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64 - TIEJI METAI

Sunku suvaldytiCekoslovakijos 
14 mil. „kontrrevoliucionierių“

Maskvai vis dar nevyksta palaužti čekų. Atsiuntė net 

viceministrą į Prahą čekų pabaidytu Kiek jam pasiseks 

tai padaryti dar pamatysime.

Nutarusi užimti Čekoslo-1 Šiltinės epidemja 
vakiją, Maskva nesitikėjo
tokio visos eekoslovakų tau 
tos pasipriešinimo. Negalė
dami sudaryti atvirų išdavi
kų vyriausybės, sovietai bu
vo priversti palikti eitose pa
reigose senąją vyriausybę, 
pradėjusią vykdyti refor
mas, bet suvaržė jos rankas, 
pateikdami jai visokių rei
kalavimų.

Čekai tuos reikalavimus 
vykdo atbula ranka. Sovie
tai tai mato ir pyksta.

Praeitos savaitės gale jie* 
atsiuntė i Prahą savo užsie
nių reikalų viceministrą 
Kuznecovą. kuris, aišku, 
spirs ir grasins čekams kuo 
greičiu vykdyti Maskvos rei
kalavimus.

Čekoslovakijoje
Čekoslovakijoje bijoma, 

kad raudonarmiečiai atneš 
šiltinės epidemiją, nes jie 
nesilaiko būtinų sanitarijos 
taisyklių. Patalpas, kurias 
jie apleidžia, palieka taip 
užterštas, kad niekas nepa
tikės. pats nematęs.

Kaip prisimename, pir
mosios bolševikų okupacijos 
metu ir Lietuvoje buvo kilu
si jų atnešta vadinamoji 
„cholerinkos“ epidemija.

Raudonarmiečiai Prahoje šokiais ir dainomis nori Įsiteikti čekoslovakams. Bet veltui ju pastan
gos — čekai ju vistiek neapkenčia, nes jie ten at nešė tik vergiją.

Izraelio ir arabų santykiai 
vėl labiau įtempti

Teroristų bombos Tel Avive. Susišaudymai prie Jor

dano ir Egipto sienos.

Sprogusi bomba Tel Avi
vo autobusų stoty užmušė į 
vieną žmogų ir 59 sužeidė. | 
Libano arabų „Liaudies 
fronto Palestinai išlaisvinti“ ’ 
atstovai pranešė spaudai, 
kad tai jo agentų darbas, t 
Tuo norėta atkeršyti sionis
tams.

O tie reikalavimai, kaip 
jau žinome, yra labai biau
rūs. Juos galima trumpai nu
sakyti taip: sustabdyti vi
sas laisvės kryptimi einan
čias reformas. O ir tai įvyk
džius. vis vien Čekoslovaki
joje pasiliks kelios divizijos 
sovietų kariuomenės neva 
Čekoslovakijos - Vokietijos 
pasieniui saugoti.

Kaikas spėja, kad Mask
va imsis dar griežtesnių žy
gių, kad bus pakeistas ir 
Dubčekas.

Tanke pagimdė 
vaiką

Šito nepaprasto įvykio is- 
j toriją tokia.

Čekė turėjo staiga gimdy
ti. Buvo naktis. Vyras krei
pėsi į tankistą, prašydamas 
žmoną nuvežti į ligoninę. 
Tankistas sutiko, bet ilgai 
važinėjo, kol surado ligoni
nę, nes čekai buvo nuėmę 
gatvių ir kelių parašus. To
dėl ta čekė ir pagimdė tan
ke.

Britų ministras 
Rumunijoje

Britanijos užsienių reika
lu ministras Stevvart lankėsi

Britanijos unijos 
prieš Wilsoną

Chicagos gaujoms 
nebeskirs pinigų

Senatorius Byrd paskelbė Kaip žinoma, dabartinės 
Office of Economic Oppor- vyriausybės pastangomis y-

Rumunijoje. Tai pirmas po tunity direktoriaus Hardin- ra uždrausta kelti atlygini 
Čekoslovakijos okupacijos go laišką, kad minėta įstai- mus. Ką tik įvykęs Britani- 

ga nebeskirs lėšų Chicagos jos darbo unijų kongresas 
"Blackstone Rangers“ gau-; nutarė reikalauti, kad minė
jai. j tas draudimas būtų panai-

Pernai ta gauja ir jų kon-1 kintas:, n10rs.ir nc’itiki' kad 
gurno žygis. Rumunija jau kūrentai gavo 927.000 dole- tes reikalavimas bus šiuo 
senokai pradėjo vesti vis sa-' „ų. kurie buvo skirti iš mo- metu patenkintas 
varankesnę užsienio politi-. kyklų iškritusiems moki- Žymi kongreso dauguma 
ką. vis mažiau benori pa-j niams ir geresnio darbo ne

mokantiems padėti, bet tos 
gaujos sunaudojo pinigus 
ginklams, seksui, užstatam 
ir panašiem reikalam.

iš Vakarų toks aukštas pa
reigūnas, atsilankęs už Ge
ležinės uždangos.

Vizitas nėra tik manda-

vis mažiau benori 
klusti Maskvai, nors ir Ru
muniją valdo komunistai

pasisakė už savanorišką su
silaikymą reikalauti pakel
ti atlyginimus.

Nemalonus buvo Maskvai 
dviejų įžymių reformų prie
šininkų pareiškimas, kad jie 
neprašė Maskvos įvesti į Če
koslovakiją savo kariuome
nę. Taip viešai pareiškė val
dinio laikraščio redaktorius 
Svetska ir partijos prezidiu
mo narys Piller. Geresnio 
argumento nereikia Mask
vos paleistam melui išaiš
kinti, — kad esą raudonoji 
armija pasivyta į Čekoslova
kiją jos vyriausybei ir parti
jai prašant.

# ♦ ♦

Maskva jau privertė kai- 
kuriuos aukštus pareigūnus 
apleisti savo vietas. Jau at
sisakė Maskvai labai nepa
kenčiamas vicepremjeras 
Sik, įžymus ekonomistas, pa
ruošęs planą, kaip atgaivin
ti Čekoslovakijos ūkį, už
mezgant tampresnius ryšius 
su Vakarais, Atsistatydino 
ir vidaus reikalų ministras 
gen. Pavel. o jo pavaduoto
jas, nenorėdamas išduoti so
vietams savo slaptų bendra 
darbių sąrašo, nusižudė.

Maskva reikalauja paša
linti ir užsienio reikalų mi
nistrą Hajeką.

Gomulka teisina 
Maskvą

Lenkijos komunistų vadas 
Gomulka pateisina Maskvos 
žygį į Čekoslovakiją ir kal
tina pastarosios „kontrrevo
liucionierius“ ir „socialistų 
priešus“. Jie, esą, norėję Če
koslovakiją atplėšti nuo so
cialistinių valstybių. Jų pa
daryta žala socialistų vieny
bei tebus užgydyta griežtai 
laikantis Markso - Lenino 
principų.

Dar nauja valstybė 
Afrikoje

Rugsėjo 7 d. tapo nepri
klausoma valstybe paskuti
nė Britanijos kolonija Afri
koje — Swaziland. Jos uži
mamas plotas 7 tūkstančiai 
kv. mylių, o gyventojų yra 
389,000. Jos karalius Sob- 
huza turi 170 žmonų ir jam 

vaikų

Sustabdė "kultūros
mainus“ su Lenkija

Valstybės departamentas, 
ryšium su Čekoslovakijos o- 
kupacija, nebeleido vykti į 
Lenkiją Illinois džazo or
kestrui ir vienai baleto tru
pei ir atšaukė leidimą Vroc
lavo teatrui ir Mazovecko 
liaudies baleto trupei atvvk- 
ti į JAV.

Panašiai būsią pasielgta

Teroro veiksmai 
Saigone

Saigono priemiesty, ku
riame gyvena kiniečiai, per 
vieną parą Įvyko 7 teroristi
niai veiksmai. Žuvo 9, su
žeistų yra apie 60.

Sostinė spaudoma ir ra
ketomis. Spėjama, kad tai

Eisenhoicer sveikata 
gerėja

Buvusio prezidento Eisen- 
hovverio sveikatos stovis jau 
nebelaikomas kritišku. Jį. 
kaip žinoma, prieš 3 savai
tes buvo ištikęs septintasis 
širdies smūgis. Pirmąjį smū
gį jis gavo 1965. metais.

pačiam
skaičių.

nežinomą
i "

W

su Bulgarija, Vengrija ir Ry- Yra pasiruosimas didesniam 
tų Vokieti ja,.,su kuriomis, ne
turima „kultūrinių mainų“ 
sutarties.

sostinės puolimui, kuris bu
vo laukiamas rugsėjo 2 d.— 
Šiaurės Vietnamo nepri
klausomybės dieną, bet ta 
diena praėjo palyginti ra-

Tariasi jugoslavų ir miai* 
ilfl/i/ komunistai

Tiek Jugoslavijos, tiek I- 
talijos komunistai pasmerkė 
Sovietų Sąjungos žygį į Če
koslovakiją. Dabar jų komu
nistų partijos pradėjo pasi
tarimus. Jos abi žada neda
lyvauti Sovietų Sąjungos 
šaukiamoj komunistų parti
jų konferencijoj, kurios tiks
las pasmerkę Kiniją.

Rumunijos dabar 
nepuls

Praeitą savaitę sudegė Vakaruose vyrauja nuo- 
Bulgarijos bendrovės lėktų-1 monė, kad Sovietu Sąjunga

Lėktuvo nelaimėje 
žuvo 50 žmonių

Jordano paupiais įvyko; 
susišaudymų su Jordano ka- į 
reiviais. Net kelias valandas. 
truko susišaudymas su egi p-! 
tiečiais prie Suezo kanalo.'
Yra užmuštų ir sužeistų.

Izraelis kreipėsi į Jung
tinių Tautų Saugumo Tary
bą. reikalaudamas ją įsikiš- į JAV ambasadorius John Gordon
ti, kad būtų saugoma pa- Main, kurį komunistų teroristai 
baubų zona palei Suezo ka
nalą ir išvengta naujo karo nuzude Gvatemalos sostinėje- 
su arabais.

Iš antros pusės, Jungtinė 
Arabų Respublika (Egip
tas) kaltina Izraelį, kad jis 
ruošia karą.

Aplamai, Artimuose Ry
tuose pastovesnės taikos dar 
nenumatoma, nes sovietai, 
siekdami palenkti savo pu
sėn arabus, juos ginkluoja 
prieš Izraelį, o JAV yra pa- 
siryžusios Izraelį remti, kad; 
toje srityje būtų sulaikytas 
sovietų įtakos išsiplėtimas.

S. Korėja JAV laivo
vis dar negrąžina

Buvo plačiai kalbama 
kad šiaurės Korėja savo 20 
metų sukakties proga palei
sianti užgrobto amerikiečių 
laivo Pueblo įgulą ir gal ne 
grąžinsiantį laivą. Deja, tos 
žinios dar nepasitvirtino 
Tos sukakties proga Šiaurės 
Korėjos premjeras tik dar 
smarkiau nukeikė JAV ir

Norvegijos sosto Įpėdinis Ha- 

rald, susituokęs su nekarališkos

Vietkon gas slepiasi 
už moterų ir vaikų

Vietnamu partizanų bata- ragjno visus glaustis vieny-
lionas buvo netikėtai už
kluptas. Jis iš apsupimo pra
siveržė, vandamas pirma 
savęs moteris ir vaikus, su
gaudytus tame sodžiuje, ku
rį komunistai buvo užėmę.

Tai tik vienas iš komu
nistų žiaurumo pavyzdžių, 
kurių yra labai daug.

•M*******####*##*******##****##***

bėn, kad būtų galim agrei 
čiau nuversti Pietų Korėjos 
vyriausybę ir išvyti iš ten 
amerikiečius.

#***#****«##«**«##«*r  «#***##***#*«

Persvarsto politinę 
kryptį

Baltuosiuose rūmuose įvy
ko saugumo tarybos posė
dis, ryšium su Čekoslovaki
jos okupacija, kuri Europo
je pakeitė padėtį, ypač kari- J kilmės Sonja Haraldsenaite, el
nėje srityje. Tas verčia ir 
JAV paržiūrėti savo politi
nę kryptį Europos ir Sovie
tų Sąjungos atžvilgiu.

Prezidentas Johnsonas bu
vo numatęs pasimatyti su i 
Kosyginu, bet šiuo metu a- 
pie tai nekalbama. Tačiau“
„tiltų su Rytais statytojai“ i 
turi vilties, kad prez. John-■ 
sonas iki kadencijos galo 
dar gali su Kosyginu susi
tikti.

Nauja padėtis reikalauja, 
kad Atlanto sąjunga būtų 
sustiprinta.

na iš Oslo katedros. Užpakaly 
pamergės ir pabroliai.

Šen. McCarthy pareiškė.

Spaudoje buvo skelbia
ma, kad buvusi Bostono mo
kyklų tarybos pirmininkė ir 
vėliau kandidatė į miesto 
majorus Hicks, kilusi ii So. 
Bostono, galinti būti prezi
dentinio kandidato Wallace

Vokietijos katalikai 
už gimimų kontrolę

Vokietijos katalikų konfe-Į 
rencija Bonnoj, kur dalyva
vo 5,000 asmenų, pasisakė 
beveik vienu balsu (tik 90 
tebuvo prieš) prieš popie
žiaus encikliką gimdymų laikraščio išnešiotojas Salinoj.vas. skridęs iš Dresdeno į tuo tarpu Rumunijos nepuls. į ka<* jis nebūsiąs ketvirto- ... . . ........... ..........B................. ^...^ Ijail

Burgąs prie Juodosios jū- Rumunija yra aiškiai pa- partijos prezidentinis pasirinkta jo kandidate į kontrolės reikalu. Konferen- 
ros. Žuvo 50 asmenų ir 89 sisakiusi, kad sovietų už-, kan<,idatas viceprezidentus. Į cijos dalyviai buvo pasauli e- CaU naudojas’ arkl,uko Pa*aU
tuo lėktuvu skridusių. puolimo atveju ji ginsis. čiai katalikai.
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Anarchijos reiškiniai
Visi nori laisvės, bet visam kam yra ribos, taigi ir 

laisvei. Neribota laisvė virsta suirute, anarchija.-* '.-rH'* t
JAV yra laisvas kraštas, todėl ir tokios aukštos me

džiaginės gerovės pasiekęs. Bet ir čia yra tos laisvės prie
šų. kurie tą laisvę nori sunaikinti, ją paversdami anar
chija. Tokių anarchiškų reiškinių vis daugėja. Priminsime 
jų vieną kitą.

Jau ne vienoj vietoj studentai užima universitetą, 
jo baldais ir kitais daiktais įrengia barikadas nuo tvarkos 
dabotojų apsiginti. Sustabdomas universiteto dal bas, pa
daroma jam didelių medžiaginių nuostolių.

Chicagoje gerai ruoštasi suardyti demokratų konven
ciją. Tai būtų įvykę, jei ne atsargus ir anarchijos nepaken
čiąs miesto majoras, kuris tam piktam sumanymui pastojo 
kelią. Už tai ant jo ir jo įsakymu veikusios policijos da
bar kalnai verčiami.

Bostone ir kitur pašalpas gaunančios moterys užima 
tas pašalpas tvarkančias įstaigas ir tuo būdu sutrukdo jų 
darbą. Maža to, jos grasina į ”karą“ išvesti savo vaikus, 
ir tada, anot jų vadės, "prasidės pragariškos peštynės“.

Tame pačiame Bostone būrys mokinių tėvų pašalina 
mokyklų administracijos paskirtą mokyklos vedėją ir 
paskiria savąjį.

Tai tik keli paminėti anarchijos pavyzdžiai, o jų esa
ma gana daug. Taigi, šitokie ir panašūs įvykiai verčia 
kiekvieną laisvę mylintį žmogų susirūpinti.

Dar nėra grėsmingų nuovargio
žymių

Ištrauka iš PLB Kultūros tarybos pirm. prof

Demokratų kandidatas į prezidentus Hubert H. Humphrey 
su savo žmona Muriel ir kandidatas į viceprezidentus

šen. Edmund S. Muskie su savo žmona Jane.

Kas kitur rašoma

Bakšys mirė tose džiung
lėse visų apleistas ir apvog
tas. Lietuvoje liko jo žmo
na Marija ir sūnus dantų gy
dytojas dr. Perkūnas nak-’ 

i šys. o taipgi vienas brolis. 
.JAV liko giminaitis dr. Sut
kus“. /m vui n

LIETUVOS DIPLOMATU 

PASITARIMAI

Veiksniai informavo 
parlamentarus

Vienas iš pastaruoju metu gyviausių Vliko rūpesčių 
buvo — suorganizuoti kuo daugiau dėmesio atkreipimų 
į Lietuvos padėtį netrukus vėl įvyksiančioje Tarpparla
mentinės Sąjungos konferencijoj.

Uolūs talkininkai-bendradarbiai šiame reikale yra 
Amerikos Lietuvių Taryba, Lietuvių Moterų Klubų Fe- 

Lietuvos diplomatijos še- deracija, Vliko atstovybės Argentinoj, Brazilijoj. Kolum-
Lozoraitistas :

niai konsulai <lr. P. Dauž- 
vardis. A. Simutis, J. žmui- 
dzinas ir Pasiuntinybės prie 
Šv. Sosto pirmasis sekreto-

generali- bijoj. Urugvajuj ir Venecueloj, taip pat Lietuvos atstovas 
Urugvajuj p. Grišonas ir Lietuvos konsulas Kolumbijoj 
p. Sirutis.

rius S. Lozoraitis, Jr.. atvy-
kę į PLB trečiąjį seimą Xe\v 
Ycrke. ta proga min. Lozo
raičio kvietimu turėjo eilę

Tarpparlamentinės Sąjungos konferencija šį kartą
’ Įvyks Pietų Amerikoje, Peru sostinėj Limoj, rugsėjo 3 —

15 dienomis.

;.asitanmų. Vienas iš konferencijos darbotvarkės punktų yra:
Buvo pasikeista informa- "Kolonializmas, neokolonializmas ir nauji rasinės, religi- 

t rijomis ir nuomonėmis apie nes, politinės ir ekonominės diskriminacijos pavidalai“.
Lietuvos nepriklausomybės Daroma žygių, kad kiek galima daugiau tą reikalą svars- 
atstatvmo bylos dabartinę tysiančių konferencijos dalyvių būtų aprūpinta duomeni- 

T. . į Argentinos Lietuvių Bal- padėtį ir Diplomatinės Tar- apie Sov. Rusijos neokolonializmą ir diskriminacijas
Europos Lietuvis rugpiu- sasrašo: nybos veiklą ryšium su tarp- Lietuvoje.

čio 6 d., vadinasi, tada, kai "Buvęs Brazilijos lietuvių tautiniais į-ykiais. Be to.
Sovietu Sąjungą dar nebuvo mokyklų inspektorius mokv- buvo svaratvti konsulariniai . ., T - . • , - •, , ,
okupavusi" Čekoslovakijos, tojas Simas Bakšvs, vis, me- ir kiti Diplomatinę Tarnyba ,.. A“enkos tu°I «Iau’
lie t ian tam žvaini rontrėsi tų eilę dirbęs TTemag auto- liečiamieji klausimai. uzių rysiu su vykstančiais į tą konfeienciją J A\ kongreso
bet jau tam žygiu. tengesi. .. } d jvvtoiamę atstovais.

darbo, gavo apie 3 milionus pasitarime dalyvavo taip
kruzeirų kompensacijos. Už pat Pasiuntinybės AVashing- Lietuvių Moteių Klubų Federacijos vadovybė krei-
tuos visus pinigus jis nusi- tone patarėjas dr. S. A. Baš- pėsi i Pasaulio ?rctera Klubų Federaciją (kurios LMKF
pirko reikalingus įrengimus kis. atvykęs į PLB seimą. yra narys), kad ji pasirūpintų atitinkamai painformuoti

Pasitarimo dalyviai išreiš-
pasitenkinimą sklan- 
s bendradarbiavimo

ATVIRAS

IMPERIALIZMAS

tarp kitko šitaip rašė:

DŽIUGLESE DINGO 

LIETUVIS

■

“Ar čekoslovakai yra pa
darę kokį tarptautinį, kitom
tautom ir valstybėm ken-f dejmantų kasimui ir ieškoji- 

į kiantį nusikaltimą, kad juos! mui. Išvyko Mato Grosso gi- 
. Jono Puzino tur^tu ištikti baisi nelaimė, lumon. i

kė
bei įtaigoti įvairių kraštų parlamentarus.

kur jau anksčiau
pranešimo PLB III-jam seimui

Pietų Amerikos parlamentaras specialiai informuoja 
minėtosios Vliko atstovybės ir diplomatinės tarnybos in
stitucijos.

kuri reiškia grėsmę ir vienu var?° ieškodamas deiman- santykiais tarp Diplorr.ati- 
tų. Bet šį kartą tuoj susirgo nės Tarnvbos, Vyriausiojo 
ir tapo patalpintas apleisto- Lietuvos Išlaisvinimo Komi- 
je lūšnoje. Jo sumobilizuoti teto. Lietuvos Laisvės Ko- 
vietiniai deimantu rinkėjai miteto. Pasaulio Lietuvių
ligonį paliko jo likimui, o Bendruomenė? ir Amerikos tūra su atitinkamais duomenimis, 
įrankius pavogę pasišalino. Lietuvių Taiybos.

ir kitu atveju?

Niekuo jie nenusikalto,
Aplamai kalbam, n.ūsų kultūrinė veikla yra pakan

kamai gyvastinga, ir nematyti grėsmingų nuovargio žy
mių. Kad ir susiduriama su nemažomis kliūtimis, bet mū- i kaip savo metu lietuviai Tr 
sų mokslo žmonės, rašytojai, dailininkai, muzikai, laik-Į kitos tautos. Visa ju kaltė y- 
raštininkai atlieka didžiulį darbą mūsų tautinei kultūraii ra -a> kad jie nori nepriklau- 
išlaikyti ir ugdyti. Atlikta ir tokių stambių darbų, kuriuos Į ?omaį gyventi ir tvarkylis, 
galime laikyti vertingu įnašu į bendrą lietuvių tautos i kaip jiems patinka< kaipgy’
kultūrą. _ ........................ . «ventojams parankiau, kaip

\ jenas is pačių didžiausiųį musų intelektualinių jėgų - dvagiai ir kišenei malo.
santalkos vaisių yra Lietuvių Enciklopedija — didžiulis; : . . r r •« , , v , • ,., —. , — . i m a i i na l c t su a u. Cj a i i ą t u 1*1 svisų mokslo sakų, ypačiai lituanistikos, zinvnas. \ ei tmga . . .. . .
j L i oi v i ■ . at i I' imperialistas r.on valdvti irdarbą atlieka Stepo Zobarsko suorganizuota Manyland Į .. x . .. ‘
leidykla, propaguojanti lietuvių kūrybinius laimėjimus! 1?nauc.ot1' a .Jls pat> ge’ 
anglų kalba leidžiamomis knygomis. Džiaugiamės A r:au iV Pat<>giau gyventų.

Visi aprūpinti specialiu memorandumu ir kita litera-

(Flta)
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• t - . ,Senno ir A. Salio šįmet baigtu ”Lietuvių rašomosios kal

bos žodynu“ (lietu viškai-vokiška dalis). B. Kviklio ketu
riomis “Mūsų Lietuva“ (1964-1968), liuksusiniu leidiniu 
'•Paulius Augius“ (1966), L. Dambriūno, A. Klimo ir W. 
L. Schmalstiego “Introduction to Modern Lithuanian“ 
(1966), Kanados lietuvių istorija “Lithuanians in Cana
da“ (1968) ir daugybe kitų vertingų leidinių, kurių čia 
neįmanoma suminėti.

Aukštame lygyje laikosi mūsų mokslo institucijų 
(Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos ir Lituanistikos 
Instituto) leidžiami darbai, keletas žurnalų (Aidai. Litu- 
anus. Metmenys) ir kt. Reikšmingą vagą varo Pedagogi
nis Lituanistikos Institutas, Lietuvių Istorijos Draugija. 
Palankiai išsisprendė ir Lietuvių Kultūros Centro klausi
mas. Tėvų Jėzuitų nuoširdžiu lietuvių tautinių reikalų 
rėmimu, Chicagoje praplečiamas Jaunimo Centras, čia 
jau anksčiau prisiglaudusios mūsų kultūrinės institucijos 
— Pasaulio Lietuvių Archyvas, M. K. Čiurlionies galeri
ja. Prof. J. Žilevičiaus vardo Muzikologijos Archyvas. 
Lietuvių Foto Archyvas, lituanistinė biblioteka — galės 
dar labiau išsiplėsti. Gal kartais atsiras patalpų ir išei

vijos muziejui. Nuostabą kelia 1957 m. Chicagoje įsikūru
si Lietuvių Opera. Turime aukšto lygio dainos ir tautinių 
šokių ansamblių, teatrinių vienetų.

Gerokai pažengta į priekį su Lietuvių Fondu Jung
tinėse Amerikos Valstybėse. Ligi šiol iš palūkanų paskirta 
40.000 dolerių kultūros ir švietimo reikalams, o šįmet susi
lauksime net 25.000 dolerių paramos. Ir Kanados Lietuvių 
Fondas pamažu auga. Taigi, jau susidaro gana veiksmin
ga ir piniginė parama mūsų kultūros ir švietimo darbams.

Iš šios trampos apžvalgėlės matome, kad mūsų kultū
rinis gyvenimas nestovi vietoje ir atliekama tiek. kiek pa
jėgiama adaryti susitelkusių idealistų. Nors mūsų inte
lektualinių jėgų ištekliai nemaži, bet tenka labai apgai
lestauti, kad daugelis mūsų intelektualų bei atskira sričių 
žinovų yra atsiję nuo lietuviškojo gyvenimo. Tat dėl kar
tais nepakankamo mūsų darbo lygio nekaltinkime tų nuo
širdžių kultūros darbininkų, kurie išsižada net savo lais
valaikio. bet pakaltinkime uos, kurie nebeprisiprašomi 
į jokį darbą — bend.uomeninį,, kultūrinį ar politinį.

Šiuo atveju niekais paver
čiamos visos gražios huma
nistinės idėjos apie visa ko 
viršūnėje esantį žmogų. 
Žmogus yra niekas, geriau
siu atveju tik skaičius, tik 
smulkus statistikos duomuo. 
Jeigu jis yra klusnus, tai jį 
galima priversti uždirbti 
rublį, o jeigu ne — galima 
sutvarkyti, kaip smulkų va
balą. ir pagal tai atitinkamai 
pataisyti statistiką.

“Dėl to. kas šiandien vyk
sta sovietinėje imperijoje, 
vargu galima kaltinti komu
nizmo pradininką Marksą ar 
kitą kuri nors teoretiką, ku
ris norėjo pasaulį pertvar
kyti. Marksas kalbėjo, svar
biausia. apie darbdavio ir 
darbininko santykius, apie 
geresnį gyvenimą masėms, 
kurias ir sudaro darbinin
kai. Jis niekad nesakė, kad 
darbininko gyvenimą gerin
dama Rusi ja turi užimti Lie
tuvą ar Čekoslovakija ar ku
rią nors kitą tautą. Priešin
gai. ne vienu atveju tai tau
tų žudikei ir imperialistinei 
ftusiiai lis yra pareiškęs ne
pasitikėjimą, o ne viltį. Jei- 
gu Markso mokias kaikur 
•paseno, tai nepasitikėjimu 
Rusijai jis net pranašingas 
pasirodė. Rusija jam pasi
rodė įtartina. Praktika pa
rodė, kad ta įtartinoji Rusi
ja kokia buvo imperialiste, 
tokia ir tebėra net ir šiuo

Nes vėl sugrįžome . . .
ir esame užimti, žinote, dėl ko

Mes vertiname kiekvieną pagalbą ir supratimą telefono streiko metu.

Iš tikrųjų daugiausia supratimo parodė tie žmonės, kurie laukė naujo tele. 
fono įvedimo arba pakeitimo. Kaikurie įrengimai negalėjo būti tuoj atlikti. 
Dabar tu darbu daug susikaupė. Bet mes žinome, kaip svarbi yra jums 
mūsų paslauga, ir todėl ją suteiksime kiek galime greičiau.

Daugumos Naujosios Anglijos gyventojų užmiestiniai pasikalbėjimai buvo 
mažai sutrukdyti, o vietiniai buvo atliekami normaliai. Mes tuo didžiuoja. 
mėsUMums gaila, bet tiems, kurie laukia naujo telefono ar jo perkėlimo, 
mes turime pasakyti, kad dar kuri laiką teks palaukti.

Mes norime pranešti, kad sugrįžome... sunkiai dirbame... ir darome viską, 
kad kuo greičiau visus reikalavimus patenkintume.

_ . . .. . . , ,, , , v. metu. ne carų ir Stalino lai-
kais. o vadinamojo kolekty- 
vinio socializmo. Rusija —džiai jungiasi Į mūsų kultūrinį darbą. Tikėkimės, kad 

bent dalis tų pasimetusių ar suglumusių pamažu įsitrauks 
į lietuviškosios kultūros kūrybinį darbą. Žinokime, kad 
santalka yra mūsų stiprybė.

New England Telephone
Pert of the Nationvvide Bell System

tautų naikintoja ir jų kalėji
mas. Čekoslovakijos įvykiai 
šitai liudija.“
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KAS NUEKO NEVKIK1A, 

JO NIEKAS NBPBKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKA ITO KAMI ’ 

TAS DUONOS NBPKAM.

VLIKO SEIMAS
{ t K i J L' . ' • 'J- ’ * ' t i

Gruodžio 7 ir 8 dienas 
Vliko valdyba parinko Vli
ko seimo šių metų posė
džiams. Šie posėdžiai įvyks 
šiemet Sheraton - Atlantic 
viešbuty Nevv Yorke.

Vliko valdyba jau pradė
jo rengti medžiagą ir pasiū
lymus seime svarstytiniems

ir R."jLnisVii"S klausimams spręsti. Seime 
bus minima ir dvidešimt 
penkerių metų Vliko veiki

at: ™ mo sukaktis. Vilkas pradėjopo 2o dol. metinio; J1 veikti Lietuvoj 1943
lapkričio 25 dieną.

ZE)

YPATINGI TAUTOS 

FONDO RĖMĖJAI

Lietuvos Išlaisvinimo Tau
tos Fondas pr aneša, kad pa
staruoju metu jis vėl susilau
kė ypatingų rėmėjų, būtent:

St. Pundzevičius iš Greet 
Neek, N.Y. — 50 dol. meti
nis įnašas;

M. ir B. Raugai iš Delran, 
N.J., M 
E. Northport. N.Y., ir J 
Giedraitis iš E. Northport, 
N.Y., 
įnašo.

Šia proga73ar katą prime 
name ir paaiškiname, kad y 
ra toks Vliko ir Tautos Fon 
do valdybų sutarimas:

Asmens ar šeimos, įmokė-! 
ję į Tautos Fondą įnašą bent 
25 dol. ar daugiau, arba or
ganizacijos ar jų padaliniai,

IŠ NEW JERSEY. 

LIETUVIŲ VEIKLOS

FLB VALDYBOS PIRMININKO ŽODIS

Mielos sesės ir broliai Lietuvių Bendriiotnenės nariai!i
New Jersey Lietuvių Ta-i . ,

ryba turi savo atstovą Baltic' Naujai įsunktoji Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Appel to the United Nations M-čioji valdyba nuoširdžiai dėkoja seimui už išreikštą 
(Batun) bendrai veiklai su! pasitikėjimą ir šia iškilminga proga pareiškia: 
latviais ir estais.

PLB valdyba sieks didžiojo lietuvių tautos tikslo — 
Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės atstatymo;

Med. gyd. ARTŪRUI CUCfiNUI

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame jo seseriai 
mtfd..gyd. Lu vijai Pašaitieneiir kartu 
liūdime.

J. ir V. čekauskai

metų

HARTFORD, CONN.

Buvo graži gegužinė
Rugpiūčio 25 d. radijo va- 

! landėlė Tėvynės Garsai su- 
įmokėję metinio įnašo bent, rengė gegužinę, kurią pava- 
200 dol. ar daugiau — lai- dino Lietuvių diena,
komi ypatingais Tautos Gegužinė buvo gražiame 
Fondo rėmėjais. I lietuvių parke pne Connec-

Ypatingųjų rėmėjų įnašai ticut upės, medžių pavėsyje, 
skiriami Eltos Informacijų Publikos privažiavo tiek, 
įvairiomis (anglų, vokiečių, kad vargu kada tas paikas 
italų, prancūzų, ispanų, por-į buvo matęs tiek lietuvių, 
tugalų, arabų) kalbomis lei-j Malonu buvo matyti tiek
dimo fondui sustiprinti. j susirinkusių lietuvių, kuriu 

Kaip padėkos bei įverti- tarpe buvo ir iš tolimesnių 
nimo ženklas, ypatingiems; vietovių.
rėmėjams už. jų metinius į-j Gražu buvo stebėti tauti-
našus per ištisus atitinkamus į niu šokiu šokėjus, kurie pa
metus kas 10 dienų siuntinė-! šoko kelis šokius. Vaikams 
jami lietuviški Eltos Infor- buvo žaidimo priemonių, bu- 
maciju biuleteniai. j vo loterija. Kas norėjo, ga-

Vliko ir TF valdybos! Įėjo šokti, nes grojo geras 
kviečia laikraščius joms pa- orkestras. O šokti buvo kam.
gelbėti pagarsinti lietuvių 
visuomenėje to ypatingųjų 
rėmėjų telkimo sąlygas ir 
prasmę.

Kviečia taip pat ir paski
rus asmenis, šį paaiškinimą 
įsisąmoninusius, perdavinėti 
iš lūpų į lūpas tą žinią ir 
skatinti kitus, kad ryžtųsi

nes atsilankė ir nemažai 
jaunimo.

Ta diena pasitaikė labai 
graži, todėl niekas neskubė
jo ramo grįžti.

Rengėiai stengėsi visiem 
kuo geriausiai patarnauti. 
Šeimininkės ėraičio ir svei
katos netekti bedirbdamos

Taryba pasiuntė laiškus 
112 nekomunistinių valsty
bių, kurios yra Jungtinių 
Tautų nariai, ir jau gavo iš 
15 atsakymą su pažadais už
tarti Baltijos valstybes, kai 
jų klausimas bus iškeltas 
Jungtinėse Tautose.

Rugsėjo 28 d. taryba bu
vo sukvietus New Jersey lie
tuvių visuotinį suvažiavimą 
aptarti, kaip geriau apasi- 
ruošti spalio 6 d. Trentone 
rengiamai šventei — Cultu- 
ral Festival.. Visi sutarė dė
ti didžiausias pastangas, 
kad ta šventė kuo geriau pa
sisektų. Tam reikalui dar 
kartą smulkiau aptarti nu
tarta kitą susirinkimą su
šaukti rugsėjo 11 d. 7:30 vai. 
vak. Newarko lietuvių para
pijos salėje.

Atskirų kvietimų į šventę 
nebus. Dalyvaukime visi, 
nes Lietuvos laisvinimo rei
kalai yra visų lietuvių rei
kalas. Bus meninė progra
ma. Į šventę pakviesti kan
didatai į prezidentus Hum
phrey ir Nixon. Lietuvos at
stovas J. Kajeckas. Latvijos 
ir Estijos atstovai, abu JAV 
senatoriai iv keli kongres- 
manai. Apie šventę painfor
muoti ir parašyti panrašvti 
120 Nevv Jersey laikraščių 
redaktorių.

Įėjimas tik $1.

A. S. Trečiokas

rūpinsis tautinės lietuvių dvasios kėlimu ir gaivinimu, 
kuriam būtinos lietuvių švietimo, mokslo ir kultūros pa
stangos;

l
daug dėmesio kreips į tautinį lietuvių solidarumą,' 

jungiantį mus bendriems tautiniams mūsų uždaviniams 
ir darbams. Eisim vidurio keliu, kuris priimtinas daugu-1 
mai lietuvių.

Esam įsitikinę, kad mus išrinkote ne lietuviams ko-; 
manduoti, diriguoti, savo galvojimą primesti, bet svar-j 
biausia juodam būtinam lietuviškam darbui atlikti, kraš
tų bendruomenių veiklai derinti bei ryšiams palaikyti. •

PLB uždavinys ir rūpestis bus — kad viso pasaulio 
lietuviai jungtųsi ir glaudėtų lietuviškuose reikaluose, kad( 
išmoktume vieni kitus labiau gerbti ir vieni kitiems talki-. 
ninkauti, kad stipriau išlaikytume tautinę savo dvasią.- 
mūsų visų stiprybės ir žmoniškos vertės pagrindą.

Nuoširdžiai kviečiu jus visus, visus laisvojo pasaulio 
lietuvius ir visų kraštų bendruomenes visomis moralinė- 
mis bei materialinėmis išgalėmis PLB valdybai padėti.

Juozas B&čiūiias-Bachutias

KONSULATO IEŠKOMI VISKAS BRANGSTA

tapti ypatingaisiais Tautos nes prie valgių visą laiką 
Fondo rėmėjais, kadangi stovėjo eilės. Jos ir gardžių 
neatvangus informacijos tei-J blynu kepė, kuriu visi nore
kimas įvairiomis kalbomis 
š’uo metu yra viena pagrin
dinių Lietuvos laisvės kovos 
priemonių.

(Elta)

jo paragauti. Luckienė

LATVIŲ DAINŲ 

ŠVENTĖ

Latviai savo tėvynėje dai
nų šventes pradėjo rengti 
prieš 100 metu. JAV-se ap
sigyvenę latviai pirmąją dai
ru šventę surengė Chicago; 
1953 m., antrąja New Yor
ke 1958 m. ir trečiąją Cleve
lande 1963 m. čia buvo su- 

21 dienos telegramos teks-| rengta šių metų rugpiūčio

VLIKO TELEGRAMA

CHICAGO TRIBŪNE

Chicago Tribūne rugpiū
čio 25 d., sekmadieni, pa
skelbė ištisa Vliko rugpiūčio

tn kuria Vlikas kreipėsi į 
didžiųjų kraštų spauda, 
skatindamas reikalauti, kad 
Sovietu Saiungos kariuome- 
rė būtu atitraukta ne tik iš 
Čekoslovakijos, bet ir iš Lie
tuvos. Latvi ios. Estijos. 
Vengrijos bei T^enkiios, ir 
kad Vakaru valstvbės nu
trauktu diplomatinius bei e- 
konominius santvkius su So
vietu Saiun^a, ligi bus nepa
sitraukusi iš jos okupuotų 
Europos kraštų.

30 — rugsėjo 2 d. ir ketvir
toji dainų šventė.

Šventėje, be didžiojo kon
certo, kurio programą atli
ko 53 chorai (1,500 daini
ninkų) ir 50 asmenų simfo
ninis orkestras, dar buvo 
bažnytinės muzikos ir šių 
dienų pasaulinės muzikos

PUSĖ MILIONO 

UŽ AUTOMOBILI

Fordo bendrovė pagami
no specialų automobilį pre
zidentui Johnsonui, kilio 
kaina $500.000,

Automobilis sveria 6 to
nas. Vien šarvai sveria apie 
2 tonas, daugiau, negu visas 
dabartinis prezidento auto
mobilis. Jame važiuodamas, 
prezidentas bus visiškai sau
gus nuo kulkų.

Jo padangos tokios rū
šies, kad jom sprogus, gali
ma važiuoti tuo pačiu dide
liu greičiu. Jame yra 3 tele
vizijos aparatai, du radijo 
telefonai ir kiti įrengimai, 
kurie leis prezidentui kal
bėti aplink automobilį susi-

koncertai, tautinius šokius rinkusiai miniai, 
šoko 27 sambūriai, buvo li
teratūros vakaras, paminė
ta latvių teatro 100 metu su
kaktis. suvaidinant Blauma- 
nio veikalą ’Uguni‘, sureng
tos kelios parodos — liau
dies dirbinių, meno ir kt. 

Visi parengimai 
kalbėjimą su Lietuvos gene- gausiai lankomi. Didžiąją 
raliniu konsulu dr. P. Dauž- j me koncerte publikos buvo 
vardžiu dėl įvykių Čekoslo-; apie 15.000.
vakijoje. Dr. Daužvardis! Kaip žinome, ir latviai 
pareiškė, kad tai yra 1940 šiemet mini savo nepriklau- 
metu sovietų agresijos Lie- somvbės paskelbimo 50 m. 
tuvoje. Latvijoje ir Estijoje, sukaktį.
pakartojimas, atliktas tuo! Kita didelė latvių šventė 
pačiu būdu, kurį sovietai vi-1 bus 1970 rn. Toronte. Čia

» * •

Chicago American rug
piūčio 21 d. paskelbė pasi

Automobilis, kuri iki šiol 
raudojo prez. Johnsonas, 
buvo pagamintas 1961 me
tais prez. Kenedžio įsaky
mu. Pradžioje jis neturėjo 
net kulkom atspariu langu, 

buvo: bet Kennedi nužudžius, jis 
buvo perdirbtas, uždėti šar
vai, įdėti kulkom atsparūs 
stiklai.

Glebavičiijs, Juozas, sū-! Jei palyginsime 1967 m.!
nūs Mykolo. t liepos mėn. ir šių metų lie- ’

„ ... „ ... pos mėn. kainas, tai štai kąJannsevicius, Feliksas, matimc: ,
Motiejaus sūnūs, is ramuc- r ■
kų km., Linkuvos vi., šiau- .T8<,a-.UZ *2-60, . n’okįtuJ 
liu aps., i JAV atvykęs 1910 P‘ct“s s,emet relk,a moket,i
-1914 metais. ! * J- ' r ,

Į Ką peniai galima buvo, 
Januševičius. Liudvikas, nupirkti valgomųjų dalykų!

Motiejaus sūnus, iš Pamuc- krautuvėj už $11.33, šiemet1 
kų km.. Linkuvos vi., šiau- mokama $11.67. 
lių aps., į JAY atvykęs 1910 šeimos išlaidos gydymo 
-1914 m.

Juknevičius, Antanas, — 
Vinco ir Elenos sūnus, iš A- 
lukėnų km.. Raguvos vi., 
Panevėžio aps.

reikalams pakilo nuo $137 
iki $145.

Jei pora batų tada atsiė
jo $12.54, tai šiemet ta su
ma pakilo iki $13.20.

Jei pernai už butą mokė-
Klimaitė. Magdalena, g. ta $H2.40, tai šiemet $115. 

1928 m., atvykusi į JAV;
1952 m., arba jos seserys— i Panašiai pakilo ir kitos 
Cicilia, Lili. Marytė, Petro- kainos.
nėlė, Ona. Jei žvilgterėsime, kas bu-

Kuizinas. Vytautas, gim. vo prieš 10 metu, tai pama-
1908 m., kilęs iš Tauragės.

Kuklis, Jonas, gim. 1915 
m. Marijampolėje. 1946 m. 
gyvenęs Vokietijoje, imigra
vęs į JAV.

tvsime. kad už tada $10 mo
kėtas prekes dabar tenka 
mokėti $12.15. Kitaip tarus, 
pabrango 20%, ir pusė to 
pabrangimo įvyko per pas
kutiniuosius 3 metus.

Smilga, Juozas, Jono sū- Tokie yra oficialūs duo- 
rus. gim. Gurainių km., Vai- menys. 
nuto vi.. Tauragės aps.. į 
JAV atvykęs 1910 m., turė
jo sūnų Joną ir dvi dukteris:* DIRVA IŠEIS DU KARTU
Marijoną ir Viktoriją.

Valeškienė- Zimkutė. Ga
lia, Kazimiero duktė, iš Lie
tuvos išvvkusi 1941-44 m., 
gyvenusi Chicagoje.

Višniauskienė - Mockutė, 
Agota, gyvenus New Yorke.

PER SAVAITĘ

VALST. LIAUDININKŲ 

SUVAŽIAVIMAS

Lietuvos Valstiečių Liau-sada vartoja savo imperia- tada įvyks ir latvių jaunimo , - vt
listiškiems interesams tėti- pasaulinis kongresas, ku- dininkų Sąjungos suvažia- 
kinti. 1 riam nebuvo leista susirink- vimas įvyks spalio 12-13

(E) ti Berlyne. I dienomis Chicagoje. 1

Tautininkų 3 kartus per 
savaitę leidžiama Dirva rug
sėjo 4 d. laidoje praneša, 
kad nuo rugsėjo 1 d. ji beis-1 
eis du kartu per savaitę, nes 
”esamos sąlygos verčia

Žiupsny?. Vladas, Niko- spaustis“.
demo sūnus, išvykęs iš Me- Ryšium su tuo įvyko pa- 
damrodės dvaro, 191o m. keitimų redakcijoje. Vyr. 
gyvenęs ( b vagoje. t redaktorius Jonas Čiuberkis;

pasitraukė iš redakcijos. Da-Į 
bar laikraštį redaguos vie
nas Vytautas Gedgaudas, 
kuris iki šiol dirbo redakci
joj kartu sU J. Čiūberkiu.

į Dirvos piniginius reikalus 
; veltui tvarkyti apsiėmė bu- 
; vęs ilgametis Dirvos leidėjas 

New York, N.Y. 10024. 1 Kazys S. Karpius.

Ieškomi arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti:

Consulate General of Li
thuania |

41 We«t 82nd Street

Broliai Pogrebinskiai susitiko New Yorke po 48 metu. 

Vienas ją gyveno Maskvoje, o antras New Yorke.

Gaeten Paris iš Montrealio bnvo įdėta svetima širdis. Jis 

pasveiko ir, grįžus namo, piausto kalakutą, kurį jam iš

kepė jo žmona.

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

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

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reika tinginusias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams laba: pigią TERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKČIDENTAL# APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
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 ;oe plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Allianee of America
307 West 30th Street. New York, N.Y. 10001
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

UŽČIAUPTOS LŪPOS
a■•.r

Užčiauptos lūpos — tai vieninteliai žodžiai, kuriais 
tėra Įmanoma apibūdinti Lietuvos žmonių nuotaikas Če- Į 
koslovakijos krizės dienomis.

Nė vienas žymesnis Lietuvos pareigūnas per visą tą 
laiką viešai neprasižiojo tarti kokiai nors savo nuomonei 
apie tą padėti. Nė vienas laikraštis nuo savęs nieko nepri
dėjo prie oficialių komunikatų iš Maskvos ir po porą pus
lapių kasdien užėmusių straipsnių, perimtų iš Maskvos 
Pravdos. Vien tik S. Bistrickas. vienas iš Tiesos redakto
rių, rugpiūčio 25 d. paskelbė savo pasirašytas "pastabas“, 
pavadintas "Vilkai ėriuko kailyje", kurios tačiau išėjo 
ne kas kita, kaip tik jau anksčiau iš I’ravdos persispaus
dintų Jurijaus Žukovo (Maskvos „Goebelso") revelia- 
cijų nuotrupos.

Apie invaziją iš laikraščių žmonės sužinojo rugsėjo 
22 d., tai yra. visą parą vėliau, negu ta žinia jau buvo, 
pasklidusi visam pasauly. (Be abejo, daug kas jau galėjo ; 
būti ir anksčiau apie tai išgirdę iš užsienio radijo, nors 
ir trukdomo).

Tiesa. "Lietuvos darbo žmonių nuomonė“ buvo pra-Į 
dėta skelbti iš greitomis sušauktų mitingų fabrikuose dar- i 
bo pertraukų metu. Tik tose nuomonėse nebuvo nieko ki-; 
ta, kaip tik parašai po „blanco“ čekiais: „pritarimas“! 
Maskvos kompanijos vadovybei, nepaisant, ką ji kada, 
bepadarytų... Pora nuotraukų iš tų susirinkimų, paskelbtų1 
laikraščiuose, akivaizdžiausiai rodo. kad tuos „pritari
mus“ i mitingus sušaukti darbininkai reiškė kietai su
čiauptomis lūpomis, sustingusiais veidais. Tos veidų iš
raiškos nuostabiai panašios Į čekų veidų išraiškas, mato
mas nuotraukose iš Prahos bei kitų Čekijos miestų, kuriose 
parodyta, kaip čekai sutinka rusų tankus. Vilniaus „Leli-

žemei sudrebėjus Irane, žuvo apie 20,000, daug daugiau 
sužeistą ir benamių.

10 knygų už $2
Demokratinio socializmo Į 

pradai, (S Kairio Įvadas),’ 
61 psl.. kaina 50 centų.

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

Vliko pirmininko sveikinimas 
P. L B. seimui

Sveikinu III PLB Seimo atstovus, atvykusius iš visų 
kontinentų i šią didingą lietuviško darbo demonstraciją.

Vilkas, kuris minės šiais metais savo 25-jĮ gimtadie
ni, 1949 m. birželio 14 d. paskelbė Lietuvių Chartą, pa

jos“ fabrike nufotografuota kalbėtoja ("pritarimo“ siū- saukė i gyvenimą PLB, kuii tos Chartos nuostatais veikia 
lytoja) atrodo, lyg būtų pne gėdos stulpo viešoje aikštėje *r vykdo joje užsibrėžtus uždavinius.
pririšta... Tos išraiškos, galbūt, teisingiausiai liudija lie- i
tuvių solidarumą su čekais šiomis dienomis. ; Laisvame pasauly yra daugiau kaip milionas lietuvis- .

(Elta) ' k°s kilmės žmonių. Jie turi per tūkstanti gydytojų, apie 
Į pusantro tūkstančio inžinierių ir architektų, apie 130 pa- 
> rapijų ir savo vyskupą ir keletą šimtų dvasiškių, per 3000 ’ 

MIRĖ DR. A. CUCĖNAS skaityti pranešimą apie bai- studentų kolegijose, didelį kiekį rašytojų, menininkų, dai-

Socuizmo teorija, (M.
Fišerio), 74 psl., kaina 25 ct.

Socialdemokratija ir ko- 
; munizmas (K. Kauskio), 47 
i psl., kaina 25 centai
i Ar buvo visuotinis tvanas,
i 64 psl., kaina 25 centai.

Materialistiškas istorijos
į supratimas. 80 psl., kaina
j 20 centų.
! Žemaitės raštai karės me
tu, 126 psl., kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl., 
i kaina 25 centai.

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

Socializmas ir religija, E.
J Vandervelde, 24 psl., kaina Į 
. 10 centų.

Atskirai sudėjus, jų kaina j 
' $3.05, bet visos kartu par- 
i duodamos už $2.

BUVO $4, DABAR l IK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

. Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar 
galite gauti už $2, iki šiol ji kaina , o $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:
KELEIVI S 

636 Broadvvay 

So. Boston. Mass. 02127

z.

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams!

Ką tik gavome:^
i Įsigykite ką tik gautas Į-' 
domias knygas:

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.Prisikėlimas, romanas, pa- i
rašė Alė Rūta, 205 psl. kai-1 LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto 

iaiS * * ' °’Į pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 psl.
! Čia Įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo 

Nužemintųjų generacija, j laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00 
S eski-j TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimųegzilio pasaulėjautos eski

zai. parašė Vytautas Kavo-' 
lis, 77 psl., kaina $2.

• tų paprotinę teisę.
Gydytoja Liucija Pašai- 

tienė praneša apie savo bro
lio mirti jo studijų draugam, 
ypač jos brolio mieliem bi
čiuliam gydytojui Domui 
Giedraičiui, Fratemita 
tiensis V.D.U.
dentų korporacijos nariam 
kurios Cucėnas buvo vienas 
steigėjų
jo
pažįstamiem  ̂ . žmonių,

Gvd. A. Cucėnas

(E)
■lininkų, žurnalistų, mokslininkų, profesorių ir gausią Varpas nr. 8, 206 psl., kai 
spaudą. Laisvo pasaulio lietuviai savo skaičiumi, savo kui- na ^.50. 
tūriniais turtais, savo politiška diferenciacija, savo kalba, 
savo didinga valstybine praeitimi sudaro galingą tautinį 
vienetą.

Mirė dar vienas atėjūnasI
( Vilniuje mirė Michailas 
Naumovas. Jis gimė, augo ir;

.. & ’ dirbo tolimoj Rusijoj. Į Lie-’ Mes tapome Sov. Rusijos priešais ne dėl to, kad bū-
įe uvių s u- tuVą atVyko tik ją rusams o-i tume pavojingi jų saugumui, bet todėl, kad norime išlai- 

kupavus, atvyko mokyti. į kyti tautini ir kultūrini individualumą ir politine nenri-

į ateiti"... Jie atkakliai nori padaryti banditais dešimtisgimė g-o^ėtu.
Rygoje 1912 m., baigė Ry*- " Vilniuje iis kuri laiką bu-i tūkstančių mūsų partizanų, žuvusių už gimtosios žemės 
gos lietuvių gimnaziją ir VQ vvkdomojo komiteto pir-i laisvę. Tačiau okupantų smurtinės užmačios negalėjo net

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

Asmenų, dievybių ir did
vyrių VARDYNAS, surinko 
Anis Rūkas, 89 psl.. kaina 
$3.00.

Kauno universiteto medici
nos fakultetą. Mirė po ilgos jjau pjano komisijos pirmi- 
įr sunkios ligos rugpiūčio 20 „-y • -fA 1 • 1 t • v • lilll .k Lt •dieną. Palaidota 
kapinėse.

Mažeikių

Dr. J. Jurginis Japonijoj

Rugpiūčio. 23 d. iš Vil-

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 VERGUOS IMPERIJA SO
VIETŲ RUSIJA, parašė Kipras Bielinis, 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergi} 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 KNYGA5! 

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broadvvay, So. Boston. Mass. 02127

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.

mininko pavaduotoju, vė-j per ilgus vergovės dešimtmečius palaužti mūsų ir kitų 
pagrobtų tautų dvasinio atsparumo. Tik nežymus gyven
tojų skaičius remia sovietiškai komunistinę diktatūrą. Ta
čiau Sov. Rusija neatsižvelgia Į tas daugmilioninių masių 
nuotaikas ir palaužia su neribotu smurtu pavergtų tautų 
pastangas išsilaisvinti. Paskutiniai Įvykiai Čekoslovakijo
je Įrodo, kad S. Sąjunga yra nusprendusi naudoti gink
luotą smurtą santykiuose su kitomis tautomis. Gėdinga 
Čekoslovakijos okupacija yra paskutinis Įspėjimas kitiems 
satelitams ir Vakarų Europai, kad ir jų saugumas nėra 
užtikrintas.

Kaip „savas“ žmogus, jis 
buvo išrinktas miesto tary
bos nariu ir partijos miesto 
komiteto nariu. Už ”šaunų 
darbą“ buvo apdovanotas

niaus i Tokio dalyvauti tarp- ordinais.
tautiniame etnografų ir ant- Išėjęs i pensiją, nevažia- 
ropologų kongrese išvyko vo i „matušką Rasėją“, bet 
dr. J. Jurginis. Numato ten pasiliko Vilniuje.

PRANCŪZIJA TURI 

BRANDUOLINĘ BOMBĄ ’

Rugpiūčio 24 d. Pietų Pa
či fike Prancūzija išsprogdi
no pirmąją 2 mil. tonų TNT 
branduolinę bombą, 100 
kartų stipresnę už numestą
ją Į Hirosimą.

šiuo metu toje srityje pir
mauja JAV, kurios pirmąją 
atominę bombą išsprogdino 
prieš 16 metų, ir Sovietų Są
junga. Toliau už Prancūzi
ją yra pažengusi Britanija

Mūsų žemėje kasdieną 
gimsta 324,000 žmonių. Iš 
jų kasdien dėl bado miršta 
10.000. dėl kitų priežasčių 
123,000, todėl kasdien pri
auga 190,000 žmonių.

♦ sjr ♦
Mėnulis nuo žeųnės yra 

240,000 mylių atstume, o 
nuo žemės iki Marso 34 mil. 
mylių.

• ♦ ♦

Diplomatas nesiruošia 
tam, ką nori pasakyti, bet il-

ir net Kinija, kuri branduo- nK>slasl lag 
linę bombą išsprogdino jau ty,etI- Talleyrand
1967 metais.

Mūsų, laisvėje gyvenančių, vienas iš pagrindinių už
davinių yra išsaugoti savo tautinę sąmonę. Tačiau lietu
vybė išliks gyva. jei ji bus mūsų tarpe socialinė realybė. 
Čia likiminis vaidmuo atitenka PLB. Vilkas linki jai gai
valingų laimėjimų lietuvybės išsaugojime. Kiekvienas lie
tuvis PLB globoj ir apsaugoj teskelbia drąsiai pasauliui: 
„Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt“. 
Vilkas rėmė. bendradarbiavo su PLB praeityje. Taip da
rys ir ateityje. Norėdami pasiekti mūsų didžius tikslus, 
sujunkime miliono laisvų lietuvių valią i vieningą, didin
gą Lietuvos valią. Tai padarius, išsilaisvins daug naujų 
galių. Jų branduolinei veržlai neatsispirs neokolonistiško 
imperializmo gimtinė ir tvirtovė Raudonoji Maskva. Su
junkime milioną laisvų lietuviškų širdžių tvinksnių i vie
nybę, Į vieningą dūžį. Jis bus toks galingas, kad pavergtos 
Lietuvos bažnyčių varpai pradės gausti prisikėlusios Lie
tuvos laisvės simfoniją.

' Į darbą tautinei vienybei išlaikyti,

Į kovą tėvynei laisvę laimėti!

GERA PROGA

Žymiai papiginta kaina 
galite Įsigyti Įdomius prel. 
J. K. Končiaus atsiminimus 
iš Balfo veiklos. Knyga tin
ka ir dovanoms, gražiai iš
leista, daug paveikslų, 404 
psl., kietais viršeliais kaina 
$4 (buvo S6). minkštais $3 
(buvo $5).

PIGI, BET VERTINGA 
DOVANA

Tai H. Tautvaišienė* iš
gyvenimų vergu stovykloje 
Sibire aprašymas anglų kal
ba „The Cemetery of Na- 
tions in the Siberian Tund

ra“, 112 psl., kaina $1.75.
į

Lietuvių kalba ta knyga 
jau išparduota. Ji labai tin
ka dovanoti kitataučiams.

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS -

Nepriklauso: ta

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

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

Adresas:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

KAS MINUTĖ 7 SUNKŪS 
NUSIKALTIMAI į

Įvairūs nusikaltimai taip, 
smarkiai didėja, kad kelia 
visiems didelio rūpesčio. Po
licijos žiniomis. 1967 metais 
buvo septyni sunkūs nusi- 

Į kaitimai kas minutę, vienas 
smurtas kas minutę, trys iš- 
prievartąvynai kasl9 mini- 

i čių, viena žmogžudystė kas 
• 43 minutės, vienas pasikėsi
nimas kas 2 minutės, vienas j 
apiplėšimas kas 2 su pusei 
minučių, vienas automobilis1 
pavogtas kas 43 sekundės, 
viena vagystė kas 20 sekun
džių.

Žmogus veržiasi į vandens 
gelmes

Mūsų žemelė vis tirščiau 
apgyvenama. Tas verčia 
žmogų savo dėmėsi nukreip- Gerbiamieji, 
ti į vandenj, kur kadaise •'% ‘ 'j
prasidėjo gyvybė.

Žemės planetos 70'i už
ima vanduo. Iki šiol i tas

LAIŠKAS REDAKCIJAI

sį ma-Prašau i 
o laišką. >

v : '
ŠĮ laišką rašau, norėda

mas pabrėžti, kad Hamilto-';
vandens platybes tebuvo no klebono prel. J. Tada- 
mažai kreipiama dėmesio, rausko ir choro ginče lai-! 
Vienas mokslininkas teisin-' kausi visiškai neutraliai. Ne-! 

. . . . . . gai pasakė, kad mes iau be- su nei už baltus, kurie chore Į
Aplamai tarus, sunkus nu- žinome kain nėr 7 die Pasiliko giedoti, nei už juo-l ‘ i ^li ir S U kai,?pakrikštijo pila-

1966 In, o pe’r iių metų pi“ Į? tU°š' * chOr°'
žinome, kas atsitiko su po- Rašau tik tam, kad būtų pa- 
vandeniniais laivais Tresher tlkslinta ir smulkiai apibū- 
ir Scorpion. nors jie turi bū- dinta- kaiP neprotingai ir 

Palyginę 1960 ir 1967 me- ti vos kelių mylių gilumenes^žil}i!?Sai dėl kaikurių 
tų nusikaltimų skaičių, pa- nuo plaukiančių laivų. i asmeninių Įsikarščiavimų,

mąji ketvirti tas 
pašoko iki 17.

procentas

matysime, kad per 8 metus! panaudodama savo autori-
i nusikaltimų padidėjo 89'7, i Vandens platybes reikia Iškišo visa eilė organi-į 

o gyventojų skaičius tik’ skini i dvi sritis: vadinamą nacijų ir tuo būdu ginčą dari 
pakraščio slenksti, kuris tę-;labiau paaštrino iki aukš-į 
siasi pagal sausumos pa-l čiausl° laipsnio — biaurausj 
kraščius, ir tolimesnes gel-i šmeižto ir net grasinimų pn-,

Kiekvienam kyla mintis: 
i kas bus dar po 10 metų. jei
nusikaltimai vis taip didės? ; mes- Pirmosios srities plotas 
Yra ko susirūpinti. i lygus Afrikos plotui (apiei

12 mil. kv. mylių i. Jo gylis 
nuo kelių dešimčių iki 2.000 
pėdų. Toliau prasideda neiš- 

; tirtos gilumos, kūnas pa- 
‘ siekti tegalima specialiais i- 

Se- tis: čia kalnams iškilti iš jū-» rengimais, kuriuos moksli-

> mušti.
Tėvynės Žiburių ir NeprJ 

Lietuvos nr. 14 buvo iš-j 
spausdintas net 14 organiza
cijų pareiškimas.

susiformuoti ir nuolat kilno.
— Koman, Maik, žadėjai rėdami Į jo pažangą. Se- 

man pasakyt, kaip atsirado niausiąs amžius yra vadina- ros dugno, o čia jūrai kai- ninkas Picai vadina batiska- 
ant svieto žmonių pakaleni- mas Akmens amžiumi. Jis nus apsemti.. Atsižvelgiant fais, mezoskafais. 
ja; nu. tai ir pasakyk, ką ta- taip vadinamas dėl to, kad j tas permainas, geologai su-1
vo galvelė apie tai žino. akmuo buvo svarbiausia me- skirstė žemės istoriją į ke- Lockheed bendrovė pa-

— Aš. tėve, galiu tik pa- džiaga, iš kurios jis pasida- tunas didžiausias eras arba; statė Deep Star. kuris gali
sakyt, kaip ŠĮ klausimą aiš- rydavo sau Įrankių ir gink- amžius. Seniausiąją erą jie; nusileisti i vandeni 4,000
kiną archeologijos mokslas, lų. Po to sekė Bronzos am- pavadino archeozoine. Jų pėdų, o North American

— Aš tokio mokslo dar-žius, kada žmogus pradėjo apskaičiavimu, ji tęsėsi apie bendrovė turi pastačiusi Be-
negirdėjau, Maiki. Ar tik'vartoti jau minkštus meta- bilioną ir 335 milionus me-, aver-4. Karo Įstaigos ruošia
nemeluoji? lūs. Trečia pakopa buvo jau tų. Šitoj eroj atsirado jau; tokį laivą, kuris galėtų nusi

— Šis mokslas, tėve. tyri
nėja ir aiškina žmogaus pra
eities gyvenimo ir darbų j ti, kada kuris amžius prasi- 
pėdsakus. Daug tokių lieka-J dėjo ir kaip ilgai tęsėsi., nes 
nų aptinkama, kasinėjant 1 ne visos žmogaus rasės ly- 
senas kapines, valant grio-i giai progresavo. Pavyzdžiui, 
vius. kasant kanalus ir taip! kai Kolumbas aptiko Ame- 
toliau. Tokie tyrinėjimai! riką, čiabuviai tebegyveno 
prasidėjo jau prieš kelis | dar akmens amžių. Afrikoje 

ir šiandien dar yra tautelių 
tokioj būklėj. Australijos 
laukiniai nemoka dar nei

Geležies amžius. Tačiau pirmoji gyvybė, pradėjo ža-Į leisti net 20.000 pėdų. 
sunku būtų tiksliai pasaky-

Jų tarpe yra LB Hamilto-; 
no apylinkės valdybos var-! 
du pasirašęs pinu. J. Krišto
laitis, kuris pirmininku jaU 
nebebuvo, pirmininko pa-! 
reigas ėjo A. Juozapaitis.

I
Yra pasirašęs ir Tautos' 

Fondo pirm. K. Mileris, o 
valdybos nario F. Rimkai^ 
žodžiais, valdyba buvo nuti-; 
rusi Į minėtą ginčą nesikiš
ti. bet pirmininkas daugu-! 
mos nutarimui nepakluso, j

Šaulių Sąjungos Mindau
go kuopos pirm. Patamsis , 
pasirašė neatsiklausęs vai-!" 

, dybos, dėl to narių tarpe ki- 
1 lo protestų. Pasirašiusios

Diane Podkova su savo vyru Schoenith iš Detroito. Jų 
vedybos įvyko rugsėjo 7 d. Diane sutuoktuvių metu buvo 
užhipnotizuota, nes ji turi didelį palinkimų verkti.

šimtmečius. ir aš stebiuosi, 
kad tėvas dar nieko apie 
tai negirdėjai.

— Nu, tai išvirozyk, ką 
tie tyrinėjimai parodė?

— Svarbiausia paslaptis, 
tėve, buvo atskleista 18-ta- 
me šimtmetyje Italijoj, kai 
buvo atkasti Herkulano ir 
Pompėjos miestai.

— O kas buvo juos užka
sęs?

— Juos buvo užbėręs Ve
zuvijaus vulkanas 79-tais 
metais po Kristaus gimimo. 
Atkastas tų laikų teatras, 
bronzinės figūros, vaizdiniai 
žmonių biustai, sienvaiz- 
džiai, mozaikos rūmų grin
dys. prirašyto papiruso riti
niai ir daug kitu dalvku, ku- 
rie parodė, kiek tada buvo 
jau pakilus romėnų kultūra. 
Bet nebuvo dar automobi- 
?ių, nebuvo lėktuvų, nebuvo 
elektros, nebuvo ir garo jėga 
varomų mašinų, kokių mes 
turime šiandien. Nuo to lai
ko, kai Herkulanas su Pom
pėja buvo palaidoti po vul
kano lava. praėjo vos tik 
apie 2090 metų. ir matai, 
koks milžiniškas skirtumas 
žmogaus pažangoje!

— Nu. tai kas?
— Tai yra labai svarbu, 

tėve. Jeigu toks didelis pro
gresas žmogaus gyvenime 
matyti dviejų tūkstančių me
tų laikotarpyje, tai kas ga
lėjo būti prieš milioną metų 
ir dar anksčiau?

— Ar tai tu rokuoji, kad 
anksčiau buvo prasčiau?

liuoti augmenija ir būta jau
kieta-lukščių gyvių, kaip kra-į Tokio laivo statyba labai 
bai, vėžiai ir kitokie. Jų pėd-1 sunki. Tolimoj vandens gi- 
sakų randama uolose suak-i lumoj yra labai didelis spau- 
menėjusiu. i dimas. Ten nęt plienas ne-

— O kur tada gyveno1' begali spaudimo atlaikyti,
žmogus? į Stipresnis yra stiklas. Stikli-

— Žmogaus dar nebuvo, ! niai rutuliai kelių colių sto- 
tėve. Bet po šios eros prasi-> rio gali išlaikyti 400,000 pė-J organizacijos puolė tuos, ku- 
dėjo antra gadynė, kurią ge-Į dų spaudimą kvadratiniam rie laikraščiuose rašė apie
ologai vadina paleozoinė. Ji 

akmens vartoti. kengūras Į tęsėsi apie 345 milonus me
tų. Jai baigiantis, atsirado 
jau žuvų ir visokių šliužų.
Bet žmogaus vis dar nebe
buvo.

— Tai kada jis atsirado? 
— Dar negreitai, tėve. Po

medžioja ilgomis medinė
mis ietimis.

— Veidiminut, Maik, ne
kalbėk man, kaip laukiniai 
medžioja kengūras, ale išvi
rozyk streit. kaip ir kada at
sirado pinnas žmogus ant 
svieto.

— Turėk daugiau kantry
bės. tėve. Visų pirma turim 
žinoti, kad žmogus neatva
žiavo i ŠĮ pasauli automobi- 
lium. Jis turėjo dar išmok
ti akmeni vartoti. O jeigu’ 
eisime jo pėdomis dar toliau 
i praeiti, tai pamatysime, 
jog buvo laikai, kada jis ir 
to nemokėjo, kaip Australi
jos laukiniai. Dar toliau pa
matysime. kad ir jo išvaiz
da buvo kitokia, negu šian
dien. Pagaliau pasieksime 
toki mūsų planetos laikotar
pi, kada žmogaus visai ne
buvo. Čia jau reikia naudo
tis geologijos žiniomis, teve. 
Taigi turėk kantrybės.

— O kas ta geologija?
— Tai yra mokslas, tėve. 

kuris studijuoja ir aiškina.

coliui. choro ginčą su parapijos
klebonu. Taip pat puolė ir 

Ir ko, sakysite, tie žmonės laikraščiu redaktorius dėlZ « • t
veržiasi i tas vandens gel to, kad jie tuos straipsnius 

spausdino.

Iš organizacijų, pasira-! 
šiušių minėtą pareiškimą, 
viešai savo parašą atšaukė 

arba reikalingų dalykų, kurių iš-j Veteranų Ramovė. Ramovė-

mes?

Visų pirma jie ten ieško 
alyvos, rūdų. mineralų. Šian- 

antros gadynės sekė trečioji, dien žinoma, kad tų taip
vadinama mesozoinė 
didžiųjų roplių era. Ji truko 
117 milionų metų. Šiuo laik
mečiu atsirado jau ir paukš
čiai. Yra spėjama, kad šitos 
eros pabaigoje pasirodė jau j kraščių. Jeigu jos yra van- 
ir žmogus. Ketvirtojoj arba denynu pakraščiuose, tai ne

abejotinai turi būti ir toli
mesnėse gelmėse. Bet tos gi
lumos dai-neištirtos, ir neži-! 
nome tikrai ir tiksliai, kasj 
po jomis slepiasi.

tekliai žemėje smarkiai ma-Į nas K. M. Šarūnas tarp kit- 
žėja. daug guli po vandeniu.; ko rašo:
Juk jau ir šiandien kaikas a- 
lyvą pumpuoja iš jūros pa

senozoinėj eroj susiformavo 
jau visas gyvybės vaizdas, 
kuris pasiliko be didelių per
mainų iki šios dienos.

— Bet iš kur tu žinai, kad 
taip buvo? Kas tau sakė. 
Juk prieš milionus metų ra
šyt niekas nemokėjo ir jokių 
knygų nėra. Nėra nei dainų 
apie tuos laikus. Pasakyk, iš 
kur tu viską žinai?

— Tiesa, tėve, neturim iš 
i tų laikų jokio liudininko, nė
ra parašytų knygų, nemini 
apie tuo? laikus jokia daina, 
jokia didvyrių pasaka. Bet

Be to, ten norima Įrengti 
retų rūšių žuvų augyklas. 
Ten juk yra daug vadinamo
jo planktono - mažu. gyvių, 
kuriais žuvys maitinasi. Jei, 
be to. ten ta maistą žuvims 
dirbtinai galima būtų page
rinti, tai tikimasi žuvų augi
nimo bizni labai pakelti.

"’Ramovėnas A. Lukoše-; 
vičius Ramovės vardu netu
rėjo teisės pasirašyti. Kas 
tos košės privirė, tas tegul 
ir suvalgo, o mes savo 
"šaukštais“ neljskime“.

Be Ramovės, parašą at
šaukė ir Medžiotojų-žuklau- 
tojų klubas.

kaip yra sudarytas mūsų že-į kur tyli apšviestų žmonių
mės rutulys ir kaip keitėsiužrašai. kur tyli padavimai 
jo paviršius. ar legendos, tenai mums kal-

— Malki, aš ilgiau už ta- ba akmenys,
ve po šia žeme vaikščioju, 
bet nemačiau dar jokių per- tu girdėjai, kad akmenys 
mainų. kalbėtų?

— Nebūk juokdarys, te- — Taip, tėve, akmenys 
ve. Žemės permainos vyksta kalba. Jei busime gyvi ir

Hamiltoniečių nuomone, 
ginčas yra parapijinis, kitos 
organizacijos neturėjo i ji 
įsivelti.

Kas iš to išėjo? Tik meš
kos patarnavimas. Ginčas 
aprimo, bet nepasibaigė.Aišku, prieš pradedant i 

vairius biznius ar povande
ninę pramonę. reikia atlikti Choristai (juodieji) Neprkl.
da’’ dau£ tyyimų. Tam. iei- Lietuvos nn jg visuomenei 

— Nebūk balamūtas! Kuri kalui statom ir minėti lai-'•
‘ vai, kurie galėtų nusileisti flavė platų ir rimtą paaiški-

Į dideles gilumas, kuriu žmo- njmą. Baltųjų su klebonu 
gus iki šiol nėra pasiekęs, n ‘
todėl nežino, kas ten pačiam piel-Tadai ausku paaiskim-

milionais metų, ir jas gali sveiki, aš jų kalbą tėvui pa-> dugne yra ii kokiu pastan- mo visuomenė dar tebelau
Daug prasčiau, teve. Ar-Į matyti tik geologas, tyrinę- aisk.nsiu gų ir priemonių reikia, tiem

t cheologai dalija žmogaus1, damas Įvairius žemes sluok- —Olrait, Maik, aš lauk-, povandeniniam turtam i pa 
1 gyvenimą Į amžius, atsižiū-'snius, kiek laiko reikia jiems į siu, _ _ ____ įvirsiu išl’.'i;

kia,

K. Lukoševičius

Atrodo, kad tas Meksikos studentas, riaušių daly vis, ne
kaip jaučiasi, patekęs į policijos rankas.

VEIKSNIŲ SUDARYTAS JUNGTINIS FINAN
SŲ KOMITETAS LAISVĖS KOVOS METAIS

TURI SURINKTI $100,000.

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

Jau surinkta 20%, dar reikia $80,000.
Lietuva yra visų. todėl ir aukoti turi visi. Tūks- 
tantinukai reti paukščiai, todėl kas gyvas —bū
kim dešimtinukais — kiekvienas aukokime 
bent po 10.00 dolerių.
Aukas telkime per J. Finansų Komitetą ar Liet. 
Bendiuomenės apylinkes. Kur jų nėra — per 
kitas organizacijas ar siųskime tiesiai J. Finansų 
komitetui:

United Lithuanian Finance Committee 

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

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

JUNGTINIS FINANSŲ KOMITETAS

Keleivio 1969 metų

Kalendorius
jau baigiamas spausdinti

Kaina $1-00
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MOTERŲ SKYRIUS
PULGIS ANDRIUŠIS

SužemaitukuperEuropą
(Tęsinys)

Pasikinkėm prie muitinės ir. uniformuotiems parei
gūnams palinkėjus gero vėjo, pagaliau gražiu plentu 
išklapsėjom Karaliaučiaus pusėn, žemaitukas pasirodė 
kaip patikimas, romus arklys, nuotaika pasitaisė. Tačiau 
Rytpiūsių sostinėje užgriuvo nauja bėda. Lietuvos kon
sulate mums sausai pareiškė, jog? mes negausim jokio 
leidimo važiuoti per lenku koridorių, uždraudė mums eiti 
pas Lenkijos konsulą. O uždaru traukiniu labai brangiai 
kaštuos ir dar nežinia, ar visai priims geležinkeliai tokią 
keistą gurguolę. Grįžti atgal?

Buvom apsistoję pas turtingą Karaliaučiaus pirklį, 
šisai surado prekinį laivą, kuris apsiėmė mus nuplukdyti 
jūromis iki Štetino ir tenai išmesti sausumom Dideli teat
rai vyko Karaliaučiaus uosto krantinėje, kai žemaitukas 
visomis jėgomis spyrėsi vedamas tilteliu i denį. kandžio
josi, spardėsi, žvengė lyg skerdžiamas. Susirinko didžiulė 
minia krovikų, jūrininkų, žioplių, net atsirado gyvulių 
globos policija, o kaimiškas arkliukas nė iš vietos! Kažkas 
patarė kapitonui atkaklųjį žemaituką apraišioti virvėmsi 
ir jėga užtempti viršun. Jūrininkai ir publika nešte jį už
nešė ant denio ir čia jvietino specialiai sumeistruotan 
tvartan. Gailestingi uosto darbininkai iš krantinės užme
tė laivan keletą maišelių avižų ir akselio, "kad arkliukas 
nesirgtų jūros liga“.

Ir po to be jokių kliaudžių perriedėjom visą Vokieti
ją. Čekoslovakiją ir Austriją iki Vienos, iš ten toliau jau 
nebepajudėjom. nes mūsų vežimas visai netiko kelionei 
per Alpes: aukštyn kylant, žemaitukas pakimba ore. o 
leidžiantis staigion pakalnėn jis viso gurguolės svorio 
spaudžiamas prie žemės, o. be to, neturėjome jokių stab
džių, jų vietoj naudodamies pagaliu tarp ratų stipinų.

Pasiekę Vienos priemiesčius, apsinakvojom kaimiš
kame viešbutyje (visą laiką miegodami vežime), anksti 
rytą kieme kyla triukšmas, prisirinko jaunuolių su trum
pom odinėm kelnėm, perpetėmis. Ir, pasirodė, to triukšmo 
centras buvome mes, tie trumpakelniai sukosi aplink mū
sų bėdą. šėrė ir girdė mūsų žemaituką, kilnojo plėškes, 
tikrino ratus. Po to pasikinkė arkliuką, keletas įsėdo drau
ge su mumis vežiman ir, patys paėmę vadeles į savo ran
kas, išvairavo gatvėn.. Jie šnekėjo tokia nesuprantama 
vieniečių liaudies tarme, jog mes net nesusigaudėm. kodėl 
mes dabar prievarta kažkur vežami. Antra vertus, iš pa
žiūros tie jaunuoliai neatrodė didmiesčio chuliganai, turė
jo ant rankovių kažkokius raiščius, be to. atsiskaitė su 
viešbučio savininku, kuo jam buvom skolingi už nakvynę.

Gloria Graves iš (oncord. Cal„ eina iš teismo su 10 našlaičių, kuriuos teismas jai pripažino. Tų 
vaikų tėvai žuvo eismo nelaimėje. Ji yra jiems te ta, tėvo sesuo.

Teisės patarimai

SS

I. A. Krylovas

ASILAS IR LAKŠTINGALA

Asilas lakštingalą pamatė 
Ir sako jai: "Klausyk, kūmute!
Tu, kalbama, lakštuotis esi pratus!
Labai norėčiau liudininku būti.
Nuspręsti pats, išgirdęs tavąjį suokimą,
Ar iš tiesų galėjimas taip vertas nustebimo?“

Tuoj pat lakštingala jam savo meną pavaizdavo: 
Visaip ji pokštelėjo, pašvilpavo,

Net tūkstančiais garsų, gaidas pratęsdavo, čiulbėjo; 
Švelniai nusilpdama lakštavo,

Ir ilgesinga birbyne net toliuose aidėjo,
Tai strėlėmis smulkiom giraitėje pokštavo.

Visi klausėsi tada
Tos giesmininkės mylimos Auroros;

Nurimo vėjužėliai, nutilo paukščių chorai,
Galvijų prigulė banda.

Vos bekvėpuodamas piemuo grožėjos,
Tik kaikada

Lakštutės beklausydamas, linksmom akim piemenę 
glamonėjo.

t p sau 
t- friMi < i

Advokatė M. Sveikauskienė sutiko atsa
kyti | Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir lt- 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laižke reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog š»'*o

Trumpinant istoriją, mus nuvežė į didžiulį duono 
fabriką, švariai jvietino žemaituką į puikius tvartus, liepė J 
juo visai nesirūpinti, būsiąs visą laiką pašertas bei pagir- j 
dytas. Po to mus tramvajum nuvežė j tikrą jaunų žmonių Į 
skruzdėlyną — tarptautinės socialistinės jaunuomenės 
sąskrydžio vyriausią organizacini biurą. Visos Vienos 
gatvės buvo pražydę raudonomis vėliavomis vėliavėlėmis. 
Čia mums davė užkąsti, pripylė pilnus kišenius nemokamų 
bilietų i visokiausius parengimus, netgi tramvajais dykai 
važinėti! Ant rytojaus viskas paaiškėjo, išėjus iš spaudos 
dienraščiui ”Wiener -Arbeiter Zeitung“. Pirmame pusla
pyje, nesigailint vietos ir dažų, mūsų gurguolės nuotrauka. 
Skaitant aprašymus, net plaukai pasišiaušė: girdi, du jau
nuoliai vienminčiai iš Lietuvos, nepaisydami tirono Volde
maro persekiojimų ir draudimų, arkliu atkeliavo dalyvau
ti jaunimo solidarumo šventėje ir t.t. Straipsnis baigia
mas: Sveiki atkeliavę, draugai, į raudonąją Vieną!

Besilankant į nemokamus operos ir dramos spektak
lius. iš paskos sekiojo grėsmės šmėkla: o jeigu tas laikraš
tis pateks Voldemarui j rankas

Š. Zelmanavičius buvo tikras Vilniaus geto produk
tas. apie gamtą visiškai nieko nenusimanė. Gražiom vasa
ros dienom bevažiuojant guminiais ratlankiais lygiu plen
tu, dažnai abudu užsnūsdavom, mus netrukus betgi paža
dindavo didelis sutrenkimas, mat, žemaitukas, per petį at
sigręžęs ir pastebėjęs šeimininkus įmigus, tuojau sukdavo 
iš kelio ir per ravą šokdavo į avižų dirvas.

Kompanijonas, nesupratęs arklio psichologijos, klau
sia mane:

— Sakyk, kodėl jam negera žolė paplentėj, būtinai 
turi šokti per ravą?

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

Klausimas pasiliko jo du broliai, bet iš
f jų jis neturėjo žinių nuo pat

Neseniai mirė mūsų dėdė antrojo pasaulinio karo lai- 
ir sponsorius. Jis paliko tęs- kų. Mes sugyvenome su dė- 
tamentą. Pagal tą testamen- de ypatingai gerai, juk jis 
tą mums buvo palikti jo na- mus ir atvežė, ir pirmą para
mai ir jo "bonds“ Namai ir mą mums suteikė. Testą- 
"bonds“ buvo jo vieno var- mentas buvo advokato su- 
du. Jis buvo našlys ir netu- rašytas. Taigi nebuvo nami- 
rėjo savo vaikų. Lietuvoj i niu būdu sudarytas. Be na- 

I mų ir "bonds“, dėdė dar tu- 
kiek pinigų banke, ir 

testamente buvo nurodyta, 
kad tai, kas lieka, būtų ati
duodama jo draugui, su ku
riuo bendravo viri 50 metų.

Dėdė mirę. mes jį palai
dojome ir. kadangi jo sura
šytas testamentas buvo pas 
mus paliktas, mes tuoj nu
nešėme jį pas tą advokatą, 
kuris jį buvo surašęs. Iš kar
to advokatas peržiūrėjo tes
tamentą ir sakė. kad viskas 
tvarkoje, jis tuoj imsis prie
monių tam testamentui pa
tvirtinti, bet kitą dieną tas 
advokatas mums skambina 
ir prašo pas ji užeiti.

Tą patį vakarą mudu su 
žmona ir ruėiome pas jį. 
Jis mūsų vėl klausia: kokia 
mūsų pavardė ir vardai, ir 
mes jam vėl pasakome. Jis 
išima testamentą ir vėl jį 
žiūri, paskui klausia manęs, 
ar aš tą testamentą tikrai 
buvau pasirašęs; sakau, 
taip, žinoma, tai mano para
šas. Tada jis linguoja galvą 
ir sako: prastai. Namai jums 
neliks, viskas liks senam 
draugui: jūs neturėjote tei
sės pasirašyti testamentą. 
Dabar jau, girdi, pervėlu.

Mes buvome kaip perkū
no pritrenkti. Kokia čia ne
sąmonė! Kodėl jis. tas ad
vokatas. nepasakė dėdei, 
kad as neturiu teisės pasira-

=—= j rėjo

Tėvų niekas neatstos
Į

Šis straipsnis paimtas iš šilumos, kurios niekas kitas
; Lietuvoje leidžiamo laikraš- neSali duotb re^kia to ^liau- 
čio. Jis rodo, kad ir ten tė- s!? žmogiško jausmo, kuris 

, . . nsa tėvus ir vaikus ir kūno
. \ams kyla tie patys klausi- njekas nega]į pakeisti. Gerai 
j mai, kaip ir čia. Pastebėsi- žinoma, jog pirmieji įspū- 

me. kad J. Laužikas yra ne- džiai būna patys stipriausi 
priklausomoje Lietuvoje iš- ir patvariausi, kad vaikystės
ėjęs aukštuosius mokslus ir pergyvenimai giliausiai |S1-

pedagoginėj srity darbavę- sk vei bia į žmogaus jausmus
• t- . ta i- • .. . ir sąmonę, ištikimai lydėda-sis Vyt. Didz. universitete . * *’. • < T

• i. i n i — • mi Per V1S3 gyvenimą.. Ir >u prof. \ abalu-Gudaiciu ir jeigu vaikystėje nepajunta
dr. Lazersonu.

Keleivio red.

Dainė užbaigė. Asilas, nuleidęs kaktą, žvilgsniu niūriu 
— "Puiku“, pasako: ’’ir nemeluojant tenka pasakyti, įvo. Taip pat blogėja drau 
Jog galima be nuobodžio tave klausyti;

Tik gaila, kad nesi tu 
Pažįstama su mūs gaidžiu;
Labiau dar tu patobulėtum,
Jei pasilavinti pas jį galėtum.“

ma motiniško švelnumo, jei 
gu nustelbiami tauriausi 
meilės jausmai, tai tat vai- 

— Turime vieną sūnų. ku- kui Sali turėti ir neigiamos 
ris baigė tris klases. Abu tė- ftekos.
vai dirbame. Ikimokykli- Tai. žinoma, nereiškia, 
niais metais sūnus daugiau- kad negalima pasitelkti mo
sią būdavo su močiute. Taip čiutės ar vaikų lopšelio bei 
pat ir pirmoje-antroje klasė- darželio paramos, 
je atėjusį iš mokyklos, kol! Galima ir kaliais būtina, 
mes grįždavome iš darbo, į Bet reikia neužmiršti, jog 
pi įžiūrėdavo močiutė. Tre-rtėvų vaidmens niekas pilnu- 
čioje klasėje leidome į pra- tinai pakeisti negali ir gali 
ilgintos dienos grupę, tačiau juos pavaduoti tik iš dalies, 
dažnai ateidavo nuvargęs. į jr visai neteisinga, kad 
ėmė smukti pažangumas, o tėvai turi būti su vaikais iš- 
namuose mokytis nenorėda-!. tisą dieną. Yra šeimų, kur

_ . j tėvai negali daug laiko pra-
me, elgesys. Ketvirtoje kia- keisti šeimoje, bet jie turi 
sėje bus didesnė mokymosi
programa, ar 
sisakyti tarnvbo 
padėti sūnui?

A. Burbienė
timi, nepaveikia jų. Prieš iš
spręsdami pagrindinį klau-

mes norime tą advokata pa
traukti teisman ir iš io išrei-

Išgirdusi sprendimą tokį, lakštingala tupejtis 
Tik purptelėjo — į tolimus kraštus nuskrido vėjais. — Gerai, kad tokį klausi

mą keliate, matyt, rūpinatės 
sūnaus ateitimi.

Jeigu susirgus vaikui ar 
susilpnėjus jo sveikatai, 
griebiamasi vaistų, chirurgi
nio peilio ar kitu priemonių, 
tai, pastebėjus blogėjantį el
gesį. dažnai laukiama, kar
tais netgi nežinant ko —gal 
pasitaisymo, gal dar dides
nio smukimo.

I^abai vienašališkas požiū- 
kai manoma, jog tėvų 

svarbiausia pareiga rūpintis 
tik vaikų sveikata bei mate-

m - i x x- i - - , .Irialine gerove. Tuo vaduo-
Taip pat eme kvatotis kaip is pamišėlio, kai rudeni, jantis mažus vaikus tėvai 

grįžtant namo, pirmą kartą nuėjau į pakelės bulbieną ir į ramia sažine pa]jeka močiu- 
ėmiau knisti iš žemės vakarienę: jis buvo įsitikinęs, jog, tės ar kokios svetimos mo- 
bulvės auga viršum žemės. Taip pat pirmą kartą sužinojo, i terš žinioje, o šiek tiek paū- 
kaip atnodb^žuolas. liepa, berža9, — sugulę pietų poilsio i gė jusius rūpinasi atiduoti j* 
Bohemijos miškuose studijuodavom botaniką. lopšeli arba darželį, paskiau

— į mokyklą. Atrodo, vai- 
Džiaugėsi grįždamas, kad dabar galės gerai piešti kas prižiūrimas, auklėjamas 

dekoracijas. O man tos kelionės įspūdžiai buvo dėkinga nagal mokslo reikalavimus, 
medžiaga kaip pradedančiam žurnalistui: J. Petrėnas-Ta-1 Ta’P vra: vaikas auga, i- 
iulis atidarė savo leidinių duris, nuotykius aprašiau šeri- ?yja z,nn?’ Paz’sta PaRay 1 
jomis. Atsimenu, net toks žumalizmo žvaigždė A. Gricius- ir°. JJ 
Pivosa pagyrė vieną sakini : Palyčiais grįžom per pievas, kaHngu igūdžiu.„ Kogi.ro- 
krėsdami rasą“... Kaip tad svarbu, pirmuosius žingsnius dos dauędau bereikia? Pa
žengiant !

• ♦ ♦

Apsaugok, Viešpatie, ir mus nuo panašių teisėjų.

Vertė Stasys Pilka

— Argi nematai, kad ten avižos? — sakau.
— Eik, eik, jau ir vėl nori pasityčiot iš manęs!—pyks-' 

ta jis ir aiškina, kad avižos tai yra avižos, kaip jas perkam Į J 
iš malūnininkų, o čia tik žolė, kaip ir kitos žolės!

simą — atsisakyti tarnybos kalauti tiek. kiek mūsų bus 
ir paskirti daugiau laiko nustota. Ar galime tain pa
auklėjimui — pirmiausia 
bandykite atostogų bei po
ilsio dienų metu artimiau 
bendrauti su sūnumi ir įsiti
kinti. ar turite raktą į jo šir
dį. ar galite būti jam trokš
tamu šaltiniu. Jei atsakymas; kaip svarbūs vaiko proti- 
teigiamas. gal santykiams i niam ir moraliniam vvsty- 
atkurti užtektų šių dienų.! muisi vaikvstės metai ir nuo

daryti? Ar reikia tuoj pasi- 

(Nukelta j 7-tą psl)

gai užtektų, ėmus daugiau 
bendrauti su mokykla ir su
tartinai rūpintis vaiko mo- 
kvmu ir auklėjimu. Laisvo- 
laikiu būnant kartu su vai
kais, daug k« galima patai-

latiniai rvšiai su tėvais ir ki
tais artimaisiais. Niekada 
nereikia skubėti vaikus ati
duoti i vaikų lopšelius ar 
darželius arba i svetimii 
globą. Kuo ilgiau motina

syti. Kita vertus, kai nuošir-j bus su savo vaiku, tuo giles- 
-I" įdiegs žmogiškumo 
jausmus. Ten, kur leidžia

dūs santykiai tarp tėvų ir niUs
vaikų nesusidaro arba kai 
jie tam tikfu metu nutrūks
ta, dar nfereiškia, jog belie

materialinės salvgos. motina 
neturėtų skubėti grižti i dar

ką jū pinais ' Vijen materiali-. bą. Juo daugiau motina, tė 
ftiais vaiko reikalais, palie-Į vas iš nat mažens bendraus 
kant psichini vystymąsi bei su vaikais, tuo morališkai 
moralini auklėjimą saviei-! tauresnė augs jaunoji kar- 
gai arba visuomeninėms or-, Įa Laisvas nuo darbo ir vi- 
ganizacijoms bei įstaigoms, jąjomeniniu pareigu valan- 
Vadinasi. Jūsų rūpestis sū-į dos jr atostogos tebūna ski- 
naus ateitimi yra visai pa- riamos vaikams, nuoširdu- 
m a tu o tas ir reikalingas gi-t mo ir meilės jausmu ryšiam.
lauš atidumo, 

šia proga norisi pabrėžti,
sirodo, reikia tėvų įtakos, jų jog neretai užmirštama tei,

J. Laužikas,
Pedagoginiu mokslų 

daktaras
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Vietinės žinios
>!

MATĖME IR GIRDĖJOME daugiau ir daugiau, čia
JUOS VISUS KETURIS Bernardo Brazdžionio pri

trenkianti patnotika, per- 
KARTU ; pinta net politiniais moty-

1 vais, glaudino klausytojus, 
Bostoniečiams rugsėjo 8 o čia pat jo visai kitos spal-; 

d. vakaras buvo nepaprastas vos poezijos strofos, net sa- 
ir tikriausia nebepakartoja- tyrinės, teikė atgaivą ir ro
mas. Tą vakarą So. Bostono dė poeto talento plotį. Pri-’ 
Lietuvių Piliečių Dr-jos sa-Į dėkime Stasio Santvaro 
Įėję per 300 bostoniečių ir. švelnią lyriką, tai liūdesio 
iš kitur atvykusių matė ir gaidą, tai erotinį initymų 
girdėjo savo kūrinius skai- poezijos kalbėjimą, prie to 
tančius net 4 mūsų rašyto- Pulgio Andriušio novelės 
jus: Pulgį Andriušį. Bernai-; lietuviškos gamtos gyvybė ir 
dą Brazdžionį, Antaną Gus-j feljetono sąmojus, o dar 
taitį ir Stasį Santvarą. Į Antano Gustaičio iš pagrin

dų publiką atkutinanti hu- 
moristika ir satyra. — ir tu-

niau, nes jie čia gyvena, j rime gražią literatūrinės kū- 
Prieš kelerius metus čia gy-: įybos puokštę, kurią galima 
veno ir poetas Bernardas , drąsiai nešti per visą Ameri- 
Brazdžionis, bet išskrido į i ką nuo Atlanto iki Pacifiko. 
Los Angeles ir per ilgą laiką Be to. dar labai svarbu, kad 
bene tik kaitą buvo atsilan-j patys autoriai gerai sugeba 
kęs. O jau svečio iš kengū-į savo žodį perteikti, kiek
iu krašto Australijos Pulgio vienas pagal savo kūrybos 
Andriušio daugelis nėra re- pobūdį ir savo charakterį, 
gėjęs ir girdėjęs nuo Vokie-i Taigi plota, nesigailint 
tijos laikų. Ir štai po 20 me- delnų, ir kurie vakare buvo.

Paskutiniuosius du bosto
niečiai mato ir girdi daž-

tų čia vėl susibūrė jų išgar
sėjusi ketveriukė, anais lai

tie jo niekada nepamirš. 
Minėjau, kad vakare bu

Trag iškai žuvo

JONAS VASYLIŪNAS

Jonas Vasyliūnas, gimęs Lietuvoje 1925 m. 
sausio 1 d., žuvo eismo nelaime)*, grįždamas iš 
darbo namo rugpiūčio 28 d. Rugpiūčio 31 d. pa
laidotas Melroses kapinėse.

Velionis paliko liūdinčius žmoną Nelą su vai
kais ir uošvę Matildą Klimavičienę, gyvenančią 
Brocktone.

Velionis Jonas į Ameriką atvyko 1950 m., pas 
Gureckus Brocktone. Įstojęs į JAV karių eiles, 
jose išbuvo 8 metus ir grįžo pasiekęs aviacijoje 
viršilos laipsnį.

Velionis buvo malonus žmogus, nuoširdus lie
tuviškų reikalų rėmėjas. Jo liūdi ne tik giminės, 
bet ir draugai, ypatingai Aleksandra ir Alfonsas 
Baikos.

Tebūnie Tau, Jonai, lengva šios šalies žemelė!

A. Andriulionis

Knyga yra geriansias žmogaus drangas
.B®.., " 3ltK3UKi:iUB»

Vėl atskrido 
„Juodas Varnas“

duota viskas, kiek tik buvo7 i
gauta iš leidyklos. Kaip sa
koma, autoriams net rankas 
paskaudo pasirašinėjant eg
zempliorius.

Programai pasibaigus, kietijoje. Jis išmoko gaminti 
Tautinės S-gos namuose dar gražius odinius fotografijoms

Keleivio administracijoje 
: jau galite gauti pernai Lie
tuvių Rašytojų Dr-jos pre
mijuotą Antano Gustaičio

Imkite ir skaitykite!
Ketvirtoji pradalgė, Ni

dos išleistas literatūros met-
GRAŽI DOVANA VISOKIOM

PROGOM j humoristinių ir satyrinių ei- 'rastis, kuriame rašo 21 as-
Lietuvis, dėl sveikatos „esą- l«raščių knygą IR ATSKRI- muo- Kietais viršeliais kai-

kais literatūrinį žodį nešusi; vo per 300 asmenų, jų tarpe 
per visą Vokietiją, iš lage-' ir jaunimo. Bet į tokį įvykį 
rio į lagerį ir į išsisklaidžiu- • jaunimo turėjo atsilankyti 
šių ir beviltiškai dienas lei-Į dar daugiau. Bent kituose 
džiančių tremtinių širdis. ; miestuose, kur tokie vakarai 

Jie visi keturi yra įsitvir-! bus rengiami, tėvai ar jau- 
tinę mūsų literatūros istori-į nimo organizacijos turėtų 
jos ^puslapiuos, kiekvienas; paraginti jaunąją kartą to
jų užima ten nusipelnytą kia proga savo kūrėjus pa- 
garbingą vietą. Jie visi sa- matyti ir išgirsti, 
vo kūryboje skirtingi, bet' Literatūros vakare buvo 
kartu sudaro nepaprastai platinamos P. Andriušio, A. 
darnų ir spalvingą vienetą, i Gustaičio ir S. Santvaro 
Kai literatūros vakarai kar- naujausios knygos (Bemar- 
tai eilinius klausytojus kiek do Brazdžionio rinktinė dar 
gąsdina nuobodumu, šis ket- neišėjo), kurių parduota di- 
veriukės literatūrinis paren- delis skaičius. A. Gustaičio 
girnas prikaustė visų dėme- ’Tr atskrido juodas varnas“ 
sį ir kėlė norą išgirati dar antrosios laidos buvo par-

kelios dešimtys asmenų tu- albumus tautiniais 
rėjo progos kelias valandas: 
pabendrauti su minėtais ra
šytojais. Ir čia jie dar kaiką 
svečiams paskaitė ar tarė 
kupiną sąmojaus žodį.

Į literatūros vakarą buvo 
atvykęs ir poetas kan. My
kolas Vaitkus.

Kitas iš eilės toks literatū
ros vakaras bus ateinanti 
šeštadienį New Yorke. Vė
liau jie bus dar keliose vie
tose: Philadelphijoj rugsėjo 
21 d.. Detroite — rugsėjo
28 d., Chicagoj — rugsėjo
29 d., Clevelande — spalio 
5 d., Toronte — spalio 6 d. 
ir Los Angeles spalio 12 d.

Vakarus rengia Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla.

lėfcs —icruol,. lik. gyventi Vo- DO JUODAS VARNAS. I M «3-75, minkštais $3.15.
_ . ..... , Chicagon istorija, parašė

, Jai antroji s.’os kny?os! Aleksas Ambrozė. 664 psl., 
motyvais, laida. Pirmoji laida buvo is-, ?ausiai iiiustniota, kai- 

Jų galite įsigyti pas A. Andriu- Pnkta beveik per porą mė-j na kietais viršeliais 
lionį, —245 W. Fifth St. So. n.es?^’ ~ vienintelis toks at- į minkštais — $8.
Boston, Mass. Tel. 268-5503. įsitikimas mūsų čionykštėje|

' knygų rinkoje. Gal neilges- j BALADES, šitoj 
Tai puiki dovana visokiom njo iajko reikės ir antrajai gražiai išleistoj, gausiai i-

progom, ir tuo pačiu paremsite laidai išparduoti, tad pasku- liustruotoj knygoj yra sep- 
į vargą patekusį tautieti. bėkite.

$10.

labai

Knygos
jaunimui
Švenčių proga nepamirš

kite nupirkti vaikams šias 
knygas:

| BIRUTĖS 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 į MĖNULĮ, 

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

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

TEISĖS PATARIMAI

(Atkelta iš 6-to pusi.)
imti advokatą? Ar norės ki
tas advokatas traukti advo
katą teisman? O jei ir pasi
imtų mūsų bylą, ar galima 
juo pasitikėti, kad jis gins 
mūsų reikalus, o ne kito ad
vokato? Kas mums darvti?

Massachusetts.
Nukentėję.

Atsakymas*

Tamstų advokatas Tams
tas teisingai painformavo. 
Deja. taip yra. kaip jis sako. 
Pats testarųentas galioja, 
bet Tamstoms palikti namai 
ir ”bonds“ nebus Tamstų. 
Pagal įstatymus, jei asmuo, 
kuriam, arbą kurio žmonai, 
paliekamas turtas, pasirašo 
kaip vienas iš trijų įstatymų 
reikalaujamų liudininkų, ta
da jo ar jo žmonos paliki
mas negalioja. Žinoma, jei 
testamentą būtų pasirašę ke
turi asmenys, vietoj reika
laujamų trijų asmenų, tada 
Tamstos parašas "nesiskai
tytų“, ir Tamstos palikimas 
nežūtų, nes būtų įstatymų 
reikalaujamų parašų skai
čius. neskaitant Tamstos pa
rašo. Tačiau atrodo, kad bu
vo tik trys parašai iš viso.

Tamsta be reikalo kaltini 
savo advokatą. Žmonės daž
nai pasako savo advokatam, 
kad advokatas surašytų jiem 
testamentą, o kad jie jau 
patys gaus tam testamentui 
paliudyti reikalingų parašų.

Manau, kad Tamstos advo
katas dėdei bus nurodęs rei
kalingų parašų skaičių. Ma
tomai. Tamstų dėdė apie tai 
užmiršo, arba jis nekreipė 
atitinkamo dėmesio, kai jam 
buvo pasakyta, kiek liudi
ninkų reikia testatoriaus pa
rašui "paliudyti“ (attest).

Dėl ieškinio iškėlimo ad
vokatui : — būtų beveik ne
įmanoma įrodyti Tamstos 
aprašomomis aplinkybėmis, 
kad klaida įvyko vien dėl 
advokato "apsileidimo“ (ne- 
gligence).

Visuomet yra saugiausia 
testamentą ne tik surašyti, 
bet ir pasirašyti, ir parašą 
paliudyti advokato kontoro
je ir jo priežiūroje. Tada 
nebus klaidų ir širdgėlos.

Man suprantama, koks 
tai Tamstoms yra skaudus 
smūgis. Deja, nieko geres
nio negaliu pasakyti. Mato
mai testamentas yra taip su
dalytas, kad Tamstos dėdės 
draugas yra vadinamasis 
"residuary legatee“, atseit, 
kas pasilieka neišdalinta į- 
statvmų reikalaujamu būdu, 
pasilieka jam.

Man atrodo, kad pravar
tu būtų Tamstoms su tuo dė
dės draugu pasikalbėti. Jei 
jis buvo Tamstų dėdės drau
gas per pusę šimtmečio, tai 
jis. turbūt, buvo pasitikėji
mo vertas tsmuo. Kartais 
pasitaiko ir malonių siurp- 
ryzų: dėdės draugas gali 
kartais tokį siurpryzą Tams
toms suteikti.

RADUO PROGRAMA
t

Seniausia Lietuvių Radijt Į 
Programa Naujoj Anglijo* 
iš stoties WLYN, 1360 ki 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausiu į 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis i 

Reikia manyti, kad ir vi-! Saltic florists geliu ir dova 
vakarai nų krautuve. 502 E. Broad 

way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna 
Tias ir Keleivis

sose kitose vietose 
turės nemažesni pasisekimą, 
kaip Bostone.

Papildomai sužinota, kad 
literatūros vakare viso labo 
buvo parduotos 95 knygos. | 
Tuo būdu kas trečias žmo
gus Įsigijo vieną knygą. bet. 
žinoma, buvo tokių, kurie 
pirko po kelias.

Ž-tis

Bostono
PARENGIMU KALENDORIUS

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

S s *

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

• • *

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

• • •

Lapkričio 2 d. Jordan 
Hali salėje Komiteto Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymo 50 m. sukakčiai atžy
mėti koncertas.

• • «

Lapkričio 10 d. Lietuvos

GREITA PAGALBA

Nenusimink, gaa-A pagalbą.
. Vaistai, kurie buvo ilgai lau

kiami. nuo reumatizmo, ranką, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
iau yra,

Tuojau siųsk ši skelbimą ir
^avo vardą su antrašu, ir mes i mus. 
atsilsime vaistu išbandymui.

ROYAL PRODUCTS 
Nm tb Sta-. P.O. Kos 9112 
N»*»rk 4. N*w I

tymos Maironio baladės. Tai MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai
na ...........................$1.80.

GINTARO TAKAIS, J. Na
rūnės eilėraščiai, daug ilius-

knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina...............$6.00

DELFINO ŽENKLE, pre
mijuotas romanas, parašė

Šią skaitytojų graibstomą 
Antano Gustaičio knygą iš
leido Algimanto Mackaus 
Vardo Knygų Leidimo Fon-i jUrįi, GliaudL 
das, 6349 So. Artesian Avė.,1 
Chicago, III. 60629.

PALENGVlNK’TE MOŠŲ 
DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo šutau 
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys. be paraginimo, priei 
atsiųstų reikalingą sumą*

Esame labai dėkingi tiem 
kurie tokių raginimų nelau* 
kia, ir tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant, 
vis mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini

Keleivio adm-ja

I
PIGIOS. ĮDOMIOS

knygos
Derliaus vainikas, J. Mi

kuckio eilėraščių rinkinys, 
359 psl-, kaina $2.50.

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

Gyvulių ūkis, Gevrge Or- 
wel bolševikinės santvarkos 
satyra, 71 psl.. kaina $1.00.

Per giedrą į audrą, Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m. 
atsiminimų IV tomas, 272 
psl., kairia kietais viršeliais 
novelės, 156 psl.. kaina kie
tais viršeliais $2.50. .

Inicialai po tiltu, A- Tūlio

PRAŠYMAS

“Keleivio" administraci
ja prašo gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresą, prane- 
4a n t naująjį adresą neui- 
’nfvlti namšvti ir tena ji.

Nepamirškite parašyti 
pašto numerio — code.

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

dynas, V. Baravyko, 590 psl. 
apie 30.000 žodžių kaina $6.

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Kąrsavi- 
naitė ir šlapoberskis, apie 
27.000 žodžių, 511 psl., kai
na — $5.00.

kariuomenės atkūrimo minė-; $3-75.___________ _
jimas So. Bostono Lietuvių: —........
Pil. Dr-jos salėje. LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla-

Lietuviškai angliškas žo
dynas, Viliaus Peteraičio, 11 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl.. kain. »7.00.

Lapkričio 16 d. Lituanisti* pių

234 pusią-j traciju, 64 psl., kaina $1.80.
piai, kaina.................. $2 50 piNTARĖLĖ, J. Narūnės

BAISUSIS BIRŽELIS. Ši- iliustruota pasaka, 24 psl.
toje 238 psl. knygoje yra 3 Į kaina ...........................$1-
dramos: Baisusis Birželis, Ta pati anglų kalba, ..$.1. 
Varpinė ir šiaurės pašvaistė.
Parašė Pranas Naumiestii-
kis. Kaina.....................$2 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
lis mokiniams, bet ją su įdo
mumu skaitys ir suaugusieji. 
Kaina ............................ $6.

IŠ SUTEMŲ Į AUŠRĄ,
parašė prof. dr. Antanas 
P. Ramūnas, 453 psl., kai
na $6.00.

PEILIO AŠMENYS, Jur
gis Jankus, 3 veiksmų dra
ma, 261 psl., kaina $4.00.

KETURKOJIS UGNIAGE
SYS, D. Rudokienės pa
rašytas labai įdomus pa
sakojimas, gera dovani 
vaikams, bet ir senelia5 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

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

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

ka 3 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkeleviciūtė, 
159 pust, kaina $2-

Už šį veikalą autorė 1961
_ netais gavo L. Bendruome-

DAINŲ SŪKURY 39 po- ies jaunimo dramos konkur- 
’so pirmąją premiją, pagalpuliarios ir šokių dainos, 

surinko Gražina Šimukonie- 
nė, 128 mažo formato psl., 
kaina $1.00.

SU DAINA, 392 liaudies 
dainos ir kaikurių autorių 
eilėraščiai, tapę dainomis. 
Surinko Gražina šimkonie- 
nė, kišeninio formato, 351 
psl.. kaina $2.00.

PAVLIUS AUGIUS, 284
dideli puslapiai, šio įžymaus 
dailininko paveikslai ir A. 
Kurausko bei T. Valiaus 
straipsniai, puošniausia kny
ga, kaina $17.50.

Nardžio pulkas, Balės 
Vaivorykštės, kaina $2.

Lietuvos konstitucinės tei
sės klausimais, parašė Kos- 
tantinas Račkauskas, 178 
psl., kaina $2.

LIETUVIŲ BELETRIS 
TIKOS ANTOLOGIJA, II
omas, redagavo Bernardas

jį Chicagoje yra susuktas 
filmas, kurio paveikslais pa
puošta 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
kaitės Iiustruota, parašė 
J. Narūne, 20 puslapių 
kaina .................. $1.
Tos knygos gaunamos ir

'’pleivio artministraniioi

Dabartinės lietuvių kalbos l auskas. 700 puslapių, kaina 
— už 50 centų, už $2.50' žodynas, redagavo prof. J.;$10. Knygoje yra 61 rašyto-

nės mokyklos puota So. Bos-; (sulankstomas) ir už $3.50 Balčikonis ir kt., yra apie 
tono Lietuvių Pil. Dr-jos III, (sieninis). Į 45,000 žodžių, 990 psl.,
aukšto salėje. I ........... ...........kaina ę_a •••• e • •••• $12.00

jo kūrybos pavyzdžiai.

JUK NETURITE?
Petronėlės Orintaitės ei

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

«



Poslapis aštuntai KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 37, 1968 m. rugsėjo 11

Vietines žinios Į
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Ateina nelaukta viešnia
. Sveikatos Įstaigos Įspėja J 
kad žiemą mus aplankys vi
siškai nelaukiama viešni a—1 
Azijos influenza, ir pataria 
pasiruošti ją tinkamai sutik
ti — Įsiskiepyti.

Svečiai rašytojai iškeliauja

Po literatūros vakaro po-j 
etas Bernardas Brazdžionis 
praeitą pirmadieni išskrido 
Į Los Angeles ir iš ten vėl 
atvyks jau Į kitas vietoves.

Pulgis Andriušis su Stasiu 
Santvarų ir Antanu Gustai
čiu ši šeštadieni išvyksta i 
New Yorką.

So. Bostone siautėjo 

portorik iečiai

Praeito penktadienio nak
ti portorikiečių jaunuolių 
būrys išdaužė So. Boston 
Action Center (kur seniau 
buvo paštas) ir dar dviejų 
namu landus.

Mirė adv. W. Howard j
Rugpiūčio 31 d. mirė pir-į 

masis lietuvis advokatas' 
Bostone VVilliam Hotvard! 
(Kavaliauskas). 83 m- amž..Į 
palikęs liūdinčią žmoną Ju
lija ir du brolius AshlandeJ 
Mass.

i

Auka iš Venecuelos

Julius Vaisiūnas iš Cara- 
cas ne tik sumokėjo Kelei-! 
vio prenumeratą už du metu,! 
bet dar pridėjo dovanų iri 
Maiklui su tėvu 85. Nuošir-! 
dus ačiū!

Akt. Liucija Tvirbutienė 

gyvens Bostone

Prieš kurį laiką iš Hart-’ 
fordo i Bostoną atsikėlė ak-, 
tore Liucija Tvirbutienė. re-1 
žisieriaus Ipolito Tvirbutoj 
našlė. Ji pastoviai Įsikuria i 
Bostone, kur gyvena ir jos 
sūnus inž. Andrius Tvirbu- 
tas.

Iš kairės i dešinę — Paulina Radzišauskaitė iš Sanston. Va., m a
žuolės palydovė, Steponas Minkus, Regina Baikaitė. Stepono ir 
Valentinos Minkų radijo gegužinėj išrinktoji ”Miss Lithuania of 
\'ew England4*. Valentina Minkienė, Veronika šnekuty tė. pernai 
buvusi "Miss Lithuania of N.E.*4

M. Michelaonienei padaryta Dar pakelia ligoninių

*********»**#*e***e*#*e#eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeee4eeeeeeee*eeee*a*ea*a*e#aa*e*eee*e*e*eee**********

L.B. Bostono apylinkės valdyba nuoširdžiai kviečia Tamstą atsi
lankyti rugsėjo 15 d. j Tautos šventės — Rugsėjo 8 dienos iškilmingą

minėjimą
kuriam numatoma tokia programa:

L 10 vai. ryto iškilmingos mišios už žuvusius dėl Lietuvos laisvės. 
Organizacijos dalyvauja su vėliavom.

2. 5 vai. popiet Iškilmingas minėjimas Lietuvių Piliečių Dr-jos 
III-jo aukšto salėje:

a) šventei pritaikyta paskaita.
b) Dipl. inž. Algis Lapšys skaito savo kūrybą.
c) Laima Baltušytė skambina pianinu.
3. Vaišės, baras, muzika ir šokiai.

L.B. valdyba turi daug darbų atlikti. Jai reikalinga Tamstos pa
galba. Mes prašome Tamstą dalyvauti su visa šeima.

Iki malonaus pasimatymo!

L.B. Bostono Apylinkės Valdyba

operacija

Praeitą savaitę Keleivio Į 
patikėtiniu pirmininkė M. 
Micbelsonienė buvo nuvež
ta Į St. Margaret’s ligoninę, 
ir penktadieni jai padalyta 
operacija. Daktarai sako, 
kad pavojaus nėra.

Linkime ligonei greičiau 
pasveikti.

kainas

Nuo spalio 1 d. Bostono 
ligoninės pakelia kainas nuo 
84 iki 812 dienai. Mažiausia 
84 pakels Mass. akiu. ausų 
bei moterų ligoninės. Mass. 
General ligoninė žada pa
kelti privataus kambario 
kaina 810-812. ir tu- būdu 
privatus kambarvs ten atsi
eis dienai 870-885.

Lituanistinė mokykla

pradeda darbą šj šeštadienį

8:30 bus pamaldos moki
niams, o po jų mokinių re
gistracija, egzaminai ir kt.

Norima išleisti 4 rašytojų • cialę magnetofono juostą, 
iš kurios ateity numatoma 
pagaminti plokštelę.kūrybos plokštelę

Norėčiau gauti seną pianiną. 

Skambinti: 268-1377.

Literatūros vakaro proga 
Bostone susitikę 4 rašytojai 
—Bernardas Brazdžionis, į 
Pulgis Andriušis, Antanas 
Gustaitis ir Stasys Santva
ras rekordavimo studijoje Į- 
kalbėjo savo kūrybos spe- i

Kitos tautos tokių savų 
rašytojų plokštelių turi pa
sigaminę daug ir Įvairių, o 
pas mus tai dar vis naujie
na. Tik Lietuvoj tai bando
ma daiyti, bet ir eu techniš
kais trūkumais.

3=

ne. išnuomojami du butai: t-rių f Dažau ir Taisau i

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 We»t Broadway„ South Boston. Mass.

”Kur tūkstančiai taupo milionus“ 

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

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

Turtas (Assets) virš 8132,000,000

Dabar moka

už visų rūšių taupomus pinigus

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

JPfDlNIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADVVAY 
South Boston, Mass

<
<<

I<<
j
<<
«
<<

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd: i
(RUDOKIUTĖ) i į

OPTOMETRISTt j;
Valandos: • Į

nuo 10 ryto iki 6 vakaro ;;
Trečiadieniais—uždara

445 BROADVVAY
; SOUTH BOSTON, MASS.> < •

j
1(

j
j

j
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: Ketvirtis & Co. :
! —JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai

Elektros Prietaisai
' RSpe« tingai taisome laikrodžius?
; žiedus, papuošalus J
i 379 W. BROADVVAY <
: SOITTH BOSTON

Td AN 8-4649

•
DRAUDIMO AGENTŪRA 

Atlieka įvairių rūšių
draudimus

Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadway

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

*********************************5 i So. Bostone. Citv Point ra jo-

A. J. NAMAKSV
Real Estate & Insurance

f 321 County Club Rd
N'ewton Centre. Mass. 02159 

Tel. 332-2645

kambarių ir vonios ir 2-jų kam
barių. Gazo apšildymas. Suau- 

I gusiems. Teirautis telefonu — 

;;Į 268-2811.

»**e**e*e**e**44**«*ee44e*e*#e**»* i (38)

K The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Paruuoaame tiktai vaistus, išpilaome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

182 s W. Broadway, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.

Telefoaas AN 8-6020

Nuo 9 ral. ryto iki 8 vaL v., išskyrus iventadieaius ir seksu

r------------------- --- ---------------------------------------- ---------------------------------------------------\

Tai veltui

Mums ištyrus jūsų alyva šildymo 
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti 

pinigų per visą žiemą!
Mūsų veltui atliktas jūsų šildymo alyva sistemos ištyrimas 
gaii pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir 
efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti? O gal norėsite jusų.fturnerj pagerinti Texaco’s Flame 
Kasteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 12% . Mes rūpes
tingai atliekame tą darbą. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUEL Co
187 IVashington Street 
Dorchester, Mass. 02124.
21 valandų patarnavimas

GE 61204
V __________

Fuel ChisfOS. HtATHM eOUIPMENT

Namus iš lauko ir viduje. e
Lipdau popierius ir taisau* 

J viską, ką pataisyti reikia. * 
* Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savia Hill Ava 
Dorchester, Masu. 

TeL CO 5-5854

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4

Peter Maks v y tis
Carpenter A Builder
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lan
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. Saukite visados iki 9 va
landų vakam.

Telefonas: 698-8675

Flood Square 
Hardicare Co.
Saviaiakas N. J. ALEKNA
62* EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieroe Sienoms

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys namams

Reikmenys plumberiama 
V,«rki* releiies daiktai

i!

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE
VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
liai žemos kainos vykstantiems į Florid ą— 
MIAMI— iš Bostono, — tik $65.-

VISŲ LĖKTUVŲ LINIJŲ BILIETAI (AIR TICKETS) IŠRAŠO
MI BELAUKIANT — 3E JOKIO PAPILDOMO MOKESČIO. 
PASITEIRAUKITE IR ĮSITIKINKITE — PATARNAVIMAS 
GREITAS.

Per TANS-ATLANTlC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti Į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.

KARTU T RA

Globė Parcel Service, Ine.
IR

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

ČIA GALITE PIRKTI SIUNTINIAMS VILNONES SKARYTES 

IR ITALIŠKUS NAILONINIUS LIETPALČIUS SU 10% NUO

LAIDA.
(staiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.

ketvirtadieniais nuo 9 vai. iki 7 vai. v. 
šeštadieniais nuo 8 vai. iki 12 vai. dn.

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun- 
■ čia m įvairius siuntinius į Lietu

vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gami- 

i nių. Turime vietoje įvairių vie.
; tinės gamybos ir importuotų 

prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čiai 
sumokėsite pinigus, o giminės! 
ten vietoje galės pasirinkti už-; 
sakytas prekes.

į Taipogi tarpininkaujame per
lam tikras įstaigas atsikviesti i 
gimines čia pas save į svečius į 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. į 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti-! 
kinsite.

Vedėjas A. Sehyrinski

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

Telefonas: 268-8764
Vedėja: Aldona Adomonis

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury SL 

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8-2868 

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog ii VVorcas- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir
trarkingki.

! - - • ■

čia galima gauti jrairiau- 
sių importuotų ir rietimo 
gamybos medžiagų ir Intų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Svikiienė

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiikai
IS BOSTONO Į LIETUVĄ
ir kitus Rusijos okupuotus 

kraštus
Pristatymas greitas ir 

garantuotas
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 raL ryto ilri 5 ral- rak.

o ieitadieniais 
nuo S raL ryto iki 2 ral. p.p. 

331 W. Broadrray 
So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

Skelbtis Keleivyje yra pigu ir naudinga!
y xxxxxxxwcx rxx«nrxTOcxxx>rrxxrvxxxxy>xxxxxxxxxxx  *•
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