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Sovietų Sąjunga rugpiūčio 20 d. ’ 
užėmė Čekoslovakiją

200,000 sovietų ir jų satelitų karių. Suimti čekų vadai. 
Visas pa Saulis smerkia sovietus. Visa tauta prieš įsiver
žėlius. Prez. Svoboda Derasi Maskvoje. Nieko gero dery
bos čekams nežada.

Paskutiniame numery ra- nesurado norinčių būti išda
rėme, kad Maskva nesiryžo vikais. Ten tebeveikia senas
Čekoslovakijos užimti, kad 
tų valstybių santykiuos bai
gėsi antras dramos veiks
mas ir nežinia, kiek tęsis 
trečiasis.

valstybinis aparatas. Čekų 
vieringumą ir organizuotu
mą liudija šitokie faktai.

Radijo stotis užėmė oku-
t» • j .. v x i pantas, bet slaptos stotys Pasirodo, jis buvo tium- f., - F /pas, nes jau -ugpiūčio 20 d? ‘,k3llai "formuoja męnto- 

naktį 200,000 Sovietų Są- J“s’ " okuPantas “gal. jų 
jungos. Rytų Vokietijos, S L
Lenkijos, Vengrijos ir Bul-' įvyko partijos suvažiavi- 
garijos kariuomenės jžygia- mas, kuriame dalyvavo net 
vo į Čekoslovakiją. Jau su-1 1-200 atstovų. Jis išrinko 
imti čekų vadai — Dubček,: centro komitetą ir prezidiu- 
Čemik ir kiti. Visas pašau- mą, aišku, pašalinęs visus 
lis tuo Maskvos žygiu yra Maskvos pasekėjus. Suva- 
pasipiktinęs. Jį smerkia net Į žiavimas buvo dideliame 
Jugoslavijos ir Romunijos! fabrike, atstovai suėjo j jj 
komunistinės vyriausybės, vakarinės ^mainos metu. 
Italijos ir Prancūzijos ko- aprūpinti darbininkų pažy- 
munistų partijos — pačios mėjimais. Fabriko policija

Sovietų tankai Čekoslovakijos sostinės gatvėse ši invazija sujaudino visą pasaulj ir J. Tautas.

Demokratų konvenciją saugo 
tūkstančiai karių

Respublikonai jau turi kandidatą į prezidentus. De
mokratai jį dabar renka Chicagoje. Konvenciją saugoja 
vielų tvora, kariai. Didelis nuomonių skirtumas. Daug 
kandidatų.

didžiausios laisvajame pa
sauly. Tik mūsų komunistė
liai iš Laisvės, kaip visuo-

buvo pasimošusi ginklu gin 
tis nuo okupantų. Tokie da
lykai jvyko gausios okupan

met, laikosi Maskvos sker- tŲ kariuomenės panosėje. O
no, todėl ir šiuo atveju kar
toja Maskvos šlykštų melą. 
kad Sovietų Sąjungos ir ki
tų kariuomenė įžygiavo pa
čių čekų prašoma.

Bet tą šlykštų melą pa
neigė ne tik JAV ambasado
rius Jungtinių Tautų Saugu-

tas tegalima tik tada, kai vi
si gyventojai yra vienodai 
nusiteikę spirtis prieš paver
gėją.

Į Maskvą atvykusį prez. 
Svobodą sutiko labai iškil
mingai. Trys "didieji“ —

mo Taryboje, bet ir pats če- Brežnev. Podgomvj ir Ko-
koslovakijos užsienių reika
lų ministras, patvirtinda
mas. kad nei valdžia, nei 
kuri kita įstaiga tos pagal
bos neprašė.

Visa čekų tauta yra prieš 
įsiveržėlius. Okupantai ne
suranda išdaviko, kuris ap
siimtų sudaryti valdžią. Tas 
juos labai erzina ir verčia 
dar tarus su senosios val
džios atstovais.

Maskvoje yra pats prezi
dentas gen. Svoboda su ke
liais nariais ir jau kelinta 
diena tariasi su okupantais

Dėl Darbo dienos šventės kitas 
numeris išeis vieną dieną vėliau!

soje Čekoslovakijoje buvo 
paskelbtas vienos valandos 
generalinis streikas, kuris 
pademonstravo okupantams 
čekų vieningą nusistatymą.

* * * r***v**********«*********i*****************v******e*s
Dalis Čekoslovakijos vy

riausybės yra pabėgusi i už
sienį. Jugoslavijoje yra mi- Vlikas ir Altas 
nistro pirm. pavaduotojas .
Sik. planavimo ministras Smerkia SOlieillS

sygm — net jį išbučiavo. 
Reikia pastebėti, kad Svo
boda karo metu vadovavo 
čekų daliniams raudonojoj 
armijoj ir yra apdovanotas 
karo didvyrio vardu, bet jis 
yra nuoširdus Dubčiko pra
dėtų reformų šalininkas ir 
griežtas okupacijos prieši
ninkas.

Prisimintina, kad 1940 m. 
Maskvoj tia^p pat iškilmin
gai buvo sutikti tuomeninis 
Lietuvos ministras pirm. A.j 
Merkys ir užsienio reikalų 
min. J. Urbšys, kai Sovietų

Popiežius Paulius VI lan
kėsi Kolumbijoj eucharisti
niame kongrese. Jj sutiko di-

Vlasak ir kontrolės pirm. , T. T- džiulės minios žmonių. Savo
*1 tt* * * * ’ VIiau?ia> Lie<U\Os Is— lcalboi reikalavo reformųGaspank. L zsieny yra ir uz- , . . T- . . aaiooj remaiavo rerormų.

. F _T . laisvinimo Komitetas persienių reikalų ministras Ha- v• .- ♦ i * ________________________• i t • k -ii •• - Eita pasiuntė telegramas - ■ ■ — ■ ■ — - ■ - ■ -jek. Jei bus reikalo, lie za-; T.<- i - •• ? ...Prancūzijos, Anglijos 
į ir Vokietijos telegramų ir,
1 spaudos agentūroms ir di- W

i - : džiajai JAV spaudai, kurio- M•'Maskvos žygi pasmerkė ir . , , c "Tn, o , se primenama, kad sovietu < 1JT Saugumo Taryba, nors c T - ‘i - I••c? -.o- Sąjunga azsrrobe Lietuva, j * « AJpLolrjoje Sovietų Sąjungos atsto- T . .. Z.
vas Malik melavo, kaip tik,. 1 j'. T. , - e »n i kiamas sovietu eleresvs Ce- . Oišmanė. Is lo Saugumo Ta- . » -

da užsieny sudaryti ir vy
riausybę.

rybos narių jį ištikimai pa
laikė tik Vengrijos atstovas. 
Nutarimą, aišku. Sovietų Są
junga vetavo.

Ten yra ir Dubček su minist- Sąjunga jau buvo pasiryžusi
ru pirmininku Čemiku (šie 
abu yra suimti ir į posėdžius 
Kremliuje iš kažkur atveža
mi).

Kol kas niekas tikrai ne
žino. ko Maskva reikalauja. 
Spėjama, kad gali būti leis-

Lietuvą pasigrobti.

Čekų kariuomenei buvo į- 
sakyta nesipriešinti, gyven
tojai buvo raginami ramiai 
laikytis, bet žmonių aukų 
jau vra, lik dar nežinomas

koslovakijoie ir reiškiamas 
solidarumas su Čekoslovaki
jos tauta.

Vliko pirmininkas dr. K.
Valiūnas pasiuntė telegramą:

JAV ambasadorius Sau- Jungtinių Tautų ger.erali- 
gumo Taryboje komunizmą n^am sekretoriui I Thant,; 
palygino su grybais. Kaip) kad *JT pasmerktų agresiją
grybai sutyžta saulėje, taip' Pfics Čekoslovakiją, primi-; Krašto apsaugos sekretorius 
ir komunizmas griūva, lais- ^ęs, kao tai via sovietinės Clark Clifford sako, kad visiš 
vės saulei pašildžius. Jis So- agresijos. metais pra- kas š. Vietnamo bombardavimo
vietų S-gos atstovui Malikui dėtos prieš Lietuva. Latviją sustabdymas negalimas be ga 
pasakė, kad Maskva gali pa- ’r Estija, tąsa. Telegramoje rantijos. kad toks veiksmas ne
šalinti Čekoslovakijos vai- reikalaujama. kad -JT pri- grės amerikiečiu karių gyvybėm 
džią, gali pasodinti savus yerstų sovietus pasitraukti ,

iš visų jų okupuotų kraštų 
Europoje.

ta pasilikti visai senajai vai-! jų tikras skaičius. Mat, če
kai kai kur apšaudo ar už
dega sovieti; tankus ir šar
vuotus sunkvežimius, įvyks
ta spontanišku susirėmimų. 

♦ ♦ ♦

Rumunija ir Jugoslavija

džiai ar ją papildžius Mask
vai ištikimais asmenimis, ži
noma, su sąlyga, kad ta val
džia neskubėtų eiti laisvini
mo kryptimi ar nuo tos lais
vės politikos atsisakytų, ir 
tada įžygiavusi kariuomenei susirūpinusios, kad Maskva
bus atitraukta, bet pasiliks 
jos dalis neva sienai su Va
karų Vokietija saugoti.

ir jų nepultų ginklu, nes žo
džiu jos yra visaip dergia
mos, kaltinamos, kad palai

Ar prez. Svoboda sutiks, ko čeku avantiūristus ir pa
su tokiomis ar panašiomis'deda Čekoslovakijos socia- 
są lygom! 3, šiandien nežinia, listų priešams. Todėl jos
Nespėliosime ir ateities įvy
kių.

Sovietu Sąjunga Čekoslo-

mobilizuojasi ir sako, kad 
ginsis nuo bet ko, kas tiktai 
mėgins kėsintis į jų nepri
klausomybę.

žmones, bet kaip ilgai jis 
mano šitaip išsilaikyti.

”Per amžius kartkartėmis 
tironai mėgino užmušti lais-j ba pasiuntė panašias tele- 
vę. Jie mėgino išsklaidyti gramas pr zidentui Johnso- 
laisvės troškimą, bet patys nui. va’stvnės sekretoriui 
buvo nugalėti“, sakė BallJ Ruskui ir JAV ambasado- 
Jo žodžiais. Maskvos žygis riui Jungtinėse Tautose Bal- 
yra jai pačiai žalingas. Ne- lui. 
abejotina, kad dabartinės j 
Maskvos valdžios žygis jos
įpėdinių bus taip pat iv;er;,4įmcn„s į Son>/M 
tintas, kaip buvo įvertinti ‘
ir Stalino žiaurūs veiksmai, langus

Čekai pakeitė net sodžių' Sovietu n jų satelitu ka- 
vardus ir krypčių ženklus,.riuomenei -Jveržus i Čeko- 

. kad okupantu "kariai negalė-į Slovakiją. Tarvžiuje. Romo- 
tų greitai įvykdyti jiems je- BonnoLondone ir ki- 
duotų uždavinių. į tuose Europos centruose į-

• ♦ ♦ * į vyko prieš sovietus nukreip
tų demone acijų, akmeni-

Ameriko- Lietuviu Tarv-

Buvęs Graikijos karininkas Ge
orge Panaghoulias suimtas ir 
kaltinamas mėginęs nužudyti

vakiją užėmė, bet dar jos
nevaldo, ne^ kaip minėta, j Kaip protesto ženklas, vi- kų krizės aptarti.

Respubiikonų partija jau Jonas Kardelis dar 
šio mėnesio pradžioje kan
didatu į prezidentus išrinko nepdSVeiko 
Richarą Nixoną. Eisenhove- T. .
rio laikais buvusį viceprezi- Lietuvių spaudos vetera- 
dentą, o į viceprezidentus nas klausomos I letu- 
Marylando gubernatorių v.os (Monrealy) redakto- 
Spirą Agnew. ‘, nVs JoKas Kardelis po sėk-

i mmgos operacijos gavo viso
Demokratai į konvenciją raymen4 uždegimą,

susirinko pjnnadienį. Jie todėl gal dar menesi bus
posėdžiauja Chicagos tarp- Pnnstas P™ lo™s* įovoJe 
tautiniame amfiteatre. pir.'ir savo laikrastj redagu^ 
mą kartą jų konvencija susi- n®&ales dalyvauti ir
rinko tokiomis nepalankio- Pasaulio LB seime. Ten jis 
mis sąlygomis. Dėl elektrikų ^uvo net outar imu komisi- 
streiko konvencijos patai- (^on numatytas. 
pos negalėjo būti aprūpin-j
tos susisiekimo priemonem ’*************^'^^*“ 
taip, kaip šiandien galima; Rugpiūčio 21 d. keli iim. 
ir reikalaujama. Taksių ui tautu aUt
streikas taip pat varžys de- . demomtravo jungtinių Tau- 
le^atUS 1 tų aikštėje, reikalaudami JT

Kadangi,au seniai buvo ijoje da|yvavo ir
žinoma kad negrai ir prezi-; j j Amerikiečių už 
dento .Vietnamo politikos uu Jr j j wiali„, 
priešininkai ruošiasi dide- , atrtoyai. ’ 
lems demonstracijoms, ku-!
rios gali virsti riaušėmis, to
dėl vietos valdžia ėmėsi ne
paprastų apsaugos priemo
nių., mobilizuodama, be di
delio skaičiaus policijos, ke-
lis tūkstančius karių kan- 
vencijai saugoti ir galimoms 
riaušėms numalšinti. Be to. 
konvencijos patalpos ap
tvertos 7 pėdų aukščio sgyg- 
liuotų vielų tvora, turintieji 
teisę į konvencijos patalpas 
įeiti dalyviai aprūpinti kiek
vieną dieną kitokiais ženk
leliais. elektroniniai apara
tai patikrina, ar įeinantis tu
ri tokį ženklelį.

Pačioje konvencijoje reiš
kiasi dideli nuomonių skir
tumai dėl platformos, net ir 
kaikurių delegacijų teisių.
Yra valstijų, iš kurių atvyko jesse M. Nnruh atvyko į demo- 
po dvi delegacijas: vienoje; kratų konvenciją kaip didžiaa- 
tik vieni baltieji, o antroje lsjo neapsisprendusiu bloko va- 
yra vienų ir kitų. Iš kaikurių das> Jig vra Kalifornijos 174 as-

Į Čekoslovakiją įžygiavo 
dar dvi divizijos. Slaptasis 
čekų radijas praneša, kad 
ten padėtis labai įtempta.

valstijų yra skundų, kad de
legacijos šališkai paskirtos.

Rašant šiuos žodžius, dar 
nėra aišku, kas trečiadienį 
ar vėliau bus išrinktas kan
didatu į prezidentus. Kandi
datu yra daug: Humphrey, 
McCarthy. šen. McGovern. 
Tie jau patys pasiskelbė. 
Be jų. kvla balsų siūlyti šen. 
Edwardą Kennedy. nors tas 
yra pareiškęs, kad nekan
didatuos ir net į konvenciją 
nevažiuosiąs.

Atrodo, kad stipriausias 
kandidatas yra Humphrey. 
bet ir jo laimes barometras 
dar labai svyruoja. Vėliau-

menu delegacijos vadas.

Hauajų senai iul Daniel
I Maskvą iššaukti ir sate- kiaušiniais ir kt. apmė- ministrą pirmininką Papadopn-' šia ketvirtadienį bus aiškus k. Inouye teko būti laikiniu de

litinių valstybių atstovai če- tytos jų atstovybės, sudegin- •<»»»*• Be jo. suimta dar 12 as. ir demokratų kandidatas į mokratų konvencijos pirminin
menu. prezidentus.
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Darbo diena
Ateinanti pirmadieni vėl švęsime Darbo šventę. Jos 

pradžia siekia 1882 metų. Tada darbininkų padėtis buvo 
labai bloga — maži atlyginimai, ilgos darbo valandos, 
baisios darbo sąlygos. Jų organizacijos tebuvo dar labai 
silpnos.

Tada veikusi Darbo riterių organizacija gegužės 8 d. 
New Yorke surengė didelę demonstraciją, kurios šūkis 
buvo — 8 valandų darbo diena! Minėtos organizacijos 
jaunas veikėjas McGuire iškėlė minti, kad reikia skilti 
vieną dieną darbui ir darbininkui pagerbti. Ta mintis 
prigijo. Tokia diena buvo paskelbta rugsėjo pirmasis pir
madienis.

Žinoma, pradžioje ji tebuvo savanoriška darbininku 
šventė. Darbdaviai už tos dienos šventimą savo darbinin- 
kus bausdavo, atleisdavo juos iš darbo. Bet jau 1887 m. 
Oregono valstija tą dieną pripažino privaloma švente. 
Oregono pavyzdžiu pasekė Nevv Yorko. Massachusetts 
ir New Jersey valstijos, o 1894 m. kongreso nutarimu 
rugsėjo pirmasis pirmadienis tapo visame krašte Darbe 
dienos švente.

Šiandien šio krašto darbininku padėtis yra daug ge
resnė. Kas laimėta, laimėta atkaklia darbininkų kova. 
Bet ir šiandien darbo žmogus yra kapitalistų išnaudoja
mas, ir šiandien gyvenimo sunkumai stengiamasi suversti 
ant darbininkų pečių, todėl ir šiandien kova dėl geresniu 
darbo sąlygų yra tęsiama.

Ir šiemet, švęsdami Darbo dienos šventę, darbo žmo
nės prisimins savo pirmtakūnų sunkias kovas dėl geresnės 
ateities, reikš jiems dėkingumą už jų iškovotus vaisius, 
kuriais dabar naudojamasi, ir ryšis ateities laimėjimams. 
O tų laimėjimų siekiant, šioje kovoje turi būti aktingas 
ir šiame krašte gyvenantis lietuvis darbo žmogus.

KELEIVIS, SO. BOSTON

na

Kairėje demokratų partijos pirmininkas John M. Bailey. kuris pradėjo partijos konvenciją Chi
cagoje. Dešinėje James Farley. buvęs pirminin kas 1932-40 metais.

Kas kitur rašoma
KAIP MINI SUKAKTI 

KAIMYNAI

FRONTININKAI NORI 

PAIMTI PLB VALDŽIĄ

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

x NA,
Skerdikai lauk, mes norime laisves

prof. Y. Marijošius, solistai 
—S. Baras, D. Stankaitytė 
ir J. Vaznelis. Čiurlionio 
ansamblis su dirigentu A.
Mikulskiu ir kanklių orkest
ras, vadovaujamas O. Mi
kulskienės.

Literatūros vakaras ir lie- Budreckis Tėviškės Darbininkas rugpiūčio 21
tuvių kamerinės muzikos žiburiuose rugpiūčio 1 d. d. rašo, kad New Yorke 
koncertas. vadovaujamas rašo, kaip estai ir latviai mi- bendruomenįninkai buvo su- 
smuikiriinko Iz. Vasyliūno, nj gavo valstybių nepriklau- rengę diskusijas PLB seimo 
jaunimo šokiai. Miss Lithu- somybės 50 m. sukaktį. : ir kitais klausimais. Jose 
ama rinkimai ir t.t. i Iš to straipsnio verta štai kaikurie baiminosi, kad

Meno kūrinių paroda kas pažymėti. PLB nepaimtų i savo rankas
skaidrėse, po to bus rodo- Latvių Kanadoje ir JAV viena grupė. K. Miklas pa
mos po lietuviškas kolonijas esą apie 65,000. apie pusė jų sakęs, kad to siekia fronti- 
provincijose. Ekskursija lai- naujieji ateiviai. Savo vals-. ninkai.
vu apie New \orką. Jauni- tybės 50 metų sukakties at- Taip manančių yra ne tik 
mo motorkada. Antikomu- žymėjimo įvairiems reika- ; Nevv Yorke. Plačiai kalba- 
nistinė demonstracija sūkiu iams jr jje renka aukas. Mes ma. kad frontininkai jau tu- 
Laisves Lietuvai !’* Para- šiol tesurinkom $18.000. i ri išsirinkę ir PLB valdybą, 

das. Dviejų geriausių lietu- 0 latviai jau surinko $70.009 Iš senosios valdybos numa- 
vių futbolo vienetų rungty-, (numatyta sulinkti $100, į ty ta palikti J. Bačiūna, S. 
nės. Tautiniai šokiai. 000). todėl visai teisingai A.! Barzduką, Staniškį ir Len-J

kauskienę ir jiems pridėti! 
naujus dr. Butkų, Rinkūną 
(iš Kanados) ir dr. Klimą.

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

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi, nes,'SUSIVIENIJIMAS neieško pelno, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse 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 Taupomąją Apdraudą — En. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—■duoda VAIKAMS ir jaunuoliams laba: pigią TEP.M 
apdraudą: ui $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už Jl.OOO.OO akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA--kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
• kuopų veikėjus, ir .vie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Alliance of America
307 VVeU 30fh Street. New York. N.Y. 10001

Taip šaukia 
200.000 Sovietų 
Vengrijos ir Bulgarijos kariuomenės

visa Čekoslovakija, kai i ja Įsiveržė
Są.. ingos, Rytų Vokietijos. Lenkijos, j

Didysis seimo banketas- Budreckis rašo: 
balius su Miss Lithuania vai- ”Tai pavyzdys, ką galima 
nikavimu. padaryti, kai visi tautiečiai

Šie stambaus masto pa- sutartinai veikia“, 
rengimai reikalauja atitin- Pažymėjęs, kad Jungtinis 
karnų išlaidų, todėl svečiam Finansų Komitetas, kurio 
reikės isigvti bilietus iš ank-
to. nes gali pritrūkti bilie- 

; tų, kaip jų pritrūko į šokių

Maloni naujiena 
knygų mėgejamsl

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 
DAUGIAU NEGU PER PUSĘ,.

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto 
Jonas Pabe- pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 psl.

lanymenes wkcio-| vdašifirai Gis VertvI? f n į<lomiai Pavaizdu°jamas Iietuvi« tautini° 
rarbiems darbams. Į Jadvyga Budrienė, a.a. agr! la,kotarPis iki 1905 Pri<?,le dauS dokumentų S2.00

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų

sutelktos lėšos bus padalin
tos pusiau tarp Vliko ir LB. 
tesurinko vos $18,000, Alg. 
Budreckis šitaip save rami-Kodėl Įsiveržė? Maskva sako. kad Čekoslovakija * šventę. Tuo tikslu visas in- 

prašė ateiti į pagalbą kontrrevoliucijos sutramdyti. Bet! formacijas teiks seimo ren-. na. 
tai yra šlykštus melas. Taip Sovietų Sąjungos atstovui Į gimo komisijos vicepirm. A. | ”žinoma. dar bus progų
atsakė Saugumo Taryboje JAV ambasadorius Bali ir če- Vakselis. 84-20 112 Street.' atsigauti rudeni“, 
koslovakijos užsienių reikalų ministras Hajček. šis pa- Richmond Hill, N.Y. 11418.! Reikia tikėtis, kad savo! 
reiškė, kad nei valdžia, nei kuri kita Įstaiga neprašė so-1 Bilietai Į parengimus užsa-taukos Finansų Komitetui 
vietų kariuomenės atsiųsti. ' komi Pas Reventą, 87-66 dar neatidavusieji tą savo

Iš tikrųjų sovietai Į Čekoslovakiją Įsiveržė dėl to, J ^°°^aven’ N.Y., pareigą gal ir atliks, nes lė-

ir rengėsi ta kiyptimi ir toliau eiti. O Maskva ir jos ištiki-, kurie* neturi vietoje
mi pasekėjai laisvės bijo. kaip velnias kryžiaus. Jie bijo,, pažistamu ir negali priva-

LIETUVIŲ FONDO

NARIAI
Liepos mėnesį į Lietuvių 

Fondo narių eiles įstojo:
8226 a.a. Broniaus Dagi

lio atm. įnašas, $209 a.a. Al
girdo J. Rūbo atm. įn., $140 
a.a. inž. Vlado Bajelio atm. 
in., $120 a.a. Juliono Butė
no atm. in.. $110.62 Jėzuitų 
ordino (Australija) įn. į

Po $100

r

atvykstamieji de- V.ŽX ?ia iSn^^duojamariĮetuvių tautinio a^™j™

miems sv
, . , . . _ . . . „ . pažįstamų ir negali pnva- get dauguma tų darbu vra
kad Prahos laisvės vėjas nepasiektų Maskvos ir nenupūstų, čiai apsistoti, bus priimami numatyta šiems metams, o 

! ir nakvynėmis aprūpinami; be lėšų jų negalima pradėti.
Gi sukaktuviniai metai jau 
persirito į antrąja pusę, o lė
šos pasistūmėjo tik penkta
daliu....

visoje Rytų Europoje komunizmo tironijos ir jos vadų.

Iki pasimatymo New Yorke 
seime

Sesės ir broliai lietuviai ’. i iš JAV — 45, Pietų Ameri- 
1968 metų rugpiūčio 29- kos — 6. Australijos — 6,

31 ir rugsėjo 1-2 d. New Prancūzijos — 1, Vokietijos 
Yorke vyksta Pasaulio Lie- — 6. N. Zelandijos — 1. D. 
tuvių Bendruomenės trečia- Britanijos — 1, gal ir du, 
sis seimas. j Italijos — 1. o gal bus du.

Tai bus rimtas ir svarbus! Sutikime juos. dalyvauki- 
lietuviško darbo, kultūrinių; me gausiais svečiais seimo 
ir meninių parengimų, spor-j darbuose ir visuose kituose 
to ir pramogų, tautinių ir j jo svarbios ir Įdomios pro- 
draugiškų susitikimų ketu-! girnos parengimuose.

( pas lietuvius arba viešbuty
je papigintomis kainomis. 
Tuo reikalu krdįpkitės iš 
anksto adresu: V. Radziva
nas, 84-16 110 St., Rich
mond Hill, N.Y. 11418.

rios pilnos dienos.
Kas penkeri metai Įvyks

tantis Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės (PLB) sei
mas yra tapęs vienas iš pla
čiausių ir reikšmingiausiu

Po tautinių šokių šventės, 
skautu bei jaunimo stovyk
lų trečiasis PLB seimas New 
Yorke šiais jubiliejiniais 
Laisvės kovų metais yra rū
pestingai pasimošęs būti

laisvųjų lietuvių manifesta- \iena iš plačiausių gyvosios 
cijų, kur aptariami gyvosios lietuvybės manifestacijų vi 
lietuvybės išlaikymo, viso
pasaulio lietuvių bendravi
mo ir Lietuvos laisvės bylos 
stiprinimo pagrindiniai rei
kalai

suomenme. tautine, kultūri
ne ir pramogine prasme.

šalia paties seimo plačios 
dienotvarkės su paskaito

Sesės ir broliai lietuviai!
Per penkerius pastaruo

sius metus man teko malo
numas aplankyti pasauly 
gyvenančius mūsų seses ir 
brolius lietuvius, turėjau 
daugiau džiaugsmo ir dvasi
nio pasitenkinimo, iš arti 
dalyvaujant Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdybos 
darbuose ir jos uždavinių 
vykdyme. Trečiasis PLB sei
mas šį laikotarpį užbaigs, 
teisingai atskaičiuodamas, 
kiek mums už tai priklauso

LIETUVIAI PIKETAVO
PRELATĄ

Naujienos rugpiūčio 20 d. 
rašo, kad rugpiūčio 18 d. a- 
pie 100 lietuvių piketavo 
Lietuvių švento Kazimiero 
R. Katalikų kapinių admi
nistraciją, esančią Nekaltos 
Mergelės Švenčiausios Ma
rijos parapijos klebonijoje. 
Prel. Viktorą? Černiauskas 
yra tos parapijos klebonas 
ir šv. Kazimiero kapinių vy
riausias administratorius, 
kard. Cody sudarytos komi
sijos kapinių reikalams tvar-

mis, diskusijomis, praneši- 
Toks seimas neabejotinai!rnai? ir taipgi iškilmingomis 

yra vienas iš didžiausių ir pamaldomis New Yorko Šv. 
svarbiausiu lietuvišku šuva- Patriko katedroje, gausiems
žiavimų laisvame pasaulyje.! seimo svečiams iš visos A- b . . - Tvirtai dRėd 
Jame asmeniškai da-!vvauia menkos vra numatyta nnk- DaigI‘J',e*€- 1 J3 t .
»;„.,rr- ►
nių išrinktieji'delegatai. Sei-I Didysis seimo koncertas—i

l*k *t * 1muzikos festivalis: mo^ose neliksite. apeivylę,

nuopelnų ir kiek rykščių. Ir ky^j vvriaU5;a5 patarėjas.
pradės naują penkmeti, ku-i Pirtininkus fotografavo 
ns turės išreikšti PL Bend-; laikraSčių ir televizijos at- 
luomenes organizacijos ir i-'stovai TeIevizjios stotis 
dejos tolesnj, nesibaigianti,' CBN (lė piketininkus ir 
via auganti stiprėjimą. paaišk jn0 jv reikalavimus.

T™ tlk k?lp 1'?8101 v“: Tokios rūšies piketavimas 
vęs PLB vaidybos pirm., bet kus pirma? lietuvių istorijoj, 
ir asmeniškai kviečiu visus Kai žinoma lietuviu' ■. 
lietuvius, pažįstamus, bičių- nj js jren^a.. gv Kazimie. 
liūs ir nepažįstamus draugus
kuo gausiausiai dalyvauti 
mūsų penkmečio darbų pa

Antano Krištolaičio atm. įn., 
a.a. Leono Šukio atm. įn., 
a.a. teisin. Vlado Bukavec- 
ko atm. įn.. a.a. ^Marcelės 
Straukienės atm. įn.

Tuo pačiu laiku įnašus' 
padidino: a.ą. prof. Augus-1 
tino Voldemaro atm. Įn. iki 
$370, a.a. Jono Žutauto atm. 
Įn. iki $169, Jonas Jankaus
kas (St. Petersburg, Fla.) 
iki $700, Napoleonas ir Ja
nina Zabulioniai iki $800. 
a.a. vysk. Kazimiero Palta
roko atm. Įn. iki $400. a.a. 
Prano Gužaičio atm. Įn. iki 
125. Vytautas ir Romainė 
Jonaičiai iki $300; LB Hart
fordo apylinkė iki $1,180, 
Anglijos Lietuvių Klubas 
Chicagoje iki $600 ir Neži
nomojo Lietuvos Kario ina- 
šą iki $936.80.

L. Fondo valdyba visiems 
nuoširdžiausiai dėkoja.

MIRĖ DR. V. JASAITIS
Rugpiūčio 18 d. Lewisto- 

ne. Idaho, mirė 66 metų įžy
mus chemikas dr. Viktoras 
Jasaitis, palikęs liūdinčią 
žmoną Eleną, dukterį Jur
gitą Kovienę ir sūnų Edvar
dą.

Velionis chemijos moks-
ro kapines su ju atsargos ka- lus Buvo baigęs Vokietijoje, 
pitalu pasiėmė vyskupas ir nepriklausomoj Lietuvoj bu- 
įvedė kapinėse lietuviams vo Ginklavimo valdybos 
nepriimtiną laido iimo tvar- sprogstamųjų medžiagų sky- 
ką. Todėl lietuviai protes- riaus viršininkas, vėliau V. 
tuo ja ir stengiasi grąžinti sa- B. universiteto docentas.

me jie išreiškia gyvą ' Pa-, -ietuvių
Lincolno Centre Philharmo- *uo tarPu visiems, 

nic Hall. Tai naujas gra
žiausias pastatas. Simfoni
niam orkestrui diriguoja

šaulio Lietuvių Benuruome- 
nės balsą ir valią.

Šįmet į trečiąjį seimą New 
Yorkan suvažiuoja atstovai

Iki lietuviško pasimatymo!

Juozas J. Bačiūnas- 
Bacbunas

vo teises ir senąją tvarką 
Nuostabu, kad prieš lietu

vius. be jau minėto prel. 
Černiausko, eina ir kun. Sta
sys Petrauskas bei kun. Pet
ras Katauskas.

Atvykęs į JAV. dirbo 
kaip sprogstamųjų medžia
gų chemikas Speer Cart-' 
ridge Works Idaho valstijoj. 
Jis yra padaręs išradimų, 
rašęs mokslinių straipsnių.

II tomas, 480 psl.
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

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

PENKTIEJI METAI. Kipro Bielinio atsimi
nimų II tomas, 592 psl. Knygoje 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 ......... 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! 
Šitos knygos gaunamos Keleivio adminištrasijoj

636 Broadsray, So. Boston. Mass. 02127

LAISVĖS VARPAS

naujosiom A malijos lietuvii 
KL’LTCRINft RADIJO PROGRAMf

Sekmadieniais 8-9 va!, ryta 
FM Batiponriis 105.7 mey-acikiu 
IS WK0X, Framingham, Maso

VEDfcJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St 

BROCKTON, MASS. 02402

Tat JUniper 6-7209
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JO NIEKAS NBPBUUA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas
KANADOS NAUJIENOS

TORONTO, ONT.

Keista* nenuorama

Gyvenime, pasitaiko

WO|GESTER1O NAUJIENOStinio meno paroda. Vietos kontraktorius ir labai gerai 
paruošimui arenoje daug verčiasi. (
padėjo J. Bataitis. Tautinių * * *

’ nesniųjų pabėga. Ypatingai drabužių paradb dalyvavo į
nepaklusnios mergaitės. B. Stankuvienė ir A. Baltu-1 Natalija Viečerkienė, 73 

Po gedulingų balių ir dan- tienė.
giškų linkėjimų mer

os žinios I

i Vietname išbuvo daugiau 
nei 3 metus, tarnavo karo 
laivyno aviacijoje. Jis aprū- 

Ten susitikau ir pasikal- pindavo ore skraidančius
Politechnikos institutas bėJau al)ie Worcesterį ir su lėktuvus kuru. Per 400 sko

ni. amžiaus, mirė ir rugpiū- davė stipendijas šiems mok- kita Worcestery gimusia ir dimų jis ore išbuvo 1,800
rgaites Vakare miesto amfiteat-, čio 3 d. palaidota vietos K. sje pažangiems lietuviams- augusia Lietuvos generalinio valandų, yra apdovanotas į-

tikti'įvairių nenuoramų, bet išveža, bet po metų kitų jos re tautybių meno pasirody-1 kat. kapinėse. Povilui V. Narkevičiui, Jo? konsu!° dr- P?tro 1)aužvar- vairiais ordinais ir meda-
kito tokio, koks atsirado pag jau vėl pas tėvus parbėga., me lietuvių programą atli-| Uetuvoje jf buv0 moky_ nui F. Dodai, Richardui J. j Juze’ buvusia 3

šu

mus, turbūt, niekur nerasi-; Tik ne dangaus tarnybos pa- ko. solistas Vaclovas ^en*,toja. OUUIJ 
me. lai purvino proto šmei- reigoms eiti, bet šokių salėm kaltis iš Torojito. jam akom-i jyįpog j 
žikas. kuris kitus lietuvius! papildyti. Parbėga žymiai ponavo Jonas Gavėda. Lie

Sudburvje gyvena jos Lisauskui ir 
Nijolė Paulaitienė ir Gumbaragiui.

Morkui V:iPauk^'te-

savo paties gamintais pur
vais drabsto.

papuayti. raroega žymiai ponavo uaveua. tae-, Beatl-ičė Zlatkuvienė su šei-
moderniškesnės, nes tuojau tuvių parodos, tautiniai dra- momjs Vietos lietuviai J.
ant galvų pradeda dėvėti Į bužiai ir meninė programa

Pavyzdžiui, nepatiko jam kalakutų uodegas panašius buvo labai palankiai iver. «• • • « tinto Lrifu tontvhnikuodus, rankinukus perka tinta kitų tautybių atstovų 
tik tokius, j kuriuos be var-i ir vietinės spaudos. Parade, 
go būtų galima įvaryti net parodose ir meno programoj 
ožį su dideliais ragais, o suk-į dalyvavo apie 20 tautų, 
neles tokias, kurios vos už-į * * *
dengia nuodėmingas vietas, •

Beatričė Grinienė baigė

kurio nors lietuvio veidaą, 
tuojau jį pradeda šmeižti, 
bet ne liežuviu, o anonimi
niais laiškais, šmeižiamie
siems jis nieko nerašo, bet 
apie juos kitiems įvairių ne
sąmonių priteplioja.

Kad tokiu nešvariu darbu 
verstųsi kokia nors davatkė
lė, nebūtų ko stebėtis, bet 
kai ilgą liežuvį iškišęs pra
kaituoja buvęs apskrities po
licijos vadas, tada ir nenoro
mis lenda mintis, kad jo gal
voje žvirblių porelė pradėjo 
sukti lizdą.

Bet prieš tokius nenuora
mas jokia kova neįmanoma, 
nes patys lietuviai nuo savo 
senų tradicijų nesistengia 
pabėgti. Jeigu mūsų tėvynės 
miestai, miesteliai ir net kai
kurie kaimai turėjo po ožką. 
pletkininkę bobą ir durnių, 
tai kaip be tokių galėtų išsi
versti torontiečiai lietuviai.

Siaučia nedarbas

Toronto mieste ir jo apy
linkėse yra susispietę beveik 
visi didesnieji provincijos 
fabrikai. Dar šių metų pra
džioje juose dirbantieji dar- 
bininkai prakaitavo ne tik 
dienomis, bet ir naktimis, 
o prakaituodami džiaugėsi, 
turėdami pakankamai darbo 
ir neblogą gyvenimą.

Bet šiuo metu daugelis tų 
fabrikų pradėjo darbus ma
žinti, po dalį darbininkų iš
mesdami į gatves. Ir juo to
liau, tuo daugiau fabrikų 
darbus mažina, o juose dir
busiais darbininkais papildo 
bedarbių eiles, kurios yra 
jau ir daug lietuvių. Kaiku
rie iš ju papuolė į labai sun
kią padėtį, nes. netekę dar
bo, nepajėgia mokėti skolų šių dalyvavo ir dalyvauja 
už namus.

Be to, liūdnumą didina ir

Kadais Chruščiovą i daug! 
triukšmo sukėlusias vestu- į
ves pasikvietusi taip pat bu-į . . .vo vienuolyno auklėtinė.! įav0 kalbas\š! "1.den»Pra- 
Mat, ji, kuri laiką vienuoly-!des . mokytojauti Meny
ne pasimeldusi, priėjo išva-j £
dą, kad geriau šiandien vv-' tenka pastebėti, kad B. 
ri. negu Įio mirties dangus.! Y Gr,.nla‘ a“6J?? '1,el*
o apsivedusi džiaugiasi, kad, b« ?eatncS ,a(l° lalT
ateityje maldose nereikės1 k? .^P™.8 ,vaI,°? ,siektl 
kartoti dievotos senmergės! ^lbrezt0 tlksI° mok9!o srl'
žodžių: ”Pievuli brangus. ,1 V ytautas Grinius, buvusio 

Lietuvos prezidento artimas

Laurentian universitetą ir 
gavo B.A. laipsnį. Ji studi-

pasigailėk manės už nuode-!
mes! Kai pažiūriu i dangų,, . . .. x ... T.purvu pavirsta vyrai, bet kai! f m,nait,.s’ «**Ja'Ss Lie- 
pažiūriu i vvrus, tuo pačiu mos un^eraitete, atrodo.
pavirsta ir dangus“. ‘.aiP Pat ',asektl
1 ‘. n • • žmonos pėdomis.J. Rainis rv i , .j — Dabar jau tau eile į 

Laurentian, — sakau mie
lam Vytautui.

— Ne, pirma pasiųsiu sa- 
' vo jaunimą, o tik vėliau ei- 
Į siu pats. — linksmai atsakė 

Liucija Griškonienė mi-■ Vvtautas. 
nėjo savo 50 metų amžiaus; Energingai šeimai linkim 
sukaktį. Vietos ir apylinkių oreros sėkmės ir nepavargti 
lietuviai. įvertindami jos! riekiant užsibrėžto tikslo, 
kuklumą ir nepamainomą,
darbštumą bendroomeninia-' 
me gyvenime, gausiai susi- LB valdybos ir "Geležinio 
rinko jos pagerbti. Pagerb-• vilko klubo antroji gegužinė 
tuves organizavo B. Stankų- ' "Baravyko“ vasarvietėje 
nienė savo namuose. i pavyko labai gerai. Gražus

Tikrai, mažai buvo lietu-j oras, šiltas ir švaros paplū- 
vių parengimų, minėjimų, i dimio vanduo, lietuviška 
suėjimų, kur sukaktuvinin- nuotaika sutraukė dideli 
kė nebūtų dalyvavusi, pade- tautiečiu ir svečiu būrį. Bu- 
jusi. patarusi. Liucija ir Pra-’ vo svečių ir iš Kalifornijos 
nas Griškoniai, kuklūs, nuo-į —P. Kapočiūtė su šeima, 
širdūs ir solidarūs lietuviai. į taip pat keletas iš Toronto 
augina dukra Ziną. kuri taip! ir Hamiltono ir net iš Lie- 
pat nuo mažu dienu ligi pa- tuvos — Jackevičius, 
skutiniųjų gimnazijos kla-

SUDBURY, ONT.

L. Griikonienės sukaktis

s e *

* * ♦
Paskutiniuoju metu mirė 

N. Paulaičių ir A. B. Zlatkų naujakuriai Julijonas Mika- 
šeimas širdingai užjaučia.

J. Kr.

ST. CATHARINES. ONT.

lauskas. 69 m., ir Antanas 
Tamkus. 45 m., tik neseniai

j e 7

j susituokęs su Aldona Za- 
i lanskaite. Be to, mirė Anta- 
! nina Dirvelytė-Kalakauskie-
ne.

— ' . .... į • • •
Rugsėjo 8 dienos minėjimas r, . ----- , , , • - .J ! Rugpiuc-io 11 d., inž. A. 

Bendruomenes valdyba! Čapliko vežami, aš, J. Svikla 
ruošiasi paminėti Tautos! ir J. Stankevičius buvome 
šventę rugsėju 8-tąją. Minė-i nuvykę į SLA 4-tos apskr. 
jimas įvyksta rugsėjo 7 die-4 gegužinę E. Hartforde. Ten 
ną St. Denis parapijos sa-į buvo progos pasikalbėti su 
Įėję, Carlton ir Yine gatvių! SLA prezidentu Povilu Dar- 
sankryžoje. Minėjime pa-! gi u ir Conn. valstijos lietu- 
skaitą skaitys J. Yaranavi-į vių veikėjais S. Bujanaus- 
čius iš Hamiltono. Programa; kiu, J. Marčiulioniu, V. če- 
atliks Jaunimo choras iš kanausku-Chase, B. Vadei- 
Londono, vadovaujamas! kiu, L. Kapęcku. Pakniu, 
kun. Pacevičiaus. ir tautinių' Baltulioniu. Dragunevičium,
šokių grupė. Į Ručinskiene ir kt.

Be Lietuviu Bendruome
nės. čia turime tik viena

* *Rugsėjo 8 d. 12 vai. pa-; 
maldos Pranciškonų koply-i ,e.L kun. Konstantinui 
čioje. Bendruomenė prie; Vasiui, 80 m. amž., išėjus į 
Laisvės paminklo padės gė-' Pensiją. pagerbti spalio 13 
lių vainiką kovotojams už1 ruošiamas banketas Vil-
Lietuvos laisve. Bendroome- niaus Aušros Vartų parapi
nės valdyba stengias Įtrauk- J°? salėj®. Tuo rūpinasi ko
ti kuo daugtau jaunimo jįniitetas, kurį sudaro Anta- 
Tautos šventės minėjimą nas Tamkus, Antanas Mini 

kauskas, Pranas Stanelis, O- 
na Milerytė. Marijona La-Rugsėjo 8 d. data Lietu

vos valstybei yra reikšmin-; pinskienė, M. Troncaitė - 
ga. D.L.K. \ytautas rugsė- Donohue ir kt.
jo 8 dieną buvo pasirinkęs 
vainikuotis Lietuvos kara
liumi. Dėl lenkų klastos siųs
tas vainikas nebepasiekė 
Lietuvos, tačiau lietuviu tau
toje ši data Įėjo į istoriją, ir 
Lietuvoje nepriklausomybės 
metais ją kuo iškilmingiau 
šiai paminėdavo.

Šiais Lietuvos okupacijos

* *
Netoli Worcesterio eismo 

nelaimėje žuvo jaunas dan
tų gydytojas Walter Lapen 
Lapinskas. palikęs žmoną 
Marijoną Kondrotaitę-La- 
pinskiene ir 3 sūnus: Kazį 
Dovydą ir Antaną.

SLA 57 kuopos susirinki- 
metais, būdami laisvuose’ ir j mas bus rugsėjo 5 d. 7:30 
Lietuvai drauginguose kraš-( vaL vak. Lietuviu Piliečiu

bombonešiai^ kurių kiekvie
nas kaštavo 2 mil. dol.. pri- 

Jadvyga Tumavičienė ra- trūko kuro, ir, jei ne kap. 
šo laiške, kad nepaeinanti, Rimas Mikšys, tai jie būtų 
bet dar dirbanti. ”Nemie- turėję nusileisti priešo žemė- 
gok, Juozai!“ rašo ji. Ačiū je. Kap. Mikšio sumanumu,
uz paraginimą.

J. Krasinskas

Grįžo R. Mikšys

nors grėsė pavojus, lėktuvai 
buvo aprūpinti kuru ir ga
lėjo baigti atlikti jiems pa
vestą uždavinį. Už tai kap. 
R. Mikšys buvo apdovano
tas ordinu.

Neseniai grįžo iš Yietna- Grįžęs iš kariuomenės, R. 
mo kap. Rimantas Mikšys. Mikšys vedė ir žada studi- 
žinomų verslininkų Janinos juoti verslų administraciją 
ir Petro Mikšiu sūnus. Jis Harvardo universitete.

visoje eilėje fabrikų kilusi 
streikų banga. Daugels ste
bisi, kad streikuoja tik tų 
fabrikų darbininkai, kurie 
turi ir geras darbo sąlygas 
ir neblogai uždirba, 6 strei
kus pradeda tik tuo metu. 
kada pasireiškia didesni 
darbu atoslūgiai. Mat, visų 
didesniųjų fabrikų unijose 
lizdus turi susisukę bolševi
kai, kuriems rūpi ne darbi
ninku gerovė,, bet kurstymas 
įvairių neramumu. Todėl 
manoma, kad ir šie streikai 
kurstomi tik tam. kad sukel
tu krašte dar didesnį sąmy- * •
si.

Nesisekė vienuolių 
medžioklė

Tėvai pranciškonai labai 
stengiasi retėjantį vienuoly

lietuvių meniniuose pa si r o-į "Geležinio vilko“ medžioto- 
dymuos, tautiniuos šokiuos.'ju ir meškeriotoju organiza- 
vra ffera kanklininkė ir kai-} ei ją. Kad lietuviai gražiai 
bėtoja. Vietinių mokyklų iš-J sugyventu, abiem LB ir "G. 
kalbos konkursuose ii yra V.“ valdyboms susitarus.
laimėjusi piroiają vietą ir 
apdovanota dviem vertin
gom dovanom.

Liucijai Griškonienei ten
ka linkėti geros sveikatos ir 
daug daug gražių pavasa
rių. aktyviai dalyvaujant 
bendruomeniniame gvveni- 
me. Sėkmės lietuviškai šei
mai!

Kanados sukakties 
minėjimas

Kanados šimtmečio mi
nėjimas buvo pakartotas 
•liepos 1 d. visų tautybių pa
radu. Lietuviai jame neda-

padarvtas pirmas bandymas 
paren orimus daryti bendrai. 
Atrodo, kad lietuviai tai į- 
vertina teigiamai, ką paro
dė dvi praėjusios gegužinės 
Tokia iniciatyva sveikinti
na.

A • •

Jonas ir Irena Račinskai 
prieš kelerius metus nusipir
ko didelį apartamentinį na-i 
mą. be to, jie dar laiko 
ir savo restoraną. Šiemet 
netoli miesto jie įsigijo dvi 
vasarvietes.

* * •

Antanas ir Juzefą Gatau-

tuose, esame Įpareigoti rug
sėjo 8-tąją švęsti, to reika
lauja mūsų gimtasis kraštas 
—Lietuva. Rugsėjo 8-tąją 
švęsdami, dalyvaukime visi. 
senimas ir jaunimas.

Tautos šventėje pirmą 
kartą Londono jaunimas, 
apie 50 dainininkų, atliks- 
programą.

Minėjimo pradžia 6:30 
vai. vak. Po minėjimo links
majai daliai gros geras or
kestras. Yeiks bufetas su gė
rimais ir laimės šulinys.

Kviečiame i Tautos šven
tę atsilankyti ir kaimyninių 
apylinkių lietuvius.

Bendruomenės valdyba

vak.
klube. Visi rariai kviečiami 
dalyvauti. Jame seimo dele
gatas J. Krasinskas praneš
apie SLA seimą.

* * *
Rugpiūčio 17 d. Jūratė 

Garsvtė ištekėjo už Alberto 
Droktenio. Vestuvinė puo
ta buvo Maironio parko sa- 

: lėle. Abu jaunieji yra Louis- 
ville. Kv., universiteto stu
dentai. Laimingai jiems gy
venti !

* * #
Žinomas lietuvių draugas 

kongresmanas Harold D. 
Donohue iki šiol neturėjo 
varžovo, bet ateinančiuose 
rinkimuose kandidatuoja ir 
Joske. jokia veikla nepasi
žymėjęs asmuo. Lietuviams 
geresnio draugo kaip Dono 
hue nebereikia.

New Yorke 16 metų vaikėzas John Whitmore iš šautuvo 
šaudė i Long Island traukinį. Apačioje jį sugautą veda 
policininkas. Vidury jo nušautas keleivis, kitas sužeistas 
keleivis, kuriam policininkas teikia pagalbą.

• •
» .

lyvavo, bet tautinio meno! čiai nusipiirko didelius ir:
ir maisto parodoje Sudbury - ’ ' *------- '
arenoje pasirodė pirmoje

nų prieauglį padidinti. Tam vietoje. Lietuvių parodas ir 
tikslui jie nuolat švaistosi pasirodymus suorganizavo 

tarp pamaldžių tėvų ir vi- LB valdyba. Energingu ir 
lioja jų vaikus į amerikiečių darbščių tautiečių E. Stašku- 
lietuvių vienuolynus. Jau- vienės, B. Stankūnienės, A. 
nuolius privilioti jiems ne- Pranskūnienės pastangomis, vasarvietėje atostogas pra- 
blogai sekasi, bet ilgesnį lai- buvo puikiai paruoštas lietu- leido dr. J. Končius, Balfo 
ką juos vienuolyne išlaikyti viškų valgių skyrius, o A. t kūrėjas ir jo garbės pirmi-1, 
—nepavyksta. Kiek naujų Albrechtienės, A. Mazaitie- ninkas. 
nuveža, beveik tiek pat se- nės ir A. Baltutienės — tau- ( p. Petrėnas yra statybos

LAWRENCE, MASS 

Bus didelė gegužinė

Inž. A. Čaplikas, prieš 
i vykdamas į karo veteranui 
rovažiavima Philade’nhijoj 
buvo sustojęs pameškerioti 
Worcesterio apylinkės eže
ruose. Jis, J. Svikla ir J.

pagavo daug

Lietuvių tautinių katalikų 
parapija nuoširdžiai kviečia 

geroje miesto zonoje namus.} visus dalvvauti metinėj ge- 
Antanas yra nenuilstamas gužinėj. kuri bus n lošėjo 8 i Krasinskas 
lietuvių bendruomeninių rei-| d. (sekmadienį) l ietuviu baltų ešeriu, 
kalų talkininkas. } tautiniame parke (North!

Lowell Road, MethueneJ ?T A seime į akis krito ge- 
Mass.). Joje bus visokių ros iškalbos, sumanus ir gra- 
pramogų. valgių ir gėrimų, žaus elgesio dar jaunas vy-

* * *
* *

Petro ir Rūtos Petrėnų

Kleb. J. Gaspariūnas
ir

Parapijos komitetas

i ras Algirdas Budreckis. Ma
lonu, kad turime tokį pakai
talą jau pasenusiems ir pa- 
vargusiertis veikėjams pa-, 
keisti.

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias modernų sveikatos 3kvrių. kino nau
jienas, lipamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj* laba* daug aktualių 
iliustracijų ir tt. laikraštį apsimoka prenumeruoti.

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kur: Amerikoje kaštuoja $6.50.

Adresas:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
7722 George Street, IaSalle—Montreal, Canada.
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Susirūpino vietovių vardais

„Keičiasi Lietuvos kaimo 
vaizdas. Nyksta vienkie- mirė Juzefą Marija Sfeniu- 
miai, keičiasi kaimų ribos, ševičiūtė-šukienė, gimusi I 
Kartu nyksta ir senieji vie- 1883 m. Tirkšlių valsčiuje, 
tovių vardai. Kolūkiai Įgavo Velionė i JAV atvažiavo 
visai naujus vardus. Jauno- 1904 m., čia ištekėjo už Juo- 
ji karta kartais nė neatsime- zo Šukio (Sakalausko), šo
ną savo apylinkėje buvusių eialistų sąjungos Įžymaus 
kaimų senųjų pavadinimų, veikėjo. 1908 m. ir velionė 
Dažnas dabar sako: — Gy- Įstojo Lietuvių socialistų są- 
venu Janonyje, trečiojoje jungon. diibo Lietuvių mo- 
brigadoje. Keliauju Į Čiapa- tėra progresyviniame susi- 
jevą, pirmą brigadą. Buvau vienijime, kuri laiką buvo 
„Paryžiaus komunos’4 ant- jo centro komiteto iždinin- 
roje brigadoje”... į kė. kartu su K. Petrikiene

Taip rašo susirūpinęs lie- redagavo minėto susivieniji- 
tuvis Valstiečių Laikraštyje mo leistą }Ioterų Balsą, 
(rugp. 1) apie Lietuvos nu- Socialistų sąjungai skilus, 
asmeninimą, pradėtą ir abu Šukiai nnėjo su komu- 
vykstanti žemės kolektyvi- nistais. 1933 m. jie išvažia- 
zacijos proga. , vo Į Sovietų Sąjungą ”soci-

Tie naujieji vietovių vadi- alizmo kurti” Apsigyveno 
nimai ne tik painioja žmo- Minske. 1942 m. J. Šūki su
neš. Tai esanti tik viena me-: ėmė hitlerininkai ir nužudė, 
dalio pusė. Sako: ■ o J. Šukienė išvažiavo Į Lie-

’Antra pusė kur kas svar- tuvą ir gvveno Papilėje pas 
besnė. Ji liečia mūsų kaimo seseri. kur ir mirė.

Mirė J. Šukiene/; 

Rugpiūčio 9 d. Papilėje

Tai Kolumbijos lėktuvas, kuriuo popiežius buvo 
tinėje Bogotoj.

atskridęs i eucharistini kongresą Kolumbijos sos-

Dr. Domui Jasaičiui 70 metųKAS BEPRISIMENA 

RUSIJOS PRARYTUS 

KRAŠTUS?
Daktaras Domas Jasaitis 

gimė 1898 m. rugpiūčio 18
veiklus
kratas.

krikščionis demo- 
bet visą laiką mo-

Dalyvaukime Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seime

Lietuvos nepriklausomy- mais. To norime ir to sie- 
bės atstatymo 50-tieji su- kiame mes visi. O rengėjai 
kaktuviniai metai eina jau ir programos atlikėjai — jų 
prie pabaigos. Juos pradėjo- yra kelios dešimtys — sei
me su Kultūros Kongresu, mo reikalui paskyrė daugy- 
baigsime su Teatro Festiva- bę savo laisvo laiko valan- 
liu. dų. dirba be jokio atlygini-

Šiuos jubiliejinius metus mo. kad tik seimas būtų Į- 
švenčiame su ryžtu greičiau spūdingas. Todėl, miela tau- 
priartinti Lietuvos vergijos! tiete ir mielas tautieti, iš- 
galą. 1 klausykime kvietimo ir gau-

Laukiame III Pasaulio' šiai dalyvaukime seime. 
Lietuvių Bendruomenės sei-j Ką seimas duos moraliai, 
mo. Jo dienos jau čia pat.1 manau, visi gerai supranta, 
Seimo pasisekimas plikiau-'
sys nuo mūsų visu. Ka šie- 
met jau esame padarę, ište
sėkime iki metų galo, kad ir 
likusieji du dideli Įvykiai—
Seimas ir Teatro Festiva
lis — praeitų ko geriausiai.

Seimo rengėjai iš mūsų 
mažai ko tenori: prašo at
vykti i seimą ir dalyvauti 
visuose jo parengimuose.
Kas negalėtų seime dalyvau
ti, tas tegu prisideda prie jo 
pasisekimo savo pinigine 
auka. Seimas turi būti gau
sus dalyvių skaičiumi, pras-

ir čia to klausimo aiškinti nė 
nereikia. O ką seime pama
tysime, yra jau paskelbta 
visuose laikraščiuose.

Kaip JAV LB Tarybos 
prezidiumo pirmininkas, aš 
nuoširdžiai kviečiu visus Į 
III Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimą. Seimas 
vyks 1968 m. rugpiučio 30- 
31 ir rugsėjo 1-2 dienomis 
N’e\v Yorke Stalk-r viešbu
tyje.

Iki pasimatymo seimo 
parengimuose!

nės parodoje Lietuvai. Lat-, . ... ,. ,
vijai ir Estijai paskirti spe-i universitete ir baigė 1923 Šiauliuose buvo atviri vi 
eialūs skyriai. Sovietų šiuo- ">• Berlyne Vėliau dar porą siems. Ten mielai buvo pri- 

metų tobulinosi Paryžiuje, imami ir kun. M. Krupavi- 
1925 m. grįžęs i Šiaulius, čius. ir socialdemokratų va- 
pradėjo verstis gydytojo das inž. S. Kaiiys, ir Justi- 
praktika. kuli jam labai se- nas Paleckis, tada liaudinin- 
kėsi. Be to, jis dirbo miesto kas, vėliau išvirtęs komu- 
ligoninėje. buvo mokytojų nistu.

j se kraštuose Įsitaisytoji pra- 
, monė rodoma taip, kad nė- 
ra abejonės, jog visos šios 
parodos tikslas ne prekybi- 

Žemės Ūkio Akademija nis, o politinis: parodos ren-

mingas savo turiniu, nutan- Juozas Kapočius

170 diplomų

geografiją, jo istoriją, kal
bą. kultūrines tradicijas. Juk 
daugelio kaimų pavadinimai 
yra vienaip ar kitaip susiję 
su istorija, su Įžymių mūsų
žmonių gyvenimu. Pavyz- Kaune liepos 26 d. išdavė gėjai ne tiek stengiasi susi- 
džiui. visi žino kalbininką 170 diplomų. Diplomai šiuo rasti rinkų rodomiems gami- 
Joną Jablonskį. Visi žino-' atveju buvo ne agronomų, niams. kiek Įtikinti, kad bol- 
me, kad Rygiškių Jonas sa- o inžinierių-mecharizatorių, ševizmas žavingas ir kad 
vo vaikystę ir jaunystės me- ekonomistų, buhalterių ir bolševikinės Rusijos užgrob-
tus praleido Rygiškių kaime. 
Griškabūdžio valsčiuje, kad 
Pranas Vaičaitis gimė ir au
go Santakų kaime, Sintautų 
valsčiuje. Deja, šiandien šių

ti kraštai esą 
negu betkada..

laimingesni,hidromelioratorių.
Net gulbes suskaičiuoja
Šiemet Lietuvoje buvo su-,

skaičiuota 529 gulbės. 130 Londono dienraštis Daily 
pcivi gulbių išperėję jaunik- Mail parodos atidarymo die-

kaimų pavadinimai nyksta, liūs. Pernai mulbių buvę 450, ■ ra štai kaip pasisakė apie
Rygiškių kairr.a težino vy- užpernai — 430. Gulbės 
resniosios kanos žmonės. Lietuvoj išsisklaidžiusios 73 
Dabar čia Griškabūdžio kol- ežeruose bei kitokiuose van- 
ūkio antroji brigada44. dens baseinuose. Daugiau-

Autorius siūlo bent brigą- šia jų Žuvinto ežere fl 44). 
das vadinti ne numeriais, o; kurį jau ima vadinti „Gulbių 
senaisiais vietinių kaimų; ežeru44.
vardais. Kritikuoja ir kol-Į 
chozų pavadinimus. Kaimų 
vardus, esą, reikėtų saugoti 
panašiai, kaip saugomi isto
riniai paminklai. Siūlo nau-! 
dotis lietuvių kalbos ir isto
rijos mokytojų pagalba.

Tas siūlymas, tačiau, ne- ”ne mažiau, kaip apie Šedu- 
lengvai suderinamas su ko-j vo? malūną". Mat ir čia pa- 
munistų partijos „linija44, i talpos menininkų išpuoštos 
kun’, kad ir viešai to neprisi-i senoviškos išvaizdos papuo- 
pažindama. stengiasi išdil- salais, didžiajame 
dyti bent iš jaunosios kartos 
sąmonės viską, kas yra 
siįę su Lietuvos praeitimi.;
Mokyklose beveik nedėsto-Į

Ten didelė naujenybė

jas
nie

Palangoje Įrengtas nau
restoranas "Birutė4

Baltijos kraštus, 
toje parodoje:

rodomus

— Jūsų paveikslas su va
dinamaisiais iusu maneke
nais iškalbingai primena 
žmogaus atminties ribotu
mą. Prieš 30 metų šios mer- 

i ginos būtų vadinamos lat- 
vaitėmis, lietuvaitėmis, es- 
taitėmis. Kas gi šiandie 
beprisimena šiuos anksčiau 

: nepriklausomus kraštus, ku-
kuri jau esą kalbama riuos karo metu prarijo Ru

sijos monolitas?

— Tuo tarpu jų visiškos 
1 nepriklausomybės reikalavi

mas yra teisėtesnis už ispa
nų pretenzijas Į Gibraltarą.

aiais, cnaziajame lange 
palvoto stiklo Birutės pa

su- veikslas, bare — Biratė su
Kęstučiu, o iš viso ši svetai-l tinkamuma. pilnutinei 
nė primenanti „senovėje o- nepriklausomybei yra daug

ma Lietuvos istorija (vos ke-į SUS1US ąžuolus, milžinus, die- 
lios pamokos Įjungtos i So-' yams amžinąją ugnį saugo- 
vietų Sąjungos, tiksliau —j Jusl"a vaidilutę Birutę44. Tik į 
Rusijos, istorijos kursą). Iri svečių jau eiles. Mat. joj pa- 
Lietuvos geografijai skiria-, buvoti atvyksta ne tik iš Į- 
mas tik menkas kampelis yaa’’ū Lietuvos kampelių: 
Rusijos geografijos kurse. Ja žavisi kitu respublikų 
Tad'ir Lietuvos vietovar- žmonės“, anot Tiesos korės- 
džiu dildvmas vra rusiškos! pondento Y. .Minioto. O jų

akivaizdesnis už daugelį 
naujai iškilusių, bet daug 
mažiau gyvenimiškų valsty
bių, kurios šiandien taip 
garsiai yra atstovaujamos 
Jungtinių Tautų Organiza

cijoje ir kitur.

i
Arčiau su dr. D. Jasaičiu! 

man teko susipažinti Vokie-! 
rijoje, kada jis buvo Lietu-Į 
vos Raudonojo Kryžiaus pir-Į 
mininkas. o aš — Lietuvių 
Tremtiniu Bendruomenės

Ką tik gavome:
Įsigykite ka tik gautas i-t c o s

domias

seminarijos gydytojas, 1940 
-1942 m. miesto sveikatos 
skyriaus vedėjas. Įvykdęs 
naujos ligoninės statybą, o 
1943-44 metais miesto ligo
ninės vedėjas.

Dr. D. Jasaitis yra ne tik valdybos pirmininkas. Tu- 
aukštai kvalifikuotas gydy- i’ėjome bendro darbo. Jame 
tojas, bet ir nusipelnęs vi- kildavo Įvairių neaiškumų, 
suomenininkas. Jis, dar mo- g"irtčų. bet juos nesunkiai 
kyklos suole sėdėdamas, uo- patenkinamai baigdavome, 
liai veikė lietuvių mokslei- Er. D. Jasaitis turi ir ge- 
vių ir studentu tarpe (Kau- 5’3 plunksną. Jis yra nema-( 
ne, Voroneže. Kijeve, Ber- žai savo specialybės ir! 
lvne, Paryžiuje). Atvvkes i aitais klausimais, yra islei- 
Šiaulius, tuoj pat kibo vie- .kelis atskirus leidinius, 
tos visuomeninių dirvonų !ls Lietuvių Enciklopedi
plėšti. Kažin ar ten buvo ko
kia draugija, kurioje dr. D.
Jasaitis nebūtų dirbęs arba 
ją pinigais rėmęs. Ypač di
delių nuopelnų jis turi kovos 
su džiova srity. Jis Įsteigė 
(ir vadovavo) tuberkuliozi
ni dispanceri. buvo Kovai
su džiova draugijos skyriaus! xaetos 
vadovas — pirmininkas ir į ši pavasari jis išėjo į pensi- 
tos draugijos centro valdv- ia laikinai apsigyveno pas 
bos narvs. Viename jos vi- Savo žent3 U dukterį Valiū-

jos medicinos skyriaus re-Į 
daktorius.

Atvykęs i JAV. dr. D. Ja
saitis kuri laiką dirbo gydy
tojo darbą Connecticut vals
tijoje. o vėliau Tampos 
!Floridoj) džiovininkų ligo
ninėje

Prisikėlimas, romanas, pa
rašė Alė Rūta, 205 psi.. kai
na kietais viršeliais 83.75, 
minkštais 82.50.

Nužemintųjų generacija,
egzilio pasaulėjautos eski
zai. parašė Vytautas Kavo
lis, 77 psl., kaina $2.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Be druskos, romanas, pa
rašė Povilas Laurinavičius, 
404 psl.. kaina nepažymėta, 
išleido Chicagos Lietuviu Li
teratūros Draugija (1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Į 60608.

AtsitiVtiniai susitikimai,
14 apsakymų iš lietuvių gy
venimo. 216 psl., parašė 
K. Barėnas, išleido pats au
torius. kaina 82.50.

Varpas nr. 8, 206 psl., kai- j( 
na 82.50.

Aidas tarp dangoraižių.
romanas, parašė D. Nendrė. 
365 psl.. kaina $5.

Varpas nr 8, 206 psl., kai- 
na$2.50.

Asmenų, dievybių ir did
vyrių VARDYNAS, surinko 

kainaTen taip pat veikė Anis Rūkas, 89 psl. 
lietuvių draugijose.; $3.00.

i'

komunistų partijos (ir jai 
paklusnių Lietuvoj politiką 
vykdančių komunistų) nusi
statymų Įgyvendinimas. O 
Maskvos Pravda šiomis die
nomis kaip tik pagrasė jokiu 
būdu nesusigundyti Čeko
slovakijos pavyzdžiu ir ne
kelti sumanymu, nukryps
tančių nuo partijos viršūnė
se nustatytos linijos.

(Elta)

Palangoje dabar daug...
(E)

Garbė už pinigus nenu

perkama.

NEBRANGI, BET LABAI 

VERTINGA DOVANA
GERA PROGA

Žymiai papiginta kaina . f -Tautvaišienės

— Atrodo, kad jiems nie- 
i kas nebesimpatizuoja dėl 
dviejų priežasčių. Jie tapo 
prislėgta mažuma komunis
tinėje valsFybėje. o be Fo. jų 
klaida buvo, kad gimė šiau
rinėje Europoje.

— Jeigu jie būtų buvę 

praryti JAV ar Pietų Afri

kos, jeigu jie būtų afrikie

čiai ar azijiečiai, tai jiems 

netrūktų balsingos profesio-

jo
suotiniųjų suvažiavimų ir' 
man teko daktarą pažinti.

Jis daug dirbo Kalinių 
Globos draugijoje, neveng
damas, kaip krikščionis, 
šelpti ir komunistus, bet jie. 
užplūdę Lietuvą, ir dr. D. 
Jasaitį buvo suėmę ir ilgo
kai laikė kalėjime. Jis ir 
Kraštotyros draugijos vie
nas steigėjų, jis Lietuvai pa
gražinti dr-jos skyriaus vai

nus netoli New Yorko.
Iki paskutiniųjų dienų dr.

D. Jasaitis jautėsi sveikas, 
buvo dar kupinas energijos,
' et prieš porą mėnesių ji iš
tiko širdies smūgis. Jis ligą 
Įveikė, bet, aišku, jos pada
riniai pasiliks ir trukdys 
daktarai Įsijungti Į lietuvių 
visuomeninį gyvenimą taip, 
kaip jis norėtų.

Linkiu dr. D. Jasaičiui, 
dar ilgo ilgo amžiaus ir būti

djbos narys, jis Šiaulių \ i!-| jaunjmui toleranciįos 
ties draugijos moksleiviams; ,lžiu j Vilkaiti,
šelpti, Šiaulių medicinos dr-
jos. Rotary klubo pirminin-

LIETUVIU FONDO 

VALDYBOS KVIETIMAS

Tai H. l autvaišienes iš
galite įsigyti Įdomius prel. gyvenimų vergų stovykloje 
J. K. Končiaus atsiminimus Sibire aprašymas anglų kal
is Balfo veiklos. Knyga t i n- ba „The Cemetery of Na- a ~
ka ir dovanoms, gražiai iš- tions in the Siberian Tund- * .. j gyvi 'likusieji Šiaulių žydai,
leista, daug paveikslų, 404 ra“, 112 psl., kaina 81.75. 1 nuo rezoliucijų, «kel-, kurių nevienas gyvena ir čia 
psl., kietais viršeliais kaina Lietuvių kalba ta knyga biančių jų teisę į laisvę...
84 (buvo 86». minkštais 8:. jau išparduota. Ji labai tin-'
(buvo 85). _  r k” dru-įnori kitataučiams. (Eita)

nalų protestuotojų paramos,

kas, Šiaulių miesto tarvbo7 c v
narys, Šiaulių miesto savi
tarpinės pagalbos pirminin
kas 1941-44 metais ir t.t. ir' Lietuvių Fondo organiza- 
t.t. Savaitraščio skiltyse nė- toriai susirenka PLB seimo 
ra vietos dr. D. Jasaičio pla- metu« Visi seime dalyvaują 
čiai visuomeninei veiklai su- Lf organizatoriai ir fondu 
rašyti. suinteresuotieji kviečiami

Labai įdomu būtų. kad>T,r^“ p°,į,di,'°19<i8 m; 
kas iš geriau žinančiųjų pa- rugpiučio 31 d. (šeštadienį) 
pasakotų ir dr. D. Jasaičio 3
ir jo žmonos Sofijos teiktą vle*butX’ 32 ,r 33 St- New 
pagalbą žydams nacių oku-

o Jungtinių Tautų Organiza- pacijos metu. Apie tai gale- 
poodžių »lė, dtam-'^ ir tUrėtU P^P^koti dar'

JAV.
Būtina pabrėžti dr. D. Ja

saičio loh-iantingumą, Ji‘

10 knygų už $2
Demokratinio socializmo 

pradai, (S Kailio įvadas), 
64 psl., kąina 50 centų.

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

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

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

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

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

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

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

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

Socializmas ir religija, E.
kaina

Yorke, kur vyks seimas.
Kambarys, kuriame įvyks 
posėdis, bus praneštas sei-1 Vandervelde, 24 psl. 
mo metu. Posėdyje dalyvaus1 10 centų, 
keletas LF tarybos narių, o 
iš valdybos — dr. A. Razma 
ir A. Rėklaitis.

I letuviu Fondo Valdyba

ĮSIGYKITE ŠIAS

Poezijos knygos
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, 

Steponas Strazdas, 159 
psl.. kaina 82.50.

POEZIJA, Aistis, 420 psl., 
kaina 86.00.

HENRIKO RADAUSKO 
RINKTINĖ, 237 psl , kai

na 85.00.
ŠERKŠNO SIDABRAS, M 

Vaitkus. 86 psl., kaina
81.50.

METŲ VINGIAI. Alf. Ty- 
ruolis, 176 psl. kaina 83.

GĖLIŲ KALBĖJIMAS, Jo
nas Mekas, 32 psl., kai
na 81.00.

DERLIAUS VAINIKAS, J. 
Mikuckis, 359 psl., kaina
82.50.

CHAPEL B.. Algimantas 
Mackus, 64 psi.. kaina $3.

SIELOS BALSAI. J. Smals- 
torius. 221 psl. kaina 75 c.

VYNUOGĖS IK KAKTU
SAI. Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl., 
kaina 82.00.

SIDABRINĖS KAMANOS, 
Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys, 94 
psl.. kaina $2.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos G ligai Lytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 
kaina $2.00.
AUKOS TAURĖ. Ziasio 

Santvara 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra
žiai Įrišta, kaina. . . 82.'’O.

ps’.,

Atskirai sudėjus, jų kaina. PLAUK, MANO I.AIVEui, 
! 83.05, bet visos kartu par-' Petro Segato eilei ašeiai, 
duodamos už $ž. ! 111 psL, kaina...........82.00
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STASYS MICHELSONAS

VIENAS TARP AIRIŲ

New Yorko laikraštis Sun- 
day News rugpiūčio 18 d. iš
spausdino straipsnj apie se- Liepos pabaigoje Vilnių- la, kurios direktorius bene 
nąją Brooklyno dalį, vadin- Je lankėsi keletas lietuvių yra Vilniaus Valstybinio V. C 
tą Airių miestu, ir kaltu mokytojų iš Seinų apylin- Kapsuko universiteto auklė-! 
Kastantino Skimelio, 91 m.' kių. ° taip pat ir lietuvių vi- tinis Algis Uzdyla. Kaiku-’ 
amž.. nuotrauką. Skimelis suomeninės kultūrinės drau- riose lenkų mokyklose taip 
sėdi ant suolo ir skaito Ke-į gUos Wroclavo (buv. Bres- pat dėstoma ir lietuvių kal- 
leivį. Skimelio žodžiais,! Iau) skyriaus pirmininkas ba.

Lenkijos lietuviai

1906 m., kada atvyko į JAV, į Vytautas -^rkavičiu,s\ 
jis čia buvęs vienintelis lie Vi"Ž^tik t946

baigęs \ , niuJe kaip lietu.
i H’inin 3U-° b *' v*škai. Daugelis iš seniau

Lietuviams ta miesto da-išžiojo gimnaziją n išvykęs e..venanA:u Lenkiioie vra i 
lis žinoma kaip centrinis į Wroc!ava. j Politechnikos!
Brooklynas, esantis greta se- institutą, kuri baigęs ir pasi-, TodėIj jau pKe
nojo ”navy yard“. Vėliau pat venti. Pasi-i, Wroclavo skyriaus veikia
ta miesto dalis buvo tikra >— 1
lietuvių kolonija, turėjo (ir 
tebeturi) šv. Jurgio parapi-

tuvis tarp amų.

kalbejime su Tiesos korės-, Hetuviu kalbog Rurgai Ru_ 
Ppndente pateikė apsčiu zi-į riuog ^da vertėja 

nių apie u juus en įjoj.j pam5rauskienė ir buvęs vil-
ją, lietuvių klubą, kelioliką Lenkijoje šiuo metu' njeĮjg Pranas Sarlonas.
Įvairių lietuvių laikomų par
duotuvių. Dabar, sakoma, 
kad ten dar gyvena apie 100 keliais jie čion atvyko. Vie- 
lietuvių. Paskutiniuoju metu nų gimtinė Lenkijoje, kiti 

! čia sparčiai kuriasi negrai karo keliais atklydo, treti—

gyvena daugiau kaip 20 
tūkstančių lietuvių. Įvairiais’ . A. Markavičius taip pat

ir portorikiečiai.

žinai, ką reiškia 13 dryžių 
Amerikos vėliavoj?

— Jie nieko nereiškia.
— Jie reiškia labai daug, 

tėve. Jie reiškia, kad iš pra
džios ši šalis susidėjo iš 13 
valstijų, o šiandien ji turi

žmonos ar vyro atvadinti. 
Didžioji Lenkijoje gyvenan
čių lietuvių dauguma susi
būrusi Baltstogės vaivadijo
je, Seinuose. Čia palaidotas 
lietuvių rašytojas Antanas 
Baranauskas. Seinuose gy
vena apie 12 tūkstančių lie
tuvių. Čia ir yra Lietuvių vi
suomeninės kultūros draugi
jos, kuriai vadovauja Algir-

jau 50 valstijų ir daug salų. į da> Ski ipkn centras. Lietu-,
Kokiu būdu ji taip prasigy-i V^kma sutikti \ ai šuvo- 
____ ••__ __ • . j *• Wrodavę. Sceeine. Sotio-

minėjo, kad buvęs Kaune,' 
dalyvavęs Dariaus-Girėno j 
paminklo atidaryme Aukš
tuosiuose Šančiuose esančio
se karių kapinėse, ir tos iš
kilmės padariusios jam ne
pamirštamą Įspūdį.

Elta)

MIAMI, FLA.

Lietuviai įvairių tautų 

susirinkime

Apačioje Kubos lėktuvas, kurį pagrobė 14 pabėgėliu ir 
juo atskrido į Florida. Lėktuvas grąžintas Kubai. Vir
šuje keli tuo lėktuvu atskridusieji.

i vcTin ’ nr.; a„un4«A- je, Wroclave, Šcecine, Sopo-— Sei, Maik, kur tu buvai jam. Ir Lietuva tuojau buvo, “p""d“ ; te. Gdanske ir kituose Len-
vakar? Aš ieškojau tavęs ir pripažinta. ’ svetimos žemes nei a uzemu-

negalėjau surasti. , — Jes. Maiki, aš gerai tą

VEIKSNIŲ SUDARYTAS JUNGTINIS FINAN

SŲ KOMITETAS LAISVES KOVOS METAIS 

TURI SURINKTI $100,000.

Pusė skiriama Vlikui, pusė L. Bendruomenei. 
Pinigai skiriami Lietuvos laisvės kovai ir lietuviš
kai kultūrai ugdyti.

Jau surinkta 20%, dar reikia $80,000.

Lietuva yra visų. todėl ir aukoti turi visi. Tūks- 
tantinukai reti paukščiai, todėl kas gyvas —bū
kim dešimtinukais — kiekvienas aukokime 
bent po 10.00 dolerių.
Aukas telkime per J. Finansų Komitetą ar Liet. 
Bendruomenės apylinkes. Kur jų nėra — per 
kitas organizacijas ar siųskime tiesiai J. Finansų 
komitetui:

United Lithuanian Finance Committee 

29 West 57th St, New York, N.Y. 10019

Dailininkų suaukotų paveikslų loterija nukeliama 
iš ragsejo 1 d. į š. m. gruodžio 29 d.

JUNGTINIS FINANSŲ KOMITETAS

Respublikonų partija kon
vencijos metu ragpiūčio 8 
d. surengė Eden Roc vieš
butyje Įvairių tautų pobūvį, 
kuriame dalyvavo ir 'lietu
viai. Jų atstovybė buvo gau-1 
šiaušia. , j

j
Programą pradėjo res- 

iKHlr/tnn funtiniu muniiJ

kijos miestuose bei kaimuo
se.

, ... . Matai, nežinai ką at-!, ~ Uet"vi1 ™u«™minei
: mo as tada gerai pasigėriau., gaRvt£ * kultūros draugijai priklauso

- Čia tai jau taktas. j' _ į|rait apie du tūkstančiai narių.
’ Draugija turi du skyrius —

— Vakar aš nebuvau na- atsimenu, ba iš to džiaugs-
mie, tėve.

— A. tai jau pradėjai zy
boti! 4^

— O kam tėvas 
ieškojai?

— Norėjau pasikalbėti.

si? Ar žinai?

— Bet tai ne viskas., tėve.; gį?
manęs Prezidentas Eisenhovveris.

taip pat respublikonas, už-į Guamo salą
. . . . - V1., gyrę Kemsteno komitetą į ji Amerikos bombonešiai
kaip prieiti prie respubliko-, Lietuvos okupacijai ištirti,1.................... ‘ ■>r • • • v • 1 • • 1 ’ *'■m i /įnm o, viinnm • . -i > • • •ir tam darbui, jo pritarimu.

publikonų tautinių grupių 
pirm. Jack Burgės. 

• meninės kultūros ratelius! Jis programai vesti pakvie-

— Gerai tėve natmkihv Varšuvo->e ir Vroclave, o publikon 
tarno salą. iš kurids didie-! “’P.P?1 ? Lietuvili lj.omlteto

nų. Žinai, jie šį rudenį rinks 
Amerikai prezidentą. Ro
dos, jau ir kandidatą pasky
rė.

— Tai ko tėvas norėtum 
prie jų prieiti?

tė kongresmaną Dėrvinskį, 
kuris tuoj pakvietė prie ėst-

skrenda Vietnamo bomba.-! Suvalkuos. Baltstogėj, Liub 
duoti Pirma ši sala niūkiau ! line- ŠCeCine’ Slupske ir kt

kongresas paskyrė SI 5.000. sė Ispanijai bet 1898 me-1 Prau^a turi sav° leidinį radostjiUtiniais.1'ūbaispasi- 
Šis komitetas klausinė jo liu-! tais Amerikos laivvnas ispa-; į !tuyių ka,!ba ~ laikraštį | puošusias įvairių tautų at- 
dininkus, važinėjosi net Eu- nų armadą sumušė ir Gua- „Ausrą’J k”r! redaguoja stovės. Pirmos ėjo Imtuvai-, 

j ropon ir tenai rinko medžią-! mą užėmė. Gal girdėjai ir a- Zigmundas Stoberskis. šios tęs. antros graikes. Publika
j gą Lietuvos bylai paremti. 

— Nu. reikėtų gauti pasi-j 0 ką demokratai mums pa-lžadėjimą, kad jie padės 
mums Lietuvą laisvinti.

— Toks prašymas jiems 
jau buvo įteiktas, tėve.

— Ar prižadėjo ką nors?
— Prižadėjo Lietuvos 

klausimą įrašyti į savo pro
gramą.

— Tai, turbūt, dėl to, kad 
Niksono dukterims buvo do
vanoti Lietuvos gintaro ka
roliai.

— Aš nemanau, tėve. kad 
tie gintarai galėtų turėti ko
kios įtakos respublikonu 
programai.

— Bet kodėl pirma res
publikonai nė karto už Lie
tuvą neužsistojo? Tik de
mokratai mums padėdavo.

— Tėvas klysti.
— Kodėl?
— Todėl, kad respubliko

nai yra padėję Lietuvos by
lai daug daugiau, negu de
mokratai.

— Ar tu šiur?
— Yra faktai, tėve.
— Olrait, parodyk man

nors vieną faktą.
— Pirmiausia paimkime 

Lietuvos valstybės pripaži
nimo faktą, tėve. Turbūtt 
atsimeni, kad, įsikūrus Lie
tuvos respublikai, Ameri
kos demokratų valdžia su 
prezidentu VVilsonu per du 
metu nenorėjo jos pripažin
ti. Mes tada surinkome mi- 
lioną parašų pripažinimui ( glasnas. Kalifornijos ir Ari- 
paremti, bet matydami, kad zonos Amerika nepavergė. 
VVilsonas vistiek Lietuvos o Lietuvą sovietai gvoltu pa- 
nepripažins, nutarėm pa-į siglemže. Mūsų Amerika ne
laukti su tais parašais, kol ra užėmus nei sprindžio sve- 
bus išrinktas naujas prezi- timos žemes.

dėjo? Jie 
veiksniams 
gerti.

— Nu, tai prašykim Die
vo, kad respublikonai ir vėl 
laimėtų prezidento rinki
mus. Jeigu Niksonas taps 
prezidentu, tai jis nepamirš 
tų gintarų, ką jo dukterys 
parsivežė iš Chicagos. Aš 
galiu bečyt, kad jis padės 
mums Lietuvą išlaisvinti.
Kaip tu rokuoji?

— Aš, tėve, ’nebečinu“.
— Kodėl?
— Todėl, kad Lietuvą iš

laisvinti reikštų suardyti So-( 
vietų Sąjungą. Amerika nie-; O kaip su Formoza. su Pi 
kad to nebandys, ir negali- Korėja ir Tailandu, kai

padėjo mūsų 
vien kokteilius

ma reikalauti, kad ji bandy
tų. nes tai reikštų atominį 
karą.

— Sakai, reikėtų suardy
ti Sovietų Rusiją. Nu, o ko
kiam biesui ją ai'dyti? Ji 
galėtų būti kaip buvo, tik 
Lietuvą reikėtų išlaisvinti. 
Argi tu to nesupranti?

— Tėve. Lietuva dabar v- •>
ra Sovietų valstybės dalis. 
Mes galim to nepripažinti, 
gali ir Washingtonas fo ne
pripažinti, bet faktinai ji y- 
ra viena iš Sovietų Sąjungos 
respublikų, taip. kaip Cali- 
fornija, Arizona, New Mexi- 
co ir Te.xas yra Jungtinių 
Valstijų respublikos.

— Maiki. aš ant to neso-

draugijos \Vrodavo skyriui 
priklauso 110 narių.

joms smarkiai plojo, foto
grafai ir televizijos atstovaipie Havajų salas? Už 2090 

mylių nuo San Francisco,
Pocifico vandenyne, yra 20 
salų grupė, vadinama Ha- ....
vvaii vardu. Šitas salynas se-! lletu\Įska seklyčia, \\ rocla- gubernatorius John Volpe,

— YV rodavo centre prie-; Jas fotografavo.
1 šais mieste rotušę įsikūiusii Pirmasis kalbėjo Mass.

niau taip pat priklausė Ispa-1 vas» Kynek i. 
nijai, bet per tą patį karą; —Seklyčia —tai tartum
buvo iš Ispanijos atimtas ir 
prijungtas prie Jungtinių 
Valstijų.

— Gal tajp reikėjo, Mai
ki.

— Bet pasižvalgykim pla
čiau, tėve. Aš minėjau Cali- 
forniją. Arizoną, New Me- 
xico ir Texasą. Kokiu būdu 
įos pateko į Jungtinių Vals
tijų rankas? Per karus buvo 
atimtos iš Meksikos, teve.

Pietų 
te

nai įsigalėjo Amerikos aras, 
neužimdamas nei sprindžio 
svetimos žemes?

— Bet kam tu man apie 
tai kalbi?

— Kalbu dėl to, kad tėvas 
norėjai faktų. Ir iš tų faktų 
galime dalyti labai intriguo- 
iančiu išvadų. Jungtinės 
Valstijos via vienalyte vals
tybė. susidedanti iš 50 vals-

mažutė Lietuvos salelė Len
kijoje. Pravėrus jos duris, 
prieš akis atsiveria Vilniaus

kuiis pasakė esąs Halas 
JAV esą 25 mil. italų. Ant
rasis kalbėjo Marylando gu
bernatorius, dabar respub
likonų kandidatas į vicepre-

panorama su Gedimino kai-į zidentus Spięo T. Agnės. Jis 
no papėdėje boluojančia ka-į esąs pirmas graikų kilmės 
tedra. Seklyčios lankytojai į gubernatorius, savo pavar- 
nuolatos gali susipažinti su dę sutrumpinęs, kad ameri- 
lietuvių dailininkų darbų re-’ kiečiai galėtų lengviau ištar- 

1 produkcijomis. Kas mėnesi, ti.
keičiama ekspozicija. Sekly-1 Trečias kalbėjo Michiga- 
cioje visada galima i asti, n0 gubcrn .George Romney.? 
naujausius Lietuvos ( LTS- , jjg papasakojo, kaip, pa- 
R . E.) laikrascius ir zurna-į gRelbug jo kandidatūra į gu
lus, pasiskaityti lietuvišką, įernatorius, pas jį atėjo jau- 
knygą. Tunme daugiau kaip! nag eSĮag jr prašė pagelbėti 
600 tomų betuvislcų knygų’ iš.]aigvinti Pabaltijo kraštus 
bibliotekėlę. (Išeivijos laik-i vergijos.
rasčiai ar knvgos i Lenkiją’
patenka labai sunkiai ir re-į Pabaigoje kalbėjo pats 
tai. Lenkijoj cenzūra šiuo; respublikonų pirmininkas

Keleivio 1969 metų

Kalendorius
jau baigiamas spausdinti

Kaina >1*00

atžvilgiu nenusileidžia ru
siškąją!. Ei.

— WrocUve gana popu
liams mūsiškis lietuvių liau
dies dainų ir šokiu ansamb-Į

Rav Bliss.
A.K.

tijų. Ar galėtume nors vieną' lis "Vilnelė“. Vilnelė“ ne 
iš tų valstijų atplėšti, nepa-’ kartą su pasisekimu koncer- 
žeisdami, nesuardydami jų j tavo Wrodavo teatruose, su 
visumos? Šitą klausimą ga-i daina ir šokiu apkeliavo Į

NEW YORK, N.Y.

Aktorius V. Žukauskas 

įsikūrė Woodhavene

Įima taikyti ir Sovietų Są-į Wroclav<» ir Opolės vaivadi-, Plačiai žinomas aktorius 
jungai: ar galima Lietuvą iš-į jas. ' Vitalis Žukauskas, kuris sa-
laisvinti. nepažeidžiant So-' — Narsiųjų Lietuvos su- vo satyra ir humoru lietuvių 
vietų Sąjungos pilnaties?! nų. Atlanto nugalėtojų Ste- sueigose suteikia daug ma- 
ŠĮ klausimą aš keliu ne dėl pono Dariaus ir Stasio Girė- lonios nuotaiku. įfci šiol gy- 
to, kad man rūpėtų Sovieti- no žuvimo 35 metu sukak- venęs Brooklyne, įsigijo nu
jos pilnatis, bet dėl to, kad ties proga Myslibuše (buv. mus ir įsikūrė Woodhavene, 
tokia vra padėtis. Kalbėti Soldine) atidengėme memo- N. Y. (88-59 75th St.). 
apie tai galima visai neša- rialinę lentą. Aktoriui V. Žukauskui ir.
liškai, akademiškai. ! — Lenkijoje vra apie 30 jo veikliai žmonai. įsikuru-,

— Maiki, tu apsukai man pradinių lietuvių mokyklų, šiem nuusavuoae namuose,’ 
dentas. Ir kai buvo išrinktas — Taip yra kalbama mo-’ galvą, ir as nežinau, .u pa- Daugumoje jos išsidesčiu- linkiu daug laimes. 
Hardingas. respublikonas, kyklų vaikams, teve, bet is duoti tau ranką, ar misi- sios Seinų krašte. Punske y-
mes nuvežėm tuos parašus tikiųjų taip nėra. Ai tėvą? spiauti, n dac oi. 1 ra lietuviu dmioo mokyk K. Žemaitis

BUVO $4, DABAR 1TK$2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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

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

Kitos tokios knygos neturime.

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

.Pinigus siųskite:
KELEIVIS 

636 Broadw«y

So. Boston, Mass. 02127
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MOTERŲ SKYRIUS
PULGIS ANDRIUŠIS# •'

SužemaitukuperEuropą
Ištrauka ii Pulfio Andriulio autobiografijos, tilpu- 
sios jo raitų I tomo, kurį šiomis dienomis išleidžia 
Lietuvių Enciklopedijos leidykla Bostone, šių knygą 
bus galima įsigyti literatūros vakare, kuris rengiamsa 
rugsėjo S d. 5 vaL vašu So. Bostone Lietuvių Piliečių 
Draugijos II aukšto salėje, šiame literatūros vakare 
dalyvaus ii Australijos atvykus pats autorius Pulgis 
Andriušis ir rašytojai Bernardas Brazdžionis, Anta- 

' nas Gustaitis ir Stasys Santvaras.

Rašytojas Palgis Andriušis yra gimęs 1907 m. kovo 
18 d. Gaidžių kaime, Tauragnų valsč„ Utenos apskr. 
Baigęs gimnaziją, jis studijavo Vyt. Didž. universitete 
Kaune literatūrą, kalbas, teatro meną, lankė Meno 
mokyklą, vertini žurnalistika, daug keliavo po Euro
pos ir kitus kraštus, išgyveno nemaža nuotykingų 
dienų ir virto kone visus Lietuvos geru pažįstamu ar 
bičiuliu. Pradžioje rašęs linksmus feljetonus, vėliau 
sukūrė didelės meninės vertės dailiosios prozos kūri
nių — "Anoj pusėj ežero“, “Sudiev, kvietkeli***, “Ti
pelis“ ir eilę kitų. Jis yra gavęs Rašytojų draugijos 
ir kitų premijų ir mūsų literatūros kritikos aukštai 
vertinamas. Savo veikaluose Pulgis Andriušis yra ne
paprastai spalvingai ir sudvasintai įamžinęs Lietuvos 
gamtos grožį ir su giliu psichologiniu įsijautimu at 
kūręs jos žmonių charakterius. Tai reto gabumo kū 
rėjas, kurio sieloje, dabar Australijos žemėje džiūs- 
tančioj, dar ir šiandien yra gyva visa nepriklausomoji 
Lietuva, jį mums užauginusi ir subrandinusi.

Kel. red.

1928 m. ankstyvą pavasarį žiburėlietis č. Janusas, 
dail. V. Didžioko, meno mokyklos pedagogo ir Kauno 
Valstybinio Teatro dekoratoriaus ginklanešys, vakare 
grįžta namo ir man sako:

— Š. Zelmanavičius, V. Didžioko padėjėjas teatro 
dekoracinėj, šiemet rengiasi kelionėn ir mane kviečia 
drauge važiuoti arkliu į Romą. pakeliui rengdamas pa
veikslų parodas ir piešdamas. Aš labai šią vasarą užimtas, 
ar negalėtum manęs pavaduoti?

Ar negalėčiau!
Keistuolis Šalomas Zelmanavičius, gimęs ir augęs 

Vilniaus žydų gete, vos kelis žodžius temokąs lietuviškai, 
kalbąs blogai rusiškai, o ne kaip ir jidiš, nuo pat Kauno 
operos įsteigimo dirbęs kaip dekoratoriaus padėjėjas, 
drauge su K. Petrausku apdovanotas teatro pirmūnų me- 
dalium, laisvalaikiais piešęs šagalinio stiliaus abstrakti-i 
nius paveikslus, sumanė vieną kartą atsikratyti dekoraci jų ! 
dažų smarve ir pakeliauti po Vakarus, ten surengti savo 
kūrinių parodas, apsižvalgyti po muziejus.

Šis Gregorausko bei Didžioko užuitas žmogėnas ir 
aš, pasirodė, buvome pačio akliausio likimo suvesti i porą 
kompani jonai.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Yienuolė Jere Pikas šitaip dėvėjo studijuodama Colora- 
d<» universitete, bet šiomis dienomis ji turi grįžti į vie
nuolyną Minnesotos valstijoje ir vėl užsivilkti vienuo
lišku s drabužius.

Paulius Drevinis

RUDENĖLIS

Rausta rausta putinėlis, 
Obelėlė jau geltona.
Neria tinklą rudenėlis 
Sidabrinį, plonų, plonų.

Tokį lengvų, tokį skaidrų. 
Kaip saulytės spindulėlį; 
Pievą, miškų, laukų braido, 
Gaudo mažų vabalėlį.

Ir vis gąsdina bitelę 
Ir lengvutę peteliškę.
Nuo šaltos šalnos prie kelio 
Dobiliukai jau pablyškę.

Prie vagos dar prisiglaudę 
Ramunėlės baltos žydi. 
Tankumynėj miško snaudžia 
Epušėlės pasiklydę.

Lyg maži taškeliai tirpsta 
Baltos gulbės, baltos žąsys... 
Tėviškėlės soduos sirpsta 
Rudenėlis geltonasis.

Teisės patarimai j Ką dovanoti?

Š. Zelmanavičius nusivedė mane pas Žaliakalnio J 
vokietį račių, kuris jau baigė meistruoti specialiai užsaky- i 
tą vežimą. Jis buvo panašus į didelį kaliošą su dviem 
aukštais ratais po užkulniu. Sienos buvo išdažytos rėkian
čiomis geltonomis ir raudonomis dryžėmis. priešakyje ant 
kotelių plevėsavo lietuviška ir žydiška vėliava. Prie vir
šutinių kaliošo iškarpų buvo pritaisyta juoda brezentinė 
danga, pakeliama ir nuleidžiama pagal reikalą, nes bu
vom pasirengę vežime miegoti visokiausiose oro atmai
nose. Už šį savo fantazijos vaisių š. Zelmanavičius turėjo 
sumokėti vokiečiui kaip už spectelų užsakymą netoli 2000 
litų (tais pinigais buvo tada galima dviem žmonėm leng
vai apkeliauti geležinkeliu visą V. Europą!). Jokių sąlygų 
kaip kompanijonui nestatė, tik turėjau pasiimti pinigų, 
buvau susitaupęs apie pustrečio šimto litų. sakė, jog bus 
gana iki Romos.. Vežimą sumeistravus Žaliakalnyje, ei
nam ieškoti pirkti arklio, mums pataria pasiteirauti Jona
vos gatvėje, kur beveik išimtinai gyveno Kauno profesio
nalai vežikai. Jie ten tokių kaip mudu ir telaukė, sukišo 
rudas barzdas, pasitarė ir tuojau atvedė stipeną, nuplėšė 
pusantro šimto litų, sakydami, jog mes kaip vėjas nulėk
sime į Romą.

Sudaužus rankas, vėduos arkliapalaikį (apie žirgi
ninkystę, kaip š. Zelmanavičius, taip ir aš mažai tenusi
manėme) ir galvoju, kur jį dabar padėti, Kaunas tai ne 
Gaidžių kaimas. Užsivedu kalnan į meno mokyklos kie
mą, paleidžiu pievutėn ir. užėjęs pas direktorių I. šlapeli, 
prašau susimylėti. Išklausęs mūsų kelionės meninius tiks
lus, jisai davė sutikimą ganytis nemokamai arkliuką der
linguose aikštės žolynuose. Kadangi mano kompanijonas 
absoliutiškai ničnieko nežinojo apie arklius, tai aš ture-

! Jeigu yra reikalas ameri- 
Advokati M. šveikauskienė sutiko ataa kiečiui padovanoti knygą, 

kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės tai Keleivio administracijo- 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro ie galite gauti šias tinkamas 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir ti- knygas:
sakymus spšusdinsime šiame skyriuje.! The Cemetery of Nątįons 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio įn Siberian Tundra by H. 
skaitytu jas. į Tautvaiša, 112 psl., Jcaina
Klausinius prašome siųsti tiesiog šia*o i tik $1.75.

Tundra Talės, Manyland 
Books leidinys paaugliams 

į pasiskaityti anglų kalba a- 
! pie gyvenimą tolimoje šiau
rėje, 175 pusi. kreidiniame 
popieriuje, kietais viršeliais, 
kaina $5.00.

adresu:

M. Šveikauskas, Attorney at Law, 
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Mana. 02131

Klausimas

Prieš 50 metų nusipirko-
me fauną. Sunkiai dirbome betkurią žemę ir betkuri ne- 
ir per eilę metų prisitaupė- kilnojamą turtą viešiems 
me keletą centų. Prieš 20 tikslams (for pųblic pur- 
metų nutarėme, kad taip pose). Vieškelių statymas, 
sunkiai, kaip iki šiol dirbo- žinoma, tarnauja viešam 

i me. nebegalime ir nebenori- tikslui. Paimdama privatinį 
me dirbti, ir mes galvojome, turtą, valdžia privalo savi- 
kas mums reikėtų daryti. i ninkui atlyginti "teisingai“.

Sugalvojome pastatyti 9, t. y. pagal to turto tikrąją 
mažus namukus (cabins) ir. vertę (fair market value). 
juos išnuomoti vasarą iš; Toks yra konstitucijos rei- 
miesto atvažiuojantiems po- kalavimas. Kartais sąlygos 

yra tokio pobūdžio, kad at
lyginti savininkui vien už i

P.sio.
nuo

j Timeless Lithuania — pa- 

Valdžia turi teisę paimti • ra*® buvęs JAV atstovas
Lietuvoj Owen J. C. Norem, 
299 psl., kaina $4.

Tai labai gera dovana ne
mokantiems lietuviškai, bet 
norintiems susipažinti su 
Lietuva.

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

1 "The Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė
vės), 128 psl., kaina $3.95.

"Lithuanian Quartet“ (A.
Katiliškis, A. 

Šeinius),
209 psl., kaina $4.95.

"The Ordeal of Assad Pa- 
»ha“ (1. Šeiniaus), 61 psl-, 

savininkas nukenčia dėl to, i kaina $2.00.
kad jo biznis surištas su pa-! Vvtaut„ the Great Grand

! Gyvename gan toli 
! miesty, bet gražioje vietoje,, paimtą žeme arba turtą -j 
■ prie ežerėlio ir miško. Taip' neužtenka. Būna taip. kad Undsbe is ir , 
J ir padarėme. Pirmais metais! paliktoji“ savininkui ze- 

buvo sunkoka gauti nuomi-, mes arba turto dalis nustoja 
vertės dėl "paimtos“ dalies.
Kartais, kaip Tamstų atveju.

į ninku, bet po truputį pradė- 
' jo vienas kitam rekomen- 
' duoti, ir paskutiniais 10 ar 

12 metų turėjome daugiau 
: norinčių pas mus atvažiuo

ti, negu galėjome priimti.
Vieta tyki ir graži. Vasa- 

į rotojams parduodavome
•kiaušinių, daržovių ir net! įskaitant su savininku už iutroduction , 
‘namie iškeptų pyragų. Vis-1’paimtą“ žemę arba kitokį j Lithuanian 

kas ėjo puikiai, kol valdžia! nekilnojamąjį turtą. Tai to-- 
sumanė pravesti pagrindinį i kie yra vadinamojo "emi- 
kelią prie pat mūsų. Senais! nent domain“ pagrindiniai 
laikais toks didelis kelias
mums būtų buvęs tikra lai- 

i mė. bet dabar, kai turime 
kitoki biznį, mums šitas val
džios sumanymas yra tikra

imamu turtu, ir tokiu būdu 
susidaro savininkui nuosto-

Duke of Lithuania by dr. Jo- 
iseph B. Končius, 211 P»l..

dėsniai. Dažnai tenka su 
valdžia dėl tų visokių aplin
kybių derėtis ir net į teismą 
kreiptis. Tai nėra Tamstų 
darbas. Patariu kreiptis i ad- 

bėda. Kai praves kelią, bus Į vokatą ir jarr. ši visą reikalą 
daug triukšmo iš važiuo jan-, pavesti tvarkyti, 
čių mašinų ir nebebus gali-

lių. Visa tai turi būti val-i , klin, kWli, vilie)iai, 
tižios priimama dėmesin, at-' ?3 00. minkštai. $2.00.

to modern
asė Damb- 

nuna>, Klimas ir Schmal- 
stieg, 471 psl , didžiausias 
ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuvių kalbos 
vadovėlis, kaina S7.

"Lithuania land of h« 
roes,“ parašė L- Valiukas, 
kaina $4.75.

ma pailsėti ir pasidžiaugti 
ramybe ir gražiomis apylin- 

į kėmis.
Į Valdžia mums pranešė, 
i kad paims vieną akerį mūsų 
! žemės, kelias praeis pro pat 
'mūsų namukus (cabins), ir 
vasarotojai nebenorės pas 
mus atvažiuoti ir pas mus 
gyventi. Mes sutiktume val
džiai dar primokėti, jeigu 
jie kelia kitur vestu, o ne 
prie mūsų, nes mes kas va

pai ą uždirbame visiems me-' 
i tams ir dar lieka.
I Kas mums daryti ? Jei mes 

JAV komunistai kandidaj su valdžia pradėtume byli-

KOMUNISTE I 

PREZIDENTUS

Penkerių metų mergaitei Mari
jai Giannaris Houstono. 
ligoninėje buvo Įdėta 11

N
l»
<•

•J

Awakening Lithuania, a 
«tudy on the rise of modern 
Lithuanian nationalism by 
Jack J. Stukas, 1S6 psl., kai
na $5.00.

POPULAR LITHUANI- 
AN RECIPES- parašė Juzė 
Daužvardienė. kaina $2.50.

DOVANA MŪSŲ 

MAŽIESIEMS

Mvsų skurdi iiteratūra 
mažiesiems praturtėjo nau
ju leidiniu. Tai Danutės 
Bindokienės knygelė 

"BALTOSIOS PELYTĖS 

KELIONĖ Į MĖNULI“.

Jos kaina $1.50. Pasku-
Tex., bėkit pradžiuginti savo vai- 
metų kus nupirkite jiems tą kny-

te į prezidentus stato Char- nėtis. ar tai sustabdytų kelio 
lene Mitchell, 38 metų neg- statymą? Ar galima būtų 
rę. Ji yra gimusi Chicagoj,į kreiptis į Washingtoną ir, 
o dabar gyvena Los Angeles.'prašyti kelią kitur praves-.

Paskutinį kartą komunis- ti? Mes esame jau seno am- vaiko širdis- Tai PirTnas širdies gėlę. Ji gaunama ir Keleivio
tai savo kandidatą į prezi
dentus statė 1940 metais.

MIRĖ MAŽIAUSIAS 

ŽMOGUS

Baltimorėje mirė 38 me
tų amžiaus Ashby J. ftmith, 
kurs buvo laikomas mažiau- 

Dainininkė Edie Adams sušilau- siu Žmogumi pasaulyje, nes 
kė sūnaus. jis tebuvo tik 32 colių ūgio.

žiaus ir kitokio darbo dirb- įdėjimas vaikui 
ti nebegalime, o ūkio darbus 
dirbti nebe mums. Vaikų 
neturime, ir nėra kas mums 
pagelbėtų šioj bėdoj.

Prašome mums patarti.!
Skaitome "Keleivį “virš 50 
metų.

Seni skaitytojai
New Hampshire.

Tik tie žmonės mums at
rodo turi sveiką nuovoką, 
kurie galvoja taip pat, kaip

davau tik ką saulei patekėjus eit iš Žiburėlio jį pagirdyti ,r me#’ 
ii atnešt abrako. Kartą nuėjus, meno mokyklos rūmų pa
stogėje. kur būdavo mokytojų studijos, atsiveria langąs, 
ir dail. J. Šileika, amerikonas, man šaukia:

Ve. tavo žirgas daugiau guli, negu ėda žolę! še 
kepurę, jeigu datrauks iki Romos!

(Bus daugiau)

• • •

Nedidelė bėda padaryti 
paslaugas nedėkingiems, ta
čiau baisi nelaime priimti 
paslaugą ii nesąžiningo
žmogaus.

La Rochefoucauld

jstaigoje-

ANGLIJA

Keleivio atstovo naujas 

adresas

Keleivio atstovo Anglijo
je J. Venskūno naujas adre
sas yra šitoks:

J. Venskūnas

19 Glenmore Avė.,

Bellshill, Lanarkshire,

Scotland.

Tad visais Keleivio reika-

KĄ LAUMĖS LEME

Tai rašytojos Petronėlės 
Orintaitės parašyti atsiminė 
mai apie žymiąją poetę Sa- 

: lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 224 pusk. kaina $3.

Knygą išleido Chicagos 
Lietuvių Literatūros Dr-ja, 
ji lengvai skaitoma, pradė
jęs ia norėsi ir baigti.

Knyga gaunama ir Kelei
vio administracijoje.

NAUJOS "AKĖČIOS“

Gavome humoro bei sa
tyros leidinio "Akėčių“ nr.

lais nuo šiol prašome kreip- 13. Jame yra daug aktuali- 
tis į jį šiuo nauju adresu. jų, linksmų eilėraščių ir pa-

— I našios medžiagos. Kaina —
Keleivio administracija tik 50 centų. T.f

i
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Vietinės žinios
KODĖL KELEIVIS 

NEIŠĖJO? t
i

Ruqpiū$o 8 d. numery 
(nr. 32) buvo pirmajame ir 
aštuntajame puslapy pa-

Mokykla ir toliau veiks 
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto’ 
iki 1 vai. popiet.

Visais mokyklos reikalais | 
prašoma kreiptis į mokyklos! 
tėvų komiteto pirmininkę 
Iną Nenortienę, telefonu-

t r Vasaros pabaigai visi į New Yorką!

skelbta, kad dėl tarnautojų, 825-1832, o mokymo, auklė 
atostogų kitas numeris beis-; jimo ai- programos reikalais
eis rugpiučio 28 d., bet daug 
kas ražo ir skambino klaus
dami, kodėl praeitą ir už-1 
praeitų savaitę Keleivio ne
gavo.. Kai ka« mus ir paba
rė. Bet turėtų būti visiems 
suprantama, kad ir Keleivio 
įstaigoje dirbantieji po metų 
darbo turi teisę kiek pailsė
ti, o kadangi nėra, kas tuos 
asmenis pakeičia, tai nebu
vo galima ir laikraščio iš
leisti. Taip daro ir kitos ne
didelės įstaigos.

Keleivio administracija

Keltuvo statyba artėja

į f
So. Bostono Lietuvių Pi

liečių Dr-jos 4 aukštų na

keltuvui. Rugpiūeio 20 d. 
ant keltuvo lizdo stogo buvo 
iškeltas ąžuolo vainikas, 
kaip tai buvo įprasta daryti 
Lietuvoje, baigus kurį nors 
statybos darbą. Vėliau tos 
iškilmės dalyviai ir darbi
ninkai buvo pavaišinti.

Keltuvo planą paruošė ir 
jo įrengimo darbus prižiūri 
inž. Eugenijus Manomaitis. 
Keltuvas turi būti įrengtas 
iki gruodžio 1 d., bet Conso
lidated Elevator Co., kurt 
keltuvą stato, atstovas Pink 
pareiškė, kad gali būti keltu
vas bus įrengtas jau lapkri
čio 15 d., todėl lapkričio 24 
d. susirinkę į šurum-burum 
draugijos nariai gal jau ga
lės juo pasikelti į salę.

Keltuvui iš narių jau su
rinkta aukų apie $7.000. 
Paskutinieji po $100 Įnešė 
klebonas kun. A. Baltrašū- 
nas ir inž. E. Manomaitis.

Aukojusių keltuvo įren
gimui ne mažiau kaip $100 
pavardės bus surašytos len
toje prie keltuvo angos, o 
aukojusių $1Q0O. ar daugiau 
kitoje vietoje, kuri bus vė
liau parinkta.

Valdyba ąĮtskirais raštais 
kreipiasi į narius, prašyda
ma aukoti keltuvo įrengi
mui.

1 mokyk'los direktorių Ant. 
Gustaitį, darbo valandomis 
tel. 268-3071. namų tel. — 
268-6957.

Praeitais metais mokyklą 
lankė 122 mokiniai iš Bosto
no ir apylinkių, iš kurių 7 
ją baigė, gaudami išeito 
gimnazijos kurso lituanisti
nių dalykų pažymėjimus.

Mokykloje veikė 11 kia-’ 
šių ir dirbo 10 mokytojų.

Mokyklos išlaikymas pra
eitais metais atsiėjo 4,550 
dolerių.

Mokyklos tėvų komitetas; 
kviečia visus lietuvius tėvus, Į 
turinčius mokyklinio am 
žiaus vaikų, leisti juos į šią; 
lituanistinę mokyklą. Tai į 
vienintelis geidausiąs būdas)

(išmokyti juos lietuvių kai-! 
bos, suartinti su lietuviškuo-J 
ju jaunimu, išlaikyti lietuvių;

1968 mėn. 30, 31 dienomis ir rugsėjo mėn. 1 ir 2 dienomis 

JSttltlOV- Hilton 32 & 33 St, New Yorke
šaukiamas

PasaulioLieluviuBendruomenėst
III Seimas

Ruošiamasi pradėti naujus 

mokslo metus

Bostono Lituanistinė mo
kykla ruošiasi pradėti devy
nioliktuosius mokslo metus

Pavasarį išrinktam nau
jam mokyklos tėvų komite
tui po didelių pastangų pa
vyko gauti rašytojo Antane 
Gustaičio sutikimą ir toliau 
eiti mokyklos direktoriaus 
pareigas, nuo kurių jis po 
penkerių metų darbo buvo 
atsisakęs.

Lituanistinė mokykla ir 
toliau naudosis šv. Petro 
lietuvių parapijos So. Bosto
ne patalpomis, taigi ir para
pijos klebono kun. A. Balt- 
rušūno parama.

Mokslo metų pradžia — 
šeštadienį, rugsėjo 14 d. 
Tą dieną 9 vai. ryto Šv. Pet
ro lietuvių parapijos bažny
čioje bus pamaldos moki
niams ir jų tėvams, o po pa
maldų iki 11 vai. mokinių 
registracija bei egzaminai.

bendruomenėje ir aplamai'; 
sulaikyti nutautėjimo vyks-j; 
mą.

Tenelieka nė vieno jau-į 
nuolio už lituanistinės mo-i 
kvklos ribų.

T. K-ta.

i:
Jaunųjų skautų stovykla

Atlanto rajono vilkiukų ir 
paukštyčių stovykla. įsikū
rusi Kennebunkporte lietu
vių pranciškonų sodybos i 
parke, baigėsi sekmadienį, 
rugpiūeio 25 d. Stovykla tę-' 
sėsi septynias dienas, su-! 
traukdama apie 90 stovyk-S 
lautojų, Įskaitant vilkiukus,1 
paukštytes, skautus ir sto-; 
vykios vadovus — skauti-J 
ninkus. Visi stovyklautojai į 
gyveno palapinėse. Daugu
mai jų tai buvo pirmoji sto
vykla gyvenime. Jauniausias 
stovyklautojas buvo šešerių 
metų vilkiukas iš Stoughton, 
Mass., inž. štuopio sūnus.

Vilkiukai ir paukštytes į 
stovyklą suvažiavo iš Eliza
beth, N. J., Waterburio, 
AVorcesterio,, Brocktono ir 
Bostono.

Stovykloje vilkiukams va
dovavo fil. ps. Romas Jaku
bauskas ir paukštytėm fil. 
ps. Gilanda Matonienė. Vil
kiukų komendanto pareigas 
ėjo Gintaras Subatis. o 
paukštyčių komendante bu
vo vyr. skautė Aldona Mei 
lutė. Skautams vadovavo 
Vytautas Dabrila ir skau
tėms — ps. Laima Kiliulie- 
nė. Stovyklos propagandai 
vadovavo skautininkės Pau
lina Kalvaitienė ir Ramutė 
Lora. Kiti stovykloje dirbę 
skautų vadovai: D. Eikinie- 
nė, N. Baškytė ir fil. inž.“ 
Matonis. «

Vadovai ypatingą dėmesį 
kreipė Į lietuvių kalbos var-j 
tojimą ir drausmę.

Stovyklą aplankė Atlanto 
rajono vadeiva s. Starėnas, l 
Bostono tuntininkai Č. Ki-1 
liulis ir V. Kleinienė ir daug 
tėvų, kurie suvežė pirmuo
sius stovyklautojus ir padė
jo jiems įsikurti. Į

Paukštyčių sveikinimas

Bostono skautės paukšty
tė? ir jų vadovės atsiuntė iš 
stovyklos geriausių linkėji-

P ROGR A MOJ E: x

SEIMO POSĖDŽIAI
Pirmasis, seimo atidaromasis, posėdis rugpiūeio 30 d.

9 vai. ryto Schvyler room.
Iškilmingas seimo posėdis rugsėjo 1 d. 3 vai. po pietų 

Schvyler room.
SEIMO BANKETAS

Rugpjūčio 31 d. 8:00 vai. vak. STATLER-HILTON. 
Terrace — puota. Žymūs svečiai amerikiečiai, Miss Lithu
ania finalisčių pristatymas, vainikavimas ir dovanų Įteiki
mas. ŠOKIAI. Groja Joe Thomas orkestras (vakariniai 
rūbai). BILIETAI: $12.50. Jaunimui — studentams tik 
Į banketo šokius 10 vai. vakare $3. Staliukų užsakymai 
priimami iki rugpiūeio 26 d.

IŠKILMINGOS SEIMO PAMALDOS
Šv. Patriko katedroje rugsėjo 1 d. 10 vai. ryto, Fift 

Avė., N.Y. ŠV. MIŠIAS atnašauja vyskupas Vincentas 
Brizgys. PAMOKSLĄ sako Tėv. Gediminas Kijauskas,SJ.

JAUNIMO MOTORKADA
Antikomunistinė demonstracija, šūkis: LAISVĖS 

LIETUVAI 1 Motorkados sutikimas: Flushing Meadows 
Park, N.Y., STATE PAVILIOK. Queens — rugpiūeio 31 
d. 3 vai. po pietų. Visi dalyvaukime drauge su jaunimu — 
nepalikime jo vieno, nes gi tariame: jis mūsų ateitis!

FUTBOLO RUNGTYNĖS
Rugpjūčio 31 d. tuoj po jaunimo motorkados sutiki

mo, KISSENA PARK aikštėje. Rungtynės tarp svečių iš 
Chicagos LFK LITHUANICA ir LFK (Lietuvių Atletų 
klubas) komandų vyrų ir jaunių. Kviečiame valandėlei 
staptelti gryname ore ir pasekti rungtynes. Paremkime 
sportuojanti jaunimą 1

MENO KŪRINIŲ SKAIDRĖSE PARODA
Rugsėjo 1 d. nuo 4:30 iki 6:30 vai. popiet PENNTOP 

SOUTH ROOM, STATLER-HILTON.
LITERATŪROS IR KAMERINĖS MUZ. VAKARAS

Rugpjūčio 30 dieną
Dalyvauja lietuvių rašytojai ir kamerinės muzikos 

ansamblis iš Bostono, vadovas Iz. Vasyliūnas.
Programoje: poezija, proza ir lietuvių kompozitorių 

kūriniai. Vakaro pradžia 7:30 vai. vak. STATLER-HIL
TON. Schvyler room. Po programos šokiai, Miss Lithua
nia rinkimai. Groja Joe Thomas orkestras. BILIETAS: $3.

Didysis Seimo koncertas
Rugsėjo 1 d. 8:00 vai. vakare

LINCOLN CENTER—PHILHARMONIC HALL 
Lincoln Center Plaza

SIMFONINĖ MUZIKA: Banaičio, Gaidelio, Kačins

ko ir Jakūbėno kūriniai, pirmą kaitą atliekami. Simfoni
niam orkestrui diriguoja prof. VYT. MARIJOŠIUS.

Solistai: STANKAITYTĖ’’BARAS ir VAZNELIS. 
ČIURLIONIO ANSAMBLIS iš Clevelando, vadovas

muzikas ALF. MIKULSKIS, kanklių vadovė ONA MI- 
GALICNAITĖ ir ALGIMANTAS GRIGAS. Ansamblio 
GALICNAITV ir ALGIMANTAS GRIGAS. Ansamblio 
pilname sąstate: chorai, kanklės, liaudies instrumentai. 
Specialiai III seimui paruošta programa. BILIETAI — 
4,5,6.8,10 ir 12 dolerių.

EKSKURSIJA LAIVU APIE NEW YORKĄ
Laivas išplaukia rugsėjo 2 d. 10 vai. ryto iš Batery 

Park. Grįžta 5 vai. vakare. Ekskursijos laivas priplauks 
prie Laisvės Statulos. Ten bus padėtas vainikas — specia
li programa ir ceremonijos. Laive — šokiai, alus ir užkan
džiai. Bilieto kaina už viską — $5.

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME VISUS VISUR DA
LYVAUTI. PADEMONSTRUOKIME LIETUVIŠKĄJĮ 
RYŽTĄ IR SUTARIMĄ!

BILIETAI GAUNAMI:
Į VISUS PARENGIMUS: Antanas Reventas. 87-66 95th 

St., Woodhaven, N.Y. 11421, telef. (212 ) 441-9723.
TIK Į BANKETĄ: Marija Kregždienė, 104-28 89th Avė., 
Richmond Hill, N.Y. 11418. telef. (212) 847-6475.
L. Sperauskienė, 307 West 30th St., New York, N.Y. 
10001. telef. (212) CH 4-2642.
BILIETAI Į VISUS PARENGIMUS dar gaunami:
Juozas Andriušis Insurance - Real Estate. 87-09 Jamaica 
Avė., Woodhaven, N.Y. 11421, tel. (212) VI 7-4477.
Vitas Gerulaitis Insurance - Real Estate - Travel. 94-10 
Jamaica Avė., Woodhaven, 11421, tel. (212) 847-5522. 
JAV Lietuvių Bendruomenės apylinkėse pas platintojus 
Bostone. Worcestery, Hartforde, Waterbury, Elizabethe, 
AVashingtone. D.C., Philadelphijoj ir Baltimorėje.
Į Didįjį koncertą bilietai gaunami prie kasos Lincoln Cen
ter Philharmonic Hali nuo rugpjūčio 5 dienos.

Siunčiu $...............čekį.
(Siųsdami užsakymus, pridėkite sau adresuotą su pašto ženklu 
voką)
Prašau prisiųsti bilietų: ,
J Seimo koncertą ........................... po.
Į Seimo banketą.......... ................... po.
. ekskursiją laivu .......... ••............po.
{Literatūros ir kamerinės 
muzikos vakarą........................

. dol., viso.............dol.

.dol., viso............. dol.
.dol., viso............. dol.

po...........dol., viso............dol.

Bilietų užsakymams prašome pasinaudoti šia atkarpa. 
Siųskite šiuo adresu:
A. Raventas, 87-66 93th St., Woodhaven, N.Y. 11421. 

Telefonas (212) 441-9725.
P.L.B. III SEIMO KOMITETAS

mų. Laiškelį pasirašė Reda 
Veitaitė, Vilija Eikinaitė, 
Daiva Kleinaitė, Kristina 
Venckutė. Daiva Veitaitė, 
Sigita Bacevičiūtė, Lina 
Šimkutė, Andrė Eikinaitė. 
Z. Paliulytė, D. Paliulytė ir 
Nijolė Baškytė. L. Kiliulienė 
ir D. Eikinienė.• t .«-••- i

Vigoms joms — nuoširdus 
ačiū!

.b;! G to
>no »

a *

Lankėsi A. Krausas

..Mus aplankė Antanas 
Krausas, kuris šiomis dieno
mis atvyko iš Australijos į 
PLB seimą New Yorke.

A. Krausas, žinomas Vy
dūno filosofijos gerbėjas, 
yra pasiryžęs JAV apie Vy
dūną skaityti eilę paskaitų.

Mūsų padėka

Mūsų vadovaujamų lietu
viškų radijo programų me
tinėje gegužinėje rugpiūeio 
11 d. gražuole išrinkta Re
gina Baikaitė. Aleksandros 
ir Alfonso Baikų, gyv. So. 
Bostone, duktė.

Šokių varžybas laimėjo: 
”Mamės ir papeš” polkos O- 
na ir Petras Radzevičiai iš 
Brocktono, jaunimo polkos 
—Mary ir Rein Olvet iš New 
Yorko, valso — Birutė A- 
domavičiūtė iš So. Bostono 
ir Juozas Dabšvs iš Dorches
terio. tango — b ene Weber 
iš Wakefield ir Vytautas 
Bruzgys iš Dorchesterio, 
tvisto — Christine Ceciere- 
go iš Brocktono ir Rein Ol
vet iš New Yorko.

Dovanas laimėjo Frank

Bukunt iš Brocktono, Agnės 
Molis iš So. Bostono. Petro
nėlė Grinkevičienė iš So. 
Bostono, T. Dunleavey iš 
New Yorko, Joseph White 
iš Brighton, Marija Jurėnie- 
nė iš So. Bostono, Stasys 
Rackevičius iš So. Bostono, 

i Įėjimo dovanas laimėjo 
P. Caucci. ir. 035420, 035 
503. 035202 ir 035205.

Dėkojame visiems, kurie 
platino ir pirko dovanų bi
lietus, dėkojame už pinigi
nes aukas, Marijai ir Jur
giui Jurėnams už paaukotus 
valgius, šeimininkei Moni
kai Plevokienei ir Mikalinai 
Pavvdienei už iškeptus ir 
paaukotus skanius kugelius, 
visiems, kurie tą dieną ge
gužinėje taip ar kitaip pa- 
gelbėjo.

Dėkojame gražuolės ir šo

kių rinkėjams NeHai Volun- 
gevičiūtei-Abizaidienei, Ci
nai Ivaškienei, Henrikui Če
pui, Juozui Kairiui ir Mila
nui Stettin. Dėkojame vi
siems taip gausiai į geguži
nę atsilankiusiems. Dėkoja
me laikraščiams, kurie mūsų 
gegužinę garsino.

Steponas ir Valentina 
Minkai

Bostono
PASERGIMŲ KALENDORIUS

Rugsėjo 8 d. Lietuvių 
Enciklopedijos rengiamas li
teratūros vakaras So. Bos
tono Lietuvių Pil. Dr-jos sa
lėje. Programoj dalyvauja 
rašytojai Pulgis Andriušis 
(iš Australijos). Bernardas 
Brazdžionis, Antanas Gus
taitis, Stasys Santvaras.

I ei ke
Psieėkoms* Vincas Karšinau* 

kas ar Karnauskaa, kilęs ii Ma. 
rijampolės apskr. Sasnavos vals 
čiaus Topeliikių kaimo.

Jis pats arba kas apie įį ką 
nors žinotų malonėkite pranešt 
sesers Onės skani Jnosni Pap
lauskui, gyv. Knis Barboza 765 
Rosario de Santa Fe, Argentina 
arba — Marta Matulaitis

2406 W. 44th St„ 
Chicago, IR. 60632.

GREITA PAGALBA
Nenontmtnk. ga»O pagalbą.

.Vaistai, kario buvo ilgai lau
kianti, ano reumatizmo, rankų, 
kojų sotirphae ir skaudėjimo 
ko yra.

Tdojao atųpk M skelbimų ir 
■avo vardų an antrašo, ir aieo 
atsiųoltno vaistų ilkondrmoi.

A Nen Ji
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NEPAMIRŠKITE.

kad kitą sekmadienį, rug
sėjo 8 d. 5 vai. popiet So. 
Bostono Lietuvių Pil. Dr-jos 
II aukšto salėje bus gal pas
kutinis tokios sudėties ir 
masto literatūros 
vakaras... kuriame da
lyvaus svečias iš Australijos 
rašytojas Pulgis Andriušis, 
iš Los Angeles atskridęs 
poetas Bernardas Brazdžio
nis ir bostoniečiai rašytojai 
Antanas Gustaitis ir Stasys 
Santvaras.

Vakarą rengia Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla.

Ten bus galima įsigyti ir 
minėtų rašytojų naujausias 
knygas.

Vedė Ramūnas Girnius
i

Rugpiūčio 17 d. Chicagoje 
susituokė dr. J. ir 0. Girnių 
vyriausiasis sūnus Ramūnas 
su Mirga Pakalniškyte. .Jau
nasis toliau tęs kolegines 
studijas Pittsburghe.

Jauniesiems daug laimės!

G. Karosas į seimelį ; -f*
. 1

Gintaras Karosas, 22 m. t 
amžiaus, kandidatuoja i' 
Mass. seimeli respublikonų' 
kandidatų B ir 7 rinkiminėse1 
apylinkėse (So. Bostonas ir 
dalis Dorchesterio).

Grįžo arch. P. Žygas

Iš Eurdpos grižo arch. 
Paulius Žvgas. -Jis ten daly
vavo Belgijos vyriausybės 
pakviestas jaunųjų meno ty
rinėtojų 2 savaičių semina
re. Be jo. iš JAV buvo dar 
du asmenys. Iš viso semina
re buvo atstovaujama apie 
20 valstybių.

Ta proga jis aplankė Vo-į 
kietiją ir Angliją. Kelionėje 
išbuvo 3 savaites.

Gavo magistro laipsnį

Glorija Razvadauskaitė- 
Adomkaitienė gavo magist
ro laipsnį. Ji mokytojaują 
vienoje So. Bostono mokyk
lų.

Išlydėjo į Lietuvą

Liepos 30 d. į aerodromą 
>usirinko gausus draugų ir

Bostoniečiai PLB seimo Grįžo E. Račkauskienė

programoje Rugpiūčio pradžioje iš
Pasaulio LB seimo metu Europos grįžo kupina įspū- 

‘ " "" *' Račkauskie-t...ninių būi\s išleisti atgal iįteratQj.os jr kamerines mu-' džių Eugenija Račkausk
,I aulaus^10’ zikos vakaro programoj da-! nė-ten ^buvusi tris savai 

Sofijos Y įeskalmenes bio- __ xr„„..,:.-. > ir anlankiusi keturias va
lio.

savaites
lyvauja Izidoriaus Vasyliū- *r aplankiusi keturias vals- 
no vadovaujamas kvartetas tybes.

Y. Paulauskas, kilęs iš (I. Vasyliūnas, V. Vasyliū- 
Kengių kaimo prie Rasei- nas, V. Rastonis ir D. Mott). 

iu ir visa savo gyvenimą kuris atliks ir komp. Juliaus j 
. a'.eidęs prie Dubysos kran- Gaidelio Trio smuikui, klar-!

su savo seserimi atsisky-i netui ir fagotui, 
rė prieš 24 metus. Bostone;
svečias išgyveno 8 mėnesius. Tai bus rugpiūčio 30 d

1 vakare. ,, . n • rv •; tuvių Rašytojų Dr-jos pre-
Lankėsi V. Mingėla , Onos Ivaškienės vadovau-! ”ijuot3.^~ G“**"*“

n o j D ’ iami tautiniu šokiu šokėiai • humonstiniU n' satyrinių ei-Rugpiucio 3 d. Bostone Jami tautinių šokiu šokėjai. , IR AT^KRI.' A Lietuviu žurnalistų dalyvaus jaunimo organi- « AT3KKI
>.tros centro valdvbos vice- zuotos motorkados progra-

V£L ATSKRIDO 

JUODAS VARNAS“

Keleivio administracijoje 
' jau galite gauti pernai Lie-

IS kairės j dešinę Stasys Drevinskas. So. Bostono Lietuvių i’iiiet ių
Draugijos valdybos pirmininkas, inž. Eugenijus Manomam-. p i- Lietuviu Žurnalistų dalyvaus jaunimo organi
ruošęs draugijos namuose įrengiamo keltuvo planą ir prižiūrįs ;o 
vykdymą, Longinas švelnis, draugijos vicepirmininkas ir keltuu 
statybos komiteto pirmininkas, ir Stasys Griganavičius. šeiir.inm 
kas ir aukų keltuvo statybai komiteto pirmininkas.

Naujos šeimos I

DO JUODAS VARNAS.
Kaina $4.

Tai antroji šios knygos 
laidą. Pirmoji laida buvo iš
parduota beveik per porą 
mėnesių, — vienintelis toks 
atsitikimas mūsų čionykštė-

k'SS' atlikVV kitų, Ju-iJe knygų rinkoje. Gal neil- 
. . j gesmo laiko reikes ir antra-Iiaus Gaidelio ir Jeronimo t • •Rugpjūčio 13 d. Broekto- Kafinsko sukurtus kūriniusJ Jal lalda‘*8pa' duot1’ pa’

:ii> mininkas Vladas Mingė- moj Flushing Meadovvs par 
1 a. Jis čia tarėsi su atitinka- rugpiūeio 31 d.
mais asmenimis minėtos są
jungos skyriaus steigimo rei
kalu.

Didžiuliame koncerte rug
sėjo 1 d.'V. Marijošiaus di
riguojamas simfoninis or- iPagerbs E. Ketvirti

Rugpiūčio 10 d. Liucija So. Bostono karo vetera- 
Daiva Mučinskaitė ištekėjo nų taiyba, minėdama savu 
už Richardo James Elliott, 30 metų sukakti, rugsėjo > d.
o rugpiūčio 24 d. Birute bankete So. Bostono Livru- ne mirė Antanas Peldžius,
Rentelytė už Broniaus Ba- vių Piliečių Dr-jos salėje ; a- 71 m. amž., buvęs ilgametis
naičio. Gražios vestuvinės'gerbs Edmundą Ketvirti. Ji- Darbininko spaustuvės ve- . , ... , .mianv *=-
puotos buvo So. Bostono L. kartu su kitais 21 buvusiais dejas ir administratorius. za Os,t<>niecių nuvyks j tuos jeį^0 Algimanto Mackaus 
Piliečių Dr-jos salėje.. ; postų vadais gaus pažymėli- Jis paliko liūdinčius žmoną parengimus ir seimą. Atsto- Vardo Knygų Leidimo Fon- 

Linkime jauniesiems ilgo mą už nuopelnus veteranam Petronėlę, sūnų ir dvi dūk- vų seime iš Bostono bus tik das 6349 §o Aitesian Avė., 
ir laimingo gyvenimo. ‘ ir So. Bostono visuomenei, teris. ; J. Kapočius. ! Chicago, III. 60620.

Mirė A. Peldžius

! skubėkite.
Reikia tikėtis, kad nema-’. $ią skaitvtojų graibstomą 

Antano Gustaičio knygą is-

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE
VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planas. Specia
liai žemos.kainos vykstantiems Į Florid ą— 1 
ĮMlAšU—i iš Bostono, — tik $65.-
V “ * i \
VISŲ LĖKTUVŲ LINIJŲ BILIETAI (AIR TICKETS) IŠRAŠO
MI BELAUKIANT - 3E JOKIO PAPILDOMO MOKESČIO. 
PASITEIRAUKITE IR ĮSITIKINKITE — PATARNAVIMAS 
GREITAS.

Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti j 
avečius savo gimines iš Lietuvos.

KARTU f R A

Globė Parcel Service, Ine. w
IR

Podarogifts skyrius
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir rusiš
kų gaminių certifikatus.

ČIA GALITE PIRKTI SIUNTIMAMS VILNONES SKARYTES 
IR ITALIŠKUS NAILONINIUS LIETPALČIUS SU 10 < NUO 
LAIDA.

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 Weat Broadway„ South Boston. Mass.

”Kur tūkstančiai taupo milionus“ 

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. 

Turtas (Assets) virš $132,000,0t»0

Dabar moka 5®

{staiga atdara: 9 vai. iki 5 vai. v. 
9 vai. iki 7 vai. v.

7laidu fabriko užbaigimo sky-Į

Ą

M

kasdien nuo 
ketvirtadieniais nuo 
šeštadieniais nuo 8 vai. iki 12 vai. dn.

Galite rašyti ar skambinti lietuviškai:
390 West Broadway, South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8761
Vedėja: Aldona Adomonis

Fuel Chief

Ofisas ir 

pavyzdžių 

kambary;

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 BROADVVAY 
South Boston, Masa

riui reikalingas vyras 18 metų COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP. 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 

iŠ BOSTONO J LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

331 W. Broadnray 

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068 

Vedėjas J. Vaičaitis

ar senesnis. Skyriaus vedėjas 

yra lietuvis. Skambinti telefonu 

325-6736 vakare 4:30 — 5:30 

vai.
(36)

Reikalingas antrame aukšte' 
butas su centraliniu apšildymu.

, Trys ramaus būdo asmenys

Praneškite laišku:

Keleivis, c/o B. M.,
636 E. Broadway 

So. Boston. Mass. 02127 
(34)

už visų rūšių taupomus pinigus

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai raistas, iipildome gydytoj ų re 
ceptua ir turime visus gatavus raistus.

Jei reik vaistą — eikit į lietuvišką vaistiaą.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

182 a W. Broadway, tarp B ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Teletoaaa AN 8-6020

Nuo 9 rak ryto iki 8 vaL v^ Mskyrus šventadienius ir seka.

Peter Maksvytis
Carpenter A Builder
49 Chureh Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku visus p*tak-/mo, remon
to ir projektavimo darbus ia lan
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. Saukit* visados iki S va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 iyto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

***eeee******eeeee*eeeee*e*****ee<

ii
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FORTŪNA FUEL Co. Dovanų 55 
certifikatas 164

24 valandų 

aptarnavimas

Ypatinga nuolaida 
apšildymui alyba

Fortūna Fuel Co.
nu'eis

40 metų 

patyrimas

lOOdiOO.. ’IOO"
perkant bet kurią karštu vandeniu ar šiltu urv ’baaeboard* 

šildymo sistemą.

Nėra rankpinigių
487 VVashington Street 
Dorchester, Mass. 02124

436 1204

Išsimoket) Iki S m.
(I-mas nnAšjSiOr spalio m.)

Pasiūlymas baigiasi 
1968 m. rugpiūčio 31 d.

By 0 mccnf C . etortutia

Imkit ir skaitykit 
Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJO5 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Skelbtis Keleivyje yra pigu ir naudinga!“,

►eeeeeeeeee#e**#*#**e**e*e#*#e*#**«
| A. J. NAMAKSY

Real Estate A Insurance

321 County Club Rd- 
i;Newton Centre, Mass. 021591 

Tel. 332-2645
eeee»ee**ee********eeeeeeeee***e*

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
VVorceater, Mass. 01604 

Tet 798-3347

Tiesiai iš VVorcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lieto, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie 
tinės gamybos ir importuotą

Joje smulkiai aprašyta 
tos vergų stovyklos, kuriose 
bolševikinio teroro sistema, 
kentėjo ir žuvo mūsų
broliai, seserys, giminės ir ,. . u . ,. ...
draugai. Knygos kaina - .S kitą k^t, ,,,.1^
ac - ° : momis kainomis. Be to, Siunčia-75 centai. , . ... ._____________________________ me maistų, pinigus ir galite už-
•MMOOOOOOOMMMOOOOOBS9 sakyti ją gamybos prekes, čia 

_ į sumokėsite pinigus, o giminės
STEPONO KAIRIO ten vietoje galės pasirinkti ui- 

PORTRETAS sakytas prekes.
Keleivio administracijoje ' T’aįogi tarpininkaujame per 

galima gauti dailininko A- tam tikras įstaigas atsikviesti 
domo Varno pieitą Lietuvos gimines čia pas save į svečius 

į nepriklausomybės paskelbi- ar nuolatiniam apsigyvenimui, 
'moakto naairašvtoio Steoo- Patarnavimas atliekamas erei-mo akto pasirašytojo Stepo- 

Kairio spalvotą portretą 
6 colių dydžio už 80 cnt

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury St.

VVORCESTER, MASS. 
TeL SW 8*2888

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

čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

Ket virtis 4 Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimaatai

Elektros Prietaisai 
RSpentingai taisome laikrodžio*

Statas, popootelus

379 W. BROADYVAY 
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4649 
aaaaaaa*a***«aa***aaaaa*a*a*a*a*«S

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje.' 
Lipdau popierius ir taisau:

; viską, kų pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savia Hill Ava 
Dorchester, Masa

TeL CO 5-5854

grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti- 
k ins i t e.

Vedėjas A. Schyrinski

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijt 
Programa Naujoj Anglijoj 
i stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.> veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai di> 
ną. Perduodama: Vėliausią 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis) 
Baltic Florists gėlių ir dora 
nų krautuve, 502 E. Brasui 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivia.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rūšią

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadnray

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

Flood Sąuare a 
Hardicare Co.

K. J. ALEKNA
OS EAST BROADWAT 
SOUTH B08TON, MASS. 
TELEFONAS AN S-4MS

Įlsnjiinln Moore Datai 
Pooiero* Sienon i*

Stiklas ‘
fleokle reikmenys 

Eeikmenya ptamherian
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