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I Čekoslovakiją plūsta vis 
daugiau Maskvos „patarėją“

Maskva nevykdo savo pažado — neištraukia savo 

kariuomenės. Siunčia vis daugiau "patarėjų“. Delegacija 'j 

vyksta į Maskvą aiškintis.

Seniai žinoma, kad ko-, Rumunijoj mirUSlUS 
mumstai savo pažadų ir su-

£ ■'

tarčių nevykdo. Jie ir Čeko-.. 
Slovakijai pažadėjo ištrauk
ti iš ten savo kariuomenę, 
kai padėtis taps normali, tai 
reiškia — kai Čekoslovaki
ja įvykdys Maskvos reikala
vimus.

Čekoslovakijos komunis
tinė vyriausybė stengiasi 
Maskvos reikalavimus pa
tenkinti. Jau suvaržytas 
laisvas žodis, vėl įvesta cen
zūra, ko Maskva visų pirma 
reikalavo, pašalinta daug 
aukštų pareigūnų, kurie bu
vo Maskvai nepakenčiami, 
jų tarpe yra vidaus ir užsie
nių reikalų ministrai. Pada
ryta ir kitų Maskvos reika
lautų pakeitimų, bet visa 
tai nepatenkina Maskvos, ir 
Čekoslovakija tebėra kalti
nama nevykdanti susitari
mo.

Iš sostinės rusų kariuome
nė pasitraukė, bet iš krašto 
—ne. f Prahą iš Maskvos vis 
daugiau atvyksta įvairių 
"patarėjų“, kurių dauguma 
numatyta vidaus ir krašto 
apsaugos ministerijoms. Jie 
atvyksta su šeimomis, o tai 
yra ženklas, kad jie čia ren
giasi ilgiau pasilikti. Mask
va pareikalavusi jiems 600 
namų.

Čekoslovakijos vyriausy
bės delegacija turėjo vykti 
į Maskvą aiškintis jau pra
ėjusią savaitę, bet ta kelio
nė buvo atidėta šiai savai
tei.

Čekoslovakijos vyriausy
bė stengiasi įtikinti Maskvą, 
kad padėtis Čekoslovakijoj 
jau yra normali ir todėl pa
gal sutartį sovietų kariuo
menė turėtų pradėti pasi
traukti. Čekai nori gauti 
aiškų Maskvos pareiškimą 
tuo reikalu. Jie nori taip 
pat, kad Maskva netrukdy
tų susirinkti Čekoslovakijos 
komunistų partijos suvažia
vimui ir tt.

Ką čekai Maskvoje lai
mės, vėliau pamatysime. Jų 
padėtis sunki. Krašte stovi 
pusė miliono moderniai 
ginkluotų sovietų karių, kū
ne saugo besotės Maskvos 
Teikalavimus. Tiems reika
lavimams nėra ir nebus ga
lo, nors čekai ir iš kailio

išteisina
Ir Rumunija turėjo savo 

Staliną, kuriam dabar su
verčiami visi komunistų į- 
vykdyti žiaurumai. Dabar 
ir Rumunijoj, kaip Sovietų 
Sąjungoj po Stalino mirties, 
teismai išteisina nuteistuo
sius mirti ar ilgus metus ka
lėti.

Neseniai Rumunijos teis
mas išteisino tokius 4 parti
jos vadus ir 10 įžymių ko
munistų veikėjų.

Dalis jų (inžinierių, ad
ministratorių) buvo nubaus
ti Maskvos įsakymu pagar
sėjusioje Dunojaus kanalo 
byloje 1962 m. Jie buvo kal
tinami vykdę sabotažą. Da
bar teismas pripažino, kad 
jie buvo nekalti, kad apkal
tinti be jokio pagrindo, bet 
...iš mirusiųjų jų šitas teis
mas jau nebegalėjo prikelti.
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Komunistai ruošias
kongresui

Antradienį Vengrijos sos
tinėje prasidėjo komunistų 
partijų atstovų konferenci
ja, kurios tikslas pasiruošti 
komunistų partijų kongre
sui. numatytam sušaukti 
Maskvoje šių metų lapkri
čio mėnesį.

Maskva seniai nori tokio 
kongreso, kuris, jos įsitiki
nimu. pasmerks raudonąją 
Kiniją ir pripažins Sovietų 
Sąjungą vienintele visų ko
munistų vadove.

Čekoslovakijos užėmimas 
pablogino Maskvos padėtį, 
nes net pačios didžiausios 
Europos komunistų partijos 
yra priešingos Maskvos žy
giui į Čekoslovakiją. Todėl 
gali būti. jog Maskva mė
gins padėtį sušvelninti, vie
šai paskelbdama, kad jos 
kariuomenė pradeda apleis
ti Čekoslovakiją.

Studentų riaušės 
Meksikoje

Ir čia studentai 
nerimsta

Frankfurto (Vokietijoj)

Demilitarizuotoje 
zonoje daug ginklų

! Vietname demilitarizuo-Jau kuris laikas Meksikos • . ___ . .
sostinėje studentai keliai knygų parodoje taikos pre-, t°j zonoj susekti dideli pne-
riaušes. Pagaliau kariuome-' mŪa buvo įteikta Senegalo šo ginklų sandėliai, kuriuo-
nė užėmė universitetą ’ prezidentui Senghorui. Stu-, se rasta 800,000 apkabų šo- unnersiteų. , , kulkogvai.

Sekmadienį vėl studentai sutrukdyti. Jie vadino pre- džių visai divizijai apgink- 
mušėsi su policija. Vienas zidentą studentų žudiku. 
po-Iicininkas užmuštas, ke- Policija turėjo pavartoti

luoti, daugybę raketų, bom
bų ir kitos karinės medžia-

liolika asmenų yra sužeistų, vandeniu šaunamas patran- Ros. O toj zonoj, pagal susi-
i f *• . _ •  • . 1 I — _ r • nnfnt’ohi -irklriiikeli šimtai suimtų.

Spalio 12 d. ten prasideda 
olimpiada. Baiminamasi, 
kad studentai riaušininkai 
jai nepakenktų.

kas ir ašarines dujas, ne ki
taip negalėjo studentų iš
sklaidyti.

tarimą, neturėtų būti jokių 
ginklų, bet. kaip matome, 
komunistai nepaiso jokių 
tarptautinių sutarčių.

Dramblys sumindė 
mergaitę

Taip atsitiko Vokietijoje 
Miuncheno zoologijos sode.

nersis, stengdamiesi Mask-, 2Vjergajte su savo motina sto
vą patenkinti.

•M*******************************

Portugalijos diktatorių 
Salazar ištiko paralyžius. 
Gyvybei gresia pavojus.

ateinančių metų pabrangs 
„Medicare“

Viskam pabrangus, ir Medicare pakėlė mokestį 10%. 

Kur reikėjo mokėti >40, reikės mokėti >44 ir LL

Sveikatos sekretorius Wil- 
bur J. Cohen pranešė, kad 
nuo sausio mėnesio 1 d. 
bus pakeltas 10% mokestis 
už visus Medicare patarna
vimus, nes viskas pabrango 
taip. kad seniau padaryti 
apskaičiavimai nebetinka.

Dabar ligonis, kuris nau
dojosi Medicare pagalba, 
turi pats sumokėti pirmus 
$40 visų ligoninės išlaidų. 
Nuo kitų metų pradžios rei
kės mokėti $44. Jeigu ligo
nis turi ligoninėje gulėti il
giau kaip 60 dienų, nuo 61- 
sios dienos jis turėjo primo
kėti po $10 dienai, o po 
Naujųjų metų reikės primo
kėti po $11. Slaugymo na
muose už dieną teks primo
kėti po $5.50.

Rinkimų vajus daros 
karštesnis

Sovietų erdvėlaivis
sukosi apie mėnulį

Sovietų erdvėlaivis Zond 
5, apskridęs mėnulį, nusi
leido Indijos vandenyne. (I- 
ki šiol sovietų erdvėlaiviai 
vis nusileisdavo žemėje). 
Jis atvėrė kelią žmogui nu
sileisti mėnulyje, ir sakoma, 
kad Sovietų Sąjunga vėl 
pirmauja erdvėje.

Urugvajuje dėl riaušių i- UŽpuldinėjū OM 
j ki spalio 15 d. uždaryti visi
universitetai.

Reikalauja vaikų 
priedų

Unija pareikalavo iš New 
Yorko namų valdybos mo
kėti savo tarnautojams vai-i 
kų (iki 18 metų amžiaus) Į 
priedą — $5 savaitei. Tai! 
didelė naujovė JAV-se.

lėktuvus
Du Kolumbijos keleiviniai 

lėktuvai, skridę į Kartage- 
ną ir Venecuelą, tarp kelei- 

i vių įsėdusių komunistų par
tizanų buvo priversti skristi 
į Kubą. Ten užpuolėjai išli
po, o keleiviams vėliau buvo 
leista skristi savo keliu.

Antradienį prasidėjo JT 
23 sesijos posėdžiai.

Kandidatai skraido po 
didesnius miestus, sako 
karštas kalbas, jų klausosi 
didelės minios žmonių, o 
triukšmadariai stengiasi jas 
sutrukdyti, štai ir Bostone, 
kalbant 20.000 miniai, keli į 
šimtai triukšmadarių, iš 
anksto apsupę tribūną, mė
gino rėkavimais sutrukdyti 
kalbėti Humphrey ir šen. 
Kennedy, bet savo tikslo 
nepasiekė.

Humphrey labiausiai gin
čų sukeliančiu Vietnamo 
karo reikalu tvirtina, kad, 
jeigu jis bus išrinktas prezi
dentu, taika bus įgyvendin
ta. 0 respublikonų kandi
datas Noxon sako. kad tik 
nauja administracija tegali 
pasiekti garbingos taikos 
Vietname, bet nė vienas ne
pasako aiškiai, kaip tą taiką 
galima įgyvendinti.

Nato valstybės gins 
savo narį

Sovietų Sąjunga jau per
nai rudenį (ir šiemet liepos 
mėnesį pakartojo) Vakarų 
Vokietijai įteiktoje notoje 
kaltino Vak. Vokietiją atgy
jančiu nacizmu ir aiškino, 
kad ji turi teisę pagal Jung
tinių Tautų chartos 107 ir 
53 straipsnius imtis viena
šališkos intervencijos naciz
mo grėsmei pašalinti.

Nei JAV, nei Britanija su 
Prancūzija neskubėjo dėl to 
neteisingo chartos aiškini
mo pasisakyti, ir tik po įvy
kių Čekoslovakijoje rugsė
jo 17 d. JAV paskelbė, kad 
Jungtinių Tautų charta ne
duoda sovietams teisės vie
našališkai užpulti Vak. Vo
kietiją, ir, jei Sovietų Są
junga ar kuri kita Varšuvos 
pakto valstybė- užpultų V. 
Vokietiją, tai tuoj pat su
lauktų sąjungininkų atsaky
mo, kaip savisaugos veiks
mo pagal Šiaurės Atlanto 
sutartį.

Panašiai pareiškė ir Bri
tanija su Prancūzija.

Mirė pulk. Hans Adamson, 78 
m. amžiaus. 1942 «n. jis ir dar 
7 lakūnai dingo išskridę is Ha- 
wajų į P. Pacifico oro pajėgų 
stovyklą. Po 23 dienų jis ir dar 
du lakūnai gyvi buvo rasti van
denyne ant pasitaikiusio plaus
to.

vėjo kitapus perkaso ir mė
tė drambliui duonos gaba
lėlius. Dramblys, ištiesęs 
savo straublį, apjuosė mer
gaitę, įsikėlė į aptvarą ir tris 
kartus ją užmynė priešaki
ne koja.

Naujasis Aeronautikos ir erd
vės administracijos viršininkas • ras 
dr. Thomas Paine, pakeitęs at- Tai

Nebeklauso net
kardinolo

Kardinolui O’Boyle pra
dėjus Washingtone Šv. Mo
tiejaus bažnyčioje sakyti 
pamokslą ir raginti paklusti 
popiežiaus enciklikai apie 
gimdymų kontrolę, apie 200 
maldininkų apleido bažny
čią, tuo būdu pareikšdami 
savo protestą.

y 1 e

Jau įdėta 51 svetima 
širdis čekė studentė Liha Svobodova 

atskrido Į San Francisco. čia ją 
sveikina jos dėdė. Ji yra daly
vavusi Prahoje studentų de-

Frederick EIlis Davidson. ministras Jiri Hajek, kurio ne- ' Amerikos V alstybėse. Gyvų monstracijoje prieš įsiveržėlius 
trečiasis JAV karo pajėgų kenčia Maskva, buvo priverstas j su svetima širdimi beliko rusus. Demonstrantai buvo ru- 

‘ 25, iŠ jų JAV — 18. *U apšaudomi. _______ ,

Ką tik i generolus pakeltas neg- Į Čekoslovakijos užsienių reikalų
Iki šiol svetima širdis įdė 

ta 51 asmeniui, iš jų 31 J.

generolas negras.
i
atsistatydinti.
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Dar apie P. L B. seimą
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Hl-sis seimas buvo 

ne eilinis Įvykis. Tai patvirtina faktas, kad i j Į atvyko 
atstovai net iš tokių toiimų kraštų, kaip Australija. Nau
joji Zelandija, jau nekalbant apie Europą ir P. Ameriką. 
Vadinasi visur lietuvių išeivijoje yra gyvas troškimas r.e 
vien tik patiems lietuviais išlikti, bet r atenančias kartas 
apsaugoti nuo nutautimo. O nutautėti pavojų yra labai 
didelių, ir Lietuvių Bendruomenės pagrindinis rūpestis 
turėtų būti — kuo tvirčiausiai prieš tą pavojų atsispirti.

Neabejotina, kad toje kovoje prieš nutautimą stip
riausias ir veiksmingiausias ginklas yra savos kultūros 
puoselėjimas visose srityse, jos vertybių didinimas ir iš
kėlimas. kad jų žavėsi ir jaunoji karta pajustų ir suprastų

Gaila, kad šiame seime nemaža laike sugaišta, besi 
ginčijant visai neesminiais reikalais ir nerasta pakanka 
mai valandų pagvildenti pati opiausių klausimų brar. 
duoli.

Seime buvo Įvairių kraštų atstovų pranešimu. Kaiku
rie jų buvo paviršutiniški, juose trūko Įdomiausių faktų 
Matyti. PLB centro valdyba nebuvo pakankamai krašte 
bendruomenių vadovybes nušvietusi, kokių žinių praneši
muose pageidaujama. O čia juk buvo proga bent apytik
riai sužinoti, kiek kur lietuvių gyvenama, kiek jų daly 
vauja bendroje lietuvių veikloje, kiek balsuoja Lietuvių 
Bendruomenės rinkimuose, kiek kokių draugijų jie turi 
kiek yra mokslus einančio jaunimo ir tt ir tt. Be to. tie 
pranešimai galėjo būti išspausdinti ir seimo atstovam.- 
bei spaudai išdalinti.

Mūsų laikraščiai, vienas plačiau, kitas trumpiau, ap
rašė seimą ir pareiškė savo pastabas. Tos pastabos maža 
kuo skiriasi viena nuo kitos. Girdi, seimas buvo apkrautas 
kultūrinėmis pramogomis, todėd nepakako laiko išnagri
nėti svarbiausiems šios bendrinės organizacijos gyvenimą 
tiesioginiai liečiantiems klausimams.

Nusiskųsta kad spauda atstovai neturėjo tinkamų 
sąlygų savo pareigom = a* likti. Jie nebuvo aprūpinti prane
šimų nuorašais, jimes nebuvo skirta seime tinkamos vie
tos. nepalengvintos sąlygos atsilankyti Į jo parengimus.

New Yorko Laisvės Žiburių radijo programoj apie 
seimą pasisakė ir trys seimo atstovai.

Du iš jų pastebėjo, kad seimas bereikalingai daug 
laiko sugaišo, svarstydamas reguliaminą. ir pakankamai 
neįžvelgė Į ateities darbus, kad viena iš politinių grupių 
pernelyg stropiai rūpinosi savo atstovų laimėjimu. Anot 
vieno jų. dingo geresnės LB ateities viltis, nes laba; jau 
susismulkinta ir pasinešta Į politikos vadovavimą. Tik 
vienas iš tų trijų atstovų seimą Įvertino gerai.

Jau ne nuo šio seimo yra riešą paslaptis, kad LB 
veikloje iki šiol vyrauja frontininkai ir tautininkai.

J. Viki.

Seimas ragina visus laisvėje gyvenančius lietuvius jiem- 
prieinamomis ir gyvenamam istoriniam momentui pritai
kytomis priemonėmis remti pavergtojo krašto kovą už 
laisvę, palaikam su tauta ryšius kurie ugdytų bei stip
rintų jos tautinius, religinius bei laisvės idealus, keltų ; - 
pasipriešinimą svetimiesiems, remtų savitos kultūros vya-. 
rymąs ir palaikytų solidarumo saitą tarp k^a||O.j£ užsie

nio lietuvių.

Seimas laiko, kad ryšiai su pavergtąja tauta ir su kiek- , 
vienu geros valios lietuviu netarnaujančiu okupantu rik
iams. yra viena svarbiausių priemonių lietuvių tautos k-.- 
vai už laisvę remti ir išeivijos politinei bei kultūrinei misi
jai užsienyje stiprinti. Ryšių su kraštu klausimu Seiman 
ragina vadovautis bendru veiksnių nutarimu.

>f-
r,

UETUVOS OKUPACIJOS PASMERKIMAS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės III Seimas, rem ;a- ’j 
masis Lietuvių Chartos Įpareigojimu ginti ir išlaikyt: r.e- 
rik’ausomą Lietuvos valstybę ir ryždamasi? šalia lietuvy

bės ir lietuvių kultūros išlaikymo telkti laisvuosius lietu
vius kovai, kad ko veikiau Lietuva būtų išvaduota iš So-
ietų Sąjungos okupacijos, pakartotinai pasisako už Jur.j- — ~’TT. trauka. R. Kisielū

□nių Tautų paskelbtą Žmogaus Teisių Deklaraciją ir prįe Laisvės Statuto? padedant vainiką kalba prel. J. Balkūnas. Iš kairė? i dešinę__Heien Kul-
^merkia klastingą komunistini sovietų okupantą, kuris A. Reventas. prel. J. Balkūna-. E. Vakselienė. dr. K. Valiūną? — Vliko pirm., gen konsulas 
niauriomis priemonėmis slopina pavergtos lietuvių tau: - A Simutis, inž. E. Bartkus — Alto pirm.. Aleksandras Vakselis — Seimui rengti v Adomojo 
kultūrini savitumą, išnaudoja ekonominę krašto gerovę kom vicepirmininkas.
bei gamtos turtus, nuvertina bei nužemina lieteuvių ku.- -----
~firi ni n? bei religinius reiškinius, kaip paminklus, bažr.y-
?'as ir visa. kas lietuviui brangu, be paliovos perse.-.. ... 
tikybą, ypač jaunimo religinius Įsitikinimus, ardo šeima-, 
vykdo tautini genocidą ir stengiasi užgniaužti lietu ; : 
cautos laisvės ir nepriklausomybės troškimą.

BENDRUOMENES UŽDAVINIŲ RYŠKINIMAS

Pastangos išlaikyti lieuvių tautos gyvybę ir politinę 
akciją, siekiančią atstatyti Lietuvos valstybės suvereni
tetą. yra pagrindiniai ir neišskiriami visų lietuvių užda
viniai. Jiems vykdyti reikia solidarios visuomenės, kurtą 
jungtų bendras tikslas ir kurios neskaidytų skirtingos prie
monės to tikslo siekiant.

Tikslo ir darbo vienybės išlaikymas yra viena 
•arbiausrų Pasaulio Lietuvių Bendruomenė? uždavinių 

ateinančiame penkmetyje. Bendruomenė privalo:
sv

Kas kitur rašoma

P. L B. III-jo Seime notariniai
SVEIKINIMAI PAVERGTAM KRAŠTUI

1968 m. New Yorke Įvykęs Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės III Seimas, kuriame dalyvavo laisvojo pasaulio 
lietuvių atstovai, sveikina savo brolius ir seseris paverg
toje tėvynėje ir pažada ištikimybę tiems idealams, už ku
riuos ilgoje ir garbingoje Lietuvos istorijoje kovojo kiek
vienas taurus lietuvis. Seimas, žinodamas, koks sunkus 
yra svetimųjų jungas, išreiškia pasigėrėjimą krašto lie
tuvių pastangomis priešintis okupantui ir ginti Lietuvos 
reikalus. Užsienio lietuviai jaučiasi esą neatskiriama tau
tos dalis ir todėl pažada visomis jiems prieinamomis prie
monėmis remti savo brolių bei seserų tėvynėje tylų. be: 
ryžtingą darbą ir tokiu būdu prisidėti prie šviesesnės Lie
tuvos ateities statymo.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas išreiškia 
tvirtą Įsitikinimą, kad tiktai visiškas tautų bei žmogaus 
teisių atstatymas laiduos lietuvių tautos kultūrinę bei so
cialinę pažangą ir pilną kūrybinių jėgų išsivystymą.

šiais reikšmingais Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo penkiasdešimtosios sukakties metais užsienio lietu
viai su pagarba bei dėkingumu prisimena visas skaudžias 
lietuvių tautos aukas kovoje už laisvę ir dar su didesniu 
pasiryžimu bei meile savajam kraštui pažada siekti di
džiojo tik slo — Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo.

2OD1S LAISVOJO PASAULIO LIETUVIAMS

1918 m. vasario 16 dierą Vilniuje paskelbtas Lietu
vos Nepriklausomyb*'.- ats‘at/mas yra visos lietuvių tau
tos valios Išraiška ir todėl neatšaukiamas aktas, kuris Įpa
reigoja kiekvieną lietuvĮ eiti už savąją valstybę dirbusių, 
kovojusių bei kritusių pėdomis ir visomis jėgomis siekti 
gimtojo krašto laisvės.

šioje dvasioje Pasaulio Lietuvių Bendruomenės III

archidiocezija niekuomet 
lietuvių vardo iš jų kapiniu 
nemetė ir niek - prieš jį ne- 

..... . . . turi. bet kad tatai padarė
'3'.°. :iXe-irnc. '-f’-autmių ti a- pačiu lietuviu klebonai "for 
cicijų išniekinimą jų pačių expediecy" t dėl tikslingu- 

kapmėse. ! mo. Kel. red.). Monsinjoras
________ ____ CBC Radio perdavė 5 mi- McElligott pareiškė, kad

"Katalikų federacijos ir nučiū radijo pasikalbėjimą - Lithuanian pavadinimas 
kat. organizacijų pirmasis padarytą per tolimos dis- greičiausiu laiku bus grąžin- 
leikalavimas grąžinti lie- tancijos telefoną". tas".
tuvių vardą šv. Kazimiero i ... • Minėtame susirinkime ne
ka’ ir.ėms kardinolo J. Cody Regio :r.:erv:e\v per te- tų katalikišku organizacijų 

: atvirumas". "Naujie- lv‘-Z-.ą buvo padalytas ką atstovai, bet A. Regis, pri- 
—— - —- ’ ’ kapinėms seną

dar toli ęrra-
formacija yra verta, aišku žu nebus patenkinti visi ne

svetimomis bus iš to. kad intervievr dėl tuvių reikalavimai ir "kad 
darąs asmuo pa- lietuviai dėl savo teisių nesi- 

Dvotus stebėjo, jo? norint toki pasi- liaus kovoję, o. reikalui e- 
Kada kalbėjimą privačiai iš šalies 'sant. žmonės ruošiasi pik

NEGRAŽU GIRTIS NE 
SAVO DARBAIS

"D. augu!" nasigyrus. kad

p ’r/u * rugsėjo 18 d. laidoje J. tik ’^gris pranešimą apie. minės, kad kai 
iš Pr. jam šitaip atsikerta: konvenciją. Kiek tokia in- vardą grąžinus.

ai švelninti visuomeninę Įtampą ir sudaryti sąlyga- 
nuomonių pasikeitimui ne tarpusavio kova. bet žm 
glšku dialogu:
b> bendrame darbe pripažinti visų geros
Bendruomenės narių žodžio laisvę ir naudotis tie/, 
daugumos, tiek mažumos teigiamais Įnašais:
ci darnaus klausimų sprendimo siekti vadovaujanti- 
asmens teisių principais ir demokratiniu procesu.

" Negražu
/unksnėmis puoštis, dar NBC TV 

negražiau kitų iškovoti
.almėjimus savintis. r.emjejintą privačiai is sanes sant. žmones ruošiasi piRe-
g: ir kam ta federacija iri užsakyti, kaštuotų mažiau- tuoti pati kardinola Kodi". 
tos katalikiškos organizaci- ?iai -550.<.><y>.

vali- s > '*Pinnąji reikala-l ; "Lietuviai pasitikėjo ^avo
imą- grąžinti Šv. Kazimie-| ’Tas ir išaiškina, dėl ko! dvasios vadais, kaip vaikai, 

/o Rar-.nes lietuvių vardu antradieni, rugsėjo 10 die- pavesdami tėvams globoti 
ną, staiga buvo sušauktas ir saugoti ka geriausia turė- 
Šv. Kazimiero kapinių klau- darni, bet ta? pasitikėjimas 

Pa?^2.rimas pačioje liko sugriautas: dvasios va- 
diocezijoje. kur monsinjo- dai savo ekonominius išro- 

aukščiau
_ . . . pasakė A.

John Cody pareiškimą, jog

‘r * 
ateikė?

"Nebesinori kartoti se
niai aprašytos Istorijos, kaip 
ta federacija su savo kata-

LIETUVOS LAISVINIMO VEIKLA

Airio Regio sudarytas ?pe-
Seimas Įpareigoja Pasaulio Lietuvių Bendruomenė- -kalus komitetas visą Chica-

fr Kraštų Bendruomenių organus ir toliau aktyviai daly- - lietuviškąją visuomenę
tauti Lietuvos laisvinimo veikloje. jau buvo sukėlęs. Be to. toji

a A ...... .... . ... . Katalikų federacija savo:seimas taip pat išreiškia pasaulio lietuviu pasitikę- .. „ injcia;vva Karijai;
: negalėjo tokio reikalavimo'

, - -p v • .... kelti, kadangi ne Kurija gija) Diplomatinei Lietuvos Tarnybai, atstovaujančiai šv Kazimiero kapinėms: 
nepriklausomos Lietuvos valstybe: tarptautinėje! vardą pašalin0? 0
bendruomenėje: Į jo? načios dvasios ir kūno!
b r Vyriausiajam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui, va- vsr’a; lietu i-kieji kle-j 
dovaujančiam Lietuvos valstybės vadavimui iš so-;30"31*
vietinės okupacijos: į Toliau J. Pr. paaiškina,

"kaip lietuviai išjudino vi-

ūkiškomis orgar-izacijomis McElligott vieša; prane- kavinius pastatė 
iš miego pakinio, kuomet “rd,n?’0 dalykų.

Regis

c) visoms kitoms atskiruose kraštuose veikiančioms; N 
politinėms lietuvių institucijoms. ; g-alvbes".

vietiškas ir dvasiškas

"Chicagos lietuvių kata- 
’ikų piketai prie Šv. Kazi
miero kapinių administrato
riaus prelato Černiausko re- i 
zidencijos. ir protestuojant 
dė: laidojimo papročių iš
niekinimo ir lietuviškojo 
vardo pašalinimo, padarė į

b) Įtakingų kitataučių verbavimui Lietuvos laisvės į toki Įspūdi, kad Pasauliečių
darbui; teisėms švento Kazimiero

. , ,, . . , . kapinėse apginti komiteto*
c) leidiniams Lietuvos klausimais sveti m omas ial- pirmininkas p. Algis Regis
bomis ir kitataučių informacijai per spaudu radiją buvo pakviestas duoti tuo 
bei televiziją; į reikalu pasikalbėjimus per
d) jaunųjų lietuvių mokslininkų Įjungimui i Lietuvos ■n televiziją,
vadavimo veiklą; i "Vieną sekmadieni, pir-

• ir.ąjĮ po Demokratų konven-

Seimas Įpareigoja Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
ir Kraštų Bendruomenių valdybas organizuoti politinę 
veiklą tose srityse, kurioms iki šiol buvo kreipiama per 
maža dėmesio, būtent:

a) vietos aplinkybių bei galimybių išnaudojimui 
Lietuvos laisvės bylai;

e) parlamentų rinkimų itaigojimui Lietuvos reikalui 
kelti.
Seimas taip pat Įpareigoja PLB valdybą tartis su 

Vliku dėl laisvojo pasaulio lietuvių aktyvesnio Įjungimo 
Į Vliko vadovaujamą Lietuvos laisvinimo veiklą.

(Pabaiga kitame numerv*).

cijos, pa? RegĮ Į namus at
važiavo ištisa NBC TV eki
pa iš 5 vyrų su savo mašine
rija ir užrekordavę per Cha
ne! 5 perdavė 3 minučių in- 
terview, pavaizduojant}, 
kaip Lietuviai kovoja prieš

SLA
SLSIVIEMJDIAS

L1ETIV1V

AMERIKOJE
SLA—jau met į tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiaa 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 įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 ik» S10.000.0C.

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

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

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims rekomenduojama lietuviikų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
Ks apdraučos mokestis $2.00 į metus

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

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

išvykų, dainavo ir šoko kar- 
1 tu su studijų savaitės daly*

11 VLIKO VALDYBOS 

VEIKLOS Ateinanti antradienį, spa-' 
lio 1 d.. Jungtinių Valstybių1 
rytinio pakraščio televizijos 
žiūrovai galės matyti ir gir-

. ... - u. 1 j p . vr, S- i dėti pasikalbėjimą apie Lie-
Jis prasidėjo liepos 28 d.tuvybės židiniu— Vasario pilies salėje. Tai buvo pats e*’ * lk0 P1Fr

ir tęsėsi 4 dienas. Jame da- jg gimnazija. , nuotaikingiausias pasirody-
lyvavo 61 asmuo. Tarp kitų' Pasitaikė gera proga, mas, nors dėl nuovargio ir 
jame paskaitą apie jauni- Rugpjūčio 4 d Romuvoje permažos bei slidžios salės 
mą okupuotoj Lietuvoj skai- prasi(lėjo xV-toji Vokieti- trūko judesių tikslumo, 
tė iš Romos atvykęs Stasys jog netuvių studijų savaitėj Sunkus buvo skyrimasis.

j kurią suvažiavo apie pus- Tik vienos tautos žmonės 
antro šimto dalvvių. O tai per tokį trumpą laiką gali

Jaunimo 'suvažiavimas

Lozoraitis. jr.
Jis pirmiausia

viais.
į pradžios dar buvo visa sa- Prieš atsisveikindami, 
vaite ar daugiau, tai jauni gyvatariečiai,

, smalsuoliai panoro aplan- prašomi, sūri 
kyti ir Vokietiją su jos lie- nimo koncertą Rennhofo

Salia naujienos apie nu-visu labai
smalsuoliai panoro aplan- prašomi, suruošė atsisveiki- matomą televijos pi agi amą 

1 1 1 apie Lietuvą (Ji bus
tuvą.

aptarė

rugsėjo 14 d. su
sirinkusią Vliko tarybą in
formavo apie ryškesniuo- . . atsakvmai bei Daaix i 
sius pastarojo meto įvykius , • • • J , I
Vliko valdybos veikloje: i k™mal 7- P 1

; J ' zijos radijo programos ve-
1. Korėjoj iškeltoji min-’ 

tis dėl pašto ženklo Lietu-

Pasikalbėjimas — klausi-

Z1JOS
dėjo ir Vliko pirmininko 
Numatoma, kad pasikalbė-

bendrą padėtį tėvynėje iri prOgaj už akių užbėgo dar taip labai suartėti ir susi- vos sukakčiai paminėti tuo; jime dalyvaus dar vienas ar 
tame fone piešė jaunimo ( Rugpjūčio 4 d. Koe- draugauti. Atsisveikinant tarpu realizuota Pavergtųjų! du asmenys, dėl kurių įtrau- 
pioblemas. Nereikia Pa_ nigsteine baigėsi XVIII -sis nebesigirdėjo skardaus juo-J Tautų paminėjimu pašto kimo į programą Vliko pir-. 
mirsti kad kraštas okupuo- j persekiOjamos Bažnyčios ko, keturias dienas skambė- j ženkle. Turima vilties, kad į mininkas tariasi su televizi-Į 
tas Okupacija Lietuvoje z j<jrche in Not) kongresas, jusio Romuvoje. Daugelio i** Lietuvai skirtas pašto jos programos tvarkytojais. Į 
sunkesnė negu ktr kitur.i Vokietiios lietuviu kataliku akyse žibėjo ašaros. Bet, ženklas dai susilauks savo ITačiau okupantui jokiomis sjelovįjos diktorius pre? skirtis reikėjo. Nežinia, ka- eilės.
priemonėmis nepasisekė už-j Aviža patvręSf jog Romu. da vėl teks susitikti, nes Eu- lietuvių jaunimo ^on atvyko ^tolimf užjūrio ropos ir Amerikos lietuviųkariauti
širdies. Jis labai patriotiš
kas ir trokšta laisvės sau ir 
tėvynei. Štai vienas pavyz- gug atgabeno i
dėlis. Šį pavasarį Vilniaus pašokti besibaigiančio Vaikų vasaros stovykla 

ventoja? radędurimta meni??je Lietuvių

i svečiai, pasamdė autobusą jaunimo keliai tokie skirtin- 
i ir rugpiūčio 3 d. vakare vi- gi.

Koenigstei-

Bendruomenės

2. Ryšium su rusų invazi
ja į Čekoslovakiją Vliko iš
leistas pareiškimas laisvųjų 
kraštų spaudai apėmė pla
čius sluogsnius. Rugp. 25 d. 
jis buvo ištisai atspausdin
tas Chicago Tribūne, o rug-

Du Oakbnd, CaL, policininkai — Williams ir Farrelli— 

atleisti iš tarnybos už šaudymą į pačių karingąją negru 

Panther partijos būstinę (apačioje).

Pasikalbėjimą perduos 
NET — National Educatio- 
nal Television tinklas, ku
rio programa matoma ryti-! 
nėse valstybėse, nuo WaJ 
shingtono, D.C.. iki Maine 
imtinai. Šio tinklo progra-j 
ma įvairiuose miestuose yra J 

kana- 
—13.

Bostone — 2), todėl norin
tiems pasikalbėjimą apie i 
Lietuvą laiku "sučiupti“ pa
tariama iš anksto pasitikrin
ti, kurį kanalą reikia įsi
jungti, norint matyti NET 
programas. (Verta ir telefo
nu iš anksto paklausti vieti
nę stoti, kada bus perduotas 
pasikalbėjimas apie Lietu
vą).

Pasikalbėjimo laikas —
antradienį, spalio 1 d. 10-tos

ventojat rado po dunmis m • jr tuo .)a£ju pagarsin- surengtoje dvieiu savaičių' piūčio 23 d. buvo panaudo- perduodama įvairiais
pakistus rąstelius, kviečiau- ti ,jetuvi ; vaiku vaaro .tovykloję ■ tas Nevv York Daily News lais (pvz., Nevv Yorke
enis neužmiršti Lietuvos ne- — _ . ... oiui/imujc _ . e ... _  ~ 'S_ xčius neužmiršti Lietuvos ne
priklausomybės. Arba vėl 
kitas atsitikimas. Per pa

(apie 6 miliorai tiražo) ve 
damajame. Pareiškimas tu
rėjo reikšmės ir siekiant te-

Gyvatariečiv pasisekimas dalyvavo 36 vaikai. Iš jų 
buvo didelis. Koncertas vy- dvi mergytės buvo iš Švei- 

s'kaka'užčeZ's'vieM' ko puikioje Susitikimo na- carijos ir nemokėjo vokiš- re,o reikšmes,r siekiant te
trukus d vėl užderama Ant mu <Haus der BeSegnung) kai, todėl jos buvo gera pa-, Į*™'** laiko paskynmo 
sienos J matvti “ užrašas- sal«je, Lur hamiltomškiams skata visiems kalbėti lietu- Lietuvos temai.
’Svės trokšta ne UkXl teko rungtyniauti su gana viškai. 3. PLB seime Vliko vai-
rai het ir lietuviai“ j stipria vengrų šokėjų gru- Nors tik dvi savaites vai- dybos nariai buvo ne stebė-

Okun T ietuvos iaunhnas Pe iš Šveicarijos. Varžybas kai testovyklavo, bet per tą I tojai, o aktyvūs dalyviai, 
ambicingas Tis daug dirba ^abejotinai laimėjo lietu- laiką nemokėjusieji lietu-J Pirmininkas ten laikė vieną 
šviečiasi stengiasi visose viai- Pu^ka vis Praš« ”Gy- viškai pramoko paprasčiau- iš pagrindinių paskaitų, vi- 
srityse pralenkt?atėjūnus ir vatan*“ kartoti- b£‘ (lėl šių žodžių ir sakinių, o tie I ceptanininkas B. Nemickas 

neužleisti jiems vadovavi- gos Programos nebuvo ga- kūne šiek tiek mokėjo, bet dirbo nammacijų komisijo-
j - .. lamo ėaa a-.a.o&ermae TvnfrvnVtnH J-1------------ 1 1.:.. 1,„1 VO nurfo A Budreckis  mo. Tokie užmojai daugeliu lin,a prašymų patenkinti, dėl nepalankių sąlygų kai- je. narys 

atvejų susilaukia paramos! «avę žinių, kad "Gyvata- bų buvo užmiršę, greitai rezoliucijų komisijoj, sekre- 
net iš partijos viršūnių Vii- ras“ atvyks j Romuvą, stu- prisiminė ir dar geriau ls- tonus R. Kezys — buvo 
njuje | dijų savaitės rengėjai pain- moko. mandatų komisijos pirmi

Jaunimas tėvynėje labai formavo aplinkines bend- j Stovykla buvo labai pa- • ninkas.
mažai težino apie laisvojo ruomeinės apylinkes, darbo tenkinti tiek vaikai, tiek jų Į Taryba buvo informuota 
pasaulio lietuvius ir jų gyve- kuopų vyrus ir studijų sa- tėvai. Jai vadovavo A. Gri 

vaitės dalyvius, kad rugpiū- nienė. 
čio 4 d., gražiam oiufėsant.'
svečiai iš Kanados parke Erd. Simonaičiui 80 metų

______________________  **» lietuvių tautinių šokių Spalio 30 d Maž Uetu-
paskaitininkas pateikė šias koncertą. Deja. sekmadieni vog įžymiam veikėjui Erd- 
gaires: ! ir svečiai buvo privers-, monuj Simonaičiui sukaks

1. žiūrėkime, kad nebūtų ti šokti po vasario 16 SO metų. Ta proga lapkričio
pripažinta sovietinė okupa-, nazijos stogu. Lietus atbai-, 2 d. Hemsbache Hermans- 
cija, I J*? daugelį tautiečių nuo vy- bofo svetainėje rengiamas

2. kad nebūtų silpnina- kimo 1 koncertą, nes nebuvo banketas sukaktuvininkui
mas krašto tautinis atspa- ar JIS viso įvyks. Tik pagerbti. Pagrindinę sveiki
namas, šimtas su v iršum akmenų,. njmo kajbą pasakys iš Ka-

3. kad nebūtų kenkiamai kūne tą sekmadieni aplan-; na(jos atvykęs buvęs ”Lietu-
pclitinei ir kultūrinei išei-; kė Romuvą, turėjo retą ma- vog pajūrio“ redaktorius, 
vijos misijai. Į pasigėiėti tikrai j mažlietuvių veikėjas Ansas

S. Irozoraitis, jr., savo pa-j puikiais Kanados lietuvių; Lymantag 
skaitos pabaigoje perdavė ansamblio pašoktais tauti- j Sukaktuvėms rengti ko- 
iaunimui tokį sesių ir brolių n,ais šokiais, gražiais dail.

nimą bei veiklą — daug ma
žiau, negu mes apie juos ži
nome.

Rvšiams su kraštu megzti

ir apie žygius rvsium su 
Tarpparlamentinės Sąjun
gos konferencija, vykstan 
čia Limoje. Peru sostinėje 
(rūgs. 3-15). bet apie pačią 
konferenciją informacijų 
dar nebuvo gauta.

(E)

valandos žinių (New»f ront) 1 

programoje, tuoj po kitų 

tarptautinių žinių, maždaug
nuo 10:10 iki 10:30 vaL va-'

I
karo.

iš okupuoto krašto prašy
mą: neužmirškite mūsų. at
minkite. kad Lietuva gyva, 
kurianti ir progresuojanti 
šalis:

Posėdžiai vyko 
16 gimnazijoje.

Vasario

Hamiltono "Gyvataro“ 
viešnagė

Nespėjo iš Romuvos išva
žinėti Europos lietuvių jau
nimo suvažiavimo dalyviai,

Tamošaitienės austais tau
tiniais drabužiais ir šau
niais jaunaisiais svečiais.

Turbūt, kiekvienas šokis 
1 kiekvienos šokėjų grupės y- 

ra savaip interpretuojamas. 
P. Breichmanienės duotoji 
interpretacija Vokietijos 
lietuviams buvo nauja, už-

mitetą sudaro O. Bartuševi-
čiene, dr. 
Skėrys.

P. Karvelis ir Fr. 

ę

LIETUVOS ATSTOVO 

PADĖKA
Juozas Kajeckas. Lietu

vos atstovas Washingtone,

tuoj ją užplūdo kito žemy-Į šokėjas pats save prisistatė
u- • ________ i n -■ t

tat juo Įdomesnė. Origina-J nuoširdžiai dėkoja visiems 
lūs buvo kiekvieno šokio jo ligos metu vienu ar kitu 
pristatymas, kuri atliko gel
tonkasė Martinkutė pačios 
vadovės sukurtais posmais.

Koncerto gale kiekvienas

no sesės ir broliai — Ha
miltono lietuvių tautinių šo
kių ansamblio "Gyvataro“ 
šokėjai. P. Breichmanienės 
vadovaujami, jie atvyko iš 
Paryžiaus rugpiūčio 2 d.

žiūrovams. Visi kalbėjo lie 
tuviškai, daugelis be jokio 
svetimo akcento. P. Breich- 
manienei kartu su pagyri
mais buvo iteikta gražiu ro
žių puokštė, o kiekvienam

būdu pareiškusiems užuo
jautą bei linkėjimus.

ROCHESTER, N.Y.

Elektrofotografų 
konferencija

Į Rochesterį (N.Y.) vyks
tančią pirmąją pasaulinę 
konferenciją, skirtą elektro-

naktį. Grupelė nedidelė, ne- šokėjui ir šokėiai priešingos'fotografijos klausimams, iš
daug ką porą dešimčių as* 
menų teprašokanti, bet šau
ni — visi stiprūs ir patva
rūs jaunuoliai-ės, daugiau-

lyties jaunuoliai-lės Įteikė 
po gėlę.

Dar pora dienu mieli sve-

Vilniaus atsiųsti penki fizi
kos mokslininkai: univer
siteto puslaidininkių fizikos

čiai iš Kanados viešėjo Ro- katedros vedėjas docentas' Kubilius.

IŠĖJO INŽINIERIŲ 

METRAŠTIS

Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų S-gos 
suvažiavimas jau 1954 m 
nutarė išleisti metrašti, bet 
įvairios kliūtys teleido tik 
šiemet jam pasirodyti, ir tai 
tik pirmojo tomo ketvirta
jai daliai — Pramonę ku
riant ir gamybą plečiant. 
Kitos dalys, kurių tame to
me bus net astuonios, išeis 
vėliau, kai bus galutinai pa
ruoštos ir sutelkta reikalin
gų lėšų.

Išleistoje dalyje aprašyta 
pramonės vystymasis Lietu
voje nuo senovės iki dabar
tinių laiku, kartu pavaiz
duojant lietuvių inžinierių 
ir pramonės darbuotojų da
lyvavimą, Lietuvai žengiant 
pažangos keliu.

Knygoje yra per 600 pa
vardžių, kurios metraštyje, 
kalbant apie pramonę, yra 
paminėtos. Knyga turi 102 
psL kaina $2.00.

Redakcinė komisija: re
daktorius Kazys Krulikas, 
nariai — Juozas Dačys, 
Bronius Galinis ir Viktoras

Išklausę programą, pa
skambinkite stočiai ir pa-j! 
reiškite savo pasitenkinimą.': 
kad tokia tema buvo duota1I
informacijų. Patartina iš-; 
kelti naujų klausimų, kurie 
sudarytų pagrindą vėl skirti 
laiko Lietuvos temai.

šia studentai. Į Prancūziją muvoje. Dienomis jie susi- J. Viščiakas ir elektrofoto*! Metrašti platina sąjungos 
pažino su Heidelbergu ir ki- grafijos mokslinio tyrimo'skyriai ir redakcinė komisi- 
tais artimesniais miestais instituto bendradarbiai —' ja, kuriom adresas toks • 
bei įdomesnėmis vietovė- R. Baltrušaitis J Sidaravi-; x „ Boumeaid.,
mis. plaukiojo Reinu, o va- cius, E. Čepenka, N. Galvy- Street Dorchester Mas* ) 
karais, nors ir pavargę nuo dis. (E) 02124. ’ i

jie atvyko Kanados vyriau
sybės pasiųsti atstovauti 
Kanadai tarptautiniam tau
tinių šokių festivaly. Ka
dangi laiko iki to renginio

Juo daugiau tokių atsilie- ;; 
pimų (būtų gera, kad stotys 
jų gautų ir iš nelietuvių). ; J 
tuo bus lengviau ateity pra-i 
simušti į televiziją. i

Turėtume dažnai teirau
tis visose televizijos stotyse 
ir prašyti informacijų apie 
Lietuvą. Stočių vadovybės, 
matydamos didelį susido
mėjimą tuo reikalu, bus pa
skatintos tų informacijų 
duoti.

Pradžioje minėtas žygis 
yra Lietuvos Laisvės Kovos 
Metais Vliko užsibrėžtųjų 
uždavinių programos vyk
dymo dalis. Jo vykdymas fi-'; 
nansuojamas Jungtinio Fi
nansų Komiteto, kuris iki 
šiol tėra sutelkęs numatytos 
ir būtinai reikalingos sumos 
tik dalį. Todėl visi kviečia
mi nedelsti ir nepašykštėti 
atiduoti jam savo auką.

Jungtinio Finansų Komi
teto adresas:

United Lithuanian Finance 
Committee

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC
Seniausia firma JAV, oficialiai autorizuota 

V /O Vnešposyltorgo priimti

DOVANŲ SIUNTINIUS
I LIETUVĄ IR LSSR

iš anksto apmokant muitą.
Mūsų prityrusiu tarnautojų štabas garantuoja klientams:

TIKSIU IR NEKLAIDINGĄ PATARNAVIMĄ. 
GREITĄ IR SAVO LAIKU SIUNTINIŲ IŠSIUNTIMĄ, 
VISI SIUNTINIAI APDRAUDŽIAMI PAGAL VISĄ 
SIUNTINIO VERTE.
IŠRŪPINAME GAVĖJO PARAŠĄ APIE SIUNTINIO 
GAVIMA.

GLOBĖ PARCEL SERVICEIN C. 
yra autorizuota firmos PODAROGIFTS. INC., priimti dova
nu užsakymus Sovietų gamybos prekėms ir piniginiams 
certifikatams.

UŽSAKYMAI PAGAL PASIRINKIMĄ. 
ĮSITIKINKITE PATYS!

Aplankykite bet kurj mūsų skyrių JAV didesniuose miestuo
se. kur klientų patogumui yra didelis prekių pasirinkimas!

GLOBĖ PARCEL SERVICE. Ine.
716 Walnut Street .. Philadelphia, Pa. 19106

Telephone: 2/5—925-3155.
s k Yri ai :

PHILADELPHIA, Pa. 19123, 632 W. Girad Avė. WA 5-8878 
BALTIMORE, Md. 21224,'- 8206 Eastern Avė. DI 2-2JJ74 
SO. BOCTON. Mass. 02127, 390 W. Broadnray AN 8 8764 
CHICAGO, III. 60632, 4102 Archer Avė. I R 6 6399 
CHICAGO, III. 60622, 2242 W. Chicago Avė. BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th St. 486-1836 
DETROIT. Mich. 48210, 6460 Michigan Avė. TA 5-7560 
ELIZABETH. N.J. 07206, 943 Elizabeth Avė. 354-7608 
HAMTRAMCK. Mich. 48212, 11415 Jos. Campau A. 365-6350 
KANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethany AT 1-1757 
I OS ANGELES, Cal. 90026. 2841 Sunset P^lvd. 382-1568 
MTAMI, Fla. 33137, 2755 Riseayne Blvd. ER 9-8712
MINNEAPOIIS, Minn.55414. 217 E. Hennepin EE 2-4908 
NEVV BRITAIN, Conn. (16052. 97 Shuttle Meadow 224-0829
OMAHA, Nebr. 69107. 5524 So. 32nd St. 
PARMA. Ohio 41134. 5432 State Road 
PITTSBURGH. Pa. 15222.346 Third Avė. 
ROCHESTER. N.Y. 14621, 683 Hudson Avė. 
NEW YORK. N.Y. 10003, 101 First Avė:
SAN FRANCISCO. Cal. 94122. 1236__ 9th Avė
SF.ATTT.P, Wash. 98103. 1512 N. 39th St. 
SOUTH RTVER, N.J. 08882. 168 VVhitehead Avė. 
SPRINGFIELD, Mass. 01103, 1840 Main St.

29 W. 57th Street 
New York, N.Y. 10019

731-8577 
749-9033 

GR 1-3712 
RA 5-5923 
OR 4-3930 
LO 4-7981 
M E 3 1853 

257 2113 
736-9636. 

RE 4-8354 
798-3347 

LY 9 9163
\VORCE«TFR. Mpcs. ftiC04. «2 Harrison 
TRFN’TON. N J. 08611, 730 Libertv St.
VINELAND. N.J. 08360. Parish Hali. W. I^ndis A. 691-8423

CENTRINĖ (STAIGA 
220 Park Avė. South (corner 18th Street) 

NewYork, N. Y 10003 
Tel. 212—982^8410

St.
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

I pie pusė abiturientų i aukš- 
i tąsias mokyklas jau nebe- 
j gali patekti. Dar mažesnė

Nevisi gali patekti 

į aukštąsias mokyklas

Aukštuiu mokvklu valdv-t dalis galėS Patekti’ kai O’ei’
, * y. - gu) įvykdys užsimojimą i-!
bos Lietuvoje virsimnkopa-j^*?- ^ , J .U I
vaduotojas Rytis Trimonis K* . * , - ...Tnnimokvmą. vi

.alomą vidu- 
’idurinės mo-per Literatūrą ir Mena', ,, , • i k- zz— o-. \ z -i - .,’ikvklos nemoko speeialvbes. <51 H*''-- i Pa ei e . Vėl grižta problema, kuri) 

konkrec.u duomenų apie siu kadaį 1 ibūdinama 
mokslo metu i • 1tudentiją Lie-( ,.Berną pagadi£0> kunigo4 

! nepadarė“.tuvoje:
"Studentų šeimą šiemet 

sudarys beveik £>enkiasde- j 
šimt keturi su puse tūkstan
čio jaunuolių. Tiesa, vieni į 
mokysis dieną, kiti vaka
rais, treti — nepalikdami} 
savo darboviečių“ (neaki-j 
vaizdiniai).

"Šiemet studijuoti priim
ta daugiau kaip 11 tūkstan

(Elta)

Boskšto kalno bastione 

aludė

Dvylika šviesaus ir svei
ko proto lietuvių — šeši ar
chitektai ir šeši istorikai— 
rugsėjo 8 d. Tiesoj išspaus- 

čių studentų, kurių didelę i dintame laiške reiškia pro- } 
dali — 6560 — sudaro die- test3 prieš beatodairišką 
ninio skyriaus atstovai*4.
(Šie skaičiai apima visas* 
aukštąsias mokyklas Vilniu
je ir Kaune).

"Į dieninius skyrius pre
tendavo 12,217 jaunuolių.
Konkurencijos vidurkis šie
met buvo kiek mažesnis.
Pernai dėl vienos vietos au
ditorijoje rungėsi du stu
dentai. šiemet — tik 1.8.“

"į atskiras specialybes 
konkursas buvo labai nevie
nodas. Skulptūros specialy
bėje i vieną vietą pretenda- i

prie:
senos Vilniau:
"tvarkytojų“
Sako:

"Niekam neateis i galvą 
atiduoti restoranui Trakų 
ar Vilniaus Gedimino pilį, 
bet štai viena iš įspūdin
giausių, vienintelė beveik 
sveika išlikusi Vilniaus tvir
tovė — bastionas Bokšto 
kalne, atspindįs svarbų mū
sų materialinės kultūros e-' 
tapą, lengva ranka atiduo
tas aludei Įrengti. į

’Restauruotas bastionas

» tvirtovės 
užsimojimą.

Pietinėje Anglijoje buvo didelis potvynis. Jis pa lietė 1,000 kv. myliu plotą, įskaitant ir Londoną. 
Taip atrodė Hadlow miesto gatvė, tam potvyniui siūbtelėjus i miestą.

Kada žiopli Vakarai pabus ?
Londone ir kituose Ang

lijos miestuos rugpiūčio mė
nesio gale Įvyko nemaža de-

"O neseniai skaičiau, kad 
kažkoks Wilsonas atsipra
šė Sovietų vadus dėl p. Ge-

BUVO $4, DABAR 1 IK $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

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

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

Kitos tokios knygos neturime.

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

.Pinigus siųskite:
KELEIVIS 

636 Broadway 

So. Boston, Mass. 02127, bendruomenių atstovai, bū
tent, iš Europos — Kęstutis 
J- Valiūnas, Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenės pirmi
ninkas. iš Pietų Amerikos—i 
kun. Juozas Margis, Argen-) 
tinos Lietuvių Bendruome-i 
nės atstovas, iš Australijos) 
Simas Narušis, Australijos 
Lietuvių Bendruomenės pir-Į

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams!

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ,.

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto 
on-nuimamo asira<va Rajeckas, Vyriausio Lietu- pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 psl. 

ge buvo reikalaujama, kad me^la^kT^aminėiu*1 ka- vos ^laisvinimo Komiteto čia Įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo 
rusai pasitrauktų ir iš Lie- 1940 -r dar ankščiai Paminkąs dr- Juozas Va- laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00
tuvos bei kitų jų užimtų 19g metais, klausiama: 
kraštų.

Rugpiūčio 27 d. BBC te
levizijos korespondentai ap
silankė Lietuvos atstovybė
je ir nufilmavo pasikalbėji
mą su Lietuvos Charge d’A- 
ffaires V. Balicku.

monstracijų prieš Sovietų rald Brook, kurs dabar sėdi 
Sąjungos ir bendrininkų ka- priverčiamųjų darbų sto

vo 8 žmonės, dekoratyvinio taps pirmaeiliu sostinės ar- 
taikomojo meno < ir pana-j paminklu, ir jį,;
šiai, tuo tarpu į kaikurias. panagjaj kaip Gedimino pi-i 
inžinierines ar pedagogines, ų be abejo norės aplankyti 
specialybes (žemės ūkio, visos ekskursijos. visi turis- 
statyba. fizika, matemati- taj jr svečiai, nes tai retas

riuomenių Įsibrovimą Į Če
koslovakiją. Prie demonst
rantų jungėsi ir komunistų 
pagrobtų kraštų egzilai, jų 
tarpe ir lietuviai. Buvo pa
skleista Didžiosios Britani
jos Lietuvių Sąjungos pa
rengtų atsišaukimų, kuriuo
se pabrėžtas Čekoslovaki
jos okupacijos panašumas 
i Lietuvos bei kitų Pabalti- 
jos kraštų okupaciją 1940 
metais. Reikalaujant sovie
tų kariuomenės pasišalini
mo iš Čekoslovakijo, drau-

vykloje Rusijoje, kad tasai 
dalinęs rusams lapelius, bū- mininkas. (Pažymėtina, kad; 
damas "reakciftinkų orga- Į seime dalyvavo 89 pilnatei-1 
nizacijos“ suvedžiotas. Ogi šiai atstovai, jų tarpe 21 iš. 
reakcininkiški reikalavimai Australijos, Europos ir Pie- į 

tų Amerikos, kiti iš Jungti-! 
nių Valstybių ir Kanados.' 
kur lietuvių bendruomenės
didžiausios).

tuose lapeliuose reikalavo 
šiokios tokios žodžio laisvės 
ir rinkimų Rusijoje.

"Jeigu abiem tais atvejais 
tai buvo tas pats Wilsonas. 
tai kada jis pakeitė savo 
nuomonę apie komunistinio 
režimo pobūdį Rusijoje?“ 

Kitame, latvio F. Rolavs

Seimo delegaciją į Vals
tybės Departamentą lydėjo 
Lietuvos diplomatinis atsto-} 
vas Washingtone Juozas'

ka) norinčių stoti bu\o nia-. jr jdonius gynvbos 
žiau, negu priimama *. (šios nyS ne vjen Lietuvos mastu.' 
informacijos yda ; nemini-j Tačiau Į bastioną patekti 
ma, kiek is viso vietų siū-; jje negalės. Juk čia bus mai-į 
loma toms specialybėms: tinimo ištaiga, ne muziejus.* 
gal vienoms labai mažai, ki
toms daug).

"Jeigu apie atskirų mo
kyklų populiarumą spręsta
me pagal stojančiųjų pa
reiškimus. tai čempionu tap
tų Valstybinis dailės insti-j menta 
tūtas — 4.6 pareiškimo į 
vieną vietą. (Visdėlto popu- 
liaiumas nepakankamai aiš
kus, kai nutylima, kiek ta-' 
me institute vietų. E.). To-Į 
'liau eitų universitetas ir •
Kauno Medicinos institutas, 
kur konkursas buvo dvigu
bai mažesnis.“77

įrengi-,

Atėję vakare vėl ras lentelę:
"Laisvu vietų nėra*4. Unika-!_ z tlu kultūros paminklą bus į 

mėgėjai. Ir ne, 
- čia bus pilnas}
gėrimu asorti-

užėmę alau 
vien alaus - 

* alkoholiniu

(E)

HITLERIS — BUVO 

BEPROTIS

Taip sako Schirach, bu-
Palyginti labai didelis1 vęs hitlerinio jaunimo or- 

konkursas buvo norinčių ganizacijos kūrėjas ir va- 
studijuoti lietuvių kalbą ir; das, karo nusikaltėlių teis- 
litei atarą: universitete ke-i me Niurnberge nuteistas ka
tuli pretendentai į vieną; lėti 20 metų ir, bausmę at- 
vietą, pedagoginiame insti-Į likęs, 1966 m. išleistas Į lais- 
tute — trys. Lituanistika vę
netgi pralenkė daugeli metų
savo populiarumu pirmavu- Schirach neneigia, kad
sią medicinos specialybę!} Hitleris turėjo tam tikrų ga- 
Gana daug studentų norėjo'bumų, net genialumo, bet 
studijuoti muzikologiją. } jis neturėjo saiko pajauti- 
fortepioną ir apskritai me-! mo ir manė, kad jis viską 
ną. Betgi konservatorijoje} gali nugalėti. "Kai jis pra- 
konkursas nebuvo didelis: dėjo karą. aš*4, sako Schi-
pareiškimų paduota 132. rach, "nuvykau pas Hitle-
priimta 101 studentas44. rĮ ir sakiau, kad be abejonės

Pasirodo, kad ligšiol vy- i karą Įsikiš JAV. Aš tada 
ravusi nuomonė, jog akto- pamaniau: tas žmogus ne
riai sovietinėje santvarkoje suvokia, ką daro, ir nesu- 
esą "privilegijuota klasė“, ’ pranta kitų tautų psicholo- 
esanti klaidinga (bent Lie-'gijos“.
tuvoje), nes sako, kad:

"konservatorija papildo
mą priėmimą i dramos spe- ATSIUNTĖ PAMINĖTI 
cialybę atidėjo rugpiūčio
pabaigai, kad vienas kitas Ošiančios pušys, Halinos 
vyras gana kukliai apmoka- Didžiulytės - Mošinskienės 
mą aktoriaus specialybę 17 trumpų kūrinių. 176 psl.. 
prisimins, kai nepasiseks Į- kaina $2.50. Išleido Lietu- 
stoti i fiziką ar inžineriją*4., viškos Knygos Klubas. 4545

Šie duomenys rodo, kad W. 63rd St., Chicago. III. 
aukštojo mokslo siekiančių 60629. Ji gaunama ir Kelei- 
skaičius iau ribojamas A vio ari min i <t racijoje.

"O ką sakytumėte apie 
komediją laisvųjų Vakaių 
pusėje? Ar ilgai reiks lauk
ti, ligi čekų tragedija bus 
užmiršta taip. kaip kitų ko
munistinės tironijos pa-

Birželio 29 d?Daily Tele- fle,mž‘V .kra?t1? Kiek, >.aiko .'
graph paskelbė du laiškus, 
kuriuose liečiami Baltijos 
kraštai.

Grafas Nikolai Tolstoy iš 
Monvenstone, Comwall. ra
šė:

"Ar ministras 
kas p. Wilsonas

pirminm-
rugpiūčio

liūnas ir Amerikos Lietuvių 
Taiybos pirmininkas inž.
Eugenijus A. Bartkus.

Tokia delegacija ir jos 
palyda jungė visas svarbiau- j 
sias Lietuvos laisvės byla J 
besirūpinančias institucijas Į 
ir liudijo jų solidarumą bei* 
utarimą.

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
II tomas, 480 psl.

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

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

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

PENKTIEJI METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas 
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
mieji revoliuciniai "pamokslai“, savos valdžios 
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt. Priede 
daug įvairių dokumentų.

Kaina buvo $6.00, dabar ....................... $2.00.
TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO

VIETŲ RUSIJA, parašė Kipras Bielinis, 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

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

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

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną. 
ĮSIGYKITE SIAS įDOMIAS KNYGAS! 
Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj

636 Broadway, So. Boston, Mass. 02127

truks, ligi britų, amerikiečių 
ir kiti diplomatai ims vėl 
stypčioti apie rusus, prašy
dami taikos ir "taikios ko
egzistencijos
truks, ligi britai verslinin-; stovaująs seimas savo dele- 
kai vėl slankios apie tiro-i gaciją visų pirma siuntė į 
nus. ieškodami progos pa- i Jungtinių Valstybių vyriau- 

ybę todėl, kad buvo susi-

Dvidešimty valstybių gy- 
ilgai ; venantiems lietuviams at

26 d. pasmerkęs Sorietų Įsi-} Pkk^aud’ siūlydami jiem 
veržimą Į Čekoslovakiją, kieditus n >tip-
buvo tas pats p. Wilsona.< nn<?a™, kannes okupantų 
kuris neseniai su kupina ge-

rinkęs šiame krašte. Paski
rų kraštų lietuvių bendruo
menių delegatai savo keliu

ros valios išraiška perdavė ”Ir pagaliau, kiek laiko! perteikė seimo atsikreipimą 
Maskvai aukso rezervus, So- • traks ligi Čekoslovakijos savo gyvenamųjų kraštų vy-
vietų 1940 metais užgrobtų 
Baltijos valstybių su pasiti
kėjimu deponuotus Anglijos 
Banke?

tragedija ištiks žioplus Va
karti kraštus pirma, negu 
jie bus spėję atsibusti?“ 

(Elta.

riausvbėms.

L. Bendruomenė ir Vlikas

Bendruomenių seimo de
legacija šiuo atveju Wa- 
shingtone neteikė naujų pa
geidavimų ar siūlymų, o tik 
pareiškė, iš vienos pusės, 
pasitenkinimą tvirtai išlai
kytu ligšioliniu Jungtinių 
Valstybių vyriausybės nu-

Vyriausio Lietuvos Išlais-i karnomis institucijomis, va- sistatymu nepripažinti šo
vininio Komiteto valdyba i dovaujantis praktiškai su- ■ vietinės okupacijos teisėtu- 
su pasitenkinimu atžymi, tariamo talkininkavimo dės- mo Lietuvoje ir, iš kitos pu- 
kad New Yorke įvykusiame j niais. sės, skatino Jungtinių Vals-
Pasaulio Lietuvių Bendruo-; tybių vyriausybę tvirčiau
menės seime pasitvirtino Pasaulio Lietuvių Bend-
reiškinys. kurio pasitvirtini- ruomenės seimas tą patvirti
nto buvo tikėtasi ir kuris no ne tik pasisakymais, bet
gana apčiuopiamai jau bu- ir veiksmu. Tai buvo seimo! žmonių viltį susilaukti lais
vo juntamas Vliko santy- prezidiumo delegacijos ap-į vės ir palaikytų jų atsparu-
kiuose su Pasaulio Lietuvių silankymas Jungtinių Vals-, mą prieš Lietuvos rusifika-
Bendruomenės vadovybe ir 
prieš seimą. Būtent, pasi
tvirtino. kad visa lietuvių 
bendruomenės organizacija; vos laisvės bei nėpriklauso- 
laisvajame pasaulyje yra mymės reikalą, 
tvirtai nusiteikusi veikliai
dalyvauti su Lietuvos lais- Seimo delegacija Valsty- 
vės byla susijusiuose veiks
muose ir tuo sumetimu
bendradarbiauti su Vyriau
siu Lietuvos Išlaisvinimo

paremti panaudojimą tokių 
komunikacijos priemonių, 
kurios stiprintų Lietuvos

tybių Valstybės Departa-} ciją. 
mente su atitinkamu memo
randumu, liečiančiu Lietu-

Komitetu n* kitomis atitin- trijų kontinentų lietuvi

Delegaciją priėmė Valsty
bės Departamento Rytų Eu
ropos Reikalų skyriaus di
rektorius Raymond E. Lis- 
le ir naujasis Baltijos kraš-

bės Departamente lankėsiį tų poskyrio vedėjas Martin 
rugsėjo 3 d., tai yra, tuoj E. Wenick su Barclay 
seimui pasibaigus. Joje bu-! Waid .
vo seimo prezidiumo nariai, Į * 1

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą 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.

(Elta)
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Lietuviai kariai plačiame 
pasaulyje

Į
Pirmiausia noriu paminė- ' sumainė žiedelius su Egle 

ti tuos mūsų tautos našiai-■ Sinkute iš Rochesterio. 
čius. kurie vasaros laikotar- i; A. Norkus, kilęs iš Cicero, 
pyjająlsiekyre is gyvųjų tar-j yra pašauktas JAV karinės 
po.' T« Austi alyįje mirė harnybos.
aviacijos m ji. Kazimieras | Pranas Bastis iš Pewau- 
Šimltus, kariuomenės kape-|kee, Wis., atšventė savo 75 
lionas prel. L. Paznonskas Į metų gyvenimo sukaktį. Jis 
iš Wilkes Bai re. Pa., inž. {buvo JAV karys I pasauk 
Algirdas Rūbas, Korėjos Ikare, o jam baigiantis įsto- 
karo veteranas, tesulaukęs t jo į Lietuvos kariuomenę

Jūsų darbams pafankus*ku- tik 35 aviacijos vyr. savanoriu. Unkime jam dar
pusk. Bromas Glodas is Į sulaukti laisves rytojaus ir

AUKA TAUTOS FONDUI

Kun. Jonas Žvirblis, ypa-j 
tingasis Tautos Fondo rė
mėjas jau nuo praėjusių me-! 

į tų, šiomis dienomis atsiun-! 
tė padidintą šių metų įna-j 
šą — šimtą dolerių — ir pri-. 
dėjo tokį prierašą:

„Sujaudintas dėl įvykių 
Čekoslovakijoje, kuliai vėl 
rusiškas komunizmas gink- 

; luotomis jėgomis užgniaužė 
laisvę, siunčiu šimtinę, kaip 
įrodymą, kad be sustojimo 
reikia kovoti prieš komuniz
mą. Tegyvuoja Lietuvos Iš
laisvinimo Tautos Fondas!

nigas Jonas Žvirblis.“
(Elta)

Worcester; kapt. Jonas Ig
natavičius. JAV: pik. ltn. 
Aleksandras Makulevičius, 
buvęs Varniuose įgulos vir
šininku, mirė Argentinoje; 
savanoris Ignas Grigaliūnas,

beždžionių. Bet kaimynyste i Keno«hoj 
I, su jom mokslas supranta ne | —

i geografiniu, o biologiniu | . • _ . n1 • rp i • i . , įtariame gilia užuojautą. 11-poziunu. Tokią kaimynystę i .. ... ® J* *-i t • . sekites ramvbeje svetingojegan tiksliai nustatė 173o- i - , - • , ‘ J 6 J
tais metais švedų mokslinin-! ze .
kas Lineus, vėliau vadina- Į, . . Vasiliauskas
mas Kail von Linne. i baigė JAV ,ai\ yno akade-

— O kaip jis tą padarė?' V tUu! ?aV° Pa^n-tas 
- Jis padalijo gamtą į! 1 specialų dalini San Diege, 

tris skyrius: mineralus, aug-i Anapoly jam bu\u Įteiktas 
menis ir gyvūniją. Kiekvie-' PazymeJima? 11 Pa^e^a> i 
no skyriaus dalykus jis su- tn* laipsni.
statė į eiles pagal arčiausią Aviacijos pik. ltn. Ricar- 
jų panašumą. Darydamas’da* Gussen, ištarnavęs 20 

: tokį suskirstymą, jis susidū-; metų karinėje tarnyboje,
— Sveikas, tėve! ’ į Bostoną iš Airijos žalias' rė su klausimu, kur pastaty-Į pasitraukė į civilini gyveni-
— Jes, Maiki, šiandien aš airis. ti žmogų. j ir dabar dirba televizi-

sveikas ir gerai filinu. O — 0 kodėl jis žalias? į — Olrait, o kur jis jį pa-' Jos >0- Caronna. II
kaip tu? i — Todėl, kad tamsus, to-j statė? Į pasaul. karo metu jis moky

— Ir aš sveikas. j liau savo kaimo nieko ne-j —Lineus pastatė žmogų tojavo kariuomenėje.
_  Nu, kai abudu sveiki, ’ matęs. Todėl jo brolis, jau i gyvūnų karaliją, į žinduo- Algimantas Simanauskas

tai galėsime gerai ginčytis/į seniau Amerikon atvykęs,'lių šeimą ir į beždžionių iš. Hartforto. išbuvęs
nusivedė jį į Franklino Par-j grupę. i R^au kaip šešerius metus
ko žvėryną parodyti, kokių —Tai kibą jo galvoje bu- JAV marinuose, sugrįžo na-

\Tp Maiki aš npe-aliu yra pasauly žvėrių ir paukš-i vo negerai. j mo. Jis dvejus metus isbu-
’ -- i čių. Pamatęs ilgakaklę žira-į — Jo galvoje, tėve, buvo vo P. V ietname ir ten pake

tą. tas grinorius žiūrėjo, gerai. Jo pasirinkta žmogui lė daug visokių išgyveni- 
žiūrėjo, paskui papurtė gal- į tokia vieta buvo visai logiš- mų. Artimieji ji gražiai pa- 
vą ir sako: „Tai yra pra-jka. Juk žmogus nėra joks gerbė.
keiktas amerikonų melas. į mineralas: jis gyvas pada- Eugenijus Kniukšta iš 
Juk tokio gyvulio niekur ras. Jam reikia maisto, oro Chicagos. grįžęs is karinės

— Ginčytis nereikia, tė
ve. Kalbėkimės šaltai.

šaltai. Kai tu pradedi aiš
kinti, kad žmogus ne Dievo 
sutvertas, ale iš monkės iš
sivystęs. tai mano kraujas 
pradeda virti. Jessa!

— Bet aš to dar netvirti
nau, tėve.

— Kaip gi netvirtinai? 
Sakei, kad ir akmenys apie 
tai kalba. Ar jau norėtųs 
užsiginti?

— Tėvas klaidingai mane 
supratai.

— V’a. jau užsigini. Pats 
supratai, kad niekus plepė
jai. Akmenys. Maiki, nega
li kalbėti.

— Tikrai tėvas neatsime
ni, ką aš kalbėjau.

— Nu, tai kaip tu kalbė
jai?

— Aš aiškinau, ir dabar 
to laikausi, jog nereikia su
prasti, kad akmenys kalba 
žodžiais, kaip mes kalbame. 
Jie kalba ta prasme, kad at
skleidžia žmogaus praeitį. 
Pavyzdžiui. Neandertalio 
klony Vokietijoje iškasti su
akmenėję žmogaus kaulai 
parodė, kad prieš 200,000 
metų žmogus atrodė kitaip, 
negu šių dienų žmogus. O 
Javos saloje po vulkano la
va aptikti dvikojo gyvento
jo griaučiai buvo dar ma
žiau išsivystę. Žemesniuose 
žemės sluoksniuose žmo
gaus pėdsakai visai išnyks
ta, aptinkami tik priešisto
riniai gyvūnai, kurie dabar 
jau išnykę. Bet kad jie gy
veno, tai liudija suakmenė
ję jų kaulai. Taigi akmenys 
ir be žodžių pasako, kas se
niau buvo ir kaip atrodė. Ar 
dabar bus aišku, tėve, kad 
akmenys kalba?

— Aišku, Maiki. ale aš 
vistiek netikiu, kad taip bu 
vo.

I nėra.“
Maiki, aš tau pasaky

Visų mirusiųjų šeimoms

dar kartą tada pamatyti 
Lietuvą.

J. Kepalas, kilęs iš Stone 
Park, III., netoli Chicagos, 
dabar kovoja su komunis
tais P. Vietname. Jam tenka 
atlikti slapukų-seklių parei
gas. Jie būreliais išmėtomi 
po visą kraštą ir stebi ko
munistų judėjimą. Tai labai 
pavojingos pareigos. Kun. Raymond Stout, {laipiodamas 11,245 pėdu aukščio 

Hood kalne Port Oregono valstijoje, buvo įkritęs į snie
go duobę ir surastas tik po 9 valandų, čia matome dar 
jo brolį ir dar vietą iš kalnų gelbėtojų grupės.

ir šviesos. Be šių dalykų jis tarnybos. Ilgą laiką jam te
numiršta. To paties reikia ir ko būti Pietų Korėjoje, de- 
kitiems gyvūnams. Jie nega- militarizuotoj zonoj, saugo- 
li misti grynais mineralais,' jo sieną nuo bolševikų sla- 
bet reikalauja augmenų pūkų. kurie siunčiami į Pie- 
perdirbtos medžiagos. Ki- tų Korėją.

iš molio nukrėstas, kaip lais- tais žodžiais, žmogus nega-j Rimas Bakaitis, kuris da
vės stovyla prie Najorko. A- li valgyti žemės, kaip tai da— bar yra P. Vietname, ten

Siuntinių reikalu

Siunčiant siuntinius į P. 
Vietnamą reikia būti labai 
atidiems, ypač dabalr, kai 
yra išleistas specialus po
tvarkis kariams. Iki 5 sva- 
įų siuntiniai, užrašant tiktai* 
žodį SAM. eina oro paštu, 
bet mokestis imamas kaip 
už paprastus siuntinius, iri 
kariai juos gauna per 5-7 
dienas. Sunkesni nei 5 ava
lų siuntiniai, užrašyti PAL, 
nueina oro paštu per dvi sa- i 
vaites.

Taigi, artimieji, nepa-, 
mirškite savo sūnų. tėvų ir Į 
draugų! Jie tikrai nudžiugs, 
gavę nprs ir mažą dovanėlę, 
nes pajus kad tie, kurie toli 
gyvena ramų gyvenimą, yra 
mintimis drauge su kariais, 
kuriems kiekvieną minutę 
gresia mirtis kovoje dėl visų 
laisves. i

Balys Brazdžionis

siu, kad tas gyvulys ir man 
atrodė čiūdnas. kai pirmą 
kartą jį pamačiau. Misli
nau, kad kokio dailininko

le kai pavyzgino uodegą, tai 
supratau, kad gyvas.

— Bet ar tėvas kada pa

ro medžiai ir žolės: jam rei
kalinga duona. Vadinasi, jo 
vieta yra gyvūnų karalystėj.

galvojai. kad gali ateiti lai- ir čia Lineus jį pasodino.
kai. kada žirafų pasauly jau 
nebus?

— 0 kur jos dings9

Ar tu rokuoji, kad tas 
švedas buvo neklaidingas, 
kaip koks popiežius? Maiki,

— Galės pasikeisti klima- į jis galėjo padaryti didelį
tas, ir žirafos galės išnyk
ti. kaip išnyko mamutai, di
nozaurai ir kiti milžinai. 
Praeis milionai metų. ir jos 
bus pamirštos. Tik išlikę že
mėje suakmenėję jų kaulai 
galės pasakyti, kad praeity 
tokie gyvūnai gyveno.

— Tai tu vis nori mane 
įtikinti, kad akmenys gali 
kalbėti. Nebūk toks upartas, 
Maiki. Ir nesakyk, kad žmo
gus yra monkės pusrolis.

— Pusbrolis gal ir nėra, 
tėve, vis dėlto mokslas at
randa. kad jis gali būti arti
mas beždžionės kaimynas.

misteiką, sodindamas žmo
gų į monkių klumpaniją.

— Tėve. gyvūnai ne visi 
lygūs. Jų yra visokių rūšių: 
žinduolių, paukščių, roplių, 
žuvų ir taip vis tolyn žemyn 
iki atskiro narvelio, kuris 
laikomas žemiausia gyvybės 
forma. Žmogaus prie tų pa
starųjų negalima jungti. Jis 
priklauso prie tų. kurių kū
nas turi šildymosi aparatą 
ir vienodą kraujo tempera
tūrą, kai žemesnių gyvių 
kraujo temperatūra keičiasi 
su oru: jei oras šiltas, jų

, sulaukė liūdnos žinios kad 
Union Pier staiga mirė jo 
tėvelis inž. Z. Bakaiti:- Gi-i 
liausią užuojauta, brangus 
kary. ir linkiu sveikam su
grįžti i Chicagą

Jonas Baskus iš Chicagos, 
uolus šaulys ir šokėjas jau 
nuo 1957 m. tarnauja JAV 
kariuomenėje Paviešėjęs 
Chicagoje ir pašokęs III-joj 
tautinių šokių šventėj, lie
pos 26 d. išvyko i P. Vietna
mą ir ten dirbs prie raketų. 
Šauliai ir artimieji linki sėk
mės ir laukia sveiko sugrįž
tančio.

Arch. Paulius Markūnas
jau atliko JAV armijoj ,ma

nei

kraujas šiltas, jei oras šal- 
Ne, Maiki, negali būti į tas, ir jų kraujas šaltas. Aiš- 
kaimynas. Tik pažiū-i ku, žmogus priklauso prie

šiltakraujų. Prie tos rūšies 
priklauso ir paukščiai, bet 
jie deda kiaušinius ir vaikus

SOCIALISTŲ PARTIJA 

PRIEŠ NIXONĄ

TA V socialistų partija, 
kurios kandidatas į prezi
dentus Thomas Norman 

’ 1932 metais surinko 800.000 
balsų, šiemet neryžtingai, 
pritaria Humphrey kandi
datūrai. Partijos komiteto 
nuomone, Nixono ar Wal- 
lace laimėjimas būtų atža
gareivių laimėjimas krašte.

Socialistai oficialiai ne
gali remti Humphrey kan-J 
didatūros dėl jo Vietnamo 
politikos ir dėl to, kad jam 
gerokai tjrūksta šių dienų 
reikalavimų supratimo. Ta
čiau, nesant nieko geresnio, '• 
tenka pageidauti, kad Hum-j 
phTey laimėtų. Vien pro-Į 
testas, balsavimų boikotas j 
nieko gero neduotų pažarn-dini apmokvmą Fort L. . . .... . , .

Woode i,, dabai- laukia, re- «!??. ■>ol'tlne‘ -
, aiškina komitetas.

Socialistų partija pasku
tinį kartą savo kandidatą 
į prezidentus statė 1965 m. i

rėk į Lietuvą. Pereik jos gi
rias skersai išilgai, o mon
kės ir su žiburiu neatrasi.
nebent koks italijonas su maitina vabzdžiais. Žmogui 
šeina katarinka ją atsiveža. ’ tarp jų ne vieta. Jo vieta 
Vistiek monkė ne mūsų tė-Į su pienžindžiais. Be to, pa- 
vynės gyvulys. Nu. tai kaip žiūrėkim į jo rankas ir dan- 

x I tu gali sakyti, kad mes esą- tis. Jie tokie pat, kaip pas 
me artimi monkių susiedai? beždžionę. Pagaliau, jis 

— Tiesa, tėve, beždžio- vaikščioja stačias, o ji taip 
. . nės Lietuvoje negyvena, pat crali eiti dviem kojom.

„ “ . vaf m.an P1?™:™1*! Bet seniau negyveno čia ir Todėl jis ir buvo pastatytas 
žalią airį. kuris netikėjo, ką ]jetuViai. Iš kur ir kada mū-

gis, kelione:- i Vokietiją.
Algirdas Žardinskas, iš

Clevelando. liepos 5 d. išvy
ko 5 metams JAV karinėn 
tarnybon, marinų korpusam 
Sėkmės, savanori!

Vladas Pakutka, JAV ka
riuomenės seržantas, jau 
15 metų tarnyboje ir daly
vavo P. Vietnamo frontuo
se. neseniai atvyko pa: 
šerį \Voodhavene, NA

Adv. Rimantas Ivaška k- 
Bostono, jau atlikęs poros 
metų karininko stažą, pri
klauso Amerikos tautinei 
kariuomenei, dabar jau pa

se-

jis matė savo akimis.
— O kaip tas buvo?
— Buvo taip. Atvažiavo

beždžionių kaimynystėm keltas majoru.
— Gana, Maiki, gana! j Raimunda* Saiko i.-, Cm 

niekas nežino —gal is tokio As nenoriu daugiau kiaušy- cagos. grįžęs
krašto, kur galėjo būti ir j tis. Gudbai! __  I mo ir išėjęs

su bočiai atėjo i Pabaltijį.

VEIKSNIŲ SUDARYTAS JUNGTINIS FINAN

SŲ KOMITETAS LAISVES 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. 
Bendruomenės apylinkes. Kur jų nėra — per 
kitas organizacijas ar siųskime tiesiai J. Finansų 
komitetui:

United Lithuanian Finance Committee 

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

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

JUNGTINIS FINANSŲ KOMITETAS

Keleivio 1969 metų

Kalendorius
jau rišykloje 

>1.00

Svaibios knygos
Tada jos kandidatas buvo’ 
Hoopes, kuris dabar yra 
partijos garbės pirmininkas.

POPIERIUS VĖL 

PABRANGO

Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 
Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.60 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Perkais abi dalis kaina tik ......................................  $6.50
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., Kaina............................................................... .. $2.00
Prof. P. Pakarklio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt 
Cicagietės įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj
95 puslapiai, kaina........................................................$1.00

Peisai laikraštinis popie-j Prof. p. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams, 
l iūs pabrango $3 tonai. Da-; puslapių, kaina .......................................................  $1.00
bar didžiulė International j pyg^ Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
Paper Sales bendrove pra- ,g?9 m iki 1955 m 190 pgl kaina geniau
nese, kad nuo sausio 1 d. . eonodar pakeliama $5 tonai. j 0 ~T.”'' ' T* $2’°°

Nuolat brangsta ir kiti ^an "',c,° Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla- 
L P V letna- dalykai, reikalingi laikraš- P«b laba/įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra- 
i atsarga jau čiui leisti. ifrymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ................... $3.00
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MOTERŲ SKYRIUS
PAULIUS JURKUS

Vilnelė
(Tęrinyi)

Kartą išvydo aukštus kalnus. Ir kas Vilnelei — ap
suko linksma ir norėjo skubėti tolyn, kai puolė j plačius 
vandenis. Persigando ir aiktelėjo.

— Nesibijok manęs, nerk tolyn, nes aš Neris, — su
bangavo upė.

— Bet aš turiu savo kelią, nejaugi čia pasibaigsiu?— 
drumstėsi Vilnelė.

— Taip. Mes visi baigiamės. Aš surenku daugel pa 
našių upelių ir nešu j vakarus, kur teka Nemunas, mūsų 
didysis tėvas. Jam atiduodu save ir jus visus. Jis keliauja 
į marias, kuriom nėra nei pradžios, nei galo. Tačiau Ta
vęs neskriausim, priimsim į draugę. Sakyk, kaip vadi
nies?

— Vilnelė.
— Menkas ir negražus vardas ! Kaip tu gyvensi, kuo 

pasižymėsi?! Manęs gi nesibijok, tau padėsiu, tik būk 
nuolanki ir mandagi, kaip dera mažam.

Vilnelė nesuprato kalbos, dar šoko. verpetavo, kol 
pamatė, kad tikrai čia jos galas. Atsiduso giliai ir vandeni 
atidavė Neriui.

Iš pradžios, iš tolimų, krūmais apaugusių pelkių, iš 
ežerų ir girios šaltinių vėl rinko lietų ir nešė pro žilvičius, 
lenkdama puikuoli ąžuolą, draugaudama su beržu, skar- 
dėdama lakštingalom. Ji pamėgo savo vagą — kalnelius ir 
klonibs. Skubėjo vasarą, drumstėsi rudeni, nerimo žiemą, 
prisidengus ledu, o pavasari tai siautė, tai putojo. Ir dau
gel vandenų ir daugel metų nunešė Į Nerį.

• ♦ *

Kartą, kai šlaituose miegojo ir girios ir žvėrys, kai 
danguje ilsėjos išsidriekę žvaigždynai, aukštuose kalnuo
se pasigirdo keistas balsas. Pradžioje sustūgavo, ir aidas 
nuūžė slėniais, išgąsdindamas medžių viršūnes. Paskui 
balsas stiprėjo ir stiprėjo, skleidėsi aplink, judino ruop- 
lėtus ąžuolus, skverbėsi į žemės gilumą. Atrodė, kad visa 
— kalnai ir slėniai ir apsamanoję miškai — staugia ir 
staugia.

Vilnelė išsigandus budino Neri ir klausė, kas tai ga
lėtų būti.

— Nieko negirdžiu, — atsakė upė. — Niekas niekur 
nestaugia! Esi maža, visko išsigalvoji.

Bet Vilnelė nieko neišsigalvojo — ji tikrai girdėjo 
Gedimino sapno vilkus ir rytmetį matė patį valdovą. Jisai 
atėjo nuo kalno, žvilgėdamas raguotu šalmu, sidabro sag
tim.

— Geroji upe, — tarė valdovas, — tavo šlaituose 
man vaidenosi geležinis vilkas. Čia pastatysiu miestą ir 
pavadinsiu tavo vardu. Jis bus Vilnius — mano kašto 
neramiųjų vilnių augintas.

Upelis sušvytėjo, pliuškino vandenį, prausė valdovo 
rankas ir veidą ir nuplaukęs pasigyrė Neriui.

— Pasaka! — nutraukė ją didžioji upė. — Jei čia 
įkurs miestą, tai tik mano vardu pavadins.

Neris sušiurpino bangas ir galingai nušniokštė. Vil
nelė gi suraibuliavo ir nutilo. Ji niekad nebesakė, ko vėjas 
švilpauja karkluose, ko rudenį rausta šermukšnių skiau
terės. Ji laukė ir svajojo, kol kartą ties augštaisiais kal
nais išgirdo jaučių maurojimą. Tada sustojo ir žiūrėjo, 
kaip gyvuliai, išstatę kupras, vilko sunkius didelius rąstus. 
Suėję žmonės krovė juos ir tašė, vakare užkūrė laužo 
ugnis.

Pamatė ir Neris kylančius dūmus ir paklausė:
— Kas ten dedasi?
— Ten auga mano miestas, — atsakė susijaudinus 

Vilnelė.
— To per daug! Aš griebsiu jį ir nusinešiu! — susi

drumstė Neris ir kėlė savo vandenis, liejo į slėnį, veržės 
į kalnus, bet nepasiekė linksmųjų ugniakurų. — Tegu, 
tegu! — putojo įtūžus. — Kada nors būsiu reikalinga ta
vo miestui, tada visa prisiminsiu.

Neris surinko vandenis ir nuplaukė rūstus, o Vilnelė 
džiūgavo su lakštingalom ir žilvičiais. Išgirdo ir ąžuolas 
puikuolis ir tarė:

— Dabar tu garsi, jei miestui davei savo vardą. Aš 
turiu ten būti. Nunešk mano gilių ir išbarstyk.

Didysis ąžuolas šiauštelėjo šakom, pažėrė sėklų, o 
Vilnelė jas nešė į Šventaragio slėnį. Keliavo ten karklai, 
o lakštingalos susirinko iš visų pakraščių pažiūrėti, kaip 
atrodo tasai Vilnelės miestas. Jisai stovėjo kalno viršū
nėje, iškėlęs pilies bokštus, leidosi pakopomis į slėnį, 
skleidėsi namų namais. Tenai baltais žirgais jodinėjo ku
nigaikščiai, didžiūnai garsiai trimitavo ragus. Aplinkui, 
slėnį riesdama, ramiai tekėjo Vilnelė ir šypsojos.

(Bus daugiau)

Jie saugoja 5 mil. dol. vertes Atidą karūną Frankfurto 
viešbutyje (Vokietijoje). Ten ji pirmą kartą rodoma Eu
ropoje. karūna yra 400 metą senumo ir tari 453 smarag
dus. Kolumbijos Andų kalną paprašai tą karūną paskyrė 

”.Mūsu brangiai Andų deivei* už ją išgelbėjimą nao epi
demijos.

Teisės patarimai
Advokatė M. Iveikarakieaė sutiko atsa

kyti į Keleivio skaitytoją klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
iaformacinio pobūdžio. Klausimus ir sl- 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
I s iširę reikia pažimėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesios š<**v 
adresu:

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

Klausima* ir imti už jį nuomą iš mer
ginų. Jeigu ji. nepaisant sa-

Mes gyvenome N.Y. vąls- vo pastangų, neįstengia bu- 
tijoje; mūsų dukrelė moko- to ”pernuomoti“, — tada 
si Bostone; mes patys esą- ji turi teisę ieškoti iš mergi- 
me antros kartos lietuviai, nų sutartą nuomą, 
bet kalbame ir skaitome lie
tuviškai. Tik atsiminkite tai: jei

Mes turime bėdą ir rašo- merginos yra pilnametės, 
me Tamstai, nes mūsų tėvai. tėvai nėra atsakingi už jų į- 
ir mes patys visą laiką skai-' sipareigojimus; jei jos nėra 
tome Keleivį. Mes niekuo-; pilnametės. — sutartis iš vi- 
met nepraleidžiame Tams-'so negalioja.
tos straipsnių: klausimų ir 
atsakymų. Sakome, neatsi
sakysite ir mums patarti.

Dukrelė su kita mergina 
| pasisamdė butą netoli uni- 
• versiteto (college). Jos abi 
į yra jaunos ir nors mokytos, 
bet proto neturi. Pasirašė 
sutartį (lease) trim metam.

AR MOTERYS GAU 

BŪTI KUNIGAIS?

Benedikta* Rutkūnas

LAISVĖS ŽI BĮ NT AS

Už mėlynų marių, vakariuose tolino*, 
kur saulutė, aptiškus ugniniai* karoliais, 
nuilsusi veidą į jūrą pamerkia 
ir kruviną gėdą pasaulio apverkia —

už mėlynų marių, vakariuose mėliuose 
džiaugiasi Laisvė, žibintą iškėlusi.

Prie kojų jo* bangos dainuodamos oiia, 
žvaigždžių susispietę* vainiką* papuoli*. 
Sušaukus tautas į dermingą Šeimyną, 
budėdama sergsti jų taiką ir gina —

pagerbdama žmogau* tei 
didingąjį grožio žibintą iškėlusi.

Aukščiau ir aukščiau Jinai kelia žibintą, 
kad keltųsi tautos vergovėj pamintos, 
okeanuos paklydusiom* spindulius sklaisto, 
Teisybės žėruojančiu veidu nuskaittus:

te siautėja pražūčiai audros įšilusios — 
nepajuda Laisvė, žibintą iškėlusi!

Šalie nuostabioji, šalie tolimoji,
nuo seno drąsuolius savin tu vi* moji — 
išalkusius laisvės, teisybė* ir duonos — 
ir darbu, ir laime glaudi milionus,

ir dvasioj gyvųjų, akių žiburėliuose 
švieti tu žmonijai, žibintą iškėlusi.

Iš krašto smūtkelių, liūdnųjų palaukių, 
nuo baudžiavos jungo vaikai tavin plaukė 
ir, prakaitu, triūsu sau laimę atnsšę, 
kvietėsi sesę dainų — geltonkasę.

Dangoraižių krašto marguosiu 
globoja juos Laisvė, žibintą iškėlusi.

Į
Ir tarpo užgrūdinti vėtrų lietuviai,
laisvojoj šaly susikūrę sau būvį;
ir šauksmą gimtinės už jūrų išgirdę,
aukojo jai kraują ir gyvąją širdį: 

ir sesių, ir brolių kančią 
juos drąsino Laisvė, Žibintą iškėlusi.

Ereliais pakilę, padangėmis skrido, 
garbės ir narsybė* atnešdami skydą 
gintarų tėvynei — debesis skyrė 
Girėnas ir Darius — narsūs didvyriai.

Žaibai rodė kelią, perkūnijo* skelėsi 
sparnu* segė Laisvė, žibintą iškėlusi.

Už mėlynų marių, vakariuose toliuose, 
kur saulė, nukaitu* ugniniais ksuroliais, 
nuilsusi miegui blakstienas
paraudusį veidą į gelmę

už jūrų, už marių, vakaridos šešėliuose 
švyturiuoja Laisvė, žibintą IšbiknL

Naujasis Brooklyno dio-
! cezijos vyskupas Francia J.

■"'““‘•iMugavaro sako, kad nėra Šeimininke joms pasakė.' » , . .jokių teologinių kliūčių nei

ĮDOMIOS KNlGOb

Romanai
D. Nendrė, AIDAS TARP 

DANGORAIŽIŲ, romanas, 
365 psl., kdii/a $5.A*

Vvtautas Volertas, SĄ
MOKSLAS. •premijuotas ro- 
manas, 279 psl., kaina $3.50.

Aloyzas Baronas. PAVA
SARIO LIETUS, 261 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
i‘2.59, kietais $3.75.

Rene Rasa, MEILĖ TRI
KAMPY, 219 psl. kaina $3.-

Vmcas Kamanas: M1G- 
OTAS RYTAS. 166pusk, 

Kaina $2.50. Gaunama Ke- 
eivio administraeiioie.

Jeronimas Ignatonis, LŪ
ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00

Andrius Valuckas. NE
MUNO SŪNOS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomiįš, 280 
psi.. kaina $3.00.

Andrius Valuckas. NE
MUNO SŪNŪS. II tomas, 
128 psl , kaina $4.00.

Sally Salminen, KATRY- 
NA, .omanas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją, 
291 psl., kaina $5.00.

Petr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪBAS. 495 psl., kaina 
minKštais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75, 

Jurgis Gliauda, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro-

vr
 O

 4 .
 ,

, kad. nepaisant "lease“, josi; , - . - - .* ------------ - «------ j-------
' galės išsikraustyti, kada tiki 'edusiems vyrams, nei mo- manas. 234 psi.. kaina $2.50 
norės Po kiek laiko merffi-* tenms būti kunigais. Celi- Albinas Baranauskas, 
nos nusivvlė slvo butu. Gat-' £atas nesąs būtinas kunigiš- KARKLUPĖNUOSE, pre- 
vė triukšminga, ir negalima! kaI" »''en‘mub n01?. pas;-, mijuotas romanas. 224 ps]., 
mokytis. Kaimynai nešva-i rwi«? "?»dingu pasisventi-! kaina $2.50.
rite ir palieka visokių sąšla-l ™ ‘f dlsaP1>n°s isskaicia- K«y. Almina,. UPĖ [

!vų koridoriuose. Kvapas:vlmals' |RY1US. UPĖ Į ŠIAURE,
nemalonus, ir gėda, kai ..... ... romanas I dalis. 323 psl., II

: žmogus užeina. I .. As su;ikc,a“.su *>?.! k°- i dalis S02 psl.. kiekvienos da-
■ Jre, mano duktė ir jos'?™ nucjprendziu celibato lies kaina S300.
1 draugė, nuėjo pas šeiminiu-' ^Įsyk-ems paėsti paša- Alė Rūta. KELIASI 
’kęir jai pranešė, kad jos'k® 7?kuPa8' kalbėdamas KAIRE. premijuotas romą- 
! nutarė išsikraustyti. Ta pa- j Arijos progr amoje. į nas g JAV senosios kartos 
Įsiuto. Sako, turėsite mani . , . ,, . lietuvių gyvenimo, 248 psl.,
Įmokėti nuomą per trejus' .. Moterų kunigų klausimu kaina S3.00.
metus, kitaip aš jus i teis- Jls Pa''-’ake šitaip. . Vvtauta, Volerta,. GY-

mą paduosiu ir pranešiu jū-' . , . , . VENIMAS YRA DAILUS,
1 su mokvklai. kad jūs nemo-' _Tai. butų„ abai, luomus romanas iš lietuviu emigran- 
! kate savo nuomos. ' leonskai nera 242 psL ka,.
' Merginos išsigando ir pa- ™ko’ kas. ncle,s.tV. m0‘e.ns na S2.5P
! rašė mums. prašvdamos pa- 8vent1?.“. .kun«?‘s, • V’en V,tauta, Volerta., UPĖ 
tarimo: nežino.’ kas joms P?P™'a' ir praktika pada- TEKA VINGIAIS. romanas 
darvti ! re- kad kunlgų vcre.las Pata’ 33? ns!„ kaina 33.50.

Jei mes nueitume čia pas P° klynai vyrų antimi. Jis v.c« K„„,i5nM. KAL-
i advokatą, ar užtektų, jeigu PĮts Pazjstąs moterų, kurios NU GIESMĖ, premijuotas 
'jis parašys laišką tai šeimi- l!k^ bat‘gera,s dvasios va-romaRas, 2n, ps, kaina 

QO ° ' $250.
tiktų būti gerais dvasios va- 

.... .. „ šeimininkė dais bet nenumatąs, kad'
i galės merginas patraukti ateity F1^?
teisman Bostone? Mes ne- šventinamos kunigais
turime daug pinigų, nes lei-. 
džiame du vaikus į mokslus.
Merginos moka po 125 do-' 
lerius per mėnesį. Jei jos' 
bu? priverstos ten gyventi, • 
jos negalės mokytis.

ninkei? Ar ta bū-

KIAULĖ KIAULEI 

NELYGU

N.Y
Susirūpinę tėvai

valstija.

Atsakymas

Sicilijoje( Italijoje) pa
vogė 7 kiaules. Po kelių die
nų tas ūkininkas patyrė, 
kad jo kiaulės yra pas jo 
kaimyną. Jis nuėjo pas jį ir 
prašė atiduoti kiaules. Bet 
kaimynas tvirtino, kad vi
sos ten matomos kiaulės yra

Dėl Tamstų ir merginų j0. Buvo pakviestas polici- 
labo, aš tikiuosi, kad jos nė- ninkas, bet ir tas nieko nė
ra pilnametės. Jei jos nėra padėjo, nes visos kiaulės at- 
pilnametės. tada jų sutartis rodė vienodos.
(lease) ”negalioja“, ir jos,
galės ją "nuneigti“ (disaf-, Tada pavogtųjų kiaulių 
firm). j savininkas paėjo į šalį ir su-

Jei merginos yra pilna- minėjo vieną po kito 7 var- 
metės, tada jos yra bėdoje, dus... Ir ką jūs manote? 
Nuomos sutartis galioja ir Septynios kiaulės viena po 
nesvarbu, jeigu šeimininkė kitos iš kiaulių būrio atsi
joms žodžiu pareiškė, kad skyrė, atėjo pas jį ir atsigu- 
jos gali išsikraustyti, kada lė prie jo kojų. 
nori. Jei jos yra pilnametes.;
jos atsako už trijų metų Sugėdintam kaimynui va- 
nuomą . igiui ūkininkas pasakė:

Iš kitos pusės, jeigu jos "

išsikraustytų iš to buto, šei- "Mano principas palaiky- 
į mininkė turi pareigą dėti ti su kiaulėmis draugiškus 
! visas jai galimas pastan- santykius. Bet to netaikau 
gas tam butui “pernuomo- kitos rūšies kiaulėms.“ Tai, 

! ti“ (sub-let). Ji neturi teisės sakydamas, žinoma, turėjo Į 
tyčia laikyti tą butą tuščią galvoje kaimyną vagį:

Kazvs Plačenis, PULKIM
ANT KELIU.... romanas iš 
kun. Strazdelio gvvenimo.
II laida, 160 psl. kaina $2.00

Jureis Gliauda. ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS. n) emi-
iuota3 romanas ?$ poetinių 
emigrantų gyvenimio, 268 
»sk. kaina $2.50.

Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
omanas, 205 pusk, kaina 

$2.50.
Aloyzas Baronas: LIEP

TAI IR BEDUGNĖS, pre- 
nijuotas romanas, 279 psk, 
caina $3,00.

Vytautas Alantas: TARP 
>VIEJŲ GYVENIMŲ. 462 
•usk, kaina $4.50.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas 
š knygnešio kun. M. * Sida- 
avičiaus gyvenimo, 233 psk, 
caina $2.50.

Pranas Naujokaitis: tf-1 ufl 
’ELIAI NEGRĮŽTA f 

CALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Alovzas Baronas: VlENI- 
U MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246 
psk, kaina $3.

* «
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Vietinės žinios |
DIDŽIAUSIA DRAUGIJA REMIA G. KAROSĄ

Rugsėjo 19 d. buvo gana vių Piliečių Dr-jos patalpo-į 
gausus So. Bostono Lietuvių se jo rengiamame bankete, i 
Piliečių Dr-jos mėnesinis j kurj pažadėjo atvykti ir 
susirinkimas, kuriame pri- gubernatorius Volpe. 
imti 3 nauji nariai, pagerb- K. Namaksienė priminė, 
ti mirusieji nariai Marija ką senieji lietuviai darė, 
Ambrozienė ir adv. Wil- stengdamiesi prasimušti j 
liam Howardas, patvirtinta aukštesnes {politines vietas 
rugpiūčio mėnesio apyskai-' ir pasidžiaugė, kad naujieji 
ta. kuri rodo buvus $3,026 ateiviai tą pat daro..

Po susirinkimo visi da 
lyviai buvo pavaišinti kava

Ž-tis

pelno. Ilgokai sustota prie 
keltuvo statybos.

Kaip eina jo statybos dar- ir užkandžiais 
bai ir statybos fondo vajus, 
pranešė E. Ketvirtis. L. 
švelnis, S. Griganavičius, 
inž. E. Manomaitis. Staty
bos darbai bus baigti kitą 
mėnesį. Jie buvo atiduoti iš 
varžytynių mažiausią kainą 
pasiūliusiems. Pats keltuvas 
ir jo įrengimas atsieis $27.
328, o visi kiti statybos dar
bai, kurių sename name į- 
vedant keltuvą buvo kur kas 
daugiau, negu statant nau
jus namus, atsieis $46,210.
Tuo būdu viso labo keltu
vas atsieis $73,638. Prie tos 
sumos dar prisidės keli šim
tai išlaidų specialiai apsau
gai nuo gaisro.

Aukų vajus keltuvo staty
bai eina sėkmingai. Tam 
reikalui jau sutelkta apie 
$10,000. Pirmieji 
nę aukoję buvo J. Lubinas' 
ir Pyragienė. Didžiausi au
kotojai iki šiol yra Marija 
ir Jonas Overkos ir Stasė ir 
Kazys Tamošaičiai, kurie 
aukojo po $500. Aukojusių
jų po šimtinę pavardės bus 
surašytos sienoje iškabinto-

i J- ’-{h$

Rinkimu įkarštyje. Viršuje respublikonų kandidatas 
Nixon Xew Yorko mieste taksio vairuotojui pasirašo 
savo pavardę. Apačioje demokratų kandidatas Humph
rey Los Angeles mieste sveikinasi su ji apgulusiais 
piliečiais.

FUEL OIL'

Knygos
jaunimui
Švenčių proga nepamiiš- 

kite nupirkti vaikams šias 
knyghst"*

Linksmas Subatvakaris .

Praeitą šeštadienį pradė
ti Kultūrinių subatvakarių 
10-ji metai. Jų nuolatinis 
programos vedėjas yra Sta
sys Santvaras, bet šį kartą 
jam išvažiavus į literatūros 
vakarą Philadelphijon. tas 
pareigas labai gerai atliko 
inž. Edmundas Cibas. Jis vi
sada sugeba į rimtus daly-į 
kus įpinti labai vykusių są-’ 
mojų, visa tai atlieka labai į 
natūraliai, tiesiog be jokių 
dirbtinų pastangų, ir klau
sytojus iš anksto maloniai
nuteikia. j j. Janukėno sukaktis J Lapkričio 2 d. Jordan,

Poetas Leonardas Žitke- Hali salėje Komiteto Lietu-,
vičius iš New Yorko nešykš-J Rugsėjo 14 L . Teofilių. vos neprįklausomybės atsta-! 
tėdamas paskaitė pluoštą’ Janukenass artimųjų iaLelJ tvmo 50 m. sukakčiai atžy-'
savo humoristinių eilėraš-’ mineJ° ®a\ o amžiau.- 60 me- jįėti koncertą* 

tų sukaktį. į » , ‘ *
ateiti ge-i Lapkričio 3 d. So. Bosto-

Taip -Jus galit gauti aukštos 
kokybės (alyva ir sutaupyti

Ką daugiau mes duodam: 
VELTUI priežiūrą 
VELTUI 24 vai. patarnavimą 
VELTUI dalis, įskaitant ir bur-

nerį ir kontrolę
Garantuotus skaitliuko duomenis 

VISA, KAS JUMS REIKIA DARYTI... 
PAŠAUKTI, KAI REIKIA ALYVOS, IR 
SUMOKĖTI VAIRUOTOJUI JĄ AT
VEŽUS (Mažiausia 100 galionų) 
Pagalvokite apie tai!
Nereikalingas pristatymas ir kreditas kaštuoja 
pinigo. Tas brangias išlaidas pašalindami, mes 
r,,:mf irms duoti aukštos kokybės alyvą ui 
pigesnę kainą.

—Pradėkit taupyt šiandie— 
.Pašaukite 482-0200
F

•?

po šimti-! gių, klausytojuose sukelda
mas gardaus juoko, o ka
dangi ir vakaro vedėjas, i 908 no Lietuvių Pil. Dr-jos salė

je Sandaros našlių karaliekaip minėta, taip pat "rim
tai“ vadovaudamas vertė 
dalyvius kartkartėmis juok
tis, tai visas subatvakaris! *VU1“IC,IC’ ~n- Lapkričio 10 d. Lietuvos
buvo tikrai linksmas. Keles sav0 draugų ir jya^įs- kariuomerės atkVimo minė-i

. , . . ... Dalyvių buvo pilna salė. ta™4 aplankyti. Pnes lo į jimas go. Bostono Lietuvių;
je lentoje, o aukojusių po jų tarpe 4 buvo pirmą kar- metlI Valukomai gyveno , ' D . j . 4
$500 portretai bus pakabm-' tą atsilankę: iš Australijos į Bostone. į * J ,
ti ant sienos. i Jonas Valys, iš Toronto! _ A Lankričio 16d Lituanisti-

E. Ketvirčiui ir S Dre-j Henrikas Satkus, iš Chica-i Bostono
vinskui priminus, kad apie; Aldona Mačienė ir ne «*ARENGimų kalendorius 
keltuvo statybos darbus ir tfl;n js toK __  ;n4 Andrius j - ™aplamai apie draugijos; ! va^TJtin ^os nam7o
veiklą nuolat plačiai infor-i pasai *ena tradiciia buvo' "v u- • namu°-muoia Keleivis buvo nasiū-1 v? ~ tradiciją duvo Rulturims subatvakaris,
muoja įveieivis, duvo pasiu pagerbtos šio mensio var- dalvvaniant raSvtnini t M. naraikšti n,dėka I ^.ininkžs; lre„a Baškie-

Lankėsi A. Valukonienė

Mus aplankė Anelė Valu
konienė, atvykus iš Los An-

nės banketas.

nės mokyklos puota So. Bos
tono Lietuvių Pil. Dr-jos m 
aukšto salėje.♦ * *

lyta pareikšti jam padėką. 
Pasiūlymas plojimais buvo 
priimtas.

Čia gal tiktų pasakyti, 
kad tikrai Keleivis So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Dr- 
jai savo skiltyse duoda vie
tos daug daugiau, negu kur 
kitur ji gauna tik "už ačiū“. ( 
Gal draugijos vadovybei at- į 
eis į galvą mintis, kad ir Ke
leiviui niekas už ačiū nė

rė, Irena Mickūnienė, Irena 
Kalvaitienė ir Irena Veitie- 
nė.

šio subatvakario pelnas 
skirtas didžiajam koncertui 
lapkričio 2 d. Jordan Hali.

Svečias ii tolimos 
Australijos

Praeitą penktadienį mus

Yorke. * * *
is

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

Gruodžio 6 d. 8:30 vai. 
va. Jordan Hali Baltų dr-jos 

Xew II-sis koncertas, kurio pro
gramą atlieka latvis pia
nistas Klavinš.

RITE ™EL co>■■ ■ ■■ 303 Harrison Avė.303 Harrison Avė. 
Boston, Mass. 02118

RADIJO PROGRAMAVėl atskrido 
„Juodas Varnas'*

duoda nei popieriaus, nei aplankė Jonas Valys, bosto- 
rašalo, nei ko kito

Spalio 25 d. 8:30 vai. vak. 
Jordan Hali salėje Baltų dr- 
jos pirmasis koncertas. Pro
gramą atlieka estė Eva Pat- 
terson (sopranas), buvusi

Kovo 14 d. 8:30 vai. 
vak. Baltų dr-jos III-sis kon
certas. Programą atlieka Į Keleivio administracijoje 
solistė Daiva Mongirdaitė.! jau galite gauti pernai Lie

tuvių Rašytojų Dr-jos pre
mijuotą Antano Gustaičio

mškio Antano Vilėniškio-Helsinkio operos^primadona 
lydimas. Svečias iš Austra
lijos atvyko į PLB seimą, o 
dabar važinėjasi po JAV, 
norėdamas geriau susipa
žinti su čionykščių lietuvių 

i gyvenimu.
J. Valys, kilęs iš Taurag

nų padangės, teisės mokslus 
baigęs Vilniaus universite-

Susirinkimui einant į ga
lą, A. Matjoška priminė, 
kad į seimelį kandidatuoja 
Gintaras Karosas. Lietu
viams svarbu turėti savo 
tautietį valstijos įstatymų 
leidimo įstaigoje, todėl visi 
lietuviai turėtų G. Karosą 
remti.

JU pasiūlė draugijai nu-į te, karo viesulų nublokštas 
tarti ramti Gintaro Karoso į Australiją, veikliai daly- 
kfendidatūrą. Pasiūlymas vauja tenykščių lietuvių vi- 

ne- suomeninėje veikloje. Jis 
buvo vienas iš Australijos 
Lietuvių Bendruomenės or
ganizatorių, jos tarybos pir 
masis pirmininkas, tose pa
reigose išbuvęs net 6 kaden
cijas.

Bostone jis susitiko su 
Justinu Vaičaičiu, su kuriuo

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties WLYN, 1360 W 
lociklų ir iš stoties FM. 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die

humoristinių ir satyrinių ei-iną. Perduodama: Vėliausių 
lėraščių knygą IR ATSKRI-I pasaulinių žinių santrauka 

į r komentarai, muzika, dai

GREITA PAGALBA 
NenosiMink. rausi pagalbą. 

.Vaistai, kari? buvo Ilgai ha- 
kiami. nao reumatizmo, ranką, 
koją nutirpimo ir skaudėjimo

Spalio 27 d. So. Bostono Tuojau siusk šį skelbimą Ir 
Lietuvių Pil. Drjos III aukš- su antrain, ir mes
to salėje P. Viščinio veda- ™*tu išbandymui.
mos Lietuviu radiio vabn ROYAL PRODUCTSmos Lieįuąų įarujo va.an- North SUl, P.O. Box 9112 
dos parengimas. 1 < \«r i

DO JUODAS VARNAS.
Tai antroji šios knygos 

laida. Pirmoji laida buvo iš
pirkta beveik per porą mė-

N & T OIL CO.. Ine.
Ginčų sukėlė tik pasiūly

mas skirti G. Karoso rinki
mų vajui pašalpą. Pagaliau 
nutarta skirti $50.

Gavęs žodį, G. Karosas 
padėkojo už jo kandidatū
ros parėmimą lr prašė: rū
pintu, kad visi lietuviai už- dėjo pirmąsias plytas į Aus- 
siregistruotų (iki spalio 5 tralijos LB rūmų pamatus: 
dienos) ir eitų už jį balsuo-! J. Valys buvo pirmasis tary-

641 E Broadway
•t

So. Boston, Mass. 02127

nos ir Magdutės pasaka. 
Biznio reikalais kreiptis

Baltic Florists gėlių ir dova 
nėšių, — vienintelis toks at-nii krautuvę, 502 E. Broad 
sitikimas mūsų čionykštėje way» So. Bostone. Telefo- 
knygų rinkoje. Gal neilges- nas ĄN 8-0489. Ten gauna 
nio laiko reikės ir antrajai Keleivis
laidai išparduoti, tad pasku
bėkite.

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

3 Krosnies aptarnavimai
■ *;

□ Automatinis ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo Įrengimas

bos pirmininkas, o J. Vai
čaitis pirmasis valdybos pir-j 

ra apie 3.000), iškabinti; mininkas. |(
plakatus prie savo namų ar i Linkim Jonui Valiui ma- 
automobiliuose, remti lėšo-' lonių. ilgai nepamirštamų į- 
mis, nes jų reikią kelių spūdžių ir laimingai sugrįžti 
tūkstančių, spalio 20 d. da- į savo pasirinktąjį kengūrų 
lyvauti So. Bostono Lietu-' kraštą.

ti (jo rinkiminėj apygardoj 
tokių neužsiregistravusių y- Skambinkite

268 -4662 -x-

Imkit ir skaitykit 
Kipro Bielinio 

knygą
TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 
RUSIJA

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

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, George 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., kaina kietais viršeliais 
novelės, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50. .

Inicialai po tiltu, A- Tūlio 
$3.75,

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

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

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

MEŠKIUKAS RUDNOSIU
KAS, eiliuotą pasaka, para

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

BALTOSIOS PELYTĖS
KELIONĖ į MĖNULI, 

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Už šj veikalą autorė 1961 
netais gavo L. Bendruome- 
įes jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 
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 liustruota, parašė 
J. NarūnČ; 20 puslapių 
k ai ha .?.................. $1.
Tos knygos gaunamos ir 

keleivio adminiatracrioi.

JUK NETURITE?

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

tljl

s
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Vietines žinios
Talkon ir koncerto rengimo rėmiman prašome Tams

tas jungtis šiais būdais

a) neatidėliojant Įsigyti koncerto bilietus,

b) paremti parengimą asmeninėm aukom,
I

c) duoti skelbimus Į kodcerto leidinį.

MŪSV ŠIŲ METŲ PASKUTINIS DIDŽIAUSIAS 

UŽSIMOJIMAS

Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo 50 Metų Su
kakčiai Minėti Bostono Komitetas kreipiasi šiuo žodžiu:

Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo 50 metų su
kakčiai minėti Komitetas 1963 m. lapkričio 2 d. 3:30 vai. 
vak. Jordan Hali, 290 Huntington Avenue, Boston. Mass., 
i engia trečiąjį šių metų parengimą — dideli Nepriklauso
mybės sukakčiai Įprasminti koncertą.

Koncerte bus atliekama naujoji komp. Juliaus Gai
delio kantata KOVOTOJAI, kurių tekstus parašė Stasys 
Santvaras.

Kovotojus stato žinomas Bostono amerikiečių choras 
Pro Musica, palydimas simfoninio orkestro. Koncerto di
rigentas — Alfred Nash Patterson.

Solistai: sopranas Dana Stankaitytė iš Chicagos. te
noras Leonas Baltrus iš Rochester. N.Y., bosas Arnoldas 
Vokietaitis, Metropolitan skrajojančios ir Chicagos Lyric 
operų solistas.

Šiam dideliam muzikos meno parengimui via būtina 
Bostono, jo apylinkių ir artimesnių bei tolimesnių vieto
vių lietuvių talka, jų visokeriopa parama koncerto ren
gėjams.

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 West Broadvvay., South Boston. Mass.

”Kur tūkstančiai taupo milionus“

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

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

Turtas (Assets) virš $132,000,000

Dabar moka 5%
už visų rūšių taupomus pinigus

ee— a
Telefonas: AN 8-2805

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

IPft DINIS 
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

^ęeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeev
TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi) 

OPTOM ETRISTt
Valandos: .

nuo 10 ryto iki 6 vakaro ! 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

•eaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.

Ketvirtis & Co. |
—JEWELERS—- 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai 
Mpeetingai taisome laikrodžius.

tiedu*, papuošalu*

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON
Tel AN 8-4649 

eeeee*ee»eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee«

<.
::

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Hroadway

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

„Caribean Hide-A-Way Cruise,,
šį šeštadienį, rugsėjo 28 j

d. 7:30 vai. vak. Tarptau-i 1968 m. lapkričio 30 d. išplaukiame 8 dienom į saulėtas 
salas: Curacao — Antigua — Guadeloupe — St. Lucia — 
Grenada — La Guaira (Caracas, Venesuela) —Curacao.

Kultūros klubo pirmasis 

susirinkimas

Bilietai gaunami Baltic ;Realty, 389 W. Bruaihvay, 
So. Bostone. Tel. 263-6030. Bilietų kainos: 8, 6 ir 3 dol.

Koncerto garbės rėmėjas aukoja 25 dol.. rėmėjas — 
15 dol.. aukotojas — 10 dol., narys — 5 dol.

tinio Instituto patalpose. 
237 Commonuealth Avė., 
bus ši rudeni pirmasis Bos
tono Lietuvių Bendruome
nės Kultūros Klubo susirin
kimas, kuriame Lietuvos 
Laisvės Komiteto narys 
dipl. teisininkas Vytautas 
Vaitiekūnas skaitys paskai-

Brangūs Tautiečiai, visi kaip vienas junkimės vienon "Laisvųjų lietuvių bend- 
šeimon. kad Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo->o me- ravimas su pavergtąja Lie
tų sukakties minėjimas Bostone būtų Įspūdingai baigtas, tuva".
iki paskutinės vietos užpildant Jordan Hali! Po paskaitos, kaip pa-

_ .. .. prastai, bus diskusijos ir ka-Tegu tam ryžtui mus visus Įpareigoja šie Laisves 

Kovos Metai!

St. Dariaus posto moterų 

banketas

Dorchesterio klubo 

susirinkimas

KluboStepono Dariaus posto: 
moterų 31-sis metinis ban
ketas bus rugsėjo 29 d. So. spalio 1 
Bostono Lietuvių Piliečių Val. 30 
Dr-jos salėje. Pradžia 5 vai. Lietuvi 
vakaro. _

Banketo pirmininkė Rūta Pose- isi
Ambrozienė su
narėmis maloniai
visus atsilankvti. Bilietai Adv,*•bus gaunami prie Įėjimo.

komiteto atsilankyti, 
kviečia

susirinkimas bus 
d. (antradienį) 7 
min. So. Bostono 
Pil. Dr-jos patal- 

nariai kviečiami

A. Young,

sekretorius

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

KAINA TIK $279.00
» o

vute.
Visi. kam tas reikalas į- 

domus, kviečiami atsilanky- 
' ti.

šiemet klubo valdybą su
daro: pirm. dr. Bronius Mi- 
konis, vicepirm. dr. Edvar- Pagerbt E. ir I. Vasy liūnus 
das .Jansonas sekr. UimaĮ Spalio 20 d j vaL piet

Cambridge Buroko klube 
163 Hanvard St.) rengia
mas banketas Elenai ir Izi- 

P. Brazaiti aplankė tūnut | doriui Vasyliūnams pagerb- 
Praeitą savaite Povilas' d jų vedybini° gyvenimo 30

J šią žemą kainą yra Įskaityta visas maistas, lėktuvas į 
Curacao ir atgal, kelionė liuksusiniu laivu S.S. REGINA.

PASINAUDOKITE &IA RETA PROGA!

Registracija iki 1968 m. lapkričio 1 dienos

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE

i
390 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 
Telefonas 268-8764

Jasaitienė, ižd. Jonas Valiu-! 
kėnis ir narė ypatingiems 
reikalams Alė Čereškienė.

ą savaitę 
Brazaitis susilaukė svečio—į 
sūnaus inž. Zigmundo iš i 
Cincinatti, Ohio, kuris ten; 
jau 17 metų dirba General: 
Electric bendrovėje. 1

metų sukakties proga.

Mūsų rašytojai labai 

sėkmingai keliauja

Rašytojai Pulgis Andriu

šis, Antanas Gustaitis ir 
Stasys Santvaras praeitą 
šeštadienį labai sėkmingai 
atliko literatūros vakaro 
programą Philadelphijoje. 
Bostoniškiai ir Juozas Ka
počius grįžo, o Pulgis And
riušis jau vyksta į Detroitą, 
kur šį šeštadienį vėl visi su
sitiks ir, prisidėjus Bernar
dui Brazdžioniui, dalyvaus 
vakaruose Detroite ir Chi
cagoje..

Dorchestery nuo spalio 15 d. ttw vi ♦kvvvvv.f
Dažau ir Taisauišnuomojamas 6 kambarių bu

tas antrame aukšte, — centri- *
nis šildymas, karštas vanduo, ► Namus iš lauko ir viduje. J 

: 321 County Club Rd- |j balkonas prieky ir užpakaly, ge- ’ĮJKSytt reikST“?
;Newton Centre, Mass. 02159:; 'sas susisiekimas, kaina $90. ~ ...............
! Tel 332-2645 L Skambinti nuo 3 vai. popiet

825-5521 (40) •
**•*♦******♦♦♦****♦#♦#♦♦♦•#♦♦»*♦*#

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpiiaome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

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

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

Telefonas AN 8-6028

Nae 9 raL ryto iki 8 vaL v., išskyrus šventadienine ir sekau
1

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savia Hill Avė. 
Dorchester, Mase. 
TeL CO 5-5854

Peter Maksvytis
Carpeater A Buildcr
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieka visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

Tai veltui
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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 išdalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti? O gal norėsite jūsų burneri pagerinti Texaco’s Flame 
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris kurnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42%. Mes rūpes
tingai atliekame tą darba. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUEL Co.
487 Washington Street 
Dorchester, Mass. 02124.
24 valandų patarnavimas

GE61204

Flood Square, 
Hardivare Co.
Banalokas N. J. ALEKNA
628 EAST BBOADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4161

Benjamin Moore Datai 
Popieroa Sienoms

Stiklas Lap 
Visokie reikmenys

Reikmenys plumberiams 
Visokie geležim daiktai

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worce»ter, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE
VIENINTELE LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
liai žemos kainos vykstantiems į F 1 o r i d ą— 
MIAMI— iš B o s t o n o, — tik $65.-

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

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

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogiits skyrius
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir rusiš
kų gaminių cert ifikat 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.

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

Telefonas: 268-8764
Vedėja: A1 don a Ad o m o n I •

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury St 

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8*2868 

yra vienintelė oficiali įstai
ga Worcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog ii W ortas 
terio j Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomu sritis- Cia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai, 

į Siuntiniai nueina greitai Ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje,

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

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui.
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti-! labai žemomis kainomis, 
kinsite. | Vedėja B. Sviklienė

Vedėjas A. Schyrinski i — ——

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 
ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai
15 BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus Rusijos okupuotus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas ,d . . • , '

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vak vpk.

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

33l W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068 
Vedėjas J. Vaičaiti*
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