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Baigėsi P. L. Bendruomenės ] 
seimas i

Dalyvavo 82 atstovai iš 14 valstybių. J j sveikino
Huinphrey, Nixon ir kt. Išrinkta nauja valdyba. Jaunimo 
demonstracija. Iškiliosios lietuvaitės rinkimai. Literatūros 
vakaras, koncertai. Delegacija valstybės departamente.

Rugpiūčio 29 — rugsėjo pirm. dr. P. Lukoševičiaus
2 dienomis New Yorke Stat- uždaromojo žodžio buvo su- 
•ler-Hilton viešbutyje posė- giedotas Lietuvos himnas ir 
džiavo Pasaulio Lietuvių tuo seimas baigtas. 
Bendruomenės III-sis sci-| Tuoj po to daiI. y. Jony- 
mas, į kurį atvyko iš 14 vais- nas skaidrėmis pademonst- 
tybių 82 atstovai: JAV —. ravo kelis šimtus 38 daili- 
45, Kanados 13, Australi-- ninku paveikslų, 
jos — 5. Argentinos ir Vo-' „ . * , ...
kietijos po 4. Kolumbijos ir , ,Selm0 ra-t.u buvo įvairių 
Venecuelos po 2. Brazilijos.! klt« Parengimų de kurių
D. Britanijos, Italijos, Pran- selm“1 Per maza ,laik.° !,ko 
cūzijos, Urugvajaus, N. Ze- numatytiems klausimams
landijos ir Šveicarijos po 1.1 ?va!st,Ytl lr RrMz'?-

. je kelias valandas be jokio
Seimui vadovavo prezi- reikalo sugaišta ginčijantis

diumas. kurį sudarė: pirm. dėl seimo reęvliamino. 
dr. P. Lukoševičius (Kana- ~ . . . ,.
da), vicepirmininkai B. Nai- :Selm0L P‘™osios dienos 
nys (JAV), A. Rinkūnas Takare. b,uvo bteraturos va- 

; karas ir kamerines muzikos

Sovietų Sąjunga grasina 
Rumunijai

(Kanada). S. Narušis (Aust
ralija). K. Valiūnas (Vokie- . n - a • tv - 
tija) ir V. Venckus (Vene- ta Rašytojų Dr-jos premija 
cuela) sekretoriai M. Ramu- rašytojams Švaistui ir Jan-
nienė. D. Tallat -Kelpšaitė ku‘-J!? j ',akal? "Atvyko, 
ir L. Skripkutė. I J?!®1 !S.W buiybos paskaitė

i Veblaitiene ir V. Žukauskas.
Seimą sveikino ne tik mū- Patys savo kūrinius skaitė 

sų diplomatai, Vlikas, Altas; Bernardas Brazdžionis, Ma- 
ir kt., bet telegramomis pa-j rius Katiliškis ir Henrikas 
sveikino ir kandidatai į pre- Nagys. Programoj numaty- 
zidentus Humphrey ir Nix- tas Antanas Gustaitis tą die- 
on, valstybės sekretorius D. ną dėl tiesioginių darbų ne- 
Rusk, gubernatorius Rocke- galėjo iš Bostono atvykti.

A < *1 * * * 1 JMuzikinę šio vakaro dalį
Be organizacinių klausi-Į atliko Izidorius Vasyliūnas, 

mų, seime buvo ir šios pa-Į Vytautas Rastonis, Vitenis 
skaitos: Vliko pirm. dr. K.■ Vasyliūnas ir David Mott, 
Valiūno — Laisvinimo kova'
ir politinės perspektyvos, S.
Lozoraičio jr.. — Okupuo
tos Lietuvos padėtis ir išeivi-

koncertas. Jame buvo iteik-

Sovietų Sąjunga reikalauja karinių bazių. Dėl to su

sirūpinusi Jugoslavija ir kitos valstybės.

Sovietų Sąjunga. įvedusi p0 žemės drebėjimo 
savo įgulas į Čekoslovakiją, 
pristabdė ten pradėtas re- 12,000 Gliku 
formas ir jų leis tiek. kiek Į _ . . „ ,. . _
jai atrodys reikalinga ar,1.. sestadienj Ii ano
šj kraštą tvirtai pažabojusi, šiaurėje, prie Sovretų Sąjun- 
ir visai jų neleis. j «°.s senos, buvo smarkus ze-

Bet grobuonys niekada mes d' cbejimas Jis paliete
nėra sotūs. Todėl ir Sovietų ™lestas MlIabad’ Cka'T a 
Sųjunga, tik ką aplamdžiu- ?eJa8t0n. kakhk> G°nabad 
si Cekošlovakijį jau prade- vK,r.azn- ž."™nn* aukos. dar 
jo grasinti Rumunijai, kitam ?,ksllai nęzmomos, bet jų
nepaklusniam satelitui. At-' b“s na.”“lau.,kal? 2’T 
rodo, kad ji ir į Rumuniją Y16" Kakhk mieste ku- 
siekia jvesti savo karmomS ™ ‘urejo 7.000 gyventojų, 
nę, o paskui jau ten šeimi-i zu™^ skaičiuojama apie 
ninkauti, kaip tik panorės.
Rumunu komunistai prieš tą . ... ... , ,- ..... r ,, Vvriausvbe tą sritį paskel-naują pasikėsinimą atkak- , . - ‘ a. , • -,. . " . . j be nepaprastos nelaimes pakai spiriasi, o, suprantama, ... kr * - v - tos maskvinės globos bijo ir dety’ Net sacho s 
visi gyventojai.

seimos na
riai išvyko į tą sritį aukoti

Viršui — Prahoje jaunuoliai bėga nuo padegto -mietu tanko. Apačioje — kairėje Čekoslovakijos 
ambasadorius Jungtinėse Tautose Jan Muzik. o dešinėje Sovietu Sąjungos ambasadorius Malik
Saugumo Tarybos posėdyje. Muzik skaito čeko--o\ aki jos prezidento raštą, kuriame sakoma, kad! dietai Šiuo metu prie Vaka- Į
Čekoslovakijos vyriausybė neprašė Sovietų Sajų nga atsiusti savo kariuomenę, o Malik melavo,! Vokietijos bei Austrijos. V VnrL/l

™ . sienų vra sutraukė anie 600 • 1 t'f nu

Užėmę Čekoslovakiją, so- savo kraujo.

kad sovietų kariuomenė įžygiavo Čekoslovakijos vvriausybės prašoma. Saugumo Taryba Sovietų 
Sąjungą dėl įvykdytos agresijos pasmerkė, bet sovietų atstovas, kaip paprastai, jam nepatinka
mą nutarimą vetavo. Veto teise sovietai čia yra pasinaudoję daugiau kaip šimtą kartų.

Čia buvo įteiktos 3 premi
jos motorkados dalyviams 
už geriausius plakatus. Pir
mąją premiją, kaip minėta, 
gavo G. Karosas iš Bostono, 
antrąją Bražėnaitė iš Con
necticut.

l, pagroję Juliaus Gaidelio, 
Vlado Jakubėno. Kazio V. 
Banaičio ir Mikalojaus Čiur
lionio kūrinių.

Vakarui vadovavo Pau
lius Jurkus.

ja, A. Rinkūno — Išeivijos
kultūros ir švietimo reikalai,
dr. K. Keblio — Valstybin-i ,___ . . .--i J Publikos vakare buvo ga-gumas ir tautiškumas. 6

Vėliau buvo futbolo rung
tynės tarp New Yorko ir. 
Chicagos komandų. Laimė
jo Chicaga. taurė jai buvo 
įteikta tą patį vakarą ban
kete.

Čekoslovakijos išdavikai, kurie be sąlygų pasidavė oku
pantui. Iš kairės i dešinę: Vasil Bilak, senas Dubčeko 
varžovas. Slovakijos komunistų partijos pirmasis sekre 
torius; Drahomir Koider, komunistų partijos sekreto
rius ir prezidiumo narys, ir Frantisek Barbirek. komu
nistų partijos prezidiumo narys.

sienų yra sutraukę apie 600,,
000 savo kariuomenės, ir tas 
faktas kelia nerimą visoje 
Vakarų Europoje. Dėl to la
bai susirūpino ir Jugoslavi
ja. Austrija kreipėsi į JAV,! dėjo savo rinkiminę kampa- 
prašydama patvirtinti Aust- niją rugsėjo 2 d. dalyvauda- 
rijos neutralumo garantiją,' mas Darbo dienos parade 
bet Washingtono laikysena Į Nevv Yorke ir žygiuodamas 
kol kas dar neišryškėjo. nors! 100,000 asmenų eisenos 
prezidentas tuo reikalu tar- priekyje. Kartu su juo žy- 
riasi su kariškiais ir politi-' giavo darbo unijų vadai. Nei

parade
Demokratu kandidatas į 

prezidentus Humphrey pra-

niais patarėjais.
Aplamai, sovietai paTėng-

va slenka prie Vakarų Euro-1 
pos ribų.

gubernatoriuj, nei majoras 
parade nedalyvavo.

Seimo nutarimų gana 
daug. Jie bus paskelbti vė
liau. Jis išrinko ir naują val
dybą. Iš senosios valdybos

na gausu.
šeštadienį jaunimas su

rengė mieste motorkadą. ku
rioje dalyvavo 23 automobi
liai, papuošti plakatais su

išrinkti Juozas Bačiūnas. • antikomunistiniais šūkiais. 
Stasys Barzdukas, Milda Į Plakatai buvo premijuoja- 
Lenkauskienė ir nauji dr. mj Pirmąją premiją laimė- 
Henrikas Brazaitis, Antanas: jo Gintaras Karosas, kuris 
Rinkūnas, dr. Antanas Būt- Į kandidatuoja į Massachu- 
kus, dr. Vytautas Majauskas setts seimeli. Nevv Yorko
ir Antanas Gailiušis, dr. An
tanas Klimas.

Į banketą šeštadienio va-' 
kare susirinko per 600 as
menų. nepagailėjusių mokė- ~ 
ti po $12.50. Čia gardžios
vakarienės dalyviai turėjo . .
progos stebėti ir iškiliosios nuot3 dainą Nejaugi vėl, o seimas buvo labai reiksmin- 
lietuvaitės rinkimus. Kandi- Dieve. gas įvykis mūsų visuomeni-
dačių buvo keliolika. Iš jų Danutė Stankaitytė. nr- niame gyvenime. Apie Ji dar 
gintarinis vainikas, kurį kestro palydima, pirmą kar- teks nekart3 kalbėti. 
Jaunimo kongreso metu bu- ta dainavo komp. Jeronimo ... .aSs&’ttS t ^,4 r--s."£2

valstijos paviljone Flushing 
Meadovvs parke (ten buvo ko Daliai Orentaitei iš de

ngsi 
Andriekaus > ir Aušra (K. na gausus būrys svečių. Jų

Seimo baigiamajame po-į pasaulinė paroda) buvo mo- 
sėdy, kuris buvo pavadintas; torkados sutikimas. Susirin- 
iškilminguoju. pradėtame. ko keli šimtai lietuvių, čia 
vėliavų įnešimu, himnų, po; programą pradėjo Seimo

velando. Jos palydovės — Bradūno). Pirmąją koncer-Į 
M. Šimkutė iš Connecticut ir to dalį baigė Stasys Baras, 
Milda Jokubaitytė iš Michi- sudainavęs V. Jakubėno 
gano valstijos.

buvo atvykusių ir iš gana to
limų vietovių.

dr. K. Keblio paskaitos, ku
ri labiau tiko kuriam nors 
kitam, o ne iškilmingajam 
baigiamajam posėdžiui, bu
vo pagerbti apie 50 kultūri
ninkų ir kultūros veikėjų, 
sulaukę 70 metų amžiaus. 
Jiems PLB valdybos pirmi
ninkas įteikė po auksinį 
ženklelį.

rengimo komiteto vykd. pir
mininkas A. Vakselis. Buvo 
įneštos 50 vėliavų, kurios 
turėjo simbolizuoti 50 metų 
nuo Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo paskelbi
mo. 28 buvo perrištos juo
dais raiščiais — okupacijos 
metams atžymėti.

Kalbėjo Vilius Bražėnas.

I Mano deimantai ir Kazio V.
Banaičio Barkarolę iš ope
ros Jūratė ir Kastytis.

Poetui Bernardui Braz- Dar turėjo kalbėti anglų kai 
džioniui buvo įteikta $100 ba kun. Daniel Lyons, bet 
premija už giesmės tekstą kažkodėl nekalbėjo.
’Mūsų žemė —Lietuva“, Tautinius šokius šoko 
kurį jis ir paskaitė. Bostono. Nevv Yorko ir Wa-

J. Bačiūnas tarė žodį nau- terburio tautinių šokių sam
iosios valdybos vardu. Po būriai.

Pagaliau sekmadienio va 
kare naujoj didžiulėj, bet 
nepasižyminčioj gera akus-i Antroji koncerto dalis 
tika, Lincoln Centre filhar-' buvo skirt;: Čiurlionio sam- 
monijos salėj buvo koncer-Į būriui, kuriam vadovauja 
tas, sutraukęs per 1500 žmo- Alfonsas Mikulskis. Jis su 
nių. Jame Nevv Yorko sim- kanklių oi estru, vak. Onos 
foninis orkestras, Vytauto Mikulskienės, ir kitais liau- 

* Marijošiaus diriguojamas, dies instrumentais sudaina- 
Į atliko pirmą karta komp. vo apie dainų.
! Juliaus Gaidelio Dramatinę susilaukė net
Uvertiūrą ir prologą ls ,0 o- Timeg džmesio

! peros Dana (žodžiai Stasio į, .. o

Per Darbo dienos savait
galį eismo nelaimėse žuvo 
612, nuskendo 71, lėktuvuo
se žuvo 18, dėl įvairių kitų 
priežasčių prarado gyvybę 
76, tai viso labo žuvo 777. 
Ii jų Massachusetts valstijoj 
žuvo 15.

* * *
Paaiikėjo, kad demokra

tų kandidatu j vicepreziden- i 
tus Humphrey pasirinko I 
Maine senatorių Muskie, Į
lenkų kilmės.

* * *
52 Washingtono kunigam, 

pasisakiusiem už gimdymo 
kontrolę, kardinolas O’Boy- 
le pagrasino suspendavimu. 
Mat, jie priešinasi popie
žiaus pareiškimui.

M*##***#************#*###*#*#*#*#*

Lietuvių delegacija 
Washingtone

Rugsėjo 3 d. Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės III-jo 
seimo delegacija lankėsi 

1 valstybės departamente. Ją
perus izaiia izuuziai cutsiu .. o , įaiH/Aio iic : sudarė Vliko, Alto pirminin-
Santvaro).. Dainavo Jonas RuKse-’? - ' „ f’'a ’ ka> ir Bendruomenės at-
Va7nplis Tis tain nat sūdai- sPaus^,n(’ , l1UW3 11 gana Rusk kad Čekoslovakijos stovai S. Narušis (Australi-
navo St. Santvara žodžiams Palanki{* !(cenzl^- okupacija pakenkė Rytę-Vaka- ja)> K. Valiūnas (Vokietija)
Vlado Jakubėno sukompo-! Niekas neabejoja, kad ( r? santykiams. ___ ___

Čekoslovakijos prezidentas gen. 
Ludvik ttvobodu.
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Geriau tylėti, negu niekus 
kalbėti

Maskvinių davatkų lei- išryškino ir šių dienų Įvykiai 
džiamos Laisvės nr. 62 buvo Čekoslovakijoje. i
Pr. Stikliaus straipsnis ”Šve- Ar reikia dar geresnio 
čio iš Lietuvos balsas*4. Į tai rusiškosios priespaudos i- Į 
būtų galima trumpai pašte- vertinimo, kaip faktas, kad 
bėti: melu serai svečiuoena ne kas kitas, bet patys čekų 
važiuoti, bet sunku namo komunistai buvo sukilę prieš 
grižti. Maskvos globą ir panūdę sa-!

Pr. Stiklius teigia, kad e- varankiškai tvarkytis?! Ir Į 
sąs pribrendęs reikalas ko susilaukė? 200.000 gerai, 
bendradarbiauti Lietuvoje ir ginkluotų "svečių**. pasiųstų * 
užsieny gyvenantiems lietu- užčiaupti čekų komunistams J 
viams. Slatyt, Pr. Stiklius ir kitiems gvventojams pra-j 
nežinojo ar pamiršo, kad .ž- vertą burną, užgniaužti bet Į 
sieny gyvenantieji lietuviai kuriam laisvės troškimui, 
niekada neb.uvo nutraukę Tai ką čia kalbėti apie 
ryšių su Lietuvoje pasiliku-i Lietuvos visuomenę, netar- 
siais savais tautiečiais. Ir da- piškai Maskvos kumščios 
bar. laiškais, siuntiniais ar grasinamą, kada net Moks- 
atsilankydami Lietuvoje, jie lų akademija jau nebeturi 
palaiko gyvus santvkius su, teisės savo mokslo darbų 
saviškiais, nors tų ryšių pa-i spausdinti lietuvių kalba! 
laikymas yra labai brangus. Jie spausdinami rusų kalba! 
Lietuvos okupantas už siun- ir tik trumpai atpasakojami 
Čiamas dovanas lupa plėši- lietuviškai... Tai koks gali 
kišką muitą, veik pusę tiek, būti bendradarbiavimas tarp

Viršuje trys piriitikai, karie varžėsi dėl kandidato į pre
zidento vietą. Iš kairės į dešinę McCarthy, Haaiplirey ir

McGovera. Laimėjo Hamphrey. Apaėieje tokia pat tvarka 
j u žmonos.

Kas kitur rašoma KAI BOMBARDAVIMAS 

SUSTABDYTAS

Vietnamo karo nriešinin- 
I kams labai reikalaujant, 
į JAV vyriausybė į>akė suma- 
j žinti Šiaurės Vietnamo bom- 

Vienas Vilnies redaktorių bardavimą. Dabar bombar- 
L. Jonikas rugpiūčio 24 d. duojama tik siaura juosia 

'ij^lbėjo bet ir šiandien žv— ^oikblena, kad valstybės de- piie pasienio, Na. ii kokie io 
tiu tarpe yra galvojančių ' Partamentas neleidęs atva- sustabdymo vaisiai? 
kad buvo galima ju dar dau-! žiuoti i Chicagą Sovietų Są-
giau išgelbėti, todėl jie kal-RunS°s ambasados pirma- 
tina lietuvius, kad šie ne tik : įam sekretoriui Vytautui 
žydų negelbėjo, bet dar juos! Zenkevičiui, kuris si rudeni 
žudė. Tai vra aiški neteisv- šHŽta Lietuvon. Chicagos 
bė. nes. jei vienur kitur at-i pažangieji** norėję rugpiū- 
sirado koks niekšas lietuviu! ^lo ( * Jaib sul'en<a1;i ban

LIETUVIAI IR ŽYDAI ,

Hitleris buvo pasiryžęs 
išnaikinti žydus. To jis sie
kė ir Lietuva karo metu už- 
ėmęs. Lietuviai daug žydų

VILNIS IR ČIA NEGALI 

PASAKYTI TEISYBĖS

Per 4 mėnesius, kai bom
bardavimas buvo apribotas, 
Š. Vietname atstatytos visos 
sugadintos elektros stotys, 
sugriauti tiltai, geležinkeliai 
i Kiniją veikia be sutrukdy
mu. Iš didžiausio uosto Hav-

kiek kaštuoja pačios dova
nos. O kas atvyksta Į Lietu
vą savųjų aplankyti, negali 
su giminėmis pasimatyti jų 
gyvenamose vietose, jie turi 
atvažiuoti i Vilnių ir tai ke
lionei išleisti daug lėšų.

Į Lietuvą rašomi laiškai 
yra stropiai cenzūruojami, 
atvykusieji valdžios agentų 
sekami.

Taigi tik toks siauras — 
materialinis ir giminystės ry
šių palaikymas tėra galimas. 
Joks kitas bendravimas su 
pavergtos Lietuvos žmonė
mis nėra įmanomas, nes nei 
lietuviškas laikraštis, nei 
knyga, užsieny spausdinta, 
i Lietuvą nepatenka. Net ir 
tos pačios Laisvės ne visi nu
meriai gali Lietuvą pasiekti.

Pr. Stiklius rašo. kad Lie
tuvoje Įsikūrė draugija ge
riems ryšiams su užsienių 
lietuviais palaikyti. Iš tikrų
jų tą "draugiją** Įkūrė oku
pantas tik turistų doleriams 
žvejoti. Mat. rublis galioja 
tik Sovietų Sąjungoje, užsie
nyje jo niekas neima, todėl
doleriai sovietu valdžiai vra «. •
nepaprastai reikalingi čia

užsieny ir Lietuvoje gyve
nančių lietuvių mokslininkų, 
kai net jų susirašinėjimas i 
partijos organų kontroliuo-į
jamas? Mašinos pakeičia smegenis

tarpe, tai už jo darbus nėra 
visi lietuviai atsakingi.

Gaila, kad iki šiol nėra: 
surinkti duomenys, kiek lie-J 
tuviai žydams padė jo, ir taį 
medžiaga nėra paskelbta. 
Naujienose prieš kelioliką 
metų. bene L. Šmulkščio, bu
vo ilgas rašinys tuo reikalu. 
Jame buvo suminėta daug 
asmenų, kurie žydus gelbė
jo. Tos žinios nebuvo pilnos, 
bet ir tai būtų buvę labai! 
svarbu, jei bent tas rašinys 
'rūtų išleistas anglų kalba. 
S. Binkienė Lietuvoj yra iš
leidusi knygą apie žydų gel
bėtojus — "Ir be ginklo ka-

ketą ir su juo jame atsisvei- pongo išvežtos visos ten dėl 
kinti. į bombardavimo susikaupu-

i sios kal inės medžiagos, pa- 
”Gaila. Vėl bereikalingos gilintas kanalas, kad galėtų

išlaidos. Vėl .nesmagumas ir 
vieniems ir kitiems. Ir vis tai 
”American way of life“, ra
šo L. Jonikas.

. . . : riai**.— bet ir joje tik maža
Niekas ir niekas taip ne-; Mašinos vis dauigau ir paveda net atskirų dalių dalis faktų tesurinkta, 

pasityčio jo iš Lietuvos ir jos į jaugjau pakeičia žmogaus projektavimą. Jie. pasirėmę
nesuniekino kaip bolševikai. ;?megenis. Fabrikai, kurie gaunamais iš erdvės neribo- Tėviškės Žiburiuoserug- 
Tik užsienio lietuvių laisvo-, gamYna galvojančias skai- to skaičiaus, duomenimis, ne piūčio 22 d. vedamajame 
ji spauda dar iškelia viešu- čiavimo mašinas (elektrom- tik projektuoja, išskaičiuo- paliečiamas šitas klausimas, 
mon tuos komunistų darbus., njus smegenis, kompiute- ja dydi ir braižo smulkias Straipsnio autorius Pr. G. 
Štai net pačiam Pr. Stikliuij rjus^ vis plečiasi, jų apy- dalis, bet ir parodo jas teie- rašo:
atsiradusiam užsieny, atro- varta didėja. Sakysim. 1966 vizijos ekrane.
do. kad Lietuvos gyvenimas. m jų apyvarta siekė 6 bil. Los Angeles mieste viena- "Būdinga, kad gerą lietu 
jau zen kaip sudulusiame 600 mil. dol., o pernai tas me milžiniškame konditeri- 
veidrodyje. Taip. Lietuvos skaičius pašoko iki 9 bil. 400 jOs fabrike, kuris per diena 
nūdienis gyvenimas yra is mit doL šiandien JAV jau išleidžia 8 mil. dėžių kepk 
tikrųjų taip nudaužytas, kad djr5a 40.000 tokiu sudėtin- nfu elektroniniai 
jis matomas, tik šukėse. O elektroninių ‘smegenų, ”aWo
kas kaltas, jeigu jis tokiu, kurie įmonėms kaštavo 13 
paverstas?

Taip. užsienio lietuviai, lė bendrovių, iš jų žinomiau- stato mišinį, tikrina paruo- ti asmenvs. bet nemokėjo ar 
kaip ir kitu kultūringų ir šia IBM. Jos geriausias šiamuosius veiksmus, seka cal nenorėjo iškelti teigia- c

vių širdį vokiečiai iškėlė vie
šumon. Neteko patini tokio 
mosto iš lenkų pusės. Žydai 
gi mokėjo labai plačiai pa
smerkti neigiamąją lietuvių 
nuse. kuriai atstovavo ne-

smegenys 
visą gaminimo eigą.

Jie iš sandėlių pareikalau-
bil. dol. Juos gamina visa ei- ja reikalingų medžiagų, nu- gausūs karo audros sumaisy- 

lietuv iaj. lė bendrovių, is jų žinomiau- stato mišinį, tikrina paruo- ti asmeny 
kultūringų ir šia IBM. Jos geriausias šiamuosius veiksmus, seka cal nenorėjo įskelti teigia

laisvų tautų žmonės, yra su- kompiuteris kaštuoja 6 bil. temperatūra, ją keisdami mosios. Jeigu žydai iš viso 
sispietę pagal savo politinius dol. Jo pagalba galima per reikalingu laiku. Jie veda nesirūpintų savo gelbėtojais 
įsitikinimus, ir niekas jiems vieną minutę atlikti tokį tikslią pagamintų kepinių bei geradariais, netektų mi- 
čia to nedraudžia, čia net skaičiavimą, kurį žmogus apyskaitą, paskirsto juos nėti ir lietuvių. Keliaudamas 
kunigams ir vienuoliams savo smegenimis tegalėtų į- tarp užsakytojų ir atlieka vi- betgi per Izraelį praėjusį 

'----- . pat^Tjau kad Je-
__ . _ vra net specialus

šių dienų Lietuvoje spauda.! nys vis tobulinami. Jei prieš' 
net pagal Pr. Stiklių. — kai'

ir vienuoliams,
leista turėti savo spauda.! veikti tik per 4,000 metų. 3ą buhalteriją. I pavasari
viešai reikšti savo• minti^Oį Tie elektroniniai smege- šitos eiektroniniai ^žalėje

.. - ^negenvs, specialistų nuo- centras, kuris rūpinasi
tai dvejus metus buvo d’delisį mone jau yra trečiojo ]aipsj bėto.įų suradimu. atžymėji 
ia, laimėjimas 1.200 veiksmų nio pi,™/™ dviem laipsnių! mu bei pagerbimu.

tik!
dabar-

viena karvė uodegą kelia,
perkamoms prekėms, savoj tai ir kitos paskui ją bėga. : per minutę, tai šiandien jau' elektroniniai smegenys 
ambasadų tarnams ar ir šni- Senos ir jau nusibodusios j per tą laiką daroma 20,000 padėdavo žmogui. o‘di
nome onmnL'Sti ___ i__  11 t • . _ . .. . ' .pams apmokėti. . . i pasakos, kad Lietuvos ne-; veiksmų.

Be to. s kokia visuome- priklausomybės metais žmo-i Tie elektroniniai smege
ne ar visuomeninėm organi- nės buvo alkani ir be saiko nys stebina ne tuo. kad jie
zaijom dar galima būtų už- išnaudojami. Tom pasakom 
sienio lietuviams bendradar- dabar jau ir komunistai Lie- 
biauti?. Juk nūdienėj Lietu- tuvoj nebetiki. Bet kur da- 
voj nėra laisvos visuomenės, bar begali būti didesnis iš- 
kaip \ akarų pasaulyje. Juk naudojimas, kaip dabartinė- 
visuomenė susideda is įvai- je sovietinėje Lietuvoje, kur 
riai galvojančių nanų, kūne beliko tik vie.nas didžiausias 
laisvu apsisprendimu orga- išnaudotojas — valstybė su 
nizuojasi i draugijas, parti- savo viešąja ir slaptąja po- 
jas ar sambūrius, kuri laisva licija ir kariuomene, tą iš- 
valia ir nevaržoma veikia, naudotoją ginančia? Jei at
siekia savo tikslų įgyvendi- skiram darbdaviui dar gali- 
nimo. Gi Sovietų Sąj'ungoje, ma pasipriešinti, prieš jį 
o dabar ir Lietuvoje, tokių streikuoti, tai pamėgink tai 
dalykų nėra: ten viskas pa- padalyti darbdaviui mono- 
jungta vienai komunistų polistui — komunistinei val- 
partijai. jos pavergta ir; stybei, visur ir visokiomis 
kontroliujama ne tik visa bausmėmis tave pasiekian- 
valstybė. bet net ir gyvento- čiai
jų mintis. O tos visagalės 
partijos viršūnėje stovi kia? 
ta iškilę tironai ir jų pakali- grižti į Lietuvą turi susiras- 
kai. sąmokslininkų grupė, ti kita kelią, nes eidami tuo 
kalbanti ir veikianti neva keliu, kuriuo jie eina dabar, 
liaudies vardu, o iš tiesų tik dar daugiau atsitolins

Pr. Stiklius duoda patari- 
s- ma: "Lietuviai pabėgėliai

kurianti tik neįsivaizduoja- nuo Lietuvos“. O kokį kelią

sudeda neribotą duomenų 
skaičių ir duoda žmogui me
džiagą, kuria pasirėmęs jis 
daro išvadas. Nuostabiausia 
tai. kad jie vis dažniau ir tas 
išvadas padaro. Atrodo, lyg 
pats žmogaus protas jau ap
lenkiamas ir mechaniniai 
smegenys duoda žmogui ga
lutini sprendimą ir net patys 
jį vykdo.

Fordas jau turi kompiute
rius, kurie vadovauja juda
mųjų juostų (konvejerių) 
darbui, apskaičiuoja gamy
bos dydį, jį suderindami su 
paklausa, nustato pardavi
mo sąlygas. Jų sprendimais 
pasirėmus, "sukuriami nauji 
automobilių modeliai. Vie
nas Fordo direktorių pasa
kė, kad jų įmonėse jau dir
ba 34 kompiuteriai ištisą pa
rą. ir jie faktiškai faldo tą 
bendrovę.

Los Angeles mieste gami
nantieji kosminius aparatus 
elektroniniams smegenims

mo šlykštumo visuotinį me- lietuvai pasirinko? Atsakv 
Ją. Taigi, regis, kad Pr. Stik-, mas — laisvės ir kovos dėl 
liūs nori, kad užsienio lie- geresnio ir teisingesnio gy- 
tuviai dar su šia komunistų venimo ne tik užsieniuose, 
partija ar jai vadovaujančia bet ir Lietuvoje, 
klika bendradarbiautų ir jai Jei Pr. Stiklius tokį už- ten jo lauktų nemokama ke- 
padėtų tą melą pasaulyje sienio lietuvių kelia būtų = lionė į vergų stovyklą. Tada

tinio laipsnio jie jau daugiau 
ar mažiau pakeičia žmogų. 
Tie specialistai sako, kad 
jau 1970 metais bus išleisti 
ketvirtojo laipsnio elektro
niniai smegęnys, kurie ne 
tik dar daugiau pakeis žmo
gaus protą, bet ir jo valią.

Šiuo metu ne tiek sunku
mų yra tų mašinų gamyboje, 
kiek jų aptarnavime: trūks
ta žmonių joms aptarnauti, 
paruošti joms medžiagai.. 
Šiandien juos jau aptarnau
ja 120,000 žmonių, bet dai* 
trūksta '60.000. Tie elektro- 
ninfai smegenys yra tokie 
sudėtingi, jų veikimas toks 
įvairus, kad reikia metų, kol 
žmogus pripranta gerai jais 
pasinaudoti ir paversti juos 
lyg savo proto priedu.

Tuos kompiuterius aptar
naujantieji gauna didelius 
atlyginimus. Mokinys, pav.. 
gauna $750 per mėnesį, o 
patyręs tarnautojas, paruo
šiantis jiems programą,— 
net iki $2,500.

PASALINO 7 KUNIGUS

Iš didžiausios Buffalo 
kunigų John Vianney semi

didesni laivai Įplaukti, šeši 
aerodromai apie sostinę Ha- 
noi sutvarkyti ir tt.

Visa tai žymiai sustiprino 
priešą, ir to pasėkoj — JAV 
karių aukos padidėjo. O Pa- 
lyžiaus taikos dervbos su 
komunistais nepasistūmėjo 

per nago juody
mą.

O iš tiesų čia teisvbė yra 
pagal dėsni: Kaip tu man, 
taip aš tau. Kiek yr.* varžo
mi JAV diplomatai Sovietų pirmyn ne 
Sąjungoje, tiek varžomi ir 
sovietų diplomatai JAV-se.
Toje srityje Sovietų Sąjun- Vietnamo komunistų par- 
ga yra pirmoji. Jeigu ji su- tizanai vis silpnėja, nebe- 
varžymus panaikintų, tai gali i savo eiles patraukti 
JAV tuoj tą nat nadaivtu. n p k nauiu žmonių, kiek jų 
V adinasi. ir N ilr.is gaii už žūsta. Jei pradžioje jų fron- 
jos minimus nesmagumus te buvo per 70.000, tai dabar
dėkoti savo draugams Mask
voje.

NAUJOS "AKĖČIOS “

Gavome humoro bei sa
tyros leidinio "Akėčių“ nr. 
13. Jame yra daug aktuali
jų, linksmų eilėraščių ir pa
našios medžiagos. Kaina — 
tik 50 centų.

nebėra nė nusėsto skaičiaus. 
Bet užtat smarkiai padidėjo 
Šiaurės Vietnamo regulia
rios kariuomenės skaičius. 
Jos dabar ten vra jau apie 
100 000. o nradžioie tebuvo
mažiau kaip 20.000.

* * *
1967 metais kas mėnuo iš 

Šiaurės Vietnamo į Pietų 
Vietnamą atbėgdavo po 
7.000 žmonių, o šiemet per 
sausio mėn. atbėgo 29.000, 
vasario, kovo ir balandžio— 
po 15.000. gegužės—29.000,
birželio — 20.0OO, liepos 
30.000.

X/Maloni naujiena 
knygų mėgėjams!

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 
pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas. 416 psl. 
Čia įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo 

klausiau direktorių, kodėl i laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00

gel-

Atsilankęs tame centre 

pamačiau, kad lietuvių gel

bėtojų sąrašas yra labai 

trumpas — vos keli asme

nys, o žymioji Vilniaus žy

dų gelbėtoja O. Šimaitė įra

šyta lenkų sąrašan! Kai pa-

teks trumpas sąrašas, atsa
kė vokiškai: Dort sind viele 
Moerder (Ten daug žudy
tojų“). (T.Ž. red. pabrauk
ta. Kel. red.).

Tai būdinga žydų nuomo-j 
nė apie lietuvius. Ji pritren-į 
kianti ir skaudi. Nedelsiant 
mūsų veiksniai turėtų imtis' 
iniciatyvos, kol dar įmano
ma, surinkti dokumentinę 
medžiagą apie žydų gelbė
tojus ir išleisti anglų bei ki
tomis kalbomis. Taipgi rei
kėtų užmegzti ryšius su mi
nėta žydu įstaiga Jemzalė- 
je ir pateikti turimą medžia
gą. Jos direktorius netgi, 
prašė parašyti apie žydų gel-; 
bėtojus. Bet tai ne vieno as
mens darbas, čia reikia pla
tesnės talkos, remiamos va
dovaujančių mūsų veiksnių. 
Juk žydų įtaka laisvajame

narijos pašalintas dekanas pasaulyje yra gana didelė, 
skleisti. j bent kiek nešališkiau savo jis pats savo kailiu patirtų' ir 6 kunigai profesoriai, ku- ir todėl lietuvių vardo atitai-

Ne. Maskvos tikslus ir straipsnyje nušvietęs, tai be-' laisvo bendravimo ir pasi-'rie yra priešingi popiežiaus symas bei pilnos tiesos iš- 
siekius mes perdaug gerai veik tikra, kad jis Lietuvon sakymo galimybes. | enciklikai gimdymų suvar- ryškinimas yra, pirmaeilės
pažįstame, o juos dar labiau jau nebegalėtų grįžti, nes J. VDm. žymo reikalu. svarbos darbas.“

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
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 administrasijoj

636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127
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KAS NIKKO NCTKIKIA. 
TO NIEKAS NVBHOA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas

Dar neturime"organizuotos 
visuomenės

TOKIOS NUOMONES PRIEITA JUNGTINIAME 

FINANSŲ KOMITETE

Veiksnių organizuotasis Finansų Komitetas, kuriame

WORCESTER, MASS. 

Ii skautų veiklos

AUSTRALIJA 

Laimėjo $7,000

Vyr. skaučių Šatrijos Ra
ganos būrelis rugsėjo 7 d. ' sų pastogė liepos 8 d. rašo. 
7 vai. vak Maironio Parke
rengia vakarienę su progra-• ”Pasirodo, kad kryžiažo- 
ma ir šokiais. ; džius spręsti, nėra vien žai-

t dimas, o galima net ir dide-

Australijoj leidžiama Mū-

Programoįį oasirodys vy
resniųjų skaučių ir skautų liūs pinigus laimėti. Štai ne-

„p , .... ,!i seniai melburmetis lietuvis
, . vyčiu šešetukas Aidai, vad.; r„-i a;™™ '

atsidėję dirba bent tuzinas asmenų, deleguotų po du iš ns D Bomantienės kuriuos , • • ?visų mūsų pagrindinių organizacijų, prel. J. Balkono va- fkautu" švertės meta! J' HeS'
dovaujamas veikia jau nuo 1967 metų pavasario. Kaip dalyviai girdėjo Joninių lau-l Xėjo 7 000 į
jau daugeli kartų mūsų spaudoje buvo ske bu, sios naujai; žo programoje- doleriu. Jis vra pašto tar-
oi gamzuotos institucijos tikslas yra sutelkti pakankamai Į įį„ki;lms „rOs nau jas skau-1 nauto j'a;
lėšų, kad siais sukaktuviniais Lietuvos Laisvės Kovos Me- tu vyčju orkestras, suside-i juo ja.“ 
tais galėtų mūsų bendruomeniniai organai efektyviau puo- dantis iš R. Marcinkevi-! 
selėti lietuviškuosius kultūrinius reikalus bei platesne čiaus. E. Markevičiaus ir A. 
skale galėtų lietuvių kultūras pasiekimus pristatyti sveti-; Pridotko.
miesiems, o taip pat, kad mūsų politiniai veiksniai —' * * *
VLIKas turėtų pakankamai lėšų politinės propagandos!
reikalams, atseit, kad Lietuvos laisvinimo byla nesusting- Ruošėjo 28 d. 2 vai. po 
tų laisvojo pasaulio valstybininkų sąmonėje. nietu Worcesterio Akademi-

Susiorganizavęs JFK-Us iki praeitų metų galo. po-' ku ska’’.,u s!tvr™s r™!?a 
sedziaudamas net po du kartus per menesį., tarėsi, pla- „ , , ,»
navo, kokiu lengviausiu budu galėtų sutelkti numatytą Tuo pačiu metu ten Jvvks

įr
pašto 

vakarais studi-

Musų Pastogės 1000-sis

numeris

Australijos Lietuvių Bend-į 
ruomenės leidžiamas savait-' 
rastis Mūsų Pastogė liepos' 
8 d. išleido 1000-ji numerį. ■ 
Lietuvių spaudos istorijoje' 
tai nepaprastas įvykis. Svei< 
kiname daugiau nei 3 kartus

Prie Čekoslovakijos-Aust rijos sienos, okupacijai įvykus. Turintiems reikalingus leidimus nebuvo 
trukdoma iškeliauti į Austriją, bet nebuvo norin čių vykti į Čekoslovakiją.

KONTRABANDININKAI

ARGENTINOJE

Visokių gengsterių, suk
čių, kontrabandininkų ne-

kėms pirkti pinigus davė iš. GERA PROGA 
Paragvajaus, o kitkuo jau Žymiai papiginta kaina 
lūpinosi atskiros grupės, galite įsigyti įdomius prel. 
Viena rūpinosi pakrovimu J. K. Končiaus atsiminimus 
ir pervežimu, antra iškrovi- iš Balfo veiklos. Knyga tin- 
mu ir t.t. Paskutiniuoju me- ka ir dovanoms, gražiai iš-

reikalingų 190,000 dolerių sumų. Ir girtinai puikiai su- ;Atlanto raiono pakraščio jaunesne seserį - Keleivis .... ...
planavo: šalia suaukotų mūsų menininkų kūrinių loterijos akademiku skautukų ir fi-' eina nuo 1905 m. vasario 9 ne tik IAV se T„l “Y" ” ' -------1~----------- ,7.
dar išleido kitus keturius leidinius, naudotinus šiais Lie- nst :erių suvažiavimas. dienos. į X Zt vu-X-Y; b,e. tie kontra- leista, daug paveikslų, 404
tuvos Laisvės Kovos Metais kiekvieno laisvajame pašau- . j _ , .t. a" bandininkai panašiu būdu
Ivie gyvenančio lietuvio kain labai efektvvias oriemones P^indin- paskaita skai-' Dabar Musų Pastogę re- ziau išradingų, sumanių.
>je g>\eranuo lietuvio kaip labai e e ty a p e s, g v Mantautas iš' daguoja Vincas Kazokas. Štai neseniai susektos kont-
kurios primins matančiajam, jog lietuvis nepamnso ir Haven. Conn. Ją sumanė ir 1948 m. prade- įabandininkų gaujos, kurios
niekada nepamirš savo pavergto krašto Lietuvos. j jo Antanas Baužė, pir- iš Paragvajaus į Argentiną

Šių metų pradžioje tie visi JFK leidiniai buvo išsiun- j didži^U^koncertas1 Jo^ mį' * rJcIakt^1?as buy° gabeno cigaretes,
tinėti LB apylinkių vadovybėms arba specialiai suorgani- p.an,a atliks i5 ciev^do' tŽįU^Tm?AuriralijJauX' 1 Par^aių- atv?a°s.ci- 
zuotiems JFK vietos skyriams. kad juos p.atrntų mūsų atvvkps vvn, oktetas, vad LBendruomenį kurios Sukto^vo^ 
visuomenėje. Tikėtasi, kad ligi vasaros šie leidimai bus R Babicko. Po koncerto už-i Urmininkas tada buvo da- lėktuvais buvo gabe- 
išplatinti ir užsimota reikalinga suma bus sutelkta, nes kandžiai ir šokiai. į bar Bostone gyvenantis Jus- “““ AJS^ikštčsii
numatyta, kad pajamos iš leidinių ir aukos labiau pasitu- ... I tinas Vaičaitis. terabMdS^askpU^^

! (lėliai buvo išnuomojamarinčiųjų lietuvių ir sudarys tą 100,000 dol. sumą. Gi su
projektuoti JFK leidiniai ir buvo vadovaujantis ta minti
mi. kad šiais jubiliejiniais metais galėtų ir mažiau pasi-

Rugspįo 18 d. 6:30 vai. 
vak. nrie Worce«t°rio mies-

turintis lietuvis prisidėti prie bendrųjų lieuviškųjų reikalų tn ivvks Worcesterio
Lietuvišku Oreanizaciju Ta-j 
rvbo<? rengiamas jaunimo ( 
festivalis. Čia amerikietiška'

netoli Buenos Aires miesto.

Už kiekvieną mažo lėktų 
Ruigio Andriušio rinkti- v° nusileidimą savininkui 

niai raitai, 262 psl., kaina ^vo mokama 10-30.000 pe- 
85. išleido Juozas Kapočius,1 ZV» ° uz Douglas klasės 

Boston, lėktuvo net 50-80,000 pezų. 
Į Kadangi dažnai per vieną 

nakti nusileisdavo kartais

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

prekiavo ir svaiginamaisiais 
gėrimais.

psL, kietais viršeliais kaina 
$4 (buvo $6). minkštais $3 
(buvo $5).

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ

AMERIKOJE

parėmimo.
Deja, taip neišėjo, kaip buvo manyta. Paskutiniame

JFK posėdyje konstatuota, kad daugelis LB apylinkių va- bus“ "suiražindin- ’ 861 Broadv av. So.
dovybių šiame svarbiame lėšų telkimo darbe ligi šiol labai ęu Lietuvos praeitimi, Mass. 02127
blogai talkininkavo arba, atviriau išsireiškiant, net ir kalba. menu ir gintaro išdir-j Kn - vra A1bprtn 7nb ' n««ieisuavo nariais
kenkė: gavusios leidinius nepateikė visuomenei, o sande-bintais. ! iJL1 ^ea, ^ektuvai- ^-a1’ ai.sklh ne"
liavo pas save. Tai visiškai nebesuprantmaas abuojumas.' _ . . ,
ypač. kad visų sutelktų lėšų pusė bus atiduota Bendruo- Į skautu.{l-„' tautiniu p. Andriušio autobio- i dalį ‘ k v‘iUojo (lidelis ir
menei. Tunma žinių, kad kai kuriose vietose žmones les- va(p „ s. 7. šermukš- grafija ir lyrinės apysakos! lengvas pasipelnymo būdas.

nio. irvvr. skaučių ir skautu Anoj pusėj ežero. čia ypač
vyčiu šošetukas Aidai, vad.'atkreiptinas dėmesvs i Pui- Douglas lėktuvu galėjo 

gic Andriušio autobiosrrafi- atvežti 200,000 pakelių ci
ją. kuri mums atskleidžia garečių, už kuriuos parda- 
ne tik spalvingą autoriaus vus gaudavo 13 mil. pezų. 
gyvenimą, bet ir savaime v- Pelno likdavo per 7 mil. pe
rą meno kūrinys. O kadangi per naktį nu

sileisdavo ir 3 lėktuvai, tai 
P. Andriušio raštų bus 3 jr pe]no tįe kontrabandinin- 

Houstone, Tex., mirė 5 tomai. Antrasis tomas išeis ^aį turėdavo 21 mil. pezų.
metųtų mergaitė, kuri su dar šiemet, o trečiasis kitų į
svetima širdimi teišgyveno metų pirmoje pusėje. Kiek- Specialiai tam pasamdyti 
vieną savaitę. vieno tomo kaina $5,

ko JFK leidinių ir klausia laiškais, kur jų galima gauti, 
tuo tarpu LB apylinkių vadovybės miega... Tad visai ne
nuostabu, kad JFK posėdyje dalyvavusi spaudos talki- ps. d. Domantienės. 
ninkė d r. O.L. griežtokai pareiškė:

I
— Labai gaila, bet iki šiol mes vis dar neturime orga- ’ 

nizuotos bendruomenės. Tie asmenys, kurie marinuoja' 
gautą medžiagą, nėra bendruomenininkai.

šiems taikliems žodžiams niekas iš posėdžio dalyvių 
nesipriešino, nes čia aukščiau išdėstyti faktai rodo, jog 
ji buvo teisi.

Km tie JFK leidiniai?

MIRC MERGAITĖ SU 

SVETIMA ŠIRDIMI

Jungtinis Finasų Komitetas, nuo pat savo susiorgani- 
zavimo pradžios įtemptai dirbdamas, suplanavo bei pa
ruošė šiems Lietuvos Laisvės Kovos Metams tinkamas ko
vos priemones, kurias lengvai gali ir privalo panaudoti 
kiekvienas laisvajame pasaulyje gyvenąs lietuvis. Tie i 
JFK leidiniai yra šie:

1. Loterija menininkų kūrinių. Kad ir mažiau pasi
turintieji galėtų prisidėti savo doleriu prie bendrojo lie
tuviškojo reikalo, išleista dailininkų suaukotiems kuri-Į 
niams loterijos knygutės, kurių kiekvienoj yra šeši bilie
tai, ir kainuoja 5 dol. Laimėjimams skirti bene25 vertingi 
kūriniai. Patirta, kad laimėjimų traukimas Įvyks ne ta da
ta. kuri pažymėta bilietuose, bet š. m. gale, Komiteto dar
bo užbaigimo proga, taigi dar nevėlu kiekvienam tomis 
loterijos knygutėmis apsirūpinti.

2. jubiliejiniai vokai su dail. J. Subačiaus piešiniu, 
kuriame yra anglų kalba Įrašas, konstatuojantis Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo penkiasdešimtmečio sukak
ties faktą. Vokai skirti naudotis susirašinėjant šiais su
kaktuviniais metais, bet jie tiks ir vėliau. Komitetas šiuos 
25 vokus parduoda už 1 dol.

X Imitacija palto ieakle, kuris klijuojamas ant voko 
šalia tikrojo. Jis turi toki pat anglų kalba Įrašą, kaip ir 
vokas. Viename lakšte yra 45 ženklai, ir tas lakštas par- 
duodamas tik už 1 dol.

sunkvežimių vairuotojai nu 
veždavo prekes Į nurodytus 
sandėlius, paslėpę po daržo
vėmis. Ten jas iškrovę, rak
tus atiduodavo gaujos va
dams.

Vairuotojui buvo moka
ma 200,000 pezų, o pakro
vė jui 10-30,000 pezų. Taigi 
visi gerai uždirbdavo, o to 
viso biznio vadai, žinoma, 
daugiausia. Bet galų gale 
ožka priėjo liepto galą: Ar
gentinos policija seniai tą

4. Ženklas su aukščiau minėtu Įrašu, klijuojamas ant 
automobilio lango, parduodamas po 50 centų vienas.

5. Užklija ant automobilio buferio su anglų kalba 
šūkiu: ”Communist Russia get out of Lithuania!’“ Parduo
damas po 50 centų kiekvienas.

Paskutiniuosius du leidinius nebūtinai reikia klijuoti 
ant automobilio, juos galima klijuoti bet kurioj vietoj, 
kur žmonės juos matytų ir žinotų, jog lietuviai kovoja dėl 
savo krašto laisvės. Tų leidinių viešose vietose panaudo- bjzn; užuodė, bet ilgai tru-
jimas bus Įprasminimas šių metų, kurie mūsų veiksnių 
yra paskelbti Lietuvos Laisvės Kovos Metais,

ko, kol ji surado siūlo galą. 
o tada jau nebebuvo sunku 
suimti 20 tos gaujos narių. 
Paaiškėjo, kad jos tarpe y 
ra stambių prekybininkų, 

" ”garbingų“ piliečių. Net vie-

Laisvojo lietuvio pareiga > r s»
šiais metais būti aktyviu, kad mūsų krašto okupan 

tas pajustų, jog laisvajame pasaulyje gyveną lietuviai t nos Velioniu bendrovės sa- 
niekada nepripažins jo teisėtu Lietuvos šeimininku. Var-j vįnjnkas dalyvavo šiame 
dan to, kad taip neseniai lietuvis partizanas aukojo savo biznyje.
gyvybę, kad išlaisvintų savo kraštų iš žiaurios okupacijos,' 0 aizacibuvo stafiai
gi mes, būdami laisvame krašte, nepaga.Iekime ne darbo. ideal?škai sutvarkyta. Gau- 
nė dolerio, kad mūsų veiksniai galėtų Lietuvos nepnklau- jos nariai nežinojo vienas 
somybės atstatymo bylą palaikyti kuo ilgiau gyvą laisvojo kito> ka(j kurj suėmus? ne. 
pasaulio politikų mintyse. būtų visi kiti išduoti. Polici-

Stp. Verpenis jos žiniomis, to biznio pre-

SLA—jau 80 ael | tarnauja lietuvių viauomeeei ir ičmoki- 
je daugiaa kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir Ugoje paėalpą, kuri yra 
pigi, nes, SUSIVIENIJIMAS ueieftko peluo, o teikia 
patarnavimus savitarpinė* pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse ssilouu dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikru ir saugi. KiekvienM 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikaMngiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.0C.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą b. 
dowmeut Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: ui $1,006.60apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTAL# APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuvttų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 j metus

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

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

LA1KRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
LIETUVA

kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuve/j* labp* daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $5.30.

Adresas:

NEPR1ILAUSON A LIETUVA 
7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Klaipėda atvykėlio akimis

Trys vvrai — aktorius'

rodė filmą, vardu „Fanto
mas“. Prieš tai kino teatre— 

,, x x T. , . tz, • miesto denutatu tarvbos po- 
\ y autas kano ms su Uu.^ fimuatai - Klaipė- 
p«los miesto kulturos sky- d lli(!u„mt.n5. miesto val.l 
naus inspektorium ir Tiesos džia _ p,.ieš posMį apgu)ę

kino direktorę. Pasirodo, vi
si skuba iš anksto Įsigyti bi
lietus i "Fantomą“. Bet...

korespondentu — sumanė 
pažvelgti i Klaipėdos miestą 
„atvykėlio akimis”. O atvy
kėlis, sako, neklausia, kiek 
mieste skaitytojų ir kiek 
meno saviveiklos ratelių. 
Atvykėlis eina per miestą ir 
apie viską sprendžia iš tvar
kos bei švaros ir iš žmonių 
elgesio.

„Atvykėliai" mato. kad

kai prieš porą mėnesių ta
me pačiame kino teatre kon
certavo Įžymi menininkė —! 
kur net bilietai buvę nemo
kami! — niekas iš tos di- 

- duomenės nepasirodė. Tas 
pats jaunimo teatro spek
taklyje. tas ipats filharmoni-

Klaipėdoje jau mažiau dui- Jos renglani.aose simfOnijos 
kių. kui ių ?tu,pu& dai rieše- af kamerinės muzikos kon- 
niai vėjas gainiojęs skersai cenuose._ Klasikinės muzi- 
ir išilgai miestą. Daug kur

žolė

Meksikiečiai protestuoja prieš sovietu įsiveržimą į Čeko
slovakiją. sudegindami Sovietą Sąjungos vėliavą prie jos 
ambasados Mexico City.

' policijos persekiojimo, paty- priklausoma Lituva, skirtas 
ręs net Varnių koncentraci- kovai su Lietuvos okupantu, 
jos stovyklos „malonumų“, Čia velionio Įdėta darbo, rū- 
velionis pasiryžo ieškoti ge- pėsčio ir pinigo daugiau ne- 
resnio. laisvesnio gyvenimo gu kitų.
svetimame krašte. 1929 m. Karui su Vokietija
jis atvyko Į Kanadą pas sa- baigus, jo pastangomis čia 
vo seserį ir apsigyveno toli- buvo Įkurtas Balfo skyrius, 
muose vakaruose — British kuriam jis taip pat pirmi- 
Columbijoj, dirbo žemės ū- ninkavo.

DUBČEKĄ VEŽĖ 

SURAKINTĄ

Dabar aiškėja, kaip buvo 
. t suimtas Čekoslovakijos ke

pasi- nlunįstų vadas A. Dubček, 
kuris buvo pradėjęs vykdyti 
reformas, leidusias kraštui 
laisviau atsikvėpti.

ky ir miškuose, o jau 1930' Velionis Augustinas visur' w J>a^ ^i^tų tankai Įsivel
iu. atsikėlė i Toronto. Po; daug dirbo, vis degė naujais žė i Prahos gatves ir pasie- 
metų čia atvyko iš Lietuvos; sumanymais ir aukojosi jr Į kė komunistų partijos bus- 
ir žmona su dukterimi. I aukojo, siekdamas juos Įgy-■ namus, Dubcek buvo

Atvykęs i Torontą, velio-į vendinti. Jis nuoširdžiai my-į savu kabinete. Į ji Įėjo kari
nis čia rado tūkstantį ar į Įėjo savo tėvynę su jos ža-'n^kas su dviem raudonai*. 
daugiau lietuvių ir rankoves į liuojančiais laukais, pievose, kiečiais. Dubček mėgino 
atsiraitęs pradėjo jų tarpe! kvepiančiomis šieno pradai-,su kažkuo susisiekti telefo- 
dirbti visuomenini ir politi-; gėmis. mylėjo jos sunkiai] nu-^ot Įsiveržėliai atėmė te- 
ni darbą. Tas darbas jam se-Į dirbantį artoją, darbo žmo-j lefonąjr nukirpo vielą. Dub- 
kėsi, nes jau turėjo atsivežęs! gų. Jis visą laiką sielojosi į ček, minisieris černik ir par- 
patyrimo iš Lietuvos. Su-jos likimu. Ir Kanadoje jį. lemento pirmininkas Smrk- 
velionio atvykimu į Toronto ■ jaudino kiekvienas daikte- kovsky buvo suvaryti į vie- 
lietuvių koloniją ši pradėjo i lis, primenąs Lietuvą ir šie
naują organizacinio darbo1 tuviškumą. Jis ir ligoninėje 
laikotarpį. i gulėdamas rūpinosi, kaip čia i

ną kambarį ir jame uždary
ti. Po kurio laiko jie iš ten 
buvo surakinti grandinėmis

esą pasėta žoles ir nuo to 
daugelis gremėzdiškai atro
džiusių namų dabar daug 
patraukliau atrodą. Tik 
Klaipėdos senamiestis vis 
dar — „perlas šiukšlyne". 
Sako, „iškuopus purvą, nu
vertus biaurius sandėliukus 
ir pašiūres, nupūtus dulkes, 
jis sužėrėtų. Deja. kol ka 
tokio entuziazmo nematyti?

Grioviai gatvėse žada du
jas ir centrini šildymą dau
gelyje miesto dalių, o tai. 
esą. reiškia „švara butuose, 
sumažėję dūmų debesys“. 
Dabar dar "visi laukia, kad 
suodžiai nedrumstų nuotai
kos“.

Užsiminė „atvykėliai“, 
kad Klaipėdoje galėtų būti 
daugiau fontanų — juk van
dens yra! — ir kad būtų 
daugiau paminklų: Marty- 
nui Mažvydui, Kristijonui 
Donelaičiui. Stasiui Šimkui.

kos koncertus, esą. lanko be
veik vien muzikos mokyk
los dėstytojai ir mokiniai. 
Panevėžio teatro apsilanky
mo metu salė buvusi apytuš-j 
tė. Tas pats netgi rodantį 
geresnius rusų filmus...

Ryšium su tuo aktorius V. 
Kancleris prisiminė savo pa
žintį (1944-45 metais) su

* prof. Zigmu Žemaičiu: 
"Garsus matematikas, vi

sa širdim atsidavęs tikslie
siems mokslams, pradžioje

Augusto Frenzefio netekus

kam priduoti nors dešim-Į išvežti kažkur i Slovakiją irVelioniui niekada
ko naujų sumanymų, o ka-'tinę Gyvataro šokių sambū-’ ten laikvti ištisą parą. 
dangi jis kiekvieną darbą riui, vykstančiam i Prancū-: Tuo metu prezidentas 
dirbo

netrū- (ir

irbo su užsidegimu, tai iriziją dalyvauti tarptautinėje'Svoboda jau buvo nuvykęs 
pritariančių netrūko. J šokių šventėje, nes jis tenai I Maskvą aiškintis padėties.

Visų pirma buvo sumany- pagarsins Lietuvos vardą. pareikalavo, kad pasikal- 
ta steigti Kultūros draugija,'' Velionis buvo tikrai ne- bėjimuose su Kremliaus 
vėliau Jaunimo sąjunga. Ve- paprasto būdo žmogus: op-į yiespačiais dalyvautų ir su- 
lionis ar Jonas Jakubynas, timistas, malonus, manda- imtieji Dubček, Černik ir 
o gal kartu įsteigė SLA 236 gus. gailestingos širdies. -Jo Smrkovsky. Jo prašymas bu- 
kuopą. Velionis, pasikeisda- privatus butas Toronte at- vo patenkintas, ir minėti as- 
mas su kitais, jai vadovavo rodė kaip vieša Įstaiga, nes menys posėdžiu se dalyva- 

kaio žinoma, jie su- 
ovakiją savo

Birželio 23 d. Šv. Mykolo organizacijoje, jų tarpe so 
ligoninėje Toronte mirė Au- cialdemokratinio jaunimo 
gustas Frenzelis. ne
visuomenininkas.

Velionis lapkričio ar _
džio mėn. būtų sulaukęs 70 kooperatyviniu sąjūdžiu ir 1937 m. velionio pastan- norėjo padėti ir padėjo. Ne-
metų amžiaus/jis gimė Vin- kurį laiką dirbo Paramos gomis buvo įsteigta Toron- darbo metu jo namai buvo Maskvoj prezidentui Svo-

pasirodė užsidaręs ir nelabai čų kaime, Marijampolės ap- kooperatyve, vadovaudamas: to lietuvių socialdemokratų lyg darbo biuras ar Salva- bodai buvęs Įteiktas ultima-
nuoširdus pašnekovas^ Bet ' skrity, nepasiturinčių ūki- vienam jo skyrių. j organizacija, kuriai jis pir- tion armijos būstinė. »tumas pakeisti vyriausybę ir
užteko pabūti viename sam- ninku gausioje šeimoje, to- Kai, vedus Elžbietą Kai- mininkavo. Kūrėsi choras,' Pavargęs Toronte, velio- jos priešaky pačiam atsisto- 
būiyje. kad Įsitikintum, dėl jau iš pat jaunų dienų pokaitę ir sulaukus šeimos lietuviška vakarinė mokyk- nis išsikėlė į Oakvillės mies- ti. Kremliaus valdovai gra-
koks tai linksmas, draugiš- teko jam pasirūpinti sau prieauglio, žymiai padidėjo! la. Joks naudingas darbas teli. I jo tenykštį vaisių ūke- sinę. jei nesutiks, tuoj Slo-

duoną užsidirbti. šeimos išlaidos, velionis su- neapsiėjo be velionio para- Ii Toronto lietuviai važiuo- vakiją prijungti prie Sovie-
Pirmasis pasaulinis karas manė atidaryti savo valgo- mos darbu ar lėšomis. davo kaip i atlaidus, čia tų Sąjungos, o Čekiją pada-

ke. ir : rofesorius pradeda1 ji nubloškė į tolimą Rusijos mųjų dalykų parduotuvę. 1940 m. komunistams o- gyvendamas, jis pasirašė ga- linti Į Moraviją ir Bohemiją.
deklamuoti: "Vėlines" __ 'šiaurę. Ten jis pergyveno iš kurios tikėjosi daugiau kupavus Lietuvą, velionio rantijas daugybei norinčių kitai}) sakant, sudraskyti
lenkiškai. "Epgenijų Onie- revoliuciją, gavo progos pa- uždirbti. Bet apsiriko. Būda- ryžtu ir pastangomis įsteig- i šį kraštą atvažiuoti.. Juos

__ rusiškai, "Faustą“ žinti komunistinę tvarką, mas pats sąžiningas ir geros tas bendras komitetas, po 2 reikėjo priglausti, duoti lai-
__vokiškai. Paskambindavo kurios priešas pasiliko iki širdies žmogus, velionis nė atstovu iš organizacijos, ku- kinai pastogę, maitinti, to-

mirties. vienam neatsakė duoti pre- ris vėliau pasivadino Kana- dėl žmonės gyveno kaip sil- rimuose nedalyvaus suimtie-
kių kreditan. Dauguma sko- dos Lietuvių Taryba. Jos kės statinėje. Nežinau, kuris ji Dubček, Černik ir Smr-

kas. išmintingas žmogų 
Būdavo, atsisėdame hama-

, ...... .... koki norsčaikavskio kūrini.kuris čia kadaise įsteigė mu- 
zikos mokvklą... Bet tie da- ait<tą ji paklausė: — Kaip

Čekoslovakijos valstybę. 
Svoboda pareiškęs, kad

jis nesikalbėsiąs, kol pa<ita-

Grižęs į nepriklausomą
Lietuvą. bet dar priešų puo- . lininkų savo skolos negraži- pirmuoju pirmininku buvo kitas tiek padėjo naujaku- kovsky. 
lamą. Augustas stoja sava- no, ir dėl to velionis buvo velionis iki pirmojo suvažia- riams. ~ į

Sovietu

jus suspejote visa
- .. „ . , Profesorius atsakė: —Ogi . . , . - , _ . _ ,

peoieciams gieiciau>ia ne- v;tQi.n įoii-om nebuvo noriu jos ginklu ginti. Išėjęs priverstas savo parduotuvę vimo Montrealy. Kol taryba Jo pastangomis Oakvillės j Sovietų Sąjunga jau se-
iš kariuomersės, apsigyveno uždaryti. buvo Toronte, buvo pradėta apylinkėj buvo surasta vie- niai galvojusi apie Čekoslo-
Kaune ir kibo dirbt įvairioseNepakęsdamas nuolatinio leisti ir jos organas — Ne- ta gegužinėms. Čia jis įstei-, vakijos okupaciją, jau tada, 

u valčiai P iL-ina irCsfo iri ' Lietuviu Bendruomenės kai tik ten buvo nuverstasi • i - \ cit: eil 1: I ir ir o -skaip 30 tūkstančių tų klai-

lykai dabartiniams 
iiams“ greičiž 
Nes, sako,

„Mai tai; —

. kitaip maro laikai:rupi. Aes, sako, trečdalis r • .i galima. Jei norėjai, kad ta-klaipedieciu visa laika būna • . Ju G -I □ • ve inteligentu vadintu.juroje . Atseit, daugiau pn-

- j- - « ...... , Mickevičių.pediecių yra jurininkai, su 
rinkti čia iš visu Rusijos pa- 
šalių Kam jiems tokie pa- skambinti 
mmklai:.. Apie tuos juri
ninkus trys Klaipėdos stebė

ge
apylinkę. : Novotny, bet ir Maskvos va-

Pagyvenęs Ookvillėj. ve-i du tarpe nebuvę vieningos 
masėm vasarotojų, atvyks- montas!) užversti statybi- Aukštojo ir specialinio vidų-, nonįs ' išsikėlė į Casletoną nuomonės, todėl ilgai dels-

nėm medžiagom ir laužu, linio mokslo ministerija ir: ten pirko ^bako ūki. Paga- ta. Brežnev, Kosygin ir par-
geliui artimesniųjų, ypač at- didžioji universiteto arkadų univei-siteto vadovybė, pa-! }jau ūkj pardavė, išėjo i pen- tijos ideologas Suslov nebu-
vykstančių tik kelioms die- dalis užmūryta, mat, prirei- skendusios kasdieniniuose sįją ir apsigyveno nuošaliai' vę okupacijos šalininkai, bet
noms, yra įsteigtas „palapi- kė sandėlio, seni geležiniai rūpesčiuose, atrodo, visai nuo didelių miestu Nevvton-' labiausiai oktųiacijos reika-
nių miestas“. Čia galima vartai nuimti.... apsiprato su tokia bibliote- villėj. Ont/ ‘ j lavę šelestin ir šelepin. Pa

1 n L *’ •! „ilsėtis“ už 75 kapeikas per — Užėjau į universiteto kos būkle. Kiek pailsėjęs, jis vėl i galiau nusvėręs krašto ap-
parą. Tik nėra nei šviesos, biblioteką. Biblioteka, kuri — Savo metu buvo suda- pradėjo domėtis visuomeni-1 saugos ministro maršalo
nei kur net vandens pasišil- sunkiais fašistinės okupaci- lyta dokumentacija saugyk- nju gyvenimu, šių metų pra-1 Grečko žodis, kuris narei
dyti, o naktimis tose palapi- jos metais išsaugojo fondus lu priestato statybai, biblio-

tina. ir Gėtę. ir 
ir Maironi at

mintinai mokėti, ir Čaikov,
i ki. ir ikmsti-Korsakova pa- . ............ n-- A- -i-.jrr-ptancių is visos Rusijos. Dau- 

Taio lyg iš netyčių paly
* - • i i j i,- - gine komunistini auklėjimątojai sako. kad po keliu me- • i_ • i - •- rtu senuoju buržuaziniunešiu plaukiojimo grįžę ran
da gyvenimą ne visada toki.
„kokiu didžiuojamasi“. Mat, 
kapitalistinių kraštų uostuo
se papročiai esą nešvankūs.
Užsieniečiai jūreiviai, esą. 
tuos nešvankius papročius 
norėtų matyti ir Klaipėdoje:
„Jie stengiasi išvesti iš doros

senuoju
•: tiys stebėtojai
"Jei nori. kad tave 
gentu vadintų... Tai 

1 nybės susirūpinimas 
į savimi. 0 v
mas be asmenybės neįmano 

i mas"...
> Toki a;'mąstymai buvo

inteli-Į 
asm e-' 
pačiu j

i ,• ... . , Tiesoj rugpiūčio 11 d., rvto-keho musų jaunimą, nupirk- 
ti ji nailonu ' 1 ‘ "
guma.

, . jau.- diena po to. kai ten bu-
, vo paskelbti kompartijos pornografija ir sek-. , J J.i \ x - • (reikalavimai ugr vii asme-su . Aiškiau tariant, uzsie- , _ ..............  ... t-, . -j . nvbes imksniaviinu: Leniniečiai jūreiviai Klaipėdoje T ..., ..... 3 J į nas. Lenino. Leninui...skatina spekuliaciją ir pros- zF,.

tituciją. Visa tai „vynioda-1
m i i vatą“, stebėtojai verčia:
kaltę užsieniečiams jūrei- Palangoj 150,000 vasarotojų! 
viams, o apie tą 30.000 „sa
vųjų“— koks jų indėlis toj Palangoje rugpiūčio mė- 
srity — jie. matyt, „nieko nesi—apie 150,000 vasaro- 
negirdėjo“. Sako, „prieš vi- tojų. o sekmadieniais bei 
sa tai klaipėdiečiai kovoja“, šeštadieniais būna net apie 
bet nematyti, ar sėkmingai. 200 tūkstančių... Maitinasi 

Stebėtojai labai uoliai! daugiausia pieno produk- 
vengia prasitarti, kad tarp'tais: jų kasdien iš Klaipėdos 
dabartinių „klaipėdiečių..! atveža 94 tonas ir pardavi- 
(kuriu jau 100 tūkstančių), nėja 36-se vietose (daugiau- 
lietuviai yra mažuma, ir ne šia prie staliukų šaligatviuo- 
jie lemia miesto bruožus, se).

ir

■uU Į nėse net sušilti esą neleng- ir senovines patalpas, poka- tekos modernizavimui, Jono
t 'wn" va, nes „duodami menki ap- rio metais dirbdama be ga- bažnyčios pastatų restaura- 

klotai“. Užtat ateity žada lo sunkiose sąlygose, suge- vimui. Tačiau statyba bei 
Vanagupėj (Į šiaurę nuo bėjo sutvarkyti didžiulius restauravimo darbai dar ne- 
Palangos) pastatyti devy- knygų rinkinius, sukurti pradėti, jei neskaitysime kė
nių. dvylikos, net dvidešimt darnią katalogų sistemą, lių darbininkų, besikrapš- 
dviejų aukštų pastatų, o pa- praturtinti savo fondus pa- tančių istorijos ir filologijos 
skui plėsti vasarvietę net iki žangiausia tarybine ir užsie- fakultete bei Jono bažny-
Šventosios uosto... Lietuviai nio moksline literatūra. Bu- čioje. Galbūt. į senojo uni- 
(irypač žemaičiai) jau da- vo surasta ir atgabenta Į Vii- versiteto pastatus vertėtų 
bar ima vadinti Palangą nių įvairiose Rusijos ir Uk- laikinai neleisti turistų, o, 
„Babelio bokštu“.

(Elta)

Nedžiuginąs Vilniaus 
universiteto vaizdas

Atvykęs į Vilnių, ap-

rainos bibliotekose išsaugo- pasiraičius rankoves, pradė-
! tos Vilniaus universiteto ti numatytus darbus. Neturi- 
i knygų kolekcijos, sukauptas, me pamiršti, kad mūsų uni- 
turtingiausias pasaulyje se
nų lietuviškų knygų fondas, 
išleista visa eilė vertingų 
bibliografijoj ir knygotyros

lankiau universitetą. Pasi- leidinių. Artėja šios bibliote 
kos keturių šimtų metų ju
biliejus. Ši data bus plačiai

ilgau jo senų rūmų dvelki
mo. Tačiau turiu pasakyti,

Atsargiai, ant pirštų 
tuos „klaipėdiečius“

kad pamatytas vaizdas ne-; paminėta mūsų ir užsienio 
džiugino akies, — taip kai-' spaudoje. Tačiau kaip atro- 
bėjo Uiteratūros ir Menoldo pati biblioteka?
(rugp. 10) atstovui L. VIa-Į — Puošnioje Smuglevi- 

apie Vegetariški polinkiai aiš-į dimirovas, Jungtinių Tautų čiaus salėje grindys išklotos 
styp- kinami tuo, kad vasaroto-1 bibliotekos New Yorke d i- paprastomis lentomis, dar

čiodami, stebėtojai prime-'jai brangina laiką, o mėsos rektorius, atostogaudamas( Muravjovo laikais pastatyti 
na, kad aukštesnio lygio produktai pardavinėjami Palangoje. Nenudžiuginęs; laiptai visiškai nudilę, pri- 
kultūriniai renginiai prie jų vos šešiose vietose. Staliukai : vaizdas Vilniaus universite-; grūstos knygų saugyklos ne
nelimpa. „Jūros šventė“ su gatvėse, esą. per dieną ap- te, jo žodži ais, toks: Į turi paprasčiausių gaisro
karnavaline eisena ir fejer- tarnauja apie 28 tūkstančius — Istorijos ir filologijos! signalizavimo prietaisų, ku- 
verkais — gerai. O rytojaus klientų. ' fakulteto romantiški kiemai riuos rasime kiekvienoje di-
dieną vietini-, kino tontrn« Palnngn permaža tokiom vis dar (kiek jau tęsiasi re-jdesnėje prekybos įmoneji

kęs. kad Čekoslovakijos o- 
kupacija yra reikalinga 
Varšuvos bloko valstybių 
saugumui užtikrinti.

versitetas ir jo biblioteka 
yra vienas vertingiausių ir 
įdomiausių kultūros ir ar
chitektūros paminklu.

(Elta)

Rašytojai žvejų laivuose

Du rašytojai iš Vilniaus— 
Vytautas Sirijos Gira ir Pau
lius Širvys — rugpiūčio mė
nesi praleidžia „kūrybinėje 
komandiruotėje“ žvejybos 
laivuose. Pirmasis, dirbda
mas kaip laivo gydytojas, 
plūduriuoja ties Afrikos pa
krantėmis. antrasis, kaip pa
prastas jūreivis, ties Islan-

džioje buvo išrinktas SLA'
236 kuopos pirmininku, rū
pinosi kuopos veiklą pagy
vinti, bet mirtis pastojo ke
lią.

Šia proga reikia priminti, 
kad visų velionio gerų dar
bų uoli rėmėja buvo ir joj 
žmona Elzbieta. Be jos pa-j 
galbos velionis gal ir nebūtų i
galėjęs tiek daug nuveikti, i T • , •. ,
& i. -4 i i įsigykite ka tikApie velioni reiketu dar Į - ; * 
daugiau kalbėti ir rašyti, bet j (l°mias knygas: 
savaitraščio maži puslapiai
neleidžia tai daryti.

Liūdime kartu su velionio 
šeima, netekę garbingo tau
tiečio. GTliausia užuojauta 
jo žmonai, giminėms ir jo 
draugams.

J. Novogrodskas

BIGI, BET VERTINGA 
DOVANA

Ką tik gavome:
gautas i-

Prisikėlimas, romanas, pa
rašė Alė Rūta, 2<i3 psl.. kai
na kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

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

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

ITai H. Tautvaišienės iš-l Aidas larp . dan«OT"?i’- 
gyven.mų vergų stovykloje 3g5 ,1 j ,
S.b.re aprašymas anglų kai- nr , ka|_

na$2.50.

dija. Tikisi prisižvejoti nau- jau išparduota. Ji labai tin 
ju išliūdžiu ir įkvėpimo. ' ka dovanoti kitataučiams.

ba „The Cemetery of Na- 
tions in the Siberian Tund
ra“, 112 psl., kaina $1.75. i Asmenų, dievy bių ir did- 

Lietuvių kalba ta knyga vyrių VARDYNAS, surinko 
Anis Rūkas, 89 psl . kaina 
$3.00,
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Vokietijoj įsteigta Labdaros 
draugija

i

Iš 1944 m. tremtinių ban- reikšmės jaunimui grąžinti 
gos, kuri vėliau nuriedėjo į prie lietuviško kamieno. To-

P1RMOJ1 ŠIRDIES 

OPERACIJA

Šiandien jau kelioms de-, 
šimtinis žmonių yra įdėtos 
svetimos širdys. Kaikurie jų 
jau kelis mėnesius gyvena 
su svetima širdimi. Todėl į- 
domu prisiminti, kad iš viso 
pirmoji širdies operacija 

1 padaryta vos prieš 75 me
tus Chicagoje Provident li
goninėje. Ir ją padarė neg
ras gydytojas.

Jos istorija tokia. Smuk
lėj kilo muštynės, į darbą 
buvo paleistas peilis. Vienas 
to ”teatro“ dalyvis Comish 
buvo nuvežtas į Provident
ligoninę. Jis buvo gyvas.bet „ moks]o Tai , Vasari<), 
daktarui Danieliui mlliam- 
sui begalėjo parodyti peilį, 
įsmeigtą į krūtinę. Daktaras,

užjūrius. Vokietij< 
patys ayppieji 
nių komisijų atmesti di 
sveikatos, šeimos su mažais ? 
vaikais ar nesveikais tėvais^! < 
Jie ir pasilikę neturėjo pro-' 
gos praturtėti, todėl nega-* 
Ii ir savo vaikų taip išmoks- 
■linti. kaip patekusieji į už-; 
jūrius.

Bet ir Vokietijos lietuviai! 
stengiasi savo vaikams duo-

Labdara stengsis ir tą 
alą remti, kiek tik pa-

P. Gudelis

ANGLIJA

Keleivio atstovo 

adresas

naujas

Keleivio atstovo Anglijo-

apžiūrėjęs žaizdą, padarė 
išvadą, kad širdis yra per iki galo išlaikyti. Kai pirmo

se klasėse esti iki 30 moki- 
1 nių, tai baigia mažiau negu

, i 10. Ir iš tu baigusiųjų nevisi 
Tais laikais dar nebuvo be ajė^a’t ti moksl aukš. 

rentgeno, nei penicilino, ne- tos‘iose mokvklose_

durta peiliu.

I žinomas buvo ir kraujo per-
liejimas. Bloga buvo ir a-

') nestezija — visiems buvo
duodamas tas pats apmari-

, nimo vaistų kiekis.
žvelgiant i ligonio būklę ir' . ... mirgėte mirga žiniomis apiepasitikint maldos galybe. . • • . , , ,' . . . ,... . ® , lietuvius, gavusius bakalau-Tokiai padėčiai esant, pana- ' _ • ® ,, , -.1 ~ . ro, magistro, daktaro laips-sus kaip Cornish ligoniai ne-!

I buvo operuojami ir palieka-jn1^
jau seniai

i krito į akis lietuvybės išlai-
! kvmu besirūpinantiems tau-

pasiiyzo Riečiams. J. Glemža jau 1950 
us išvalė ., . • metais siūle .prie \ asario 16skiediniu . . • - , . -gimnazijos įsteigti kuraton- 

ją. kuri rūpintųsi neturtingų

16 gimnazija. Ten mokslas Je J- Venskūno naujas adre- 
pigiau ats ieina, bet ir tenai 538 yra šitoks: 
daug tėvu nepajėgia vaikų

J. Venskunas 

19 Glenmore Avė., 

Bellshill, Lanarkshire, 

Scotland.

Tad visais Keleivio reika-Mokosi lietuvių ir kitose
vokiečiu mokvklose, tik ma- .............. - • ,- • . i i ji ... tis i ji šiuo nauju adresu, zai tegirdeti, kad kas iš jų 4 J
baigtų aukštuosius mokslus.

lais nuo šiol prašome kreip-

neatsi-, q tuo tarpU j y laikraščiai Keleivio administracija

10 knygų už $2
: mi mirti.

— Tegul bus pagarbintas,’ —Ką ne ką. Maiki. ale a-'
Maiki. pie obuolius tai jau aš mis- D**- Williams

— Gražus oras. tėve! ■ teiko nepadarysiu, ba dar iš gelbėti Cornish. Jis išvalė)
— Apie orą, Maiki. šian- Lietuvos atsimenu tą teisy- žaizdą druskos 

dien nekalbėsim, ba jis kei- bę, kad pirmiausia turi už- (kitos sterilizacijos priemo-
čiasi kaip politika. Verčiau augti obelis, ir tik tada pra-; nės nebuvo) ir susiuvo šir-j g]oba nu0 gjm.
pasakyk man, ką tu veikei deda atsirasti obuolių. Obe- dies maišeli. Comish opera-, nazijog iki aukštOsios mo.
per vikeišiną, kai "Keleivis“; hs pradeda vesti obuolius ciją istesejo. po 3 savaičių; k kl’os di lomo To meto di-
neišėjo? Gal buvai grybau-'tik po šešenų ar septynenų išleido susirinkusi vandeni, • ..ri } Li kig
ti? ! metų po jos pasodinimo. o dar po mėnesio sužeistas-j

— Giybauti aš neturiu Taigi Adomas su Ieva ture- sis apleido ligoninę,
laiko. tėve. ! jo išgyventi rojuje nema- „ • T n - • , , , . . .

— Nu, tai ką tu veikei? žiau. kaip kokius septyne-i Savo operacija dr. Wil- J-’
— Skaičiau knygas bib-įrius aštuonerius metus, kol liams pagarsėjo visame j . m. i ‘-ca t • ! Ar buvo visuotinis tvanas,

liotekoje. j pradėjo uždraustus obuolius krašte. Jis mirė 1931 m., su-Į ne 3 r.el a 3 Į1 ‘ u. ^aĮ su'j 64 pSl., kaina 25 centai.
— Tai pasakyk ir man,Į valgyti. Matai, mano čia iš- laukęs 73 metų amžiaus. _ ^Tu^'Lbdar^ ŠUgtf! M.teri.l»tUI«. btorijc 

viešą šalpos draugiją reikė- supratimas, 80 psl., kaina

nymą rėmė. bet. jam išva
žiavus, kiti tai pamiršo.

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

Tavo kelias j 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

ką tos knygos rašo? Ką nors! figeriuota moksliškai, ale aš 
iš mokslo. Žinai, aš į urvasi-Į negaliu Zacirkos baitende- 
tetus nevaikščiojau, ale
džius di sem ant mokslo tu
riu pramuštą, galvą.

— Mokslas turi daug ša
kų, tėve.

— Nu, tai išvirozyk ką 
nors apie tą šaką, nuo kurios 
Adomas rojuje obuolius vo
gė.

— Mokslas tokiais klausi
mais neužsiima, tėve.

Čekoslovakijos žemėlapis. Jame matyti, kada sovietu ka
riuomenė "sutvarkė“ pasireiškusias pastangas nors šiek 
tiek išsilaisvinti iš Maskvos globos: Vokietijoje 1953 m., 
Vengrijoje 1956 m.. Čekoslovakijoje — 196s m.

VEIKSNIŲ SUDARYTAS JUNGTINIS FINAN

SŲ KOMITETAS LAISVĖS 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- 
kijn 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:Ą

United Lithuanian Finance Committee 

29 We*t 57th St, New York, N.Y. 10019

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

JUNGTINIS FINANSŲ KOMITETAS

20 centų
JV ------- ------- -------------------------------- .----------------------------- , , Žemaitės raitai karės me-
kvortą ruginės! Taigi pasa-i žiaus patarimai žydams,-. *la privačiai, mažu mastu, j tu> 126 psl., kaina 50 centų, 
kvk. kain aš salėčiau ii iti-i bet šitų patarimų ir patys Draugijos registracijos .____  .

1 rio įtikinti: jis spiriasi, kad 
jo teisybė — ir davai jam nevok, neužmušk. Tai Mai-

jo dėl to, kad L.R. Kryžius 
negalėjo Įsiregistruoti ir vei-!

kyk, kaip aš galėčiau jį įti 
kinti?

— Čia. tėve, yra supainio
ti du klausimai: daržinin
kystė ir Biblija. Pirmuoju

bet šutų patarimų ir patys 
žydai šiandien nevykdo.

— Maiki, Biblijoj yra ir 
daugiau gerų dalykų. Tenai 
juodu ant balto yra pasaky

klausimu tėvas neklysti, kad , ęa, kaip svietas buvo sutver- 
obuoliai atsiranda ant obe-! tas.
lies tik po keleriu metų po | _ Tėve, aš tą pasaką ži-

Kad ir neužsiima, ale jos pasodinimo. Tai yra vi- nau. ja parašė Maižius. Bet
visgi turėtų ką nors apie tai 
nusimanyti. Va. aš noriu ži
noti. kaip ilgai Adomas su 
Ieva rojuje gyveno, kol pra
dėjo uždraustus obuoliui 
vogti, kitaip pasakius, kol 
jiedu nebuvo iš rojaus išva
ryti. Tai kas galėtų man tą 
pasakyti, jeigu mokslas nie
ko apie rojų nežino?

— O koks skirtumas, tė
ve, kaip ilgai jiedu tenai gy
veno?

— Maiki, man kaneč rei
kia tą žinoti.

— Bet nesakyk "kaneč“. 
Sakyk: būtinai reikia žino
ti.

siems žinoma tiesa. Bet tė-j čia jis suklupo, 
vas klysti, kad Adomas su, v j-? n «, 
Ieva vogė rojuje uždraustus 1
obuolius.

formalumai užsitęsė iki ko-' . ^uoza? Staliną*, 32 psl., 
vo 28 <1. Išrūpintas finansų) kama 2o cental- 
įstaigos leidimas aukotojam) Žalgirio mūši*, parašė dr.' 
naudotis mokestinėmis leng-; Daugirdaitė - Srtiogienė. 24 
vatomis. Draugijos veikimoį psl.. kaina 50 centų, 
plotas Vokietijos Federali-! Soci>|izma, ir re|i ija E 
ne Respublika Jos adresas:- Vandervelde. 24 psl.. kaina 

10 centų.

Keleivio 1969 metų

Kalendorius

Litauische Hilfsverein Lab-į 
dara, e.V., J. Glemža, Stutt-

jau baigiamas spausdinti

— Kaip tai klystu? Juk 
taip sako šventas raštas.

— Šventuoju raštu tėvas 
vadini Bibliją. Bet ji nėra 
šventa, nors tūli žmonės ją 
taip vadina. Ji susideda iš 
visokių pasakų ir su mokslu 
neturi nieko bendra, nes

— Todėl, kad pasaulio 
pradžios niekas tikrai neži
no; tačiau gerai yra žino-

gart - Bad Canstatt, Stein- 
halderstr.. 147, Germany.

Draugijos banko sąskaita: 
Staed. Girokasse Stutterart. 
Konto Nr. 1185168, Stutt-

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

ma. kad taip negalėjo būti. į gart I. Postfach 387
kaip Maižius parašė.

— Ar tu rokuojii. kad ir 
Adomo su Ieva nebuvo?

— Nebuvo, tėve.
žmonės, kurie tas pasakas! ~ ^u- tai* kokiu spasabu 
rašė, nebuvo jokie moksli- atsirado ant |emės visa žmo- 
ninkai, tik pasakoriai, sva- pakalenija?
jotojai. — Ji vystėsi per milionus,

— Maiki. tu Biblijos ne-' g-il ir bilionus metu. tėve. 
kritikuok, ba tu jos neskai-: apie tai galėsime pakal-

— Olrait. man reikia ži-i tei ir nežinai, ką ji rašo. t bėri kita karta.
— Aš žinau ją daug ge-1 

l iau. negu tėvas. Ji susideda1 
iš dviejų daliu, testamen-! , . ,
tais vadinamu. Sename tęs- tenderis reikalaus is manęs 
tamente yra 39 žydų paša- 8naPso> 
kos. o naujame — 27 grai-i — Pasakyk jam, kad tas 
kų pasakos. Yra ir trečioji, "betas“ netenka prasmės, 
dalis, graikiškai vadinama nes abu klydote: Adomas 

reikia obuoliams nunokti/ apokrvfa. Ji susideda iš ke- su Ieva jokių obuolių rojuje 
Aš, žinoma, negalėjau su turiolikos visokių pasakoji- nevalgė 
tuo sutikti, tai jis tuoj dave mų, kurių autoriai nėra ži- 
kuloku į barą ir sako: bečy- nomi. ir protestantų Biblija 
kim iš kvortos ruginės. Nu, tos dalies visai nepaduoda, 
ir subečinom. Dabar as turiu — Bet tu rokuoji, kad 
įrodyti, kad mano teisybe, i Biblijoi nėra nieko gero?

— O kaip tėvas manai a- — Dorovės požiūriu, te- 
pie tuos obuolius? Gal klys- ve. via keletas neblogų da- 
ti. »lyk ų, pavyzdžiui: nemeluok,!

noti būtinai.
— Dabar pasakyk, kodėl? 
— Todėl, kad aš subeči-

nau su Zacirkos bartenderiu 
iš kvortos šnapso. Matai, jis 
rokuoja, kad Adomas su Ie
va rojuje gyveno tik apie 4 
ar 5 mėnesius, ba tiek laiko

DOVANA MOŠŲ 

MAŽIESIEMS 

Mvsų skurdi literatūra

Šalpos draugijos pagrin
dinis tikslas — rūpintis lie
tuviais moksleiviais, nors į-j 
statai numano ir kitokią šal-į 
pą.

Draugija turi apie 20 na
rių, iš jų jau yra aukojusių
po 300-5OO markių. Tačiau; KELIONE J MENULI 
negausių narių akys krypsta
į užjūrių lietuvius. Jie kvie
čiami stoti nariais rėmėjais,

mažiesiems praturtėjo nau
ju leidiniu. Tai Danutės 
Bindokienės knygelė 

"BALTOSIOS PELYTĖS

Jos kaina $1.50. Pasku* 
bėkit pradžiuginti savo rai-

įmokėdami kasmet po 12) Lūs, nupirkite jiems tą lmy- 
markių. Jie prašomi parink- gėlę- Ji gaunama ir Keleivio 
ti aukų savo pobūviuose, j
skirti savo pramogų ar orga- į
nizacijų pelno dali. Geriau KĄ LAUMĖS LEME 
įsikūrusias šeimas kviečiame!
imtis globoti pavienius Tai rašytojos Petronėlės 
moksleivius. Laukiami me- Orintaitės parašyti atsimini- 
cenatai nuolatinėms stipen- mai apie žymiąją poetę Sa- 
dijoms. lomėją Nėrį, tiek daug kai-

Lėšų niekad nebus per- bų sukėlusią ir šiame žemy- 
__q jeimj jis spirsis kad duug, nes pagalbos reikalin- ne, 2o4 pusi., kaina $3.

gu moksleivių v'a (iaug- Knverą išleido Chicagos 
Pirmiausia bus teikiama pa- LietJvių Literatūros 

r_________,___ w...__  šalpa vvte.-mųjų klasių mo- j. jengvaį skaitoma, pradė-
vo teigimą paremtu faktais. iniarn> 11 <udentam.>. Bet j norėsj jr baigti.

ls retkarčiais čia rengiamų '
— Okidok. Maiki, aš jį moksleivijos stovyklų aiške- Knyga gaunama ir Kelei- 

pafiksysiii! f ja, kad p nu indriniškn, vio administracijoje.

- Nu tai kaip bus su ma
no betų? Juk Zacirkos bar-

Teigti jis spirsis, tai tė
vas pareikalauk, kad jis sa

BUVO $4, DABAR UK$2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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

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

Kitos tokios knygos neturime.

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

.Pinigus siųskite:
KEL EIVI S 

636 Broadway

So. Boston, Mass. 02127

Keleivio prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomis!
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MOTERŲ SKYRIUS % * 
*% *

PULGIS ANDRIUŠIS

SužemaitiikuperEuropa
(Tęsinys)

Kaip ten bebūtų buvę. mūsų kelionė Kauno laikraš
čiuose jau buvo plačiai paskelbta. J. Petrėnas-Tarulis, 
Naujo Žodžio leidyklos tresto direktorius, rašytojas ir žur
nalistas, žmogus iš mano krašto, užangažavo mane rašyti 
kelionės įspūdžius jo laikraščiams ir davė labai gerą pata- 
limą:

— Pasikinkei arklį ir važiuoji, nesiterliok su visokiais 
pasiruošimais ir kliūtimis, atmink Čechovo pasakymą: 
jeigu scenoje kabo šautuvas, tai jis turi ir šaut ’. Jei keliau
ji. tai ir keliauji.

Marijampolės žydų gimnazijos kieme sustoję, ten 
surengę Š. Zelmanavičiaus parodą (jis po sėdyne buvo 
įspraudęs apie 40 kūrinių), susidraugavom su gimnazistais 
ir gimnazistėmis (mane dėl tamsaus veido atspalvio lai
kydavo taip pat žydu), vienas senas žmogus man pašnib
ždėjo į ausį: Ui, jūsų arklys per daug vandenio duoda!

Pro Virbalį besivarydami į Kybartus, žiūrime, mūsų 
vežikiškas arklys ne tik "vandenį duoda“, bet ir šlubuoja 
abiem paskutinėm kojom. Koks baisus Kybartų tiltas. 
Lietuvos-Vokieti jos siena, apipuola vokiečių okupacijos 
prisiminimai senelio Tiltyeio namuose, lietuvių pasienie
čiai praleidžia pro savo būdelę, tilto viduryje pastoja ke
lią bizantinio stiliaus uniformuoti germanų žandarai, tik
rina popierius, su panieka apžvelgia mūsų keistą gurguolę 
ir po kelių minučių pareiškia:

— Jūs abudu galite važiuoti Vokietijon, turite mūsų 
konsulo vizas, lietuviškus užsienio pasus, bet jūsų arklys, j 
vežimas ir pakinktai apdedami 800 markių garantija, ku-' 
rią čia pat prašom sumokėti. i

Uashin^tone piketuojama Sovietą Sąjungas ambasada

Taip pat reiktų atsiminti,! 
kad gėlėms kenkia skersvė
jis. Todėl tokiose vietose jų 
nereikia statį’ti.

Anksti rytą ar vakare 
skintos gėlės esti patvares-į 
nės. Taip pat vėsus kamba-i 

! rio oras, dažnai keičiamas. 
; vanduo pailgina skintų gėlių; 
' žydėjimą.
f Gėlės taip pat ilgiau puoš
• patalpas, >igu jų stiebai!
• bus po vandeniu kartkartė

mis sutrumpinami aštriu
ar žirklėmis. Piūvis

Teisės patarimai

t (
peiliu

Sumokėti? Per abudu neturim tiek pinigų!
Sugrąžinam arklį atgal, netoliese sustojam pas ky- j 

bartiškį žydą. paguldo mus ant šieno. Visa kelionė baigta 
neprasidėjus. Š. Zelmanayičius grįžta į operos dekoracinę 
tiesiai į glėbį savo meškoms Gregorauskui ir Didžiokui, o S 
aš — spaudos žmonių pajuokai, kaip neįvykdęs savo iš-' 
reklamuotos idėjos. Ant šieno begulėdamas sugalvojau,Į 
kad reikia skambinti Lietuvos ambasadoriui Berly neV. 
Sidzikauskui, atsikėliau apsivėlęs šienu, susijungiau tele
fonu ir tuoj pasikalbėjau iš anksto pasirašęs tekstą. Mi
nisteris pažadėjo kuo greičiausiu laiku sutvarkyti arklio, 
vežimo, pakinktų garantijas Berlyne prūsų žemės ūkio 
ministerijoje ir telegrama apie tai mus painformuoti. Ne
žinojom. kaip dėkoti apsukriajam ministeriui.

Vieną ankstyvą rytą, pabudę daržinėje, girdim kie
me kožkokius žmones tyliai vokiškai bekalbant. Iškišę 
galvas pro aukštinį, pamatėm ant rąsto besėdinčius du 
vokiečių pasienio žandarus. Jiedu mums atidavė pagarbą, j 
pavaišino cigarais ir perskaitė Berlyno Landwirtschafts-1 
ministerium telegramą, kurioje pranešama, jog mums pa
naikina užstato, kaucijos ir kitokias rinkliavas.

Greitomis pasikinkėm ir, žandarų lydimi, triumfaliai 
pervažiavom tiltą, o prie Eitkūnų muitinės laukė mūsų 
išsirikiavę muitininkai su antspaudomis. galvojo, jog čia 
turi reikalą su svarbiomis asmenybėmis ar kokiais špie- 
gais, jei net pats Berlynas jais rūpinasi...

Apmušus pasus antspaudomis, vėl kliūtis: mūsų ark
lį, kaip svetimšalį, uždarys į karantiną, pasienio veteri- 
norius paims kraujo prabą ir siųs ištirti Karaliaučiun. 
Kiek tatai užtruks? Gal mėnesį, gal du. Pasibaigs vasara, 
o mes dar nebūsim pajudėję iš Eitkūnų. Jau buvom be
grįžtą atgal į Kybartus ir Kauną pradegę. Tačiau mums 
draugingi žandarai pakvietė apsistoti muitinės diendar
žyje ir patarė lietuviškąjį arklį pas vokiečių ūkininką iš
mainyti į vokišką. Muitininkų nurodytasis būras gyveno 
prie pat upelio, Lietuvos pasienyje, matyt, vertėsi arklių 
kontf-abanda, mielai leidosi į derybas, pasiūlė mums mai
nais šmaikščią, jauną kumelaitę, žinoma, reikalaudamas 
nemažo priedo. Š. Zelmanavičius puolė į entuziazmą, su
mokėjo be derybų priedą, kad nereikėtų grįžti gėdingai 
Kaunan, Gregorausko ir Didžioko patyčioms.

šis entuziazmas tuoj virto panika ir net beveik ka-

Vacy* Reimeris

MAN O T ĖVYNĖ

Kur kas vakarą ružavą 
Saulė guolį kloja,
Aš žinau prie namo klevą —
Tai šalis gimtoji.

Rymo čia tarp sodų pirkios,
Šuo prie tvarto loja,
Čia man pirmąkart pravirkus, 
Debesėlis mojo.

Čia upelis kreivas, gyvas,
Sidabru (labintas,
Rasos žiba laumės dyvais,
Kai dienužė švinta.

Sesės čia į drobių raštą 
Daug dainų įpynė,
Linksmas, margas mano kraštas, 
Lietuva tėvynė.

Čia keliai gelsvi, smėlėti —
Juos berželiai saugo...
Kaip šio krašto nemylėti,
Kur gimiau ir augaiu?

laromas įžambiai, kad gė
lės stiebas kuo mažiausiai 
remtųsi į vazelės dugną. Tai 
daroma tam. kad oras neuž- 
akintų augalo kanalėlių, ku
riais vanduo maitina žiedus 
ir lapus.

Gėlėms, kurių stiebai yra 
kieti, dažnai neužtenka šio 
Įstrižo piūvio, nes joms la
itai daug reikia vandens. 
Tokių stiebų galus pataria
ma aštriu peiliu arba skuti
mosi peiliuku perskelti ke
liose vietose.

Stikliniuose ar kristali
niuose induose gėlės papras
tai trumpiau stovi, nes švie
sa. apšviesdama vandenį, 
sudaro visas sąlygas bakteri
joms ir grybeliams daugin
tis. .Jie nuodija vandenį, ir 
todėl vandenyje esančios

Advokatė M. šveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esatie Keleivio 
skaitytojas. ..
Klausimus prašome siusti tiesiog š***o 
adresu:

M. Šveikauskas, Attorney at l.aw,
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Mase. 0213Z

Klausimas vi“. kad ant jų esą neišmo
kėtų 4,000 dolerių. Sakome,

1953 metais pirkome na- mes viską sumokėjome. Sa
mus. Namai buvo 2-jų butų, ko, ne. ne jūs, bet tie žmo- 
ir mes apsigyvenome viena- nės, kurie pirko namus 1923 
me iš jų. Mes tada dar buvo- metais, pasiėmė paskolą ir 
me neseniai į Ameriką atva- ios nesumokėjo. Mes apstul- 
žiavę ir nieko apie teisinius bome.
reikalus nežinojome. Namus 
pirkome per agentą. Kai rei
kėjo pasikeisti dokumentais

Kas dabar daryti? Nuėjo
me pas vietini advokata ir 
sakome, gelbėk mus. Sako,

klausėme agento, ar reikia leiskite man patikrinti ir pa- 
mums pasisamdyti advoka-J žiūrėti, kas ten yra. Po kelių 
tą, kad mūsų reikalus tvar- dienu jis mus pašaukė pas 
kytų. Agentas mums pasakė. į save ir pranešė, kad ant tų 
kad tai būtų grynas pinigų
išmetimas. Sako. juk jūs i- 
mate paskolą iš banko. Ban
kas patikrins visus reikalin- 

ir banko

mūsų namų yra mortgage , 
kuris nebuvo "nuimtas“ nuo 
namų (not discharged). kai 
mes juos pirkome. Sakome, 
jei taip buvo, tai bankas yra

dalvs pradeda pūti. Neper- . ,
matomuose, pavyzdžiui, ke- į dokumentus, . .
.arnikos induose gėlės ilgiau advokatas viską sutvarkys atsakingas, nes jo advokatas 

Sako, ar jus manote, kadi padarė baisią klaidą, ir ban
kas privalo mums atlyginti 
už visus nuostolius.

Mūsų advokatas mums 
sako, kad bankas nėra atsa
kingas. Mums atrodo, kad 
tas mūsų advokatas arba 
mus mulkina, arba nežino, 
ką kalba. Jei mes pasitikėjo
me banko advokatu, tai vien 
dėl to. kad jis atstovauja 
bankui. Mes jo nepasirinko
me. Bankas ji pasirinko.

Tai kas dabar turi atsaky
ti už mūsų taip skaudžius 
nuostolius? Ar banka reikia 
tuoj i teismą traukti, ar to 
advokato ieškoti? Gal iis 
jau ir miręs? -Tis jau tada, 
1953 metais, buvo nebejau
nas žmogus.

Maloniai prašome mums 
patarti. ka= mums daryti. 
Nežinome, kur kreiptis ir 
kieno pagalbos prašyti.

Savininkai

Massachusetts.

išsilaiko. Tai nereiškia, kad 
i stiklinius ar kristalinius bankas skolins jums pinigus,
indus gėlių visai negalimai nepatiki inę>

_ _ ~ L-uln ii* nnL’iimontn
merkti. Reikia gėlėms daž 
nai keisti vandenį ir gerai 
su muilu išplauti vazeles.

Kaikurie į vandenį deda
mi priedai pailgina gėlių

visų rei
kalų ir dokumentų? Taip ir 
padarėme.

Viskas buvo gerai, ir mes 
išmokėjome bankui paskolą 
(mortgage). Šiais metais 
nutarėme tuos savo namus. t -t • 1 * • • J liUldlvIllc lllvc• laikymąsi. pavyzdžiui, drus- , ... . T.>, *• - - • i\ tv ; parduoti ir pirkti vienos sei-L-o fitnnne riiorcTic iv Lrr Pa.1 1 1
mos namus. Netrukuska. citrinos rugstis ir kt. Pa-, , . ,

vvzdziui, kad ilgiau gvazdi- . , _. , . . , .
kai gražiai atgytu i vah- me p"kt“Ja sav0 dveiu.butu 
, . , , , - namams, nes mes labai ge-deni dedama boro rūgšties . . ’ ,■ -, .. . , , rai įuos buvome užlaikė.—trečdali uncijos i kvortą /. , - , . J, -T J f . . . • Pirkimo-pardavimo sutartis: vandens. I vazą, kurioje i-,, - . _v • t buvo surašyta, mes gavome merkti jurginai ar chnzan- , _ Tv ox_:

Kad gėlės ilgiau žydėtų
Kiekviena patalpa yra stovėti vandenyje. Tokios y- 

jaukesnė, kai joje yra gyvų ra tulpės, vilkdalgiai (iri
ai- skintu gėlių. Čia kalbėsi- sai), lelijos, kardeliai (gla-
me apie skintas gėles.

Visos gėlės yra gražios.
tik reikia mokėti sudėti jas 
i puokšte. Jos puošia baldus, 
ant kurių stovi, gražina ir 
padengtą stala bei indus — 
spalvina juos savo spalvų 
atspindžiais ir teikia šven
tadienišką nuotaiką.

Kad skintos gėlės ilgiau 
nenuvystu, parenkamos to
kios lūšys, kurios ilgai gali

■ dijolės), ciklamenai.
Tos pačios rūšies gėlės 

kartais patalpoje gali ilgai 
stovėti nenuvytusios. o kitą 
kartą jos greit nuvysta. Daž
nai tai priklauso nuo to, ko
kioj vietoj jos pastatytos. 
Saulėtoj vietoj, kepinamos 
karštų saulės spindulių, jos 
greit nuvystą, tuo tarpu pa
vėsingoje vietoje jos gali il
gai puošti namų kambarius.

rankpinigius (deposit). Stai
ga mums krito lyg bomba 

<ai van-ijt galvos. Mum? paskam- 
lelnoms' v • i - • •■ omo pirkėjas ir pranese.

lais-

! temos, įdedama pusė table- 
i tės aspirino (kvortai van 
Į dens). Astrams,
kvortai vandens pridedama1/“1,' _ _ ___
pusę šaukštelio cukraus. į 

i Daigeliui gėlių, iš ju iri
I rožėms, patariama kvortai i — - T - —
i vandens pridėti porą grūde-Į
j lių kalio permanganato. Įvairiom? gėlėms imamos 

Kad pamerktios gėlės ii-1 Įvairios vazelės. Visos jos
. giau žvdėtu. vienoj vazelėj turi būti ramių spalvų, kad 
nereikia maišyti kelių rūšių neslopintų natūralaus gėlių 
geliu, nes kai kurios gėles gpalvingumot o atvirkščiai— 
nepakenčia kitų genų kai-j pabrėžtų.
mvnvstės. Pavyzdžiui, visos. Laukų,.pievų ir miškų ge
gelės. pamerktos į vieną va- jėms pamerkti tinka papras- 
zelę su konvalijomis, greitai tai kuklūs moliniai indai, 
nuvysta. Tuo tarpu atskira- Jie gali būti vienspalviai ar- 
me inde jos daug ilgiau išsi-. ba gražinti abstrakčiais liau

nyti, stojosi piestu prie kiekvieno kanalizacijos dangtelio 
h pasibaidžiusi mėtėsi ant šaligatvių, šoko per geležinių 
virbų tvoreles Į gėlynus, moterys ir vaikai ėmė klykti, vy
rai — grasinti, subėgo policininkai, muitininkai, krautuvi
ninkai. šiaip taip sutramdė įsisiautėjusią, po puta kume
laitę ir ėmė tardyti šio nepaprasto spektaklio kaltininkus.

Mes visą kaltę vertėm ant ūkininko, kuris mums, ne- 
patyrusiems arklir.inkystėje, davė tokį laukinį, neišvaži- 
r.ėtą gyvuli, pavojingą viešam eismui. Vienas žandaras 
iškinkė kumelaitę, ją nuvedė pas būrą, jį piktai išbarė ir 
liepė mums duoti jos vieton kitą, ramesnį keturkojį moto-

Atsakymas

Tamstų advokatas visai 
teisingai painformavo. Nei 
bankas, nei jų advokatas 
nėra atsakingi Tamstom*.

Bankas advokatą pasam
dė. ir tas advokata? yra- at
sakingas už savo klaidas 
bankui, o ne Tamstoms.

Kas padengs Tamstų nuo
stolius?

Yra du galimumai:
1. Jei paskola (mortgage)

iš tikrųjų nebuvo apmokėta, 
tada Tamstos turėsite ją ap
mokėti.

2. Jei paskola (mortgage) 
buvo pilnai apmokėta, bet 
nebuvo "nuimta“ (dischar
ged) reikalingose knygose
(nuosavybės dokumentų re
jestre)). tada Tamstų dabar

patalpa. į žiedžiams jurginams, van-j pasamdytas advokatas turės
Apskritai, visus augalus, dens lelijoms ir neužmiršuo- i ištirti, ar ta paskola buvo 

kurie nuskinti išleidžia sul- lems nuskinami koteliai, ir ’paimta“ is banko, ar is pri
ris. gera apsvilinti arba pa-; jų žiedai pamerkiami į vačiu asmenų, 
merkti į verdantį vandenį, plokščius indus arba lėks- *^e1' Paskola buvo paimta 
nes tokių augalų sultys pa-, tęs. i banko, reikalas bus paly-
dengia piūvio vietą, sukie-' Į vazeles pamerkiamos ginamai lengvai sutvarko- 
tėja ir. užkimšusios kana- laisvai, nesuspaustos ir pa- Tamstų advokatas ta

da kreipsis į banką, kuris 
davė ta paskolą, ir prašys

^ajko. ' dies ornamentais. Įvairias
Apvytusias gėles galima darželių gėles galima merk- 

atgaivinti. Pavyzdžiui, apvy- ti į spalvingas molines ar 
tusio augalo stiebo galas ap- keramikines vazeles. Ro- 
svilinamas žvakės liepsna žėms, kardeliams (gladijo- 
ir pamerkiamas i vandenį. .Įėms) geriausiai tinka plo-
Nelabai nuvytusi gėlė atsi- no šlifuoto stiklo arba kris- 
gauna. i talo vazos.

Apvy tusio augalo stiebą Į aukštas siauru kaklu va- 
galima kelioms sekundėms Zeles merkiamos gėlės plo- 
pamerkti į verdanti vande- nais koteliais arba pavienės 
n i arba pusvalandžiui į karš- šakelės. Kaikurias, ypač 
ta 86-102 laipsnių vandenį, gležnas gėles arba tokias. 
Žiedus ir lapus geriausiai j- kurių šakelės yra aplipusios 
sukti i drėgna popierių, o vi- žiedais, galima sukaišyti į 
są augalą, pamerkta į karš- vazeles su angomis kiekvie- 
ta vandenį, padėti į tamsią nai gėlei atskirai. Didžia-

tastrofa, kai įkinkyta kumelaitė (matyt, pirmą kartą savo. rą. Kaimietis spyrėsi, burbleno, bet kaip geras vokietis
gyvenime), gavus botago, pasispardė ir greičiau už vėją' valdžiai turėjo 
ėmė nešti vežničiotojus per laukus ir krūmus. Įbėgusi svar- lietuvišką žemaituką, 
biausion Eitkūnų gatvėn, tiesiog nežinojo, ką beprasima-1

lėlius, nepraleidžia vandens, statomos ramiame fone.
Ugnis ir karštas vanduo pa- Spalvingame fone. pavyz- .....

s spyrėsi Duroieno Del Kaip gerai voKieus šalina užsikimšimą. Prie to- džiui, prie kabančio kilimo patikrinti jų turimus duome- 
?. 8 .. ... kių gėlių priskiriami jacin- ar gausiai ornamentuotos nis- ^ei duomenys parodys,

,r mUmS 18 ą ta^ tulpėj narcizai, drapiruotės, gėlių spalva nu-S kad paskola buvo pilnai^
nai. razotos, aguonos, arty-, stoja savo dekoratyvinės, mokėta, bankas išduos

(Bus daugiau) vos ir kt. reikšmės. (Nukelta j 7-tą psl)



Nr. 36, 1968 m. rugsėju 4 d. KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis septintai

Vietinės žinios
Didėja susisiekimo Susirinks SLA 43 kuopa

priemonių nuostolis Kuopos susirinkimas bus
Viešųjų susisiekimo prie- trečiadieni, rugsėjo 11 d., 

monių įstaigos (MBTA).ku- <:30 vai. vak. So. Bostono 
riai priklauso Bostoną ir 79 Lietuvių Piliečių Dr-jos pa
kitus miestus aptarnaują au- talpose. .Jame bus padarytas 
tobusai ir geležinkeliai, nuo- pranešimas apie SLA seimą.

Visi nariai kviečiami daly
vauti.

J. Lėky*,
sekretorius

stolis kasmet didėja. Šiais 
apyskaitiniais metais, kurie 
baigsis spalio 31 d., nuosto
lio numatoma 31 su puse mi
lionų dolerių. Bostono mies
tui teks sumokėti jo 62'. 
dėl to ir kitų padidėjusių iš
laidų Bostone teks pakelti 
nekilnojamojo turto mokes
ti. Kalbama ir apie tramva
jų mokesčio pakėlimą iki 15 
centų (dabar 10 centų).

Spėjama, kad minėtos į- 
staigos nuostolis 1961 m. 
sieks $42 mil.

Padidės nekilnojamojo 

turto mokestis

Miesto majoras praneša, 
kad nekilnojamojo turto 
1968 m. mokestis bus padi
dintas $11.40 kiekvienam 
tūkstančiui turto vertės. Tuo 
būdu teks mokėti po .S 129.

Atvyko Pulgis Andriušis

Po PLB seimo New Yor
ke i Bostoną atvyko rašyto
jas Pulgis Andriušis ir čia 
apsistojo pas savo bičiulius.

Ateinanti sekmadieni šis 
retas svečias iš Australijos 
dalyvaus čia rengiamam li
teratūros vakare, o vėliau 
visoj eilėj kitų panašių pa- 
rengimų Įvairiose kolonijose 
ligi Los Angeles.

AUKOS ŠOKĖJAMS 

IR SKAUTAMS

Knyga yra gerittsiss žmogaus drangai
-e«uffi*esssaraaRK3jaK9.aiiK sacrr-s^saiaa re®.: csasn s-nes j....;- snme

„ Imkite ir skaitykite!

r

kęs $32. Jam aukojo: J. Sta
šaitis $10; po So — A. Lap- 
šys ir V. Hodges; po $3 —
K. Bačanskas, G. Stapulio-, 
nienė, E. Šmitas ir P. Nava- 
zelskis.

Skautams rinko:

1. A. Starinskienė, surin-Į 
kusi $80. Jai aukojo: Rasiai 
$15; po $10 — S. Augonis.Į 
P. Averka; po 85 — B. !
Kruopis, X, P. Martinkus,
A. Vakauzienė. A. Andriu
lionis ir X.; so $3 — A. ir K.
Šimėnai ir V. ir D. Saulec- 
kai; po $2 — V. Stan., V.
Lendraitis, E. Juciūtė, Ka- 
zakaičiai. Liutkoniai, B.
Venckienė ir A. Young.

Stasys Baltušis, surinkęs 
$37. Jam aukojo: po $5 —
A. Januška. V. Hodges. R.
Špavevičius, S. Kazlauskas 
ir L. Waingorten; po $3 — Kim XovaL vvkdama i

i G. Stapulionienė ir E. šmi- savo fi,mo premjerą- užsidė* 
ant bambos 6.8 karatu deiman
tą-

Dar viena nebuvusi naujovė:

Vėl atskrido 
„Juodas Varnas

rr . . . , . . A Ketvirtoji pradalgė, Ni-
keleivio administracijoje d<M ..,eistas literatūl.os met. 

Į jau galite gauti pernai Lie- raštis kuriame 21 
■ tuviu Rašytojų Dr.jos pre- mu0. Kietais viršeliajs kai.
mijuotą Antano Gustaičio na $3.75, minkštais $3.15. 

Chicagos istorija, paras*
' humoristinių ir satyrinių ei- 
• lėraščių knvga IR ATSKRI-
i DO JUODAS VARNAS. i Aleksas Ambrozė. 664 psl. 
į i gausiai iliustruota, kai

Tai antroji šios knygos
; laida. Pirmoji laida buvo iš

na kietais viršeliais $10 
minkštais — $8.

L. Bendruomenės apvlin- tas; po 82 — A. Monkevi- 
20 už kiekvieną tūkstantį kė vykdė aukų rinkimą Bos- čius. K. Bačanskas ir S. Gri- 
turto vertės. ' tono Lietuviu Tautiniu Šo- ganavičius.

Mokestį pakelti verčian- kiu Sambūriui. wkstančiam 3- Leščinskaitė, su-
čios smarkiai padidėjusios 
išlaidos mokykloms išlaiky
ti. sveikatos apsaugos reika
lams, viešosios susisiekimo 
priemonės, algos policijai 
ir kitos išlaidos.

TEISĖS PATARIMAI
(Atkelta iš 6-to pusi.)

i Trečiąją šokių šventę Chi- rinkusi $16.50. Jai aukojo: 
ca goję. ir Bostono skautams, P° $5 J- Leščinskienė ir 
vykstantiems i Penktąją tau- ir A- Vilėniškiai: B. Kris
tine skautų stovyklą Michi-' čiukaitienė $2.50: po $2 — 
gano valstijoje. Šokių sam- A. Andriusienė ir V .J. Cha- 
būriui surinkta $330.50. i ves-
skautams — $179.50. Su- J- Stašaitis, surinkęs 

7 ! rinkti pinigai atiduoti minė- $10. ^am a^Lojo: J. Stasai- 
toms organizacijoms. Bend- tis $8; po $1 — P. Jonikas
ruomenės valdyba nuošir- Jr P- Šaulvs. 
džiai dėkoja aukotojams ir S- S. Durickas. surinkęs $10

WATERBURY, CONN.

Subatvakaris Vasario 16 

gimnazijos naudai

pirkta beveik per porą mė
nesių, — vienintelis toks at- BALADĖS, šitoj labai
... . _ .. , gražiai išleistoj, gausiai i-

sitikimas- musų ciony ksteje Muštruotoj knygoj vra sep- 
knygų rinkoje. Gal ne.lges- t Maironio ba)adės. Taj 
ruo laiko reikes ir antrajai R ,abai tjnkan)a dova. 
laidai išparduoti, tad pasku- „„įįį. Kaina.................$6.00

! Šią skaitytojų graibstomą 
i Antano Gustaičio knygą iš- 
i leido Algimanto Mackaus

bėkite.
DELFINO ŽENKLE, pre

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

Rugsėjo 7 d., šeštadienį, Vardo Knygų Leidimo Fon-, BAISUSIS BIRŽELIS. Ši- 
nuo 4 vai. popiet Venciaus- 6349 So. Artesian Avė., toje 238 psl. knygoje yra 3 

dramos: Baisusis Birželis 
Varpinė ir Šiaurės pašvaistė.

_ , ....... rinkėjams. O čia štai rinkė- Jam aukojo: K. \ilutis $5.
Tamstų advokatui dischar- ju h. aukotoju | S. Durickas $3 ir X -$2.
ge . jis sj dokumentą uzre- * - * ‘ ’ 6.P. Račkauskas, surinkęs
korduos, ir viskas baigsis ! ,51--____ $7. .Tam anknio: S5
laimingai Šokėjams rinko: $7. Jam aukojo: $5 Rač 

kauskas ir $2 — Rudžiūnas.
Tačiau, jei paskola (mort-! 1. Birutė Adomavičiūtė ir 7. į;. Kiliulis, surinkęs

gage). nors ir pilnai buvo 
apmokėta, buvo paimta ne 
iš banko, bet iš privačiu as
menų, tada gali atsirasti 
keblumų. Pav. tie žmonės 
galėjo numirti, išvykti kitur 
arba šiaip būti sunkiai su
randami. Tokiu atveju gali 
Tamstoms susidaryti nema
žai išlaidų, jų beieškant.

Man dažnai tenka žmo
nėms aiškinti, kad, perkant 
namus, yra rizikinga netu
rėti savo advokato. Jei Įsi
brauna kokia klaida ar atsi
randa koks defektas nuosa
vybės dokumentuose, —pir
kėjo samdomas advokatas 
yra už juos atsakingas pir
kėjui. Be to. jei, vietoj vie
no, du advokatai tikrina 
nuosavybės dokumentu sto
vi (title): banko advokatas 
ir pirkėjo advokatas. — ta
da, jei iš tikrųjų yra koks 
defektas, jis bus pastebimas 
bent vieno iš tų advokatu. 
Nuosavybės stovyje pasitai
kantieji defektai ir klaidos 
paprastai "nepasirodo“, kol 
pirkėjas namus "laiko“. Tik 
juos parduodant, — busi
mojo pirkėjo advokatas pa
prastai juo pastebi, ir tada 
pasitaiko tokių siurprvzų, 
kurių Tamsta susilaukei..

Man atrodo, kad investuo
jant tūkstančius į namų pir
kimą, — yra neekonomiška 
ir nelogiška "sutaupyti“ pa
lyginamai mažą sumą, kurią 
pirkėjas sumokėtu, samdy
damas savo advokata, kad 
gintų j% pirkėjo, reikalus, 
ir nelaimei pasitaikius, būtų 
jam — pirkėjui — atsakin
gas. Dabar Tamsta, o ne 
bankas esi bėdoje, o to ga
lima buvo išvengi.

Milda Dačytė surinkusios $24 Jam aukojo. A Dana. 
Šilo .Joms aukojo: J. ir M. $10 H c ?9 ir x_ 
Avirkos $oO; po $10 — A. g-
Bartašiūnas. X. V. Stelmo
kas, S. ir V, Minkai ir Jč 
Sonda. Po $5 — A. Baikie- 
nė, Z. Gavelis. P. Ausie jus/
S. Griežė - Jurgelevičius, L.
Lendraitis, Jančiauskai ir A. PARENGIMŲ KALENDORIUS 
Lileikis.

2. Aldona Dabrilaitė, su- Rugsėjo 8 d. Lietuvių 
rinkusi $32. Jai aukojo: J.’ Enciklopedijos rengiamas li- 
Rasys $10: po $5 — S. Ja-; teratūros vakaras So. Bos- 
saitis. J. Dabrila: po $2 —i tono Lietuvių Pil. Dr-jos sa-
K. Barūnas. R. Bričkus, J.; Įėję. Programoj dalyvauja 
Lendraitis, K. Babravičius, rašytojai Pulgis Andriušis 
M. Gineitis, I. Galinienė. (iš Australijos)'. Bernardas

3. Marius Žiaugra ir Povi- Brazdžionis, Antanas Gus- 
las Manomaitis, surinkę $34. taitis, Stasys Santvaras. 
Jiems aukojo: po $5 — E.
Manomaitis, J. Ambrazie- 
jienė. A. Treinys, V. Kubi
lius ir A. Girnius: R. Bud- 
reika $4. I. Navazelskienė 
$3. A. Manomaitis $2.

4. P. Račkauskas, surinkęs 
$81. Jam aukojo: M. Mano
maitis $10: po $5 — A. Bai- 
ka, A. Adomonienė. A. Liz- 
denis, . Žička, A. Matjoška,
L. Jurėnas, A. škudzinskas.
E. Račkauskas; po $3 — L.
Rudžiūnas, X ir K. Zagane- 
vičius; po $2 — A. Ketura
kis, S. Griganavičius. X, S.
Trepianskis, J. Skabeikis,
K. Vasauskas, P. Radoms- 
kas: po $1 — P. Ausiejus,
A. Vilniškis. C. Walat. V.
Ulevičius. F. Lalickas, J.
Volertas ir X.

5. Vilija Leičinskaitė, su
rinkusi $16.50. Jai aukojo: 
po $5 — O. ir A. Vilėniškiai 
ir J. Leščinskienė; B. Kris- 
čiukaitienė $2.50; po $2 —
A. Andriusienė ir V. S. Cha- 
ves.

LB apylinkės valdyba

Bostono

• • •

Rugsėjo 15 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos salėje 
Lietuvių Bendiuomenės pa
rengimas.

♦ * *

Spalio 6 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos salėje 
Balfo banketas.

6. Stasys Baltulis, surin- aukšto salėje.

Spalio 27 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Drjos III aukš
to salėje P. Viščinio veda
mos Lietuvių radijo valan
dos parengimas.

« « •

Lapkričio 10 d. Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo minė
jimas So. Bostono Lietuvių 
Pil. Dr-jos salėje.

• • •

Lapkričio 16 d. Lituanisti
nės mokyklos puota So. Bos
tono Lietuvių Pil. Dr-jos III

kiu sodyboje. 89 Spindle Cbicago, III. 60629.
Hill Rd., Waterburv. Conn.. 
įvyksta subatvakaris, kurio 
pajamos skiriamos Vasario
16 gimnazijos naudai. į PALENGVlNK'TE MOŠŲ

Kas rudeni įvykstanti to-J DARBĄ

kį parengimą labdaringiem; „. . ...
lietuviu reikalam remti ruo-l ... k ,r D n,r •uta'-
šia Danutė Venclauskaitė PTtu”' . ""f1“’* p"7",
savo tėvu Kazimiero ir Sta- . ««<«uktų, kol
nislavos Venclauskių almi- J'™’™ ,r<*e,,• °

tys. be paraginimo, priei

Parašė Pranas Naumiestiš- 
kis. Kaina...................$3 50

LIETUVOS ISTORIJA: 
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė,
414 psl., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Knyga ne tik geras vadovė-

Knygos
jaunimui
švenčių proga nepamirš

kite nupirkti vaikams šias 
knygfcs: . *

BIRUTES RYTAS? eilės, 
parašė J. Narūne, iliust
ruota, kaina $0.95.

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

ALGIS IR ALYTĖ, spalva- 
vimo knygelė su įdomiu 
vaikam tekstu, kaina 50 c. 
(Šias knygutes išsirašant, 
pridėti pašto išlaidoms 
15 centų).

MEŠKIUKAS RUDNOSIU
KAS. eiliuota pasaka, para

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

BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ j MĖNULI, 

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

mažiesiems, teisybė dide
liems. Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina ................... $1.50.

MURKLYS, A. Giedriaus 
'apysaka, 130 psl. kai
na • • ••••••••• • • ••••••••• $1.80.

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

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

Ta pati anglų kalba, ..$.1.
KETURKOJIS UGNIAGE

SYS, D. Rudokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas, gera dovani, 
vaikams, bet ir senelia’ 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

nimą pagerbdama.
Rengėja vaišes apmoka 

pati, o svečių sudedamus pi
nigus perduoda labdarybės 
reikalams. Tuo būdu visi da-

atsiųstų reikalingą sumą-

Esame labai dėkingi tiem. 
kurie tokių raginimų nelau
kia. ir tikime, kad ateityje

, . . ............................... j j i prenumeratai pasibaigiant.lvviai tiesioginiai prisideda. . _. ......
pne gerų darbu. . •r j riems reikes siųsti primini-

Visi maloniai kviečiami t mus.
atsilankyti.

K.
iac

Keleivio adm-ja

Ieško PRAŠYMAS
Paisomas Vincas Karšinau,-i “Keleivio’' tidmmirtnci-S

ia praio gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresa, prane
šant naująjį adresą neui-

kas ar Karnauskas. kilęs iš Ma
rijampolės apskr. Sasnavos vals
čiaus Topeliškiu kaimo.

Jis pats arba kas apie ji ką!mfrif; j,
nors žinotu malonėkite pranešti 
sesers Onos sūnui Juozui Pap
lauskui. gyv. Ruiz Barboza 763, 
Rosario de Santa Fe. Argentina 
arba — Marta Matulaitis

2406 W. 4 tt h SL 
Chicago. III. 60632.

Nepamirškite parašyti 
pašto numerio — code.

GREITA PAGALBA

Nennstmfnk. pati pagalba.
• .Vaistai, kurie buvo ilgai bū
viam!. nno reumatizmo, ranku 
koją mrtirpiino ir skaudėjimo 
jau yra,,.- ...

Tuojau sipsk ši «kelhima ir 
<ivo vardą su antrašu, ir mes 
itsiąsime vaistu išhandrmui.

ROYAL PROnVCTS
North Sta., P.O. Bnv 9112

Paragink savo oažžstamun 

išsirašyti Keleivį. Kabia

$8.

lis mokiniams, bet ją su įdo
mumu skaitys ir suaugusieji. MĖLYNT KARVELIAI, Alo

je. yzo Barono, 69 psl. kai
na .... •••••......... $1.50.

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

ka 3 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkelevičiūtė, 

. 159 pusi., kaina $2-
Už šj veikalą autorė 1961

Kaina
VĖL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS

Savo mažuosius vėl gali
me pradžiuginti gražia do
vana — Vytės Nemunėlio 
tik ką išėjusia knyga MEŠ
KIUKAS RUDNOSIUKAS 
Tai jau trečioji laida- Lietu- į 
viškos knygos istorijoje tai. 
nedažnas reiškinys. Tas ro- L. Bendruome-
do, kad tie, kuriem, knyga,dramos konkur- 

i skiriama, ją tikrai nepapras-'^? premiją, pagal
tai mėg,ta. Todėl pradėta- Ji, Chicagoje yra susuktas 
ginkite caro vaikučiu,, j,j.'filmas, kūno paveikslais pa- 
gykite ją tuoj arba Kalėdų 
proga. Kaina $3.00. Gauna
ma ir Keleivy.

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

PIGIOS. ĮDOMIOS

knygos
Derliaus vainikas, J. Mi-

kuckio eilėraščių rinkinys,
dynas, V. Baravyko, 590 psl. 359 psl-, kaina $2.50. 
apie 30.000 žodžių kaina $6. J Du mediniai ir trys geleži- 

L.etuvhj-.nglų kalbų io- są™"?rio A»
tano Šukio atsiminimai iš 
nepriklausomybės kovų, 376

27.000 kak i P81'- kai,na g;00-
na—$5.00. Gyvul.ų uk». Gevrge Or-

wel bolševikines santvarkos* 
Lietuviškai angliškas io- satyra, 71 psl., kaina $1.00. 

dvnas, Viliaus Peteraičio, B pcr giedrą į audrą, Myko- 
laida, daugiau Kaip 30,000 i0 Vaitkaus 1909-1918 m. 
žodžių, 586 psl.. kaina $7.00. atejminimų IV tomas. 272 

Dabartinės lietuvių kalbos psl., kaina kietais viršeliais 
žodynas, redagavo prot. J i novelės, 156 psl., kaina kie-

dynas, redagavo Karsavi- 
naitė ir šlapoberskis. apie

Balčikonis ir kt, yra apie
45,000 žodžių,
kaina

990 psl. 
$12.00

tais viršeliais $2.50.
Inicialai po tiltu, A- Tūlio 

$3.75,

mošta ir ši knygą.
Skaidrytė, Balės Vaivo

rykštės 5 scenos vaizdeliai, 
kaina $2.

Jonukas keliauja, pasaka, 
pagal Kanapnickienę parašė 
Jonas Valaitis, kaina $1.50.

Gedimino sapnas ir Nerin
ga, eiliuotos pasakos ir le
gendos, parašė Jonas Valai
tis, kaina $2.25. - -
SNAIGIŲ KARALAITĖ, 

graži pasaka, V. Stanči- 
kaitfe Imstruota, parašė 
J. Narūne, 20 puslapių 
kaina ...;................. $1.
Tos knygos gaunamos ir

Keleivio a<iminwrranwi

JUK NETURITE?

Petronėlės Orintaitės ei
liuotos apysakos "Teofilė 
nuo Kražantės“. Keleivio 
administracijoje ją galite 
gauti už $2.00.

$
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Vietines žinios
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t) Jau išėjo L. Enciklopedijos dr. Vilių Vydūną. Paskaitas 
XV tomas pasiklausyti susirinko apie

50 žmonių. Buvo atvykusiu 
Jau išėjo seniai lauktas ir, net iš Worcesterio ir Brock-

užsilikęs Lietuvių Enciklo- tono.

Sustabdė kaikurių dalykų 

siuntimų

T. Babuškinaitės baleto 

studija

Tatjanos Babuškinaitės- 
Vasiliauskienės baleto studi-

pedijos XV tomas — Lietu
va. kurj redagavo dr. Vin-

A. Krausas, žymus Skau
tų sąjungos veikėjas, vyr.

Vėl nauja šeima

Rugsėjo 7 d. Vida Galdi
kaitė susituoks su Gediminu
Margaičių. Vestuvinė puota Teko patilti, kad laikinai
bus jaunosios motinos na- nebeleidžiama siųsti į So- | jos Bostone ir kitose Mass. 
muose Dorchestery. : _. • ! . ...vietų Sąjungą, o taip pat ir j valstijos vietovėse veikia

LITERATŪROS
VAKARAS

bus
iį sekmadienį, rugsėjo 8 d.,

2:30 vai. popiet
So. Bostono Lietuvių Piliečiu 
Dr-jos trečiojo aukšto salė) . 
Taigi NE S vai., kaip anks
čiau buvo skelbta.

Programoj dalyvauja ra
šytojai :

Pulgis Andriušis, 
atvykęs iš Australijos,

Bernardas Braz
džioni s—iš Los Angeles, 
Antanas Gustaitis 
ir Stasys Santvaras 
—bostoniečiai.

Tai reta ir gal paskutinė 
proga išgirsti šių rašytojų 
ketveriukę, anais laikais ap
keliavusią visą Vokietiją ir 
dailiuoju žodžiu gaivinusią 
tremtinių stovyklas.

Literatūros vakarą orga
nizuoja Lietuvių Enciklope
dijos leidykla. Čia bus ga
lima įsigyti ir naujausias šių 
autorių knygas.

Tokie šios grupės literatū
ros vakarai dar rengiami: 
rugsėjo 14 d. New Yorke, j 
21 d. — Philadelphijoj, 28 
d. — Detroite., 29 d. —Chi
cagoje. spalio 5 d. Clevelan
de, 6 d. —Toronte, 12 d.— 
Los Angeles.

iII
Tautos šventės minėjimas i

Į
Lietuviu Bendruomenė' 

rugsėjo 15 d. So. Bostono' 
Lietuvių Pil. Dr-jos salėje 
rengia Tautos šventės minė
jimą. Jos porcramoje bus 
paskaita, dalyvaus iš Wa- 
shingtono atvykęs aktorius 
Henrikas Kačinskas ir kt. i•

Grižo Michelsonai ir 

Kapočiai

Margareta ir Stasys Mi-' 
chelsonai su Brone ir dr. 
Antanu Kalinčiais grižo iš 
Xe\v Yorko, kur jie buvo iš
vykę dalyvauti Michelsonie- 
nės ir Kapočiaus giminaitės 
vestuvėse.

cas Maciūnas. Jis apima Lie- skautininkas, daug dirbo 
tuvos istoriją, meną. moks-' jauniihb’tarpe būdama, m. 
lą. ekonomini gyvenimą ir; kytojų ir Skuodo gimnazijos 
visa kita, kas tik liečia Lie- direktoriumi. Vokietijoje 
tuva. skautininkas Krausas buvo

Gal dar šiais metais bus Skautų Aido redaktorius, 
išleistas papildomas tomas.; Ant. Krausas vra žinomas 
kuriame bus surašyti įvairūs į Vydūno gerbėjas, jo moki- 
papildymai, kas ankstes- nyS jr buvęs asmeninas jo 
niuose tomuose praleista,• draugas.
pataisymai ir kt. Tuo būdu; Būdamas Bostone, jis ta- 
bus visiškai baigtas didžiu-į su Lietuviu Encikl : <•-
lis darbas — 35 tomų šimtų 
bendradarbiu ir kelių re
daktorių kūrinys, išleistas 
Juozo Kapočiaus pastango
mis.

Primintina. kad Lietuvoj 
iki šiol teišleistas tik vienas 
enciklopedijos tomas, nesi 
teki darbą ten trukdo Mask
vos politrukai.

Įdomi paskaita apie Vydūną

Praeitą trečiadienį, rug
piūčio 28 d. vakare. Lietuvių 
Piliečių Dr-jos patalpose at
vykęs į PLB seimą iš Aust
ralijos. Antanas Krausas 
skaitė įdomią paskaitą apie

dijos leidykla Vydūno ras
tų išleidimo reikalu. Jų su
sidarytų apie dešimt ? : .ų.

Skautininko A. Kraus ’ 
paskaitą apie Vydūną suor
ganizavo Bostono skautų 
vadovybė.

Susirinkusius su paskai
tininku supažindino tu: ’i- 
ninkas Č. Kiliulis. IV pa
skaitos pas tuntininkę V. 
Klcinienę sveriui pag roti 
buvo suruošia kavutė. Ka
vutės metu svečias papasa
kojo susirinkusiem? skauti
ninkams apie lietuvių -kau
tų veikią Australijoje.

K.N.

. č' •G,aM.1iialte. Lietuvą, automobilių, saldy-’ jau ilga eilė metų, sutrauk-
tekimnkystes magistre, dir- užsakymu ~»os*""a"‘!' damos nemažą buri ameri-
ba Harvardo universitete.^ uzsakjmų e i

Jia! vasarvietese ir butų pirk,.,

Į,Valst. Baleto teatro baleri
nos darbas susilaukia ame-

Vandalų padaromi 

nuostoliai

G. Margaitę studijuoja. Jis. 
yra dalyvavęs Bostono Lietu- mo. 
vių dramos sambūrio pasta-1 
tymuos ir čia pasireiškęs: 
kaip didelių gabumų akto-i 
rius. Scenos menu jis ir to-į 
liau gyvai domisi ir gilinai 
savo žinias ir patyrimą

rikiečiu meno mėgėjų rimto 
įvertinimo.

Po vasaro.s atostogų šios 
baleto studijos rugsėjo 12 d.Vien miesto mokykloms

~ vandalai per metus padaro r ...... ;Jauniesiems linkime ilgo $350,000 nuostolių. Ju iš.| vel Pr adeda darbą. į jas pn- 
tr laimingo gyvenimo. 1 Ha„w; u™; «'ns 1 imami vaikai, jaunuoliai ir

baleto mokvtojai bei kiti sį
i uuu. .wauejuuua, bau uar;

Susilaukė prieauglio

daužyti langai atsiėjo $115,
i 000 Neabejotina, kad dar! ė a,. norĮ
i ir kitokia (Vairių valkatų,; j - t-o,‘imesnį ži į 

Norma ir Vincas šnipai sukčių, va&ų ir dykaduonių, ‘ _
'•”noiūčio 18 d susilaukė „veikla*’ miesto išlaidas pa-. Bostone T. Babuškinaitės 
pirmagimės dukrelės. Lai-i <Mina milionais dolerių.! studija veikia nuo antradie- 
mingąją šeimą nuoširdžiai kuriuos turi sumokėti mo- nio iki ketvirtadienio imti-

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE
VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAI JOJOJ
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietiaėms ir užsienio lėktuvu
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia-Į

Hai žemos kainos vykstantiems i F 1 o r i d a— 1 e į '
MIAMI—<i š Bostono, — tik $65.-š .7 z~-h , ■ •: *
VISV 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 
svečius savo gimines iš Lietuvos.

KARTU f R A

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 Weit Broadway„ South Boston. Mass.

”Kur tūkstančiai taupo milionus“ 

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbė- k - 
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigalus. R.-ik;, «_• 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuvi.-;.ai. 

Turtas (Assets) virš $132,000,000

Globė Parcel Service, Ine.
IR

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

ČIA GALITE PIRKTI SIUNTINIAMS VILNONES SKARYTES 

IR ITALIŠKUS NAILONINIUS LIETPALČIUS SU 1«G NUO. 
LAIDA.

įstaiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.
ketvirtadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. v. 
šeštadieniais nuo 8 vai. iki 12 vai. dn.

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

Telefonas: 268-8764
Vedėja: Aldona Adomonis
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Ofisas ir 

pavyzdzių 

kambarvs

nai — 1108 Boylston Sa., gi 
Brocktone — Brockton Bal-

kesčių mokėtojai.
15 d. sušilau- , , x A —

Danuta ir Vytau- Hanccock 60 aukštu namai, Theatre, kurio dnektoie
tas Dilbos. Linkime ir'jiem „ , , .. , , i >!a. R“th Cogn’’ šeštadie-
1. . iaimpg Hancock draudimo bend-i niais. Be to. T. Babuskinai-

i rovė pradėjo statyti 60 aukš-i tė dar dėsto Cape Code ir kt. 
, . tu narna prie Copley aikštės. į—~

Dege Minku namai į Jig bus aukštesnis už Pru-Į Bostono studijos telefo-
Praeito sekmadienio va- dential bendrovės dangorai- nas 267-9845. namų telefo- 

kare S. ir V. Minkų namuos žį ir atsieis $75 milionus. nas 2-1135.
buvo kilęs gaisras. Atvykę Pastatas bus baigtas 1972 : Reikėtų ir lietuviam šiuo
ueniagesiai jį užgesino. metų pavasarį. menu labiau susidomėti.

sveikiname.
Rugpiūčio

kė sūnaus

Baldų fabriko užbaigimo sky-
I Telefonas: A N 8-2805

Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

I P C D I N I S
OPTOMETRISTAS 

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

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

idi reikalingas vyras 18 metų COSMOS PARCELS

E X P R E S S CORP. 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraitus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

331 W. Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 2684X168 

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 centraiiniu apšildymu.

Trys ramaus būdo asmenys

Praneškite laišku:

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

So. Boston, Mass. 02127 
(34)Dabar moka

už visų rūšių taupomus pinigus

H The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaiatua, išpildome gydytoj 4 re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką mistiną.

Sav. Emanuei L. Bosengard, B. S., Reg. Pharm.

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

Telefoaas AN 8-6020

Nuo 9 raL ryto iki 8 vaL v., išskyrus šventadienius ir seks.

FORTŪNA FUEL Co.
24 valandų 

aptarnavimas

Ypatinga nuolaida 
apšildymui alyba

Fortūna Fuel Co.
nuleis

Dovanų 55
certifikatas 164

40 metų 

patyrimas

lOOdoi OOct ’IOO,00

perkant bet kurią karštu vandeniu ar šiltu oru ’baseboard* 
šildymo sistemą.

Išsimokėti iki S m.
(I-mas mokėjimas 1968 spalio m.)

Pasiūlymas baigiasi 
1968 m. rugpiūčio 31 d.

By Q C. rfc

Nėra rankpinigių

>r Imi

487 Washington Street 
Dorchester, Mass. 02124

436 1204
tie jK-sams aj as® iržTas as ® asasss asas asas asasas -

Peter Maksvytis
Carpeater A Builder
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon-

| to ir projektavimo darbus iš lau- 
J ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
* biznio pastatų, pagal Jūsų reika

lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

>ee#eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee«
iD
:: A. J. NAMAKSY
;! Real Estate &. Insurance

321 County Club Rd- 
j;Newton Centre, Mass. 02159:

Tel. 332-2645 
Jeaaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

•aaaeaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaaeaai

Ketvirtis * Co.
—JEWELEfiS— 

Laikrodžiai-Deimaatal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
HtpMtingsi taisome laikroditaa 

iiedas. papuošalu*

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 
Td AN 8-4649

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.
169 Milbury SL

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8*2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorceatery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog ii VVorces
terio j 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

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

viską, ką pataisyti reikia. 
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ava 
Dorchester, Masu.

Tek CO 5-5854

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worcester, Mass. 01604 

Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami
nių. Turime vietoje įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia-

Imkit ir skaitykit 
Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJO? 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

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

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadway 

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

RADUO PROGRAMA

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

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

Baltic Florists gėlių ir dova 
nų krautuvą, 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivia.

me maistą, pinigus ir galite už- 
coso sakyti jų gamybos prekes. Cla 

sumokėsite pinigus, o giminės
STEPONO KAIRIO ten vietoje galės pasirinkti už-

PORTRETAS sakytas prekes.

Keleivio administracijoje taipogi tarpininkaujame per 
galima gauti dailininko A- <am tikras įstaigas atsikviesti 
domo Varno pieštą Lietuvos gimines čia pas save į svečias 
nepriklausomybes paskelbi- ar nuolatiniam apsigyvenimui. 

! mo akto pasirašytojo Stepo- Patarnavimas atliekamas grei- 
spalvotą portretą tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti-

■

Skelbtis Keleivyje yra pigu ir naudinga! 8 x 6 colių dydžio už 80 cnt. kinsite.
Vedėjas A. Schyrinski

Flood Sąuare b 
Hardivare Co.
SanotakM N. J. ALEKNA
•38 E.AST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Bonjamin Moore Dažai 
Popteros Sienon.*

Stiklas Langams 
Visokia reikmenys namams

Beikmenys plumberiama 
Visokia galefies daiktai


