž.iuos Ari‘ M Papasakojama visokio.

zoną pasidairyti ir gal ten mis kalbomis! Ne Laisve su 
: kuriam laikui pasiliks, jeigu Vilnimi nesugeba tiek prira- 

Jokūbas Frenkelis, ilsė-, patiks tenykštis klimatas, šyti.

ATSIMINIMAI 
dr.

IR M1N-

Mirė J. Frenkelis‘ " f"*'' I ,-r, I
tu“ nestigo. Tai prižiūrėto
jai net virpėdami saugnio. 
kartais net išskėtė rankas; 
gindavo nuo smalsuoliu.

Montrealio šinmetinėie
parodoje tų blizgučių jau vi-į r - —. i nuo širdies smūgio. Buivydai išsikraustė Taipaš.Lietuvossavano-
sai saikingai išdėliota, ir ne-; LSS veikėjas Kanadoje’ Velionis buvo 83 m. am-į Lietuvių Darbininkų Dr- ris kūrėjas, invalidas, pava- 
teko matyti tokio "antpuo- J- Novog.slaugomas Welles-. žiaus. Jis iš tėvo buvo pavel- jos veikėjai Buivydai, par- dinau savo atsiminimų kny- 
lio“ prie ju. kaip anais me- ley Hospital, 160 Wellesley, Jėję3 kiaulių mieste didžiau- davę Brooklyne, N.Y., ture- gą, kurios dar turiu 100 egz. 
tais New Yorke. Tas pats į Toronte. Kanadoje. ; šia Lietuvoie odų fabriką. į tus namus, visam laikui išsi- r .. . i-. *^j-i
nasakvtina ir anie ianonu Jį ištiko aštrios formos; 4 ‘ kraustė i Florida Ten iie tu- E»u »«nkio, padėty, todėl
paviliona ‘ aritritis’ todėl teko KuHi . Velionis daug laiko skyrė , . nusipįrkę ^emės^kly- man bGtina tuo» likusius eg-
p goninėn. O kai ligoninėje žydų visuomeniniam—j i v 3

TORONTO, ONT. 

J. Novog serga

; damasis Katskilijos kalnuo- Mat, Arizona pasižymi sau- 
| se, liepos 22 d. pasijuto ne-! lėtomis dienomis ir sausu- 
Į sveikas ir pakeliui Į Marga-' mu.
retville, N.Y., ligoninę mirė
nuo širdies smūgio. Buivydai išsikraustė

MES NEŠĖME LAISVĘ

VYSKUPO P. BOČIO 
ATSIMINIMAI, I tomas, 
320 psl., kaina $3.50, II to
mas 282 psl., kaina $3.50.

4

į SIAUBINGOS DIENOS, j 
liM&ilttO metų atsimini-

Indija. Kas iš mūsų neži
no Inci i jos, to buvusio ang
lų karūnos perlo? Atleiskite, 
bet kiek kartų aš į ją pažvel
giu, tiek kartų ji man nuo
taika pagadina. Neturiu aš

reika-į
lams. dosniai juos remdamas! 
ir lėšomis. Jis ilgą laiką bu-į

sveikatą nuodugniai patikri
no, tai surado ir kitų ligų,
jau nuo seniau jį kankinan-į vo ir Šiaulių miesto tarybos 
čių. . Į narys. Dosnus jis buvo ir lie-

J. Novog yra vienas di- tuviškiems reikalams. Jis 
džiųjų ALSS Literatūros pešykštėjo šimtinių įrašyti Į 

iai simpatijų, ir gana. Ir va; pon(jo spaudos leidinių pla-, įvairių lietuvių organizacijų 
dėl ko. į tinto jų, žmogus, visada besi- aukų lapus

Daugelį kartų girdėjau iš į domįs lietuvių visuomenės 
besišnekančių, o nekartą ir Į gyvenimu 
skaičiau žmonių raštuose, 
kad Indija milžiniška, Indi-

pą. Žada ten įsikurti ir į- zemplioriu* parduoti, 
steigti LDD skyrių. Tokių K kain> buvo >uk,. 
pensininkų, kaip juodu, Flo- _ . ’ . .
ridoje esama jau daug šim- l“ne’ bet d*1,,r P*”1“"“ 
Įų už $1 ar net mažiau.

P. Pleskevičius,

i. parašė Juozas Kapa- 
činskas, 273 pusi. kaina $3.

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kahraitytės-Karvelie- 
ims, 360 psl., kaina . .$3.50.

VIENIŠO ŽMOGAUS 
GYVENIMAS (apie Dėdę 
Šerną), Antano Rūko, 206
psl., kaina ............................ $2.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Nėrj), Pet
ronėlės Orintaitės, 234 psl. 
kaina S3

»
-*♦

1939 m. atvykęs i Tarp
tautinę parodą New Yorke.

ja — ištisas žemynas ir tt. ir 
tt. 0 iš tikrųjų ji joks žemy
nas! Ploto atžvilgiu tik tru
putį didesnė už Argentiną 
(1,269,506 kv. mylios, o Ar
gentinos 1,072.457) ir ma
žesnė negu pusė Braziliios 
(3,286.344 kv. m. Žiūr. Pa- 
saulini atlaša) Bet gyven
tojų skaičiumi stovi antroje 
vietoje po Kinijos su savo 
440.000.000 palvu. (1960 m. 
Žiūr. ta pati atlaša).

Bet, vvruti, iš parodos nu
klampojai į kažin kokias

Linkime drg. J. Novogui; jjg gu §ejma nebegrįžo i Eu- 
greitai pasveikti, ir vėl tęsti ropą ir apsieyveno New
savo visuomeninį darbą.

J. Vilu.
Yorke. Čia jis įsijungė i žy-

Pr. Spūdis grįžo iš Lietuvos

Pranas Spūdis su ekskur
sija buvo nuvykęs Į Lietuvą, i 
Rugpiūčio 5 d. jis su savoj 
žmona Brone pasikvietė bū-! 
rj draugų, juos pavaišino, o 
vėliau Pranas papasakojo į

56 Thomas Street, 

Rochester, N.Y. 14605

(Sk)

, . . t- savo kelionės įspūdžius,dų visuomenmę veiklą. Jis gkrj(Įo 39 lietuviaj Mask. 
buvo vienas amenkimų cu- vos ael.odrolĮlc jie netikėtai 

, draugų oi- su Į,uvusiu Lietuvos
Musu gyvraima. trumpa,. - le.’8®J^ 11 J"‘ ‘'prezidentu“ Justinu Palec-'fld.r UW7£;vaIdy^s P“™"“**; Py k'iu. kuris tuo pačiu metu' 

paskutiniuosiu.-.12 metų. Ji> ^rj-0 j yjas^va kažkokios
!xęat?r° - Ame'?k,os kelionės. Ji klausę, ar galės 
ORTĄ federacijos vykdo- 4
mojo komiteto narys.

Tai buvo kuklus, malonus

ry*• •
JI

trumpiname .. nerūpestingu 
laike švaistymu.

O. Swett Marden

Garbė ui pinigus nenu
perkama.

DOVANA MŪSŲ 

MAŽIESIEMS

Mūsų skurdi literatūra 
mažiesiems praturtėjo nau
ju leidiniu. Tai Danutės 
Bindokienės knygelė 
"BALTOSIOS PELYTĖS 

vietas. J. Paleckis suabejo-! KELIONĖ Į MĖNULI . 
jęs. Jos kaina $1.50, Pasku-

santykiuose su kitais žmo- Vilniuje ekskursija buvo bėkit pradžiuginti savo val
gus. geras nepriklausomos iškilmingai sutikta, jos daly- kus nupirkite jiems tą kny- 

į Lietuvos pilietis. viaj apdovanoti gėlėmis,' gėlę. Ji gaunama ir Keleivio
Užuojauta jo šeimai. muzikantai griežė maršus. įstaigoje-

aplankyti savo gimtąsias

SIAURUOJU TAKELIU, “į 
K. B. Kriaučiūno. 178 psl., ' 
kaina S?

ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė- 

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

PALIK ASARAS MASK
VOJE, Barboroj Armonie- 
nės. 253 psl., kaina .... $3.

NEPRIKLAUSOMĄ UE- 
TUVĄ ATSTATANT, Ra
polo Skipičio, 440 puslapių, 
It^tina .... ••...•••..••...... $5.

ŽVILGSNIS I PRAEITI,
K* Žuko, 476 psl., kai
na .......................................... $5

Tu knygų gaiite gauti 
Keleivio administracijoje 
(636 Bm«dway, So. Boston.
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Rusai okupantai; šalin iš Lietuvos!

MASKVA KVąpDO 
KOKIAS KAULES 

AUGINTI

- - J*. •«Jr^tnjtro, jis liudija ne tik 
e kiaulių, o ir apie kvis- 

mgtnės valdžios Lietuvoje
padėti.

(ELTA)

Lietuvos žydų gelbėjimas 
ir sovietiniai nutylėjimai

P. RAGENAS 

(Tęsinys)

KUN. J. LAP1S PRADEDA

Ksaveras Kairys, tas 
kuris Montrealy sovietin-ūu,- 
me paviljone buvo rodytą?, 
kaip „Lietuvos vicepremje
ras“, atseit dideli svori Lie
tuvos valdvme turis pareigu- AT
nas, per m&skvim laikrasti -
skundžiasi Lietuvai primesta 
kiaulių auginimo

Krepšininkų čempionas

Vilniaus laikraštininkai 
Paulauskui

'pasaulio krepšinin- 
titula. Matčempiono“

, o-ii- T"* sovietinė krepšinio koman-Maskvos SiekkajaZizn lie- (la var. nla?.
pos 20 d. įdėjo k. k-a,.w.^byit. į M
straipsni tuo klausimu. U.-. Paulauskas, vienintelis lie
pos 28 d. to straipsnio sar.- ^ sovietjnėj komandoj, 
traukei? atspausdino TęsaJ^j apčiuopiamai prisidė-
'1 v?^e‘ - ■ v ! jo prie tos komandos laimė-

v įeepremjeras" tąsę.

Bugailiškio įstaigos šoferis Boginskis (?), kuri, įkliuvusį 
su tūo pačiu žyduku Lietuvos nepriklausomybės laikais už 
randoną vėliavą, Bugailiškiai gelbėjo. Dabar šie abū ge
radariai atsimokėjo. Pasirašė skundą su trečiu kažkokiu 

Į komjaunuoliu. Ir Bugailiškiai turėjo būti išvežti birželio 
25 dieną antra trėmimų banga. Dabar po karo, išlikę ne
išvežti Bugailiškiai buvo priglaudę savo namuose du ma
žuosius anos žydų šeimos vaikus. Bugailškiams tai buvo 
perskaudus smūgis* uj.,gerumą. Buyailiškienė kelias die
nas isteriškai verkė/o Būgąiliškis tik prikąsdavo lūpą, jei 
kas pasiteiraudavo, kaip sveikata ar panašiai. Jis išgyveno 
daugiau. Nes tas pats Boginskis ji pirmą karo dieną dar 
ir apvogė. Pagriebė automobili ir kelis tūkstančius Lietu
vos Mokslų Akademijos rublių, kurie buvę Šiaulių „Auš
ros“ muziejaus pusseife. Boginskis ji išlaužė, pagrobda
mas iš ten ir antruosius, atsarginius, rakius (tuo metu 
Bugailiškis buvo to muziejaus direktorius ir priklausė tie
siog L. Mokslų Akademijai). Parodęs, kaip jis man pasa
kojosi, irto nelemto sūnaus tėvui raštą. Nemalonių netikė
tumų buvo sulaukusi ir Muikų šeima.

Kokia kraštotyra 

jiems rūpi

Liškiavos vienuolyno baž- 
I nyčia yra pripažinta, kaip 
Į istorinis architektūrinis pa
minklas. O vienuolyno pože
miuose dedama Liškiavos 
vidurinės mokyklos renka
moji etnografinė - istorinė, 
medžiaga. Alytaus kraštoty-į 
ros muziejus rengiasi tenai i 
Įrengti savo skyrių. Tačiau!
kalbama tik apie tam tikrą I Buvo jau liepos mėnuo. Šiauliai apsitvarkė. Jtakin- 
bolsevikams rūpimą „kraš-. gieji šiauliškiai sugebėjo paveikti visus karštuolius, ir išsi- 
totyrą“: — Jo (t. y. muzie-; šokimų nebuvo. Jų būrelis lankydavo ir vokiečių karo 
jaus sky riaus. E.) ekspona- iauko komendantūrą, tardavosi dėl miesto tvarkos, gelbė
tais paro y sime aip uvo javo suimtuosius. Toje delegacijoje visada būdavo kun. 
išnaudojama feodaliniam j p BugaiiaJjs K Vokietijos atsirado inž. Bitė,

kuris šiems daug patardavo ir pagelbėdavo. Šiaulių žy
dams buvo patarta išvykti į ūkius darbininkais. Kai kurie 
taip ir padarė. Nedaug jie ten dirbo, bet nebebuvo čia vie
toje ir vokiečių neerzino. Delegacijos Įtikino, kad tų žydų 
iš 5000 bus pabėgę į Maskvą didžioji dauguma, o kiti pa
deda ūkininkams nuimti javus, taigi naudingi. Ir tikrai jų 
skaičius tuo metu Šiauliuose buvo nedidelis, t. y. nedaug 

minkius išsaugoti. Ir restau-' jų prašė duonos kortelių ar kito maisto. Atrodo, kad visa 
motoje Trakų pilyje Įtaisė jyg apsitvarkė, aprimo, nes Šiauliuose likusieji žydai tvar- 
?e_hęSt.V-!?.i?r ° kė karo išardytą gatvės grindinį ir kt., net ir geltonų kas

pinų dar privalomai nenešiojo. Koks vokietis kareivis pra
mogai kartais patampydavo žydą už barzdos, apstumdy- 
davo. Kartais taip pasielgdavo su rusų sentikiu. Pasitai- 

Nidoje atnaujinta ir ati- kydavo panašių nuotykių ir tamsaus gymio lietuviams, 
daryta lankytojams buvusi Patys žydai pradėjo grįžti iš ūkių ir slapta prekiauti, 
vokiečių rašytojo Thomas, iš Kauno buvo atvykęs dr. Pr. Dielininkaitis. Jis lan- 
Manno vila, kurioje nepri-: prof. St. Šalkauskį, susitiko su kun. kleb. J. Lapių ir

Lietuvos laikais net gugaiiiškiu. Buvo labai trumpai, rodos, tik per naktį. 
J, *’ "??.} ,.asytoja^ \asai°’ .Jo žinios buvo daugiau negu liūdnos. Jis papasakojo, kad 
Ma'nno memorS^uziel Kauno žydai maių geriau išlikti, jei turėsią savo atskirą 
jėlis (nuotraukos, raštų lei- get3- Buvę jie atėję į Laikinąją vyriausybę su savo geto 
diniai vokiečių, lietuvių ir projektu. Tai prof. Bieliackinas, rabinas Sniegas ir dar 
kitomis kalbomis) ir skai- P°ra advokatų. Laikinosios vyriausybės nuomonė buvusi 
tykia. Išorinė namo išvaizda kita. Kiek galima daugiau jiem dingti iš miesto ir susirasti 
atnaujinant išlaikyta, kokia darbo ūkiuose, bet kuo mažiau maišytis vokiečiams po 
buvo prieš 34 metus.

feodaliniais 
laikais liaudis, atskleisime 
išnaudotojų, prisidengusių 
malda ir kryžiumi moralę“. 

Tokie „gegutės kiauši- 
senuose istoriniuose 

paminkluose yra neišvengia
ma kaina, kurią tenka mo
kėti už galimybę tuos pa-

„A-
(Bus daugiau)

(Autorius nieko nekalba apie kitu asmenų, ypač dr. 
Domo ir jo žmonos Jasaičių veiklą šioje srity. O ji buvo 
labai žymi. Tikime, kad kas nors ir apie tai parašys. Red.)

, . f limo.kad pirkėjai labai pageidau- -'
ja kiaulienos, gautos,; pa- Liepos 22 d. lietuvių krep- 
skerdus jaunus, specialiai iŠ- >mio reprezentacinė rinkti- 
augintus ir nupenėtus gyvų., .ė.rungėsi su rusų (RSFSR) 
liūs. Tai bekonas, jo gami- rinktine, bet M. Paulauskas 
niai. Bekonas, sako. niekad • rungtynėse negalėjo daly- 
neužsiguli ant prekysMiKiJvauti. Sako. pačiose rungty- 
bet jo maža. ir pirkėjui siu-- nių- išvakarėse gavęs trau- 
loma riebi kiauliena, kurios! mą. Be Paulausko lietuviams ( 
daugelis nenori. K. Kafri'S/ pradžioje buvo sunkoka at- 
toliau primena, kad: silaikyti prieš rusus, tačiau

„Daugeli metų Lietuvos P“™ąji kėlinį vis dėlto pa- 
kiauliu augintojai plėtė be- nai?ė lygiomis (35:35). o 
konini šėrimą. (Pats Chruš-' antrajame kėliny pasisten- 
čiovas kadais prisiminė^kad, pralenkė ir rung-
Lietuvoj jau seniai turima, pnes laimėjo dvylikos taškų 
gero patyrimo toj srity. ir-« Pavara. 67:55. Tai ženk- 
ragino pritaikyti tą patyri- kad krepšininkai Lietu- 

kolchozuose. E.) Vaiz- voie- kuri laiką buvę su-

Lenino stovylą... (E)

Thomas Mann muziejus Knygos 
10 knygų už $2 jaunimai

Demokratinio socializmo ALGiS IR ALYTĖ, spalva-
pradai, (S Kairio Įvadas), 
64 psl.. kaina 50 centų.

Lietuvos socialdemokratų 
partijos programinės gairės,
32 psl.. kaina 20 centų.

vimo knygelė su Įdomiu 
vaikam tekstu, kaina 50 c. 
(šias knygutes išsirašant, 
pririeti pašto išlaidoms 
15 centų).

MEŠKIUKAS RVDNOSIU-

mą
das staiga pasikeitė, nuo 
1962 metų, kai buvo nusta
tytos dabartinės supirkimo-
kainos. Ūkiai greitai persi
tvarkė ir pristato riebią' 
kiaulieną. Tai jiems naudm-.' 
giau. Juk nupenėti riebią 
kiaulę kul kas lengviau. Ma
žiau reikia patalpų, darbuo-

męnkę, ima vėl atsigauti.
(E)

Automobilių nedaug, bet 

nelaimių per metus daug

( kojų. Getas jų negalįs nei apsaugoti, nei išgelbėti.
(E) i Tuo metu kun. J. Lapis ir susidarė žydų vaikams

1 gelbėti planą. Jis buvo vienas iš Šiaulių socialinės globos 
j ir šalpos apaštalų. Nepriklausomybės metais steigė našiai-Geriausias pyriagaičių

kepėjas ‘ čiams priegiaudas ir tu Vieną vakarą lankė Bugailiškius
Jonas Petrauskas, Kau- ir su Bugaiiiškiu ilgai tarėsi. Po kelių dienų Šiaulių koo- 

no Tulpės kavinės kondite-.' peratyvo sunkvežimis išvežė kelioliką našlaičių, jų tarpe 
, ris (pyragaičių-tortų kepė- ir žydaičių, tariamai į Sibirą išvežtųjų šeimų. Iš Šiaulių iš- 
; jas) Maskvoje pripažintas! vežti į kitas prieglaudas ar net šeimas buvo labai aiškus 

Nors automobiliu Lietu-i geriausiu ’visos šalies“ kon-' reikalas: mieste maisto stoka. Praktiškai buvo siekta, kad

Tavo keliat į socializmą,
(Leono Bliumo), 35 psl., KAb. eiliuota paraka, para
kama 25 centai.

Socializmo teorija, (M. į

Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.1
Socialdemokratija ir ko-

tojų. Gauti gerą bekoną žy- tvoję dar toli gražu iki per-| Riteriu. Konkurse laimėjo koks grįžę? repatrijantas vokietis neatpažintų vienos ar
• • v-i • • •• _ ' • - _ .i • • i — • onben rvvrvrlolr ir : „ — _ _ . _ ... . . _miai sudėtingiau. O ji reali-, tekliaus, bet jų susidūrimų, 

zuojant (Maskvos nustąty- atrodo, pasitaiko, proporcin- 
tomis kainomis. E.), pž'pil- g'dtTyginant, daugiau, negu 
domos išlaidos neaprimo- -fčh. Tčūr automobilių keliuo- 
ka“. j A j psę- tiršta. Nelaimių statistika

’ Kelią bekonui Į mėsos neskelbiama. Bet apie jų 
kombinatus užtvėrė valsty- dažnumą apytikriai galima 
birus standartas, kuriame spręsti iš pranešimų apie žu- 
pasakyt<%, jofe bekonįnes vusius tokiose nelaimėse ir 
kiaules galima auginu .ųk iš kaikurių atvejų aprašymų, 
specializuotuose ūkiuose^, skelbiamų Įspėti dar gyviem 
Na, o ką daryti su nespecia- bei sveikiem vairuotojam, 
lizuotais ūkiais, išauginau- T. . ... . . , ,
čiais pilnaverčius bekonu,1 -,5Pe-!lm,'i .mat-'11/ kad
paprastose fenuose: Ka da- garbiausia ir dažniausia au-

. . tomooilių nelaimiu pnezas- ryti musų respublikos kaimo . - Į
gyventojam., kurie nuo .e- “5 ~ 'a'ruotojų girtumas, 
no gamina puiku bekonai Antra Pažastis - valruo- 
Dabar tokia produkcija fej. iveržimasis pasinaudot! 
koma nekondicinė. nors jt jr! valdinėmis mašinomisv vadi-
pačios aukščiausios koky- P™™ «ks-
bės.“ jalams.

Iš viso nustatytieji kiaulių i Lie'pos 23 d. Tiesoj vėl pa- 
supirkimo standartai esąn.ę> pasakojo apie du tų rūšių i- 
tikę: „Sakysim, kaip rrusta- vykius. Ties Deveniškėmis 
tysi gyvo gyvulio odos sto-į "vis per tą stikliuką“ jaunas 
rį? O to reikalaujama, ir vairuotojas net su traktoriu- 
priėmėjai dažnai bekonus mi nuvirto nuo vieškelio ir 
skiria Į mėsines kiaules. C-į žuvo traktoriaus prislėgtas, 
kiai. auginantieji daugiau- O Utenoj „Greitosios Pagai
liu, praranda šiuo atveju ,di-; bos“ mašinaf kaukdama sa-

aukso medalį ir 200 rublių, žydų šeimos vaiko. Visi tie vaikai buvo siunčiami į Žemai 
rupinėse \ arz> ose e u-. Q įjegjOg feigių vyskupo J. Stugaičio žiniai, nors

vėjai, tačiau, pasiekė tik tre- š,aulla.‘ bu™. Kauno ark.vyskupijos. Taip pat jau liepos 
čią vietą Dar nežinoma m®n- Vlena kita lietuviškai geriau kalbanti žydė gavo ne
kaip bus įvertinta pati Tul- tuvaitės amsens pažymėjimą ir paliko Šiaulius. Kitoms 
pės kavinė, kuri visą liepos! buvo atiduoti mirusių moterų pasai. Kažkokiai žydei 
mėnesį vaišina maskviečius.' Melngailis atidavė savo mirusios žmonos pasą, ir ta išva- 

(E) žiavo į Raseinius. Kiek kun. J. Lapis. St. Venslauskienė, 
O. Bugailiškienė ir kiti nužydino Šiauliuose mergaičių, 
moteriškių, šiandien niekas negali pasakyti. Vargu ar tie 
patys asmenys bežino.

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

Kas yra socializacija (K.
Kauskio), 51 psl., kaina 25 
centai.

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

šė Vylė Nemunėlis, labai 
gražiai V. S. Stančikaitės 
iliustruota, trečioji laida, 
pasaka ir Lietuvoj turėju
si dideli pasisekimą. Kny
gos kaina..............$3.00.

BALTOSIOS PELYTĖS
KELIONĖ Į MĖNULI, 

parašė Danutė Bindokie- 
nė. 58 psl., kaina .... $1.50
ŽAIŽARAS, I). Cibo pasaka 

mažiesiems, teisybė dide
liems, Ados Sutkuvienės

—< • » - - c • x ; iliustracijos, 21 puslapis,Tikra teisybe apie Sovietų: Raina
Rusiją. (J. Januškio), 961 ..................
psl . kaina 50 centų. MURKLYS, A. Giedriaus

Juozas Stalinas, 32 -1 aP>’Saka, 130 psl. kai 
kaina 25 centai.

psl.,

dėlės pinigų .*imas. Be gaipj vo sirena, trenkė i sunkveži- 
sunku, laikantis standaiįp. mĮ. Trys žuvp, du sunkiai su
nustatyti mėsos raumenin- žeisti. O ne ligonio
fumą... Labai silpnai spren
džiamas aprūpinimas trans- jo, kad šoferis, iš Kauno at- 
portu kiaulėms vežti. Nem-i- vežęs i Debeikių prieglaudą 
taikytose mašinose kiaules porą senukų, buvo apsirūpi- 
susižeidžia, ir puikūs beko- nę> „atsarginiu“ kelialapiu 
niniai paršai priskiria^?! (pasirašytu, bet be kelionės 
prie mėsinių kategorijos... paskirties pažymėjimo) ir 
šeimininkai visuomet turi skubėjo ta proga dar sulaks- 
būti užtikrinti, kad jie laiku tyli i Molėtus. Uteną ar dar 
galėsi atiduoti produkciją. ..kažkur visokiais privačiais 
Deja. dabar tokio užtikrini- „reikaliukais“, susijusiais su 
mo nėra.“ ' ’ ’ vyrio' atsargomis bei kitais

Nusiskundimas, atrodo, reikmenimis, šoferis, matyt, 
labai pagrįstas. Bet bpdail labai skubėjo tą papildomą 
mas atspausdintas laikM&fc- kelionę atlikti.
tyje ir pasirašytas nevaJai..,,.. (E)

Mirė agr. J. Strazdas

Liepos 4 d. Kaune mirė 
agr. Justas Strazdas, buvęs 
Lietuvos Žemės Ūkio Rūmų 
leisto savaitraščio Ūkininkų 
Patarėjo vyr. redaktorius. 
Po karo. 1945 m. buvo atsi
dūręs, kaip agronomas, Pa
gėgiuose. Vėliau kurj laiką 
buvo žemės ūkio akademijos 
mokomojo ūkio agronomu, o 
iš ten perėjo i kolchozą Kra
kėse. netoli Dotnuvos. Ten 
išbuvo daugiau kaip 10 me
tų kaip agronomas ir kurį 
laiką net pirmininkas. (1956 
metais buvo rašyta laikraš
tyje, kad Įstojęs į tą kolcho
zą nariu ir gaunąs už darba
dienius 320 rublių per mė
nesį, — skaitant dabarti 
niais būtų 32). Ten valdžios 
buvo įvertintas Raud. Vėlia
vos oi dinų ir nusipelniusio

na ........................... $1.80.
GINTARO TAKAIS, J. Na- 

2 j1 rūnės eilėraščiai, daug ilius
tracijų, 64 psl.. kaina $1.80.

ta masina^skubėjo^Paaiškė- agronomo titulu. Nuo 1961 
m. gyveno Kaune, kaip žem
dirbystės instituto bendra
darbis. Pastaraosius trejus
metus buvo tik pensininkas 
ir ligonis. Mirė 72 metų am
žiaus. (E)

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A 
MERIKOJE, St Michelso- 

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija 
600 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4.00, o
kietais $5.00.

NIAUKIASI

Pirmoji baimės banga praėjo. Vokiečiai masiškai ne
žudė žydų. Iš kaimų patys žydai gi įžo. Pradėjo susigrą
žinti ir kun. J. Lapio išsiųstus vaikus. Jie visi norėjo būti 
kartu. Bet atėjo rugpjūčio antroji pusė. Civilvervaltungas 
vis daugiau ir daugiau tvarkė gyvenimą. Miesteliuose nai
kino žydu? visuotinai. Išvarė jų pervežti ūkininkus į nau
jus getus. Praktiškai veždavo į miškeliuose paruoštus mir
ties griovius. Vienur kitur tai pamatę, ūkininkai atsisakė 
vežti. Tytuvėnuose tokius jaunus vyrus vokiečiai suguldė 
į griovius ir žadėjo sušaudyti kaip žydų draugus.

Miesteliuose žydų naikinimas pasiekė ir Šiaulių žydų 
ausis. Vėl sųpirūpinta išvežti dalį vaikų. Bet dabar jau 
buvo sunkiau. Žydai buvo įsirašę Į šeimas, t. y. Šiaulių ko
misaras Geu ecke turėjo žydų šeimų narių skaičius. Turė
jo jų vaikai „numirti“. Dabar reikėjo ir gydytojų praneši
mų. Manau kad Šiaulių ligoninė ir lietuviai gydytojai jų 
„numarino“ difteritu ir kitomis ligomis pakankamai, nors, 
rodos, tuo metu jau buvo Įsakymas žydų nepriimti į viešą
sias ligonines. Bet tas nuostatas dir rugpiūčio rtlėn. buvo 
apeinama? ir dokumentuos „numarinti“ žydai gelbstimi.

BUGAILIŠKIAMS SMOGIS
Bugailiškiai visada padėdavo. Bet vieną dieną su O. 

Bugailiškiene nebuvo galima susikalbėti. Verkė ir šaukė. 
Bats Bugailiškis visai nekalbus. Pasiskundė, kad aš labai 
nelaiku užėjęs, nes jų šeimą ištikusi nelaukta nelaimė. Iš
ėjau. Po kelių dienų jis pasikvietė užeiti, bet nelankyti 
sergančios žmonos. Tada parodė ir nelaimės dokumentą. 
Jis buvo gavęs kažkur originalą, kur bolševikų metais, 
dar gegužės mėn. pasirašęs vieno Šiaulių žydo sūnus, kad

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

Atskirai sudėjus, jų kaina J-NTARĖLĖ, J., Narūnės 
$3.10. bet visos kartu par
duodamos už $2.

PIGIOS, {DOMIOS

knygos

iliustruota pasaka. 24 psl.
kaina ...........................$1-

Ta pati ar.glų kalba, ..$.1.
KETURKOJIS UGNIAGE

SYS, D. Rudokienės pa
rašytas labai Įdomus pa
sakojimas. gera dovani, 
vaikams, bet ir senelia* 
su Įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

MĖLYNT KARVELIAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai
na ..........................  $1.50.

TRYS SAKALAI. Alf. Vam- 
buto. 15 pasakų ir padavi
mų, 186 psl., kaina.. $2.
AUKSO ŽĄSIS, pasakiš

ka 3 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkelevičiūtė, 
159 pusi., kaina $2-

Už šį veikalą autorė 1961 
netais gavo L. Bendruome- 
įes jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 
jį Chicagoje yra susuktas

Derliaus vainikas, J. Mi-
kuckio eilėraščių rinkinys,
359 psl-, kaina $2.50.

Grožvylės meilė, P. Orin
taitės apsakymai, 165 psl., 
kaina $1.50.

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

Gyvulių ūkis, George Or- 
wel bolševikinės santvarkos fkurio paveikslais pa
satyra, 71 psl., kaina $1.00

Per giedrą j audrą. Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m. 
atsiminimų IV tomas. 272

ruošta ir ši knygą.

psl., kaina kietais viršeliais! UETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
$3.75, minkštais — $2.50. Turime Lietuvos žemėla-

Inicialai po tiltu, A- Tūlio P’M ~ už 50 cent^ u? $2<5° 
novelės, 156 psl., kaina kie- (sulankstomas) ir už $3.50 

Bugailiškiai nepatikimi sovietų santvarkai. To žyduko j toig viršeliais $2.50, minkš- (sieninis).
skundas buvo rašytas rusiškai, bet pirmuoju pasirašęs ^is — $1.90. i

)
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

ŽADA ŠLUOTI VISUS' 4 * ’ •
algų Patriotus

Apdėti mokesčiais visų 
bažnyčių biznį!

VVORCESTER, MASS.

Parduota komunistų 

tvirtovė

VVorcesterio lietuvių ko
munistų tvirtovė buvo Endi- 
cott gatvėj nr. 29. Čia jų mi- 
sionier.’ai laikydavo misijas, 
čia jų vadai Bimba, Mizara, 
Andriulis. Prūseika ir kiti

1 Artėja Bostono majoro 
rinkiniai, ir kandidatai jau 
pradeda skelbti savo progra
mas. įdomiausią plana turi , , . ....
kandidatas Samuel Kofman/ sak-vdav0 kalbaa’ cla J“ 
Jeigu jis būtų išrinktas, jis 
žada šitokių reformų:

Visų pirma, įsteigti nemo-

gė koncertus ir tt. Iš čia bū
davo siunčiami ”poklonai“ 
draugui Stalinui už tai., kad 

. jo isakymu lietuviai buvo
^aJn4mie8f° k° .^U1 vežami i Sibiro katorgą,
beturčių vaikai galėtų Į>igv- išretėjusios Stalino tarnų 
ti austesnįjį mokslą. ejj^g nepajėgė šitos tvirto-

Toliau, jis palengvintų vės išlaikyti,, todėl ją parda-

Buvusio respublikonų kandidato į prezidentus Goldwa- 
terio sūnus Michel Prescott gruodžio mėnesį susituoks 

su Trans Western lėktuvų bendrovės patarnautoja 

Constanee Jean Stockert.
mokesčius. Dabar namu sa ve. Ją nupirko unijos.

Alou. Maik!

— Tai tu man pasakyk, 
jeigu toks kytras.

— Aš jau sakiau, tėve, 
kad pasauly viskas pasensta 

pataisė katekizmą, norėda- ir išnyksta. Savo laiką at
gyvenusių dalykų vietą ūži 
ma nauji dalykai, tobulesni 
ir geresni. Todėl žmonija

— Sveikas, tėve! Kas gir- mi padaryti bažnyčiai gera.
dėti? | — O kas čia gero?

— Negirdėt nieko gero. Į — Bažnyčiai iš to gali bū-
Maiki. Svietas varjavoja, ti tiek naudos, kad jaunimas! progresuoja. Bet mūsų baž- 
dac oi. i nesišaiins nuo jos. Juk tėvas nyčia vis niūkso vietoje. Per

— Nebūk pesimistas, tė- žinai, kad jauni žmonės da-i du tūkstančius metų joje 
ve. Pasauly yra ir gerų daly-' bar nuo bažnyčios šalinasi.! niekas nepasikeitė. Ir ji no- 
kų. Ateina ruduo, noksta vi-j Ar nepastebėjai, kad tik se-j ri tokia pasilikti. Ji vis gar- 
sokie vaisiai, uogos, daržo- niai tenai poteriauja? j bina karalių sostus, prieši- 
vės, gamta atlygina žmo-

vininkus spaudžia labai sun- Vieni grįžo, kiti dar išvyko 
kūs mokesčiai. Negana to. j jg Lietuvos grįžo Kristina 
įvesti dar pirkinio mokės- šalaviejienė, Vincenta Čiu- 
čiai. Ką tik perki, už viską nienė. Pranas Naginis ir kt. 
turi mokėti 3% mokesčių. Pranas Naginis atvežė 
Darbininkų unijos tiems mo- pranuį Keršiui daug dovanų 
kesčiams priešinosi, kai jie! iš tu, kuriems Keršys yra 
buvo legislatūroje svarsto-; daUg pagelbėjęs. 
mi. Bet dabartinis majoras. Rugsėjo 2 d. į Lietuvą su 
ir gubernatorius melavo, į ekskursija išvyko keli lie- 
kad. įvedus tuos mokesčius. | tuviai, jų tarpe ir Andrius 
būsią sumažinti gyvenamųjų! Lukšys.
namų mokesčiai. Ir melavo,i 
kad pirkinio mokesčiai įve- A. Tagmena* į miesto turybą 
darni tik vieneriems metams. T~ j . . , , , Lietuviu Piliečiu KluboO dabar jau sako, kad rei- innininkįs Kazimieras 
kia JUOS palikti .r toliau. Ir, į-agmėnas kandidatuoja į 
užuot «imazini.S gjfenamų-;m>stotal.vb gitas veiJkluį 
jų namų mokesčius, juos ke- lietuvi. į ?ia , au.
tina dar pakelti. Dabar na- „ t
mų savininkai moka SĮpl organizacijos vadovybč- 
nuo kiekvieno tūkstančio, j,.; vj<i ,i(įtuviJai turėtų < jį 
kiek namas įvertintas, o at- balsuoti
einantiems metams ketina
pakeiti iki $120 nuo tūkstan-1 Jiem* sukaks 75 metai

. . . . .. ... Ateinantį mėnesį sukaks
: Tu0"1 metai Keleivio skaityto

jam Mykolui Žemaitaičiui ir 
Juozui Šaiaviejui. o kiek vė- 

Mitrikui.

•♦•♦•♦r##*#*#***#***#*#*#***#*####*###**##*#*#****#**#*#####***###**#*

poteriauja?
— Nu, tai kas? ' naši revoliucijoms, kai tuo
— Taigi dvasiškija ieško j tarpu žmonija veržiasi pir- 

priežasčių, kodėl jauni žmo-j myn ir kuria naujas gyveni-
— Čia, Maiki, tai tik di- nės nenori bažnyčios lanky-imo formas. Bažnyčia pava

dėliam pilvui džiaugsmas; ti. Ir atsakymą suranda tik'tė, kad jai .gresia pavojus, 
dūšiai reikia kitokio pasil- jauni kunigai. j kad jaunoji žmonių karta
ko. — O ka jie sako? 1 jau palieka ją. Todėl Vati-

— O ko ji nori? _ jįe sako. kad bažnyčia k.al?e buvo sušauktas pasau-
— Jai markatna. kad par-j jau paseno, pasidarė nebeį-i linis dvasiški jos suvažiavi

nėms už darbą 
gėrybėmis.

visokiomis

mazonai nenurimsta. Gazie
tos rašo, kad katekizmus su
maišė insaid aut. Jau nepri
pažįsta aniuolų. Sako, tokių 
paukščių visai nėra. Tai va, 
Maiki. kodėl aš sakau, kad 
svietas varjavoja.

— Matau, kad tėvas kaž
ką girdėjai, bet nežinai ką.

— Nu. tai tu man išviro- 
zyk, jeigu žinai, ko aš neži
nau.

— Tėvas kalbi apie kate
kizmų sumaišymą. Iš tikrų
jų, niekas jų nesumaišė, tik 
pataisė. Senasis katekizmas 
skelbė ”pirmąją nuodėmę“, 
bet pataisytas katekizmas 
jos jau nepripažįsta.

— O ką toji nuodėmė 
reiškia?

— Pagal Bibliją, toji nuo
dėmė buvo padaryta rojuje, 
tėve. Kai Adomas su Ieva 
suvalgė uždraustąjį obuolį, 
jie padarė nuodėmę, kuri 
persiduoda iš kartos į kartą, 
ir todėl visi žmonės yra nuo
dėmingi ir turi ieškoti išga
nymo. Dvasiškija daro iš to 
gerą biznį, tėve. Tačiau O- 
landijoj atsirado kunigų, ku
rie nutarė tą nuodėmę at
mesti. nes tai prieštarauja 
sveikam protui. Tokios nuo
dėmės nėra; žmonės be rei
kalo gąsdinami ir išnaudo
jami.

— Tai vra bedievybė. 
Maiki.

domi ir todėl jaunimo nepa 
traukia.

mas. Su pertraukomis keletą 
metų jie svarstė, kas daryti

nai, kuriuos žmonės dabar 
sumoka už pirkinius? Tuo 
pinigus politikieriai vartoja, liau Vincui 
savo algoms kelti. Legislatū- 
ros nariai pakėlė sau po $
2,500 metams; miesto majo
rui pakelta $40,000 metams.
Ir dabar siūloma visiems 
teisėjams pakelti po $5,000.

— Ką tu čia man porini? na» ka^ žmonės nebėgtų 
nuo bažnyčios. Buvo ir gerų 
pasiūlymų, bet seni kardino
lai ir vyskupai priešinosi. 
Nutarė tik palengvinti pas
ninkus ir mišias laikyti vie
tinių žmonių kalbomis. Bet 
pasenusios dogmos pasiliko. 
Jauni dvasiškiai tuo nepa
tenkinti. Atsirado nauja te
ologija. Pradėta abejoti, ar 
Dievas dar gyvas? Yra bai 
sų. kad jis jau miręs, kaip 
mirė senovės romėnų ir grai
kų dievai. Kaip sakiau, O- 
landijoje atsirado kunigų, 
kurie nutarė ir katekizmą 
pakeisti. Atmetama "pirmo
ji nuodėmė“, "nekaltas pra
sidėjimas“ ir kitos dogmos, 
kurios prieštarauja sveikam 
protui ir gamtos įstatymams.

Kaip gali bažnyčia pasenti? 
Juk Dievas nepasensta.

— Tėve, pasauly viskas 
pasensta. Pasensta ir dievai. 
Pasensta ir numiršta.

— Ar tu pasiutai!
— Ne. tėve. aš nepasiu

tau. bet teisybę sakau.
— Tfu! ant tokios teisy

bės...
—Neisikarščiuok, tėve, bet 

klausyk. Pas lietuvius buvo 
dievas Praamžius. Ir jie jį 
garbino, kaip pasaulio kūrė
ją ir žemės valdytoją. Tikė
jo, kad jis yra amžinas die
vas. O kur jis dabar? Ir su 
žiburiu jo nesurasi. Paseno, 
numirė, ir žmonės jį užmir
šo. Tuomet jo vietą užėmė 
trejybė: Perkūnas, Patrim
pas ir Pvkuolis. Sakytum, 
trijų dievų komitetas ar ta
ryba. Vėliau atsirado ir dau
giau dievų — vyriškų ir mo
teriškų. Iš viso lietuviai tu
rėjo jų apie trisdešimt. O 
kur jie šiandien? Paseno ir 
išmirė. Taigi klysti, tėve, 
manvdamas, kad dievas ne- 
gali pasenti.

— Maiki, tiė buvo netikri 
dievai, «

— O ar tėvas žinai, kuris 
dievas vra tikras?

— Tai kąs tada liks 
bažnyčios?

— Tėve. jeigu sveikas pro- tą darbą atliko Praamžius, 
tas reiškia bedievybę, tai te- Persai tikėjo, kad pasaulį ir 
gyvuoja bedievybė! , žmogų sutvėrė jų Ahura

— Šarap* ba duosiu per Mazda. O žydai tvirtina.
marmūzę!

— Nesikarščiuok.
Suprask, kad tie

tėve.

Tuokiasi

Kas savaitė čia būna ke
lios mišrios sutuoktuvės.

Malonu pažymėti, kad I 
Be to, pristeigta nereikalin- rugpiūčio 19 d. Rasa Dabri-Į 
gų komisijų ir tarybų, kur laite ir Romualdas ChiurisĮ 
susėdę politikieriai niekoi sukūrė lietuvišką šeimą, 
nedirba, bet ima riebias al- Laimingo gyvenimo jau 
gas. Hofmanas vadina juos navedžiams!
"algų patriotais“. Todėl jis . . . .
prižada, jeigu tik bus išrink. Jau m,re 100 he,uv,,i 

tas majoru, visus dykaduo-; Šiemet jau mirė 100 lietu- 
nius iššluoti, kitiems algas vių, iš jų 22 neturėjo net 60 
sumažinti ir tuo būdu pa- metų.

Jeigu jūs iš anksto apmokėtu muitu siunčiate

SIUNTINIUS į U.S.S.R.
Jums gali kilti kai kurie
KLAU SIMĄ I s

1. Kas yra GLOBĖ PARCEL HftRVfICE, INC.?
2. Kodėl ji piitrauke tūkstančius klientų visose Jungtinėse 

Valstybėse ?
3. Kuo Globė Parcel Service, Ine., pasižymi,, patarnaudama 

savo klientams?
Jūsų informacijai tokie
ATSAKYMAI :

1. Globė Parcel Service, Ine., — tai firma, oficialiai autori
zuota V nešposyltorg’o priimti iš anksto apmokėtus dovanų 
siuntinius į visas Sovietų Sąjungos dalis.

2. I’er paskutiniuosius trisdešimt septynerius metus Globė 
Parcel Service, Ine., suteikė puikiausią ir labiausiai patiki
mą patarnavimą savo klientams, todėl klientų skaičius 
auga kas metai.

3. a. Globė Parcel Service, Ine., gautus klientų siuntinius
supakuoja ir išsiunčia dvidešimt keturių valandų laike.

b. Firmos specialiai paruoštas štabas patikrina kiekvieno 
siuntinio sudėtį bei leidimą siuntiny esamiem daiktam.

c. (dobė Parcel Service. Inc„ apdraudžia nuo bet kokios 
rūšies rizikos kiekvieną siuntinį jo pilnoje vertėje.

d. Globė Parcel Service, Ine., parūpina kiekvienam siunti
niui pasirašytą pakvitavimą (kvitą).

GLOBĖ PARCEL SERVICE. INC., autorizuota priimti 
dovnanų užsakymus sovietų gamybos daiktams, pvz., 
automobiliai, šaldytuvai, televizijos priimtuvai, drabužiai, 
avalynė, maistas ir t.t.

Jeigu jūs nesinaudojote mūsų patarnavimu, — įsitikinkite 
patys. Aplankykite arba susisiekite su bet kuriuo mūsų 
skyrium svarbesniuose JAV-bių miestuose (kurie, jūsų pa
togumui. turi didelį prekių pasirinkimą), ir jūs turėsite daug 
naudos iš mūsų patyrimo.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
716 W«lnut Street

Philadelphia, Pa. 19106 
Telephone: WA 5-3455 

SKYRIAI :

is

lengvinti žmonių mokesčius.
Dabar miesto valdininkai 

kasmet perka sau žmonių pi-

Rašant šiuos žodžius, Dir- 
sos ir Karaliaus laidotuvių 
koplyčiose guli Jonas Vo-

PHILADELPHIA. Pa. 19123 
632 W. Girard Avenue 
VVAlnut 5-8878

MINNEAPOLIS, Minn.55414 
217 E. Hennepin Avė.
FE 2-4908

nigais brangius juodus limu- 'lungis, 54 m. Kasperas 
zinus. naujus kilimus (ka- Mažeika, Ona Sabonaitienė 
petus) ir naujus baldus savo Anusevičiūtė.

BALTIMORE, Md. 21224 
3206 Eastem Avenue 
DI 2.2374
Šo7BOŠTON7Mass702127 
390 West Broadway 
A N 8-8764

NrW BRITAlN.Conn. 06051 
165 Hartford Avenue 
225-3192
NEW YORK, N. Y. 10003 
161 — First Avė.
OR 4-3930

ofisams. Bet kur dingsta 
praeitų metų limuzinai, ki- Ir šiemet duos stipendijas
limai ir baldai — niekas ne 
žino. Kandidatas Kofman 
ketina ir šitai korupcijai pa
daryti galą. Valdininkai gali 
vartoti tuos pačius automo
bilius ir ofisų baldus keletą

Lietuvių Piliečių Klubas 
ir šiemet skirs stipendijas 
gabiems klubo narių vaikam 
studentam.

Komisiją, kuri skirs tas 
stipendijas sudaro šie as-

CHICAGO. ILL. 60632 
4102 Archer Avenue 
FR 6.6399

OMAHA, Nebr. 68107 
5524 So. 32nd Street 
731-8577

B r a n c h
CHICAGO. ILL. 60622 
2242 W. Chicago Avenue 
BE 5-7788

— Bažnyčia, tėve, turėtų 
būti mokykla, o ne klaidin 
toja. Ji turi ęiti su gyvenimu 
ir duoti žmonėms, kas reika
linga. Turėtų ir pasilinksmi
nimų duoti. Apie velnią ir 
pragarą turėtų pamiršti, rt’es 
tokių baisybių . nėra. Jomis 
klaidinami žmonės.

ir kelioliką metų, kaip varto-:mens; Kazimieras Tagme- 
ja paprasti piliečiai. Tie biu- na< Antanas Staliulionis 
rokratai gali ir busais į dar- petrag Karalius, Tarnas 
bą atvažiuoti, kaip atvažiuo- Stoškus Petras Parulis, Vin- 
ja kiti žmonės Tada ir jų so- ęag 0r;gas, Juozas Keblins- 
feriai atpultų, kurie dabar kag ir Juliug Svikla 
samdomi piliečių pinigai
Čia būtų galima labai daug 
sutaupyti.

■ i
Mano atostogos

Jos tęsėsi vieną dieną, ku 
Be to. visų bažnyčių ir si- ,.ja praleidau Vinco ir Mag- 

nagogų biznius reikia apdė- fjajenos Mitrikų vasarnamy 
ti mokesčiais. Kiti politikie- prje BurnCoat ežero. Kartu 
riai niekad nedrįsta apie tai į)UVo J. Sankevičius. K. Zur- 
užsiminti, bet Kofman keti- jjg jr j^įti.

. i

CLEVELAND. Ohio, 44119 
787 East 185th St.
486-1836
Detrcit, Mich. 48210 
6460 Michigan Avenue 
TA 5-7560
ELIZABETH. N .J. 07206 
943 Elizabeth Avenue 
201-354-7608
HAMTRAMCK, Mich. 48212 
11415 Jos-Campau Avenue 
365-6350
KANSAS CITY. 
18 S. Bethany 
AT 1-1757

Kan.66102

— Ne, Maiki. jeigu pek- 
. los ir velnio nebus, tai ir

— Tas. ką svietą sutvėrė, j bažnyčion niekas neis. Tada
— Bet lietuviai tikėjo, kad jr popiežiaus dvaras turėtų

na kovoti, kad tas "šventas“ 
biznis — didžiausias biznis 
Amerikoje — mokėtų val
džiai mokesčius, kaip ir kiti! 
bizniai. gėsiąs brangiais spalvotais

Kofmano rinkiminė kam- jo plakatis. "Aš neturiu to-

J. Krasinskas

I.OS ANGELES, Cal. 90026 
3216 Sunset Blvd.
NO 5-9887
VINELAND, N.J. 08360
Parish-Hall
VVest Landis Avė.
609—691 -8423

kunigai j sakysi?

kad toks meistras buvo jų 
Jehova. Na, tai ką dabar pa-

panija būsianti labai kukli, kiai prabangai pinigų“, sako 
Jis nesamdysiąs ištaigingų jisai. "Bet žmonės mano 
kampanijos patalpų su kok- balsą galės girdėti“.

__  jr danams nesugriūtų,' teiliaUs ir kitokiais palinks- Bet atsiminkime, kad'
tėve. jeigu jis bankrutuotų? minirtais. Nebūsią vėliavom prieš rinkimus visi labai

papuoštų automobilių su daug žada. todėl, pasirink-1;; 
man garsintuvais ir kitokiais darni kandidatus 

plerpalais. Ir miestas nemir- ti labai kritiški.

bankrutuoti.

— Užteks. Maiki. 
jau baisu pasidarė.

urime bū 1

FARMA, Ohio 44134 
5432 SUte Rd.
749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222 
346 Third Avenue 
GRant 1-3712
ROCHESTER. N.Y. 14621 
683 Hudson Avenue 
BA 5-5923
SAN FRANCISCO, Cal.94122 
1236—9th Avenue 
LO 4-7981

SEATTLE, Wash. 98103 
1512 N. 39th St.
ME 3-1853
SOUTH RIVER, N.J.
168 VVhitehead Avė. 
201-257-2113
ŠPR1NGFIELD, Mass.01103~
1840 Main Street 
736-9636 
uE 4 8354
TRENTON. N.J. 08611 
730 Liberty Street 
LY 9-9163

MIAMI, Fla. 33137
2755 Biscavne Blvd.
FR 9-8712

CENTRINĖ ĮSTAIGA 
Philadelphia, Pa. 19106 Telephone: WA 5-3455 

220 Park Avė. South (corner 18th Street) 
NewYork,N. Y 10003 

Tel. 212—9624410
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MOTERŲ SKYRIUS . KV

K. BALTRUKONIS

Paleistuviai
(Tęsinys)

Atėjo laikas eržilui pajusti gyvenimo džiaugsmą. 
Tatai žinojo Raulas. Bėrio kūne energija jau nebetilpo. 
Vieną sekmadienio pavakarį kaimynas atvedė į kiemą 
viešnią. Jis ją rūpestingai pririšo prie kiemo pakraštyje 
įkasto stulpo. Ant jo viršaus buvo prikalta lentelė, kur A- 
gota džiovino sūri. Ji rengėsi jį nunešti sekmadieni j kle
boniją. Kumelaitė neramiai dairėsi ii sužvengė. To tik ir 
betrūko ! Tvarto Įnamis žvengdamas ir besispardydamas 
išlaužė atitvarą. Sienos sudrebėjo. Raulas nuskubėjo vi
dun, pririšo prie brizgilo ilgą virvę ir atidarė duris. Kaip 
smakas bėris išsiveržė pro duris. Akys skleidė aistrą, šner
vės išsiplėtė. Kūnas virpėjo nuo energijos, norinčios iš-' 
trykšti. Pirmutines kojas aukštai iškėlęs, puolė Bėris prie 
neramios viešnios. Kieme-pasipainiojusios vištos iš išgąs
čio, paskleidusios debesį plunksnų, pasipylė Į pašalius. 
Didelis pusiau išdžiūvęs sūris nuo sudrebinto stulpo nu
krito žemėn. Kumelaitė, jausdama savo kūne prapliupusi 
v

Policininkas veda Francis Connolly, 43 m. amž„ iš Dun- 
stable. Mass.. kuri nušovė savo 4 vaikus ir padegė na
mus. Iš kito šono laiko— moteris policininkė.

Teisės patarimai
Advokatė M. Šveikauskienė sutiko atsa 

kyti) Keleivio skaitytoją klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir iš
sakymas spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo

M. Šveikauskas, Attorney at Law, 
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Mass. 02132

pasirodytų, kad liudininkas 
melavo, jis gali būti trau
kiamas teisman už melagin
gą liudijimą — perjury- 
Nematau, ką bendro religi
ja turi su šiuo reikalu ir ką 
bendro su juo turi Aukš
čiausiojo Teismo pareiški
mas. kad "valdžia negali 
kištis i religijos reikalus”.

Tamsta sakai, kad Tams- 
Į ta parašei man laišką anks
čiau. klausdamas apie ši rei
kalą, bet kad aš ignoravusi 
Tamstos paklausimą. Aš ne
atsakau i visus klausimus, 
o tik i tokius, kurie, mano

Mes gyvename apartmen- 
tų (apartment house) bute 
ir mokame 175 dol. nuomos 
per mėnesi. Turėjome savus 
i'amu<. bet pardavėme ir pa
rėmėme butą tokioj vietoj.! 
iš kurios lengva pasiekti 
darbovietes. Šiaip mūsų bu
tas patogus, šildymas geras;

Yra

Ar mes galėtume ką nors 
daugiau gauti iš draudimo 
bendrovės, ą»- tik gydymosi 
išlaidas? O gal jau pervėlu?

Skaitytojai

Brooklyn. N.Y.

tokius
manymu, bus Įdomūs skai
tančiai publikai. Aš jokio at
lyginimo nei iš laikraščių, 
nei iš paklausėjų neimu ir 
jokių pareigų jų atveju ne
turiu. Jei Tamsta turi labai 
Tamstai rūpimą klausimą, 
Tamsta gali nueiti pas vieti
ni advokata. iam užmokėti 
ir iš jo gauti patarimą.

I

Atsakymas '
I

Daugumas žmonių vra;ir namų priežiūra gera.__  _ ,
sargas, kuris viską gerai su-' ^ad ,u^
tvarko.

Mūsų duktė, kuri

Naujausios
KNYGOSi vieną susižeidimą kas nors! 

dirba i būtinai privalo apmokėti.
banke, išėjo vieną rytą j dar-! T3* y™ visiškai klaidingas į CHICAGOS ISTORIJA, 
bą ir, belipdama priekiniais! suP.rat’tnas. Ne kiekvienas, j)arašė Aleksas Anmbrozė, 
Įėjimo laiptais, bato kulniu-i susizeidimas turi teisinių pa-Į ggą psldaug iliustracijų, į-

KARAS PRIEŠ ŽIURKES tam priešinasi, kai kurie pri
taria, o negrų agitatoriai

„ .. ... x . *- i j • Žinoria. žiurkių karas aiškina, kad žiurkėms <ki-vulkana, iš džiaugsmo trypdama kojomis, ne nemate, kad < ., . . , , . ’ . .V unvaną, x x v yH } neprilygsta nei zydų-arabų riama daugiau, kaip negru
is sūrio teliko tik su zememis suims,įsi marga mase. kurjam kitam karui M ekonominei gerovei pakelti'. kui užsikabinus už laipto, j ---------

Tuo metu, kai kieme liepsnojo gyvybė, džiaugsmasĮ ir jis kelia Amerikos vyriau- B tikrųjų žiurkių proble- !’al™t0 ir skaudžiai užsiga-l * ?u^ BALAMS, šitoj
ir aistra, viduj trobos Agotos dūšioj virė audra. Ji, pama-isybei dideli., galvosūkio. ma JAV-se yra labai aktu- ™. Nuvezus i ligoninę, pas.- - k™ ™ a “ako k 8^“ lc?s ?aus'al - 

J - - - - • - ■ ‘ * n -1 * tu ali Tos vra anniknsio< rodė, kad jos kairiosios ran- J.’ u. K hustructoj knvgoj yra sep-5U-. Prezidentas Johnsonas an. Jos yra apnikusios \..-ą mšasJvra įjūžes z eom J vairuotojas, o vistiek galis t Maironio baladės Tai
I prašo kongresą žiurkių nai- krastą, ir skaičiuojama, kad >ia l1^ (c.om’ ui atsitikti kad nėra teki- ? ganomo balades lai

i • • • i -2- m iu čia p«ama anip 100 mib'n pound fracture). Kitą dieną 1 mu nei d teisu knyga, labai tinkama dova-kmimut paskirti 4,0 milionų jų čia esama apie 100 mi io- blogai jautėsi nės atsakomybės. Reikia i-! Kaina
dolerių, kai kurie atstovai nM- taigi P° PW ziurKes ”uRte labai ."lo?a» jautėsi, rodvti "neakarguma” (neg-’...............*bG0

kiekvienam gyventojui. Tik nutarė, eiti į darbą. Ji DELFINO ŽENKLE, pre-

sekmių. 
Žmogus

rista, kaina S10.
labai

čiusi, kas dedasi už lango, dar padilginta nukritusio 
trempto sūrio, piktai pro dantis sušvokštė:

— Paleistuvis!
Nusišluosčiusi prijuoste nuo susijaudinimo iškilusį! 

kaktos prakaitą, uždengė langą paklode ir pati. pasiėmusi 
rožančių, ėmė nervingai monotoniškai melstis. Nesisekė. 
Pikta nuotaika užtrenkė duris Į Dievo namus. Užsimetusi 
skarą, išskubėjo pro duęis į daržus.

Kieme gyvenimas nurimo. Kaimynas viešnią po 
trumpo pasikalbėjimo išsivedė. Raulas išleisdamas pridū- 
įė, kad, jei jam bus reikalo ir kumelaitė nerims, gali vėl Į 
atvykti. Už tai jis pinigų neimsiąs. Įsikišęs dešimtinę ki-! 
šenėn, linksmas Raulas paglamonėjo Bėrį, pašukavo kar
čius su pirštais ir Įvedė Į tvartą. Šį kartą gavo didesnę por
ciją avižų ir krepšį morkų. Neradęs troboje sesers, atsi- • 
sėdo užstalėn ir Įknibo j laikraštį. Po geros valandos par
ėjo sesuo. Nusimetusi skarą, bliūdus tvarkydama pra
pliupo:

— Jei tu turėtum kiek supratimo, liautumeis kieme 
su gyvuliais peklą daryti. Ką motei ys pasakys, keliu pro 
šalį eidamos!? Vaikų krūvos laksto. Begėdi, neturi sar-! 
matos!

— Kvaila boba, nieko neišmanai. Vaikai ir moterys 
daugiau apie tai išmano, negu tu manai. Kad tau kieme 
ankšta, aš rasiu kitur vietos, — atkirto Raulas ir papašė 
vakarienės.

Visa savaitė prabėgo be jokių rtmainų. Raulas dir
bo laukuose, o sesuo triūsėsi apie namus. Atėjo vėl sek- J 
madienis. Agota, kaip ir anksčiau, buvo nulingavusi baž-! 
nyčion, Raulas jos ten niekad neveždavo. Pasimeldusi ir 
su kaimynkom prisiplepėjusi, parklampojo namo. Jautėsi 
išvargusi. Kamaraitėje užsidariusi peisirengė kasdieni
niais drabužiais. Kiek kvėptelėjusi ėmė dairytis Į puodus 
ir galvoti apie vakarienę.

Tuo tarpu kieme atsirado antroji eržilo viešnia. Ago-Į 
tos veidas paraudo iš pykčio. Raulas tuoj išskubėjo ir su 
kaimynu kumelaitę nusivedė už kluono. Bėris, kojomis že
mes žarstydamas, už virvės laikomas, pro atkeltus vartus 
griausmingai nuskubėjo pasveikinti antrosios laimingo
sios. -TT-sr t

Bet gamta tuštumos nemėgsta. Ištuštėjusiame kieme, 
už sliekus besipešdamos, atskubėjo kvaksėdamos vištos. 
Čia pat, mandriai besidairydamas, kvaksinėjo didelis 
juodas gaidys. Raudona iškarpyta skiauterė didingai puo- j 
šė jo galvą. Akys, lyg krauju pasruvusios, žvaliai dairėsi i 
aplinkui. Nužiūrėjęs jam patinkamą vištaitę, kuri buvo Į 
vos pabaigusi godžiai ryti didelį slieką, jis žaibo greitumu 
šoko prie jos. sparnais parbloškė ir snapu įsikabinęs už' 
kuodo, užgulė ją visu savo svoriu. Agotos viską matančios 
akys įelektrizavo jau ir taip įkaitusius jausmus. Nusitvė
rusi saują grūdų, išskubėjo kieman, pabėrė juos kieme ir 
užkimusiu neramiu bals upašaukė:

. vienam New Yorke jų esa- 
į ma apie 8 milionų, taigi tiek 
pat, kiek ir gyventojų. Jos 
suėdančios apie 40 svarų 
maisto per metus kiekviena, 
o dar tiek pat sugadinan
čios. Vadinasi, jau vien dėl 
to tenka net vyriausybei su
sirūpinti.

J JT sveikatos komisijos 
apskaičiavimu, žiurkės yra 
ir viena didžiųjų žmonijos 
bado priežasčių, nes jos su
ėda per metus pasauly 33 
milionus tonų javų. kuriais 
galima būtų išmaitinti 20'

man sakė. kad gal dirbant 
lengviau bus pakęsti skaus
mą.

Nelaimei įvykus, mes pra
nešėme namų prižiūrėtojui 
(manager), kuris visus rei
kalus tvarko, nors patys na
mai priklauso kažkokiai

ligence). kitaip nėra atsako
mybės. Pav.. jei vairuoto-' 
jas darė viską, kas galima! 
buvo daryti esamomis ap
linkybėm, kad būtų išveng-

mijuotas romanas, paraše 
Jurgis Gliaudą, 234 pusla
piai. kaina...................$2-50

EILĖRAŠČIAI, Henriko 
ta katastrofos, tada nėra at-; Radausko poezijos rinktinė, 
sakomybės; mirusiojo našlė ^37 Ps ‘ P°ezlJos mėgėjams

yra nepaprasta šio iški-
•npndiovpi Jis mus retokai to valraotaio draudimo:'auš poeto dovana. Kaina $5 
..endiovei. Jis mito geioka. bendrovfe Ta patj taj5yku; BAISUSIS BIRŽELIS. Si-

taikytina ir jūsų atveju. Jei j toje 238 psl. knygoje yra 3 
jūsų dukrelė nukrito nuo dramos: Baisusis Birželis, 

Tis mums n*XkTkad • laiPtu dėl to- kad tie bintai: Varpinė ir Šiaurės pašvaistė.
P ' C buvo netinkamai prižiūri-! Paraše Pranas Naumiestis-

mi arba dėl to. kad ten buvo kis. Kaina.................. $3.50
toks defektas, apie kuri na-i ŠIRDIES PRIEPUOLIAI, 
mų prižiūrėtojas žinojo ar-i kaip juos pramatyti ir jų iš- 
ba privalėjo žinoti, tada. ži- vengti. Parašė med. dr. Me- 

gali būti atsakomy- į nard M. Gertler. Šiais lai
kais. kada širdies susirgimai 
taip paplitę, ši knyga visiem 
reikalinga. Kaina.......$375.

bei vaikai nieko negaus iš tai

apklausinėjo, ir mes patys 
bei dukrelė kitą dieną davė
me jam visas smulkias ži-

jie turi draudimą ir kad. ga
vęs visas ligoninės ir dakta
ro sąskaitas, pasirūpinsiąs 

i milionų žmonių. Prie tos ža- JU apmokėjimu, 
los pridėjus dar ju pla- Duktė padirbo savaitę.

ypač!nors laiką ranką labai noma’tiriamas epidemijas.
i siaubiančias atsilikusius ari baudėjo. Kita savaitę ran-,
vargingesnius kraštus, ta: ka baisiai ištino, paraudo/. Dažnai sužeistojo asmens 
gausime visos šios nelaimės ]r duktė praleido keletą ne- *r adv°kato pažiūros į 
dydžio -supratima migo naktų. Daktaras, kuris neatsargumo (negligence VARPAS NR. 6, 168 psl.

Tenka pažymėti* kad žiur-'ia apžiūrimųjų į savaitę. sj*voks* z>’1Piai skll?.asi nuo į Jame įdomūs dr. J-Pajaujo, 
kės prie tam tikrų aplinkv- pasakė į 'da&^eiti, dėti draudimo kompanijos pa- Į J..Audėno. dr. V. Sinogie- 
bių puola ir žmogų, jau -e-' kompresu^z^S-jMsiuntė dar; zljin?; Patartum pasitaiti sui nes. H. B.azo, M. Macnevi-
novėje jos buvo nSdojamosi kartą i rentgeno a^™katu “ 'r Stra'£?
nusikaltėliams ar valdovui nuotraukai padaryti. . , formas tjrbb statements , mai Kaina ........... . ...... $2.
priešininkams kankinti, už- Atėjo žmP^Jš draudi- ° (Ke.eivio ai m. r ar gai-

roo bendroves, užpilde viso-!, nežinau, ar ju. ų
formas, kurias mumS!buvo neatsargumo (negli- 

ašyti. Dukrelė dar gęnce). Draudimo bendro-

bes.

štai dar ka išgalvojo moterims darant tokį nelaimingąjį i 
pilną alkanų žiurkių kame- 

j rą. Bet ir dabar per metus 
• jos tik JAV apkandžioję a- 
I pie 50,000 žmonių, iš jų 6<>0 
' tik vienam New Yorke. I 
, taip nukentėjusių apie 90' 
sudaro vaikai ar kūdikiai. 

Sakoma, kad žiurkių

dėvėti! kia?
davė pasir;
tik 19 metų amžiaus. Praė
jo keletas savaičių. Dukters

vės kaltais sutinka apmokė-

ma gauti ir Varpo Nr. 5, ku
ris taip pat įvairus ir įdomus, 
kaina 82.).

LIETUVOS ISTORIJA,
ti gydymo išlaidas, nors jos j VI-ji laida, parašė dr. Van-

Daugirdaitė-Sruogienė,ranka 'pagerėjo, bet dar toli jir Ya tos nuomonės., kad jų! da 
I - - •. nnnraustasis! linsnrom upini 41

ar
miją Jungtinėse Valstybėse 

i gal būtu galima sunaikinti 
Į per 6 mėnesius, sisteminga: 
Į vartojant atitinkamus nuo
dus ir griežtai prisilaikant 

į švaros taisyklių. Bet kaip tu 
tas žiurkes įveiksi, jei did- 

, miesčių skersgatviai ir kie-

grazu nėra sugijusi. 
dirba, skausmai sumažėjo, 
bet rankos dar gerai neval
do. Ranka atrodo nekaip.

Praeitą savaitę atėjo tas 
pats draudimo bendrovės 
atstovas ir mums pasakė,

! kad jie nėra atsakingi už 
mūsų dukters susižeidimą, 
bet jie sutinka apmokėti 
grynai gydymo sąskaitas. 

Mums atrodo, kad jie tu-

apdraustasis (insured) nėra j 414 psl.. daug paveikslų, ke- 
atsakingas. Tai daroma dėl] ii žemėlapiai, tvirtai irišta.
to, kad norima išvengti teis
mo išlaidu, arba tokiu atve
ju. kaip Tamstų, renorima 
nustoti gero nuomininko.

Negaliu Tamstai pasaky
ti ar patartina šiuo momen
tu pasitarti su advokatu. 
Man atrodo, kad gal jau 
pervėlu.

' mai pilni šiukšlių, kaulų, 
mėsgalių ir net pastipusių retu apmokėti ne tik dakta

Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su įdo
mumu skaitys ir suaugusieji. 
Kama .....—.......... ........ ^6.

LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, II
omas, redagavo Bernardas 

Brazdžionis ir Benys Bab- 
auskas. 700 puslapių, kaina 

$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

kačių...

.Monaco princesė Grace Rainier 
sveikinasi su Hollywoodo di
rektorium Delbert Manu. Mann

Kitus nokyti — vi»i mėg
stamu, bet save pamokyti — 
tik retas susipranta.

rų ir ligoniniu išlaidas, bet 
padengti ir kitus nuostolius.
Ii nedirbo, nustojo algos ir
turėjo visokių nemalonumų, j kią priesaiką Tamsta kalbi 

O gal nereikėjo pasirašy-iar apie vadinamąją ’Toyal-

A.S., Massachsetts.

Sunku suprasti, apie ko-

— Put, put, put, put..

Vištos apspito Agotą. Ji prit&pč. Priartėjo ir gaidys,' padėjo Grace pirmus žingsnius 

godžiai rydamas miežius. Ji staiga stvėrė gaidį už uode- žengiant H<>ii.vwoode, kur ji vai

* * *

gos ir— j sterblę!
(Bus daugiau)

dino prieš ištekėdama už Mona
co princo 1956 metais.

Vilkas iuns balso 
nebijo, tiktai nekenčia, kai 
jis loja.

visai

ti tų formų? Jis mums nieko 
nepasakė, kai prašė pasira
šyti. Tik sakė. kad jis para
šė tik tai, ką mes ir duktė 
jam papasakojome apie ne-

VISIEMS REIKALINGA 

KNYGA

Širdies priepuoliai- Ją pa
rašė dr. Menard Gertler, o 
jai įvadą — garsus širdies li-

ty oath“. arba apie liudinin 
ko priesaiką teisme.

Teisme iš liudininko rei . ... , « ,
kalaujama viešo "iškilmin- g» specialistas dr. Paul
go“ pareiškimo, kad jis pa-’

laimę, ir daugiau nieko. Bu< sakys "teisybę“. Jokia reli- 
vo nepatogu nepasirašyti; ginė apeiga tokio pareiški- 
savo pačių papasakoto rei-i mo nelydi. Pasižadėjus pa
kalo. __ I sakyti "teisybę“, jei vėliau

•t VI <
C -

White. Knygoje aiškinama, 
kaip gali pramatyti savo šir
dies priepuoli ir jo išvengti. 

Kaina $3.75.
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Vietinės žinios
Skautų sveikinimas

Gavom šitokį sveikinimą:

TEATRO DARBININKŲ

INTERNACIONALAS

“Labor in Exile“ nr. 4 
pranešė, kad pirmą kartą u- 
nijų istorijoje teatrų (show- 
business) darbuotojų unijų 
atstovai iš filmų, radijo ir 

bei
sys, Chicago, Ilk, J. Kond- 
į at,. Chicago, Ilk. J. Balčiu- i televizijų darbininkų

”L. Jūrų Skautija, suplau- įas' „Maple r^a?e;.N-*L’ /* 
kusi į Jubiliejinę stovyklą.; Šernas. Ehzabeth, N.J., 
atžyminčią 45-rius veiklos Lukauskas, Methuen, 
metus, sveikina lietuvių laik-, ^ass” Kupčinskas, Det- 
raštį Keleivį, linkėdama ir
toliau vesti skaitytojus Lie-į 
tuvos keliu.“

Pasirašė L.J.S. Jubilieji
nės stovyklos viršininkas ir 
Spaudos-informacijos vedė
ja v. s. Z. Juškevičienė.

’ Grįžo Rita Ausiejūtė

Iš Prancūzijos grįžo Bos
tono Dramos Sambūrio na
rė Rita Ausiejūtė. Ji ten pra
leido savo atostogas, studi- 
jiiodama kalbą ir susipažin- 
dama su krašto įdomybėmis.

Dramos sambūris dabar 
jau ruošiasi būsimoms išvy
koms. Rugsėjo 23 d. jis vai
dina „Nuodėmingą angelą“ 
Philadelphijoje, rugsėjo 24 
d. Elizabethe, o spalio 8 d. 
New Yorke.

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

Rugsėjo 10 d. So. Bosto
no Lietuvių Pik Dr-jos ilga
mečių narių pagerbimas sa
vo namų salėje.

• ♦ •

roit. Mich., F. Zavist, Chica
go. Ilk. W. Grigas. Miami, 
Fla.. J. Račius, Los Angeles. 
Cal., F. Urban, Providence. 
R.I., A. AVhitman, Portland. 
Ore.. V. Tumėnas, Hinsdale. 
Uk. M. Petrauskas. Dorches- 
ter. Mass.. S.

MA<SS..
Detroit. Mich.. W. Shenron. 
PhPa.. Pa.. A. Skbka. Brid- 
^eport. Conn.. K. Zaganevi- 
čius. Pn=ton. Mass.. T.. Ki- 
mont Ha^aman, N.Y.. A. 
Masalskv. Bavonne. N.J.. K. 
Smilei. Melrose Park. Ilk. 
J. Mockus, New Era, Mich.. 
T. Fm’^erg. Chicago, Ilk. S. 
Kadžiulis. Hamilton, Cana
da. K. Rahačiauskas. Am- 
eterdam. Nv.. J. Judeikis.

tarnautojų (prie jų priside
da muzikai, aktoriai) iš vi
so pasaulio susitiko kartu 
tarptautinėje konferencijo
je. Konferencija vyko Spau
dos rūmuose Briusely, Bel
gijoje. Šią konferenciją su
šaukė Laisvųjų Darbo Uni
jų Tarptautinė Konfederaci
ja. Konferenciją atidarė šios 
konfederacijos gen. sekreto- 
rius Omar Becu. Buvo įs

igenąs. Dor- (,-jnktag nuolatinis sekretori- 
J. Tumas

1

atas, ir Britanijos atstovas Į| 
Leslie Littlewood buvo iš
rinktas naujojo artistų inter
nacionalo prezidentu. Šiam 
internacionalui priklauso 
632,000 narių iš 32 darbo u- 
nijų 18-koje valstybių.

Nauja tarptautinė organi
zacija apjungia dirbančius 
kino teatruose, filmų gamy
boje, radijo ir televizijos 
darbuotojus, taip pat mažo
sios scenos aktorius, muzi
kantus, sceenos darbininkus

Mokėkite grynais ir taupykite!

FUEL OIL
$14.90 už 100 galionų 
Veltui dalys

Alyvos degiklis ir kontrolė

Veltui taisymas
Patarnaujama 24 valandas per parą

BI - RITE FUEL CO.
152 Harvard Street 

Brookline, Mass. 02146 

Telefonas

232-4110
po 5 vai. popiet

734-3900

Rugsėjo 17 d. Lietuvių 
Bendruomenės rengiama 
Tautos šventės programa 
So. Bostono Lietuvių Pik D- 
jos III aukšto salėje.

j Yonkers. N.Y.. A. Masiulis. 
į S’mone. Canada. M. Ginei-! *r ^Įtą peisonalą 
fiopp. Dorchester. ^ass.. ir
W Zakarauskas, Elizabeth,
N.T.

Po 50 centu aukoio:
A. Luckus, W. Hartford,

Conn., S. Tatarūnas. Hud- 
son. Mass.. J. Kairys. Toron
to, Canada. S. Kirstukas. To
ronto, Canada, S. Weaver,
Bridgeport, Conn., A. Paza-

Šio internacionalo tikslas 
užtikrinti geras darbo sąly-1 
gas dirbantiesiems šiose me
no įstaigose, be to, nustatyti 
konsultacijai ir deryboms 
vesti su kitomis tarptautinė
mis organizacijomis dėsnius, 
siekiant išsikovoti geresnius 
atlyginimus ir kt.

Tačiau komunistinio blo
ko Europos valstybėse. į-

GERIAUSIAI PAILSĖSjTE'RER $AVO ATOSTOGAS 
CAPE COD — OSTERV5lLE 

KURORTE PRIE ATV4RO-ATLANKO JUROS PLIAŽO
GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ ,VASARVIETĖS VILOJE

87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass.
Tel. (Area 6t7) 4Žk-$J25

•Vila Audronė .yra apsupta di4&ėqppušų, beržų ir kitų 
dekoratyvinių medžių parko. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažasI •

(7 minutės pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas. ’ ‘ i ► /i i Z /

Atidaroma vakarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki 
iUGSĖJO 15 D. ir jau DABAR pęiinjami užsakymai.

Kreiptis: DR. ED. JANSQNA$E15 ROSEDALE ST.,
BOSTON, MASS. 02124. TEL. 28S-5&99, o po BIRŽELIO 
18 D. tiesiai į vilą AUDRONĖ —,,CAPE COD, MASS., 
MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuose paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą. •>, r

• ♦ • .

Spalio 1 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos III aukš
to salėje Balfo metinis ban-i 
ketas.

• • •
Spalio 22 d. So. Bostono L. 
Piliečių D-jos salėje, III 
aukšte. Petro Viščinio vado
vaujamos Lietuvių Radijo
Valandos parengimas.

• * *
Lapkričio 26 d. ivyks So. 

Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos 
metinis ”šurum-burum“ sa
vo patalpose. Bus traukiami 
laimėjimo bilietai ir išdali
namos Elevatoriaus Fondo 
dovanos.

• • •
Gruodžio 10 d. 3 vai. po 

pietų Jordan Hali kompozi
toriaus Jeronimo Kačinsko 
kūrinių jubiliejinis koncer
tas.

MAIKIO IR TĖVO 

KRAITIS

Po 1 dolerį aukojo:
Ida Kopp, Springfield, 

III., P. Kabuosienė, Morgen- 
town, W. Va., P. Brass, Ha
milton, Canada, K. Minca. 
Cleveland, Ohio, J. Pasing, 
Montana, A. Garbas. Toron
to, Canada, A. Pamataitis, 
Port Colborne, Canada, J. 
Pečiulis, Cleveland, Ohio, P. 
Leimonas, Laondale. Cal.. 
G. Janeckas. Sheboygan 
Wisc., W. Dunaitis. Detroit 
Mich., G. Rupšys, Amster- 
dam, N.Y., V. Stasius. Det
roit, Mich., K. šapamis, 
Dracut, Mass., P. Daunaras 
Gulfoort, Fla.. J. Bliūdžiu* 
Millburv. Mass.. J. Gudelis 
Roslindale. Mass.. P. Stro- 
Ivb. Brooklvn. N.Y.. P. Viz- 
pfrda, W*»stburv, PI.. J 
Rudrvs Toronto, Canada 
Ten Smilei* Detroit Mich.. 
F Pimdis. Codville. N.T.. A. 
Cross, Woodstown. N.J.. S. 
Knasas, Chicago, III., A. Da-

ras. Barre Plain. Mass., J. į skaitant ir pavergtąją Lietu
vą, darbininkai ir tarnauto
jai neturi laisvų profesinių 
organizacijų, ginančių jų 
reikalus, nes sovietinėm pro
fesinėm sąjungom terūpi 
tik vyriausiojo darbdavio- 
valdžios interesai ir produk- 

j cijos didinimas išnaudojant 
darbininką. Ten už dirban
čiuosius tegalvoja tik kom
partijos vadovybė. Paverg
tųjų kraštų (įarbininkai gali 
tik su pasiilgimu žiūrėti į 
laisvojo pasaulio tarptauti
nes ar tautines darbininkui 
organizacijas. Jiem nepriei
nama ir ši tąrptautinė teat
ralų unija.

Pranas Fabius

MarkeHūnas. So. Boston. 
Mass., J. Jasinskas. Chicago. 
III.

Nuoširdžiai dėkinga vi
siems

Keleivio administracija

AUSTRALIJA

Knygų vajaus reikalu

Brangu tautiečiai, turin
tieji atliekamų, jau niekeno 
neskaitomų lietuviškų ir sve
timomis kalbomis išleistų li
tuanistinių knygų, žurnalų 
bei laikraščių, maloniai pra
šomi visa tai paaukoti Aust
ralijos Lietuvių Bendruome
nės Latrobe Vallev seniūni- 
ios steigiamos bibliotekos 
fondui.

Palėpėse, namų užkam
piuose bei rūsiuose užsigulė
jusios knygos tėra tik dulkes 
veisiantis balastas, o jos. su
rinktos į atitinkamą joms 
vietą, aptvarkytos ir sukata
loguotos, tokiai kaip Latro
be Vallev plačiai išsimėčiu
siai kitataučių tarpe lietuvių 
kolonijai, esančiai toli nuo 
didesnių lietuviškų šio kraš
to organizaciniu centrų, bū
tu didelis lietuviškosios dva
sios žodžio turtas, būtinas 
lietuvybės išlaikymui ir sėk
mingesnei kultūrinei veiklai 
įvairiatautėje ateivijos jūro
je.

Aktualesni anglų kalba 
lituanistiniai leidiniai numa
tomi paaukoti vietos austra
lų bibliotekoms, kur jie savo 
keliu vykdytu Lietuvos ir 
lietuvio išeivio kultūrinę 
propagandą.

Knvgos renkamos prie 
jau čia turimos bibliotekos 
užuomazgos. Adresas:

Mr. F. Sodaitis,
3 Jennifer St. 

Morwell, Victoria, 380, 
Australija

Tikėdamasis brangių tau
tiečių pritarimo.

F. Sodaitis,
ALB Latrobe Valley šen.

VEDYBOS
Esu rimtas 48 metų vyras, tu

rįs nuosavus namus Floridoje. 
Noriu susipažinti su tinkamo 
amžiaus moterimi, kuri mėgsta 
šeimyninį gyvenimą ir norėtų 
nuolatos gyventi Floridoje.

Rimtus siūlymus siųsti:
P.O. Boz 3382 
Miami, Fla. 33101

(35)

Vedybų tikslu ieškau susipa
žinti lietuvio 40-50 metų amž. 
Esu panelė, aukšto ūgio, laiba, 
šviesi. Gimusi 1926 m. balandžio 
23 d. Skaitau ir rašau lietuviš
kai. Subrendusi baigiau slavų 
kalbomis 7 klases .gimnazijos. 
Gerai pažįstu Sibirą. Noriu gy
venti JAV arba Kanadoje.

Prašau, įrašykite savo gimi
mo datą pirmame laiške, o ant 
kampučio voko pažymėkite: dėl 
Anelės.

Laikinas
resna:

susirašinėjimo ad-

P.O.Box 1722. 
New York, N.Y. 
U. S. A.

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modemą sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj* lab?’ daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $5.50.

N.L. dabar pradeda duoti pranešimus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuvių Dieną.

A d r esąs:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalie—Montreal,

JIB VARTODAMAS NEBUSI 14EI PLIKAS NEI ŽILAS

JIB. vartojo 16 savaičių, pūšį* * įdėtų, vienerius metus. 
J. Gryszewskio paveikslai paroda, kad JLB. vaistai ATAUGI
NA PLAUKUS, išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko 
pbukų slinkimą, atgauna natūralią plaukų spalvą MOTERIM 
ir VYRAM, 100 proc. garantuotai.

JIB. 8 Oz. 16 savaičių vartojimui $5.50, arba COD.
Užsakymus su Money Orderiu siųskite tuojau.

JIB LABORATORIJA. 1437 So«.49th, Av«„ Cicero. I1L 60650

SLA
SVSIVtENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

VYKSTANTIEMS Į EXP0

Pigiai išnuomojami 4 kam
bariai Montrealio parodos lan
kytojams — 8424 Govin Blvd. 
East. Montreal.

Teirautis telefonu 721-0003.
(36)

Išnuomojami kambariai Mont- 
į realyje parodos lankytojams ir 
vasarnamis pušyne 5-kiem žmo-
nėm 35 mylios nuo Montrealio. 

Rašyti: 337 — Oth Avė. U
§alle. Montreal arba skambinti 

’mkare: 336-0031.
(35)

10017.

Išrašykite 
KELEIVI 

savo draugam

Gera
dovana
Kai rengiatės duoti kokią 

! dovaną angliškai kalban
tiems, nepamirškite, kad ge
riausia dovana yra knyga, 
štai čia kelios lietuvių rašy
tojų parašytos ir į anglų 
kalbą išverstos knygos, ku
rios labai tinka dovanoms:

GREITA PAGALBA

“Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.00.

“The Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė-

gaw4 pagalbą.
.Vaistai, karte tano ilgai ba

ldami, nuo reumatizmo, rankų, i - x 19a „«i tąoekojų nutirpino ir skaudėjimo ve*'» p# •’ *aina $3-95. 
jan yra.

Tuojau siųsk šį skelbimą ir
savo vardą sa antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS 
North Ha, PA Boa 9112 
Nemarfc 4. New

Imkit ir skaitykit 

Kipre Bielinio

TERORO IR VERGIJOS

“Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas, M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir I šeinius), 
209 psl., kaina $4.95.

“House Upon the SandM 
(Jurgio Gliaudos), 188 psl., 
kaina $3.95.

“The Ordeal of Assad Pa
ika“ (I. šeiniaus), 61 psl-, 
kaina $2.00.

“The Maker of Gods“, 
Ten Lithuanian Stories, pa
rašė Stepas Zoborskas, 131

IMPERIJA SOVIETŲ | psl.. kaina $3.00.

RUSIJA Vytautas the Great Grand
Joje smulkiai aprašyta įthl^nia į[?r‘ J?*

bolševikinio teroro sistema, £*.*'
tos vergų stovyklos, kuriose į*'"a wUhaw
kentėjo ir žuvo mūsų k,eto“
broliai, seserys, giminės ir Visos šios knygos yra gra-

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

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą irt Ilge je 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 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomųjų Apdraudą — Eit. 
dowment Insurance, kad' jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms'ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai plgfą TERM 

apdraudą: ui $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariam*. UJž$,1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.Q0į, metus

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

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

draugai. Knygos kaina — 
75 centai.

žiai įrištos.

Svaibios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

Atsiminimai ir mintys, i-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių Vardynu, kaina $5.00 
Perkant abi dalis kaina tftr ................$6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstyttią santvarkos bruo
žai, 176 psl., kaina • ••••• • • •••••••• •••••••• •••• • • 00
Prof. P. Pakarklio Senasią Prūsų teisynas, 31 psl... 50 cnt 
Čic&gietės įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj
95 puslapiai, kaina............................ .....................................$1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina ................................................................. $1.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau
buvo $6.00. o dabar tik........................................................$2.00
Dan Kui \ičio Magiškuoju kišimu į Vilnių, 330 pusla
pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina.......... .. $3.00
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Vietines žinios
KAM REIKALINGA 

PASKOLA?

Ii Kazimiero Pratapo pa

• . I

Lankėsi A. Česnavičius

Sargas
70-ties butų naujam namui

----- io j -i i - - Bostone, Mass., reikalingas ve-Piucio-8 d. susilaukė senuos d r„.
padidėjimo: gimė dukryte. kaltapB mus, dažyti, va-
kuną pavadino Danute-Ma- Iyti ir kt> Duodamas aaajas 
rija. Tuo būdu jaunieji Jur- $155 vertfc butas ir iki-’ $400 
gelevičiai dabar augina gra- per mėnesį algos.
žią poielę — sūnelį ii dūk-. Gyvenimo aprašymą su reko- 

mendarijomis siųsti 334 Har
Sveikiname naujagimę ir 

jos tėvelius ir. aišku, mūsų 
mielą bendradarbį Stasį (
Griežę-Jurgelevičių. kuris; 
ne mažiau už tėvus džiau-i 
giasi sulaukę jau penkto sa
vo giminės atžalyno daigo.

Padidėjo Jurgelevičių i 
seimą i

Marija ir Algimantas
likimo duodamos paskolos Griežės-Jurgelevičiai rug
lietuviams studentams iš 
Massachusetts valstijos, lan* 
kantiems 3-čią ar 4-tą se-kultūros klubo pirmininkė

Irena Treinienė — j Mus aplankė’ Adomaime,tr>-
Paskolos duodamosPagal susidariusi paprotį. Česnavičius iš Floridos. Se- 

naują Bostono Kultūros nas Keleivio skaitytojas A.

ma
žais nuošimčiais.

Kreiptis į Mr. Raymond 
Dodds, 532 Broadway, So.į 
Boston. Mass. Telefonas — 
AN 8-6000.

(Sk)

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 
ĮVAIRIAUSIAS dovanas

siunčia betarpiškai

IS BOSTONO | LIETUVĄ 

ir kitus Rusijos okupuotus

Klubo pirmininką parenka esnavicius seniau yra gy- 
praeitais metais tas narei- yenęs Brocktone, todėl jis 
gas ėjęs pirmininkas. ėĮa turi nemažai ne tik pa-

Praėjusiųjų metų pirmi- žistamų bei draugų, bet 
ninkė Beatričė Kerbelienė Bostone gyvena net jo ke- 
mums praneša, kad kito se- ^os dukterys.
zono pirmininke pasirinko 
Ireną Treinienę. Vėliau nau
jas pirmininkas sudaro nau- Viešnia iš Argentinos 
ją vaidybą. i

Tuo būdu jau antrus me- Magdalena Lapinskaitė-į Enciklopedijos leidykla ren 
tus šiam klubui vadovaus Likiene atskrido į Bostoną! giasi išleisti 6 tomų lietuviš- 
moteris. Pas savo seserį ir svainį Va-j ką enciklopediją anglų kai

< lę ir Juozą šniuolius. gyy. i ba> Tai būtų tikras šaltinis 
Nauja daktarė Dorchestery. ir atvežė iš- visiems kitataučiams ir jau

_ . TA - i- brolio ir Brolienės Lapinskų! nebemokantiems lietuviškai
Egle I.araijonaityte-Peili-. ;r draugų Elzbietos. Juozo,! lietuviu kilmės žmonėms, 

n si pavasari Bostono l m-; Adolfo ir A]bert0 Baltušiu Į ieškantiems žinių apie Lie- 
tuvą.

Enciklopediją redaguoja 
S. Sužiedėlis. Jis. norėda- 

į mas kuo geriau savo darbą 
atlikti, paprašė leidėją įvai
riose vietose sukviesti to ar 
kito dalyko specialistų pasi
tarimus ir juose išsiaiškinti 
įvairius klausimus, kylan
čius tokį leidinį rengiant.

Praeitą ketvirtadienį tok
sai pasitarimas buvo Bosto
ne, o jų dar numatyta New 
Yorke, Philadelphijoj ir kt.

Bet prenumeratorių reika
lingo minimumo dar nėra. 
O nuo jų daugiausia ir pri
klauso, ar ta enciklopedija 
galės išeiti. Tad nedelskime.

m
versitete gavo medicinos gy- brangių dovanų, 
dytojo laipsnį. Nuo liepos 1
d. naujoji daktarė atlieka Šniuoliai džiaugiasi ne tik 
privalomą praktiką St. Eli- malonia viešnia, bet ir at- 
zabeth ligoninėje. ; vežtomis dovanomis.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE
VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ. aujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
lūs patarnavimai vykstantiems į FLORIDĄ.

Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į
svečius savo gimines iš Lietuvos.

VISI PATARN AVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL

DOMO MOKESČIO.

KARTU YRA

•7' -v 
•* -

Angliškoji enciklopedija 

stumiasi pirmyn

Kaip žinoma, Lietuvių

vard St. Apts., Ine., 330 Har- 
vard St., Cambridge, Mass. 
02139--------------------------------------- !

IŠNUOMOJAMA
So. Bostone netoli jūros iš

nuomojamas 4 kambarių butas 
I aukšte, apšildomas gazu. Yra 
šiltas vanduo, vonia ir visi kiti 
įrengimai. Labai patogus senes
nio amžiaus žmonėms.

Teirautis tek 268-7356.
(35)

IŠNUOMOJAMA '
Prieinamomis kainomis išnuo- 

mojanti 2 butai, 3 ir 4 kamba- i 
rių. So. Bostone, netoli pajūrio.

Teirautis nuo 12 iki 1 vai. po
pietų telefonu 268-0528.— - — '■

ATLAS PARCELS CO.m
82 Harrison Street,

Worce*ter, Mass. 01604

Pristatymas greitas ir 
gara ntuotas

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

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

331 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068 

Vedėjas J. Vaičaitis

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietavis GySrtaįM Ir Ckirargaa 
X RAY

534 Brosdmay,
So. Boston, Maaa.

VALANDOS nuo 10 iki 7 p.p. 
Tel. AN 8-2712

VASAROS

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
South Boston. Mass

Vėl nauja lietuviška šeima

Rugpiūčio 19 d. susituokė
Nijolė Vaičaitvtė su Vita
lium Benokraičiu. Vestuvinė 
puota buvo Stonehame,
Mass. Dalyvavo apie 300 
svečių.

Linkime jaunavedžiams 
ilgo ir laimingo gyvenimo.

Manė, kad bombardavo 

Bostoną

Rugpiūčio 16 d. apie 3:20 
vai. popiet beveik pačiame 
Bostono miesto centre pasi
girdo toks sprogimas, kad .... . ,. D .
kai kurie šaldytuvai varta- čiam ivairius siuntinius į Lietu. I teno ) Lietuvą ir kitas Ku»i- 
liojosi, sproginėjo langų ‘ lr kitus RBsik» valdomus jos valdomas sritis-Čia ksl-
stiklai ir kt. Atrodė, kad kri- P|otus! Siuntiniai sudaromi iš bama lietuviškai, patarnau- 

vietinės gamybos medžiagų, ap- jama greitai ir sąžiningai, 
avo, maisto ir pramonės gami- • Siuntiniai nueina greitai ir

Vėliau paaiškėjo kad tą i ni9* Turime vietoje įvairių vie. tvarkingai, 
sąmyšį sukėlė karinis lėk-1 i-Ci. ..Įima ,.uti i«iri.u.
tuvas. peržengęs garso grei-| P"1“’ * k'1’ kl^‘» J*"! .hj importuotų ir virtinė.
čio riba. Tuo metu ore susi-;—» ■».«* «««.-] „edii.„ i, įritu

me maistą, pinigus ir galite už- J • -r -r
šakyti jų gamybos prekes, čia
sumokėsite pinigus, o giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame perį ^**^*^*****^^-^*^**^**1 
tam tikras įstaigas atsikviesti

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

169 Miibury St. 
WORCESTER, MASS. 

TeL SW 8-2868
yra vienintelė oficiali įstai-

Tet. 798-3347 g< Worcestery, kuri siunčia
Tiesiai iš Worcesterio siun- krantiniu* tiesiog iš Worees-

to didelė bomba ar šiaip kur 
įvyko smarkus sprogimą:

daro tokios bangos, kurios 
gali ir silpnesnius namus nu
griauti.

daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

ATOSTOGAS
kviečiame praleisti

C
CAPE C O D’ E

Globė Parcel Service, Ine. MEŠKOJE
IR

Podarogifts skyrius
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir užsa
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų įstaigoje.

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. Tiek kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE- MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.
Įstaiga atdara: kasdien nuo

ketvirtadieniais nuo 
šeštadieniais nuo

Rašyti ar skambinti:

9 vai. iki 5 vai. v.
9 vak iki 7 vai. v.

8 vai. iki 12 vai. dn.

390 Mest Broadway, South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildomas (.oi f'o srovės; 
SILVER BEACH smėlis; lietuviška aplinka ir geras maistas 
suteikia puikias sąlygas pavasaroti bei pailsėti.

SPORTO mėgėjams: sail-fish būriuoti, teniso aikštė ping- 
pong, kroketas.

Vakare TĖVAMS Kvykus, prižiūrimi vaikai.
SEZONĄ pradedame BIRŽELIO mėn. 18 dieną.

Su užsakymu prašome kreiptis:

M. LŪŠYS 88-01 104 St. Richmond Hill, N.Y. Iltis
Tel. (212) 849-1193

I. VEITAS 72 Congress St„ Braintree, Mass. 02183 
Tel. (617) 843-2146

42 BEACH STREET 
MONUMENT BEACH 

CAPE COD, MASS. 02553 
Tel. (617) 759 3251

MEŠKA

' gimines čia pas save į svečius 
į ar nuolatiniam apsigyvenimui. 

Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite.

Vedėjas A. Schyrinski

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adreso:

BRONIS KONTRIM
598 Broad way 

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

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUD0KIUTĖ)

0PT0METRIST1
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektra Prietaisai
; Ittpaatingai taisoma laikrodžiu,' 

žiedas, papaoialus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649 
L*oooooeoooooMooooeoooooooooooeo

M V I VV f I M I

| Dažau ir
► Namus iš lau 

* T 1 važio 11 evinioi

Taisau
lauko ir viduje.

Lipdau popierius ir taisau* 
J viską, ką pataisyti reikia. 

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savia Hill Ava. 
Dorchester, Masu.

TsL CO 5-5854

IV'

Ką tik gavome:
j buvusio JAV atstovo ne- 
! priklausomoje Lietuvoje O- 
1 wen J. C. Norem knygą —
Timeless Lithuania, II-ji lai
da. 399 psl., kaina $4.

Tai labai gera dovana ne
mokantiems lietuviškai, bet domo Varno pieštą Lietuvos

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A-

Televiziją 
ik ir radiją »

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 LSizht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645 

Ossaooaausoaoaaaaaaooaaao

norintiems susipažinti su 
Lietuva.

Varpas Nr. 7, 168 psl., 
daug įdomių straipsnių, kai
na $2.

nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80 cnt.

Veltui
lėliu namelis

pilnas visokių skanėstų

visiems mūsų naujiems pirkėjams 
/

Veltui 24 valandų alyvos burnerio aptarnavimas
' ' • y t- • ’ •• Z ' ; Į

Kasmetinis išvalymas

Alyvos kaina tik 15.9 centų galionas

.Z

FORTŪNA FUEL CO.
487 Washington St., Dorchester, Mass.

GE 6 1204

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 

IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas
MUSTANG • THUNDERBIRD • FALCON • FAIRLANE 

FORD TRVCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL. MASINU VILKIMAS 

KAROSERUOS REMONTŲ DIRBTUVE 
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
Žemiausia kaina

Norėdami talkos perkant naują ar vartotą mašiną su 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės j

LONGINĄ IZBICKĄ 
dienomis: 327-1000

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
ii stoties WLYN, 1360 U- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.* veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. dio-
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

Baltic Floriatg gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad* 
pay, So. Bostone. Telefo* 
nas AN 8-0489. Ten gauna* 
mas ir Keleivis.

■i

f i

vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

Z’- -

Ę" The Apothecary.
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistas, iftpildome gydytojų ra 
eaptua ir turima viaua gatavus vaistus. Mm-

M trik vaistų — eikit | Hetuviiką raiatiat 

Sav. Basanuel L. Rosaogard, B. Bag. Pharm.

•88 8 W. Braadnay, tarp B ir F gatvių, SO. BOSTON.

VMM. AM M*M 4<*n|a* 
N w * TCk U ( nL iraUdMm Ir

AJ.NAMAKSr i
Real Eitute A Insurance ;

321 County Club Rd« 
Newton Centre, Mass. 02159

Tek 332-2645

Flood Sąuare M 
Hardivare Co.

SeririaitM N. J. ALEKNA
SSS KAST BROAOWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN S-4141

Beajamtn Moon Dažai 
Paptaroa Sienoms

Stiklu Langams 
rtikmenya narnami

Beftnenya plombariams 
Vtokte


