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64 - TIEJI METAI

Prancūzi) frankas susvyravo, 
bet dar nenuvirto

Frankui gelbėti Bonnoj buvo susirinkę 11 valstybių 

finansų ministrai. Vokiečiai nesutiko markės vertės pa

kelti, o Prancūzija franko nuvertintu Prancūzija gavo 2 
bilionus dolerių paskolos. Baiminamasi ir dėl anglą svaro. 
Prancūzija ir Anglija ėmėsi griežtų suvaržymų. Franko 

ateitie vis dar

Vliko pirmininkas 
Europoje

Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto pirminin
kas dr. J. K. Valiūnas išvy
ko j Europą. Jis lankysis Pa
ryžiuje, Romoj, Bonnoj.

Jam išvykus, pirmininko 
ninkas J. Audėnas.

Lietuvis jūrininkas

Europoje vėl finansinė 
krizė. Per vienų savaitę per 
biliono vertės frankų buvo 
iškeista j kitas pastovesnes 
valiutas, ypač graibstoma 
vokiečių markė. Ir pasitikė
jimas franku kasdien ma
žėja.

Į Bonną nuskubėjo 11 tur
tingiausių valstybių finan
sų ministrai ir bankų direk
toriai. Visiems rūpi išlaiky
ti valiutų pastovumą. Vo
kietija buvo spiriama pakel
ti markės vertę, kad tuo bū
du Vokietijos eksportas bū
tų kiek apsunkintas ir pa
lengvintas importas. Tada 
būtų lengvesnės varžybos 
prancūzų prekėms. Bet vo
kiečiai nesutiko savo mar
kės vertės kelti, nes tada, 
eksportui pasunkėjus, kraš
te galėtų prasidėti nedarbas.
O tam ypač prieš netolimus 
rinkimus vyriausybė nega
lėjo pasiryžti.

Visų manyta, kad bus su
mažinta franko vertė, bet 
prezidentas de Gaulle pa
skelbė — franko vertė pa
silieka, kokia buvusi, o jis i- 
masi griežtų priemonių jo 
vertei palaikyti: žymiai su
mažinamos valstybės išlai
dos. užšaldoma kainos ir at
lyginimai. suvaržomi'kredi
tai. padidinama mokesčių 
mokėjimo kontrolė ir t.t. Be 
to, Prancūzijai duodama 2 
bil. dol. paskola.

Ar tų priemonių pakaks 
franko vertei išlaikyti, daug 
kas abejoja.

Susirūpino ir Britanija dėl 
savo svaro, kuris prieš me
tus irgi išgyveno krizę ir 
buvo nuvertintas. Todėl vy
riausybė suvaržė importą, 
kainos ir atlyginimai ten jau 
seniau užšaldyti, didinami 
mokesčiai ir kt.

Amerikos dolerio franko 
krizė kol kas nepaliečia, ir 
dėl jo bent netolimos atei
ties nebūkštaujama, juo la
biau, kad per paskutini ket
virtį iš užsienio daugiau 
gauta, negu jam išmokėta. 
O tokia padėtis jau. M>uvo 
tik 1965 metais. "F 5 :-~'

New Yorke streikuoja ke
lių ligoninių tarnautojai dėl 
ginčo, kas jiems turi atsto
vauti: viena unija (taip pa
geidauja gubernatorius) ar 
kelios. ’

Sunku sudaryti 
Italijoje valdžią

Ilgokai Italijoj valdė 
krikščionys demokratai su 
socialistais, bet rinkimus so
cialistams pralaimėjus, šie 
atsisakė įeiti i valdžią. Ta
da valdė vieni krikščionys, 
bet jie neturi daugumos, to
dėl ministras pirm. Leone 
atsisakė iš pareigų.

Krikščionys nesutaria sa
vo tarpe, kam pavesti vy
riausybę sudalyti. Yra no
rinčių vėl su socialistais 
dirbti, bet yra ir priešingų. 
Moro, kuris vadovavo koa
licinei vyriausybei, apkalti
no savo partiją, kad ji su
laužė susitarimą su socialis
tais. trukdydama vykdyti 
numatytas reformas, todėl 
socialistai turi pagrindo ne
beeiti į koaliciją.

Ar krikščionys paves vėl 
Moro sudaryti kabinetą ir 
kokių garantijų reikalaus 
socialdemokratai pakviesti 
į vyriausybę, sužinosime vė
liau.

Sulaikykite tautų
naikinimą!

Lapkričio 18 d. — Latvi
jos nepriklausomybės pa
skelbimo 50 metų sukakties 
dieną — apie 20 latvių jau
nuolių, atėję į Jungtinių 
Tautų visumos susirinkimą, 
kada buvo svarstomas rau
donosios Kinijos priėmimo 
klausimas, pradėjo šaukti 
"Laisva Latvija! Sustabdy
kite sovietini genocidą!“

Sargybos jie buvo greitai 
iš salės pašalinti, apklausi
nėti ir paleisti.

Paštas prašo
1 z
nesivelinti

Jei norime, kad kariai 
siuntinius gautų iki Kalėdų, 
tūrime juos pasiųsti iki lap
kričio 29 d. Visiems kitiems 
siuntinius reikia pasiųsti iki 
gruodžio 2 d. Vėliau pasiun
tus. iki švenčių gali nepa
tekti į adresatų rankas.

Ir švenčių sveikinimus 
paštas prašo pasiųsti kuo 
anksčiau, kad būtų galima 
juos laiku adresatam Įteikti.

pabėgo iš Lietuvos
Juozas Gurskas, prekybos 

laivyno jūrininkas elektro
technikas. atplaukęs i vieną 
Vakarų Europos uosta, spa
lio 11 d. pabėgo ir lapkričio 
15 d. jis jau buvo Nevv Yor
ke.

Lodge gal pakeis
Harrimaną

Kalbama, kad Nixonas 
dabartini JAV delegacijos 
vadovą Paryžiaus derybose 
Harrimaną pakeis dabarti
niu ambasadorium V. Vo
kietijoje Lodge.

Kaip žinoma, seniau Lod
ge ilgokai yra buvęs JAV 
ambasadorium P. Vietname. 
Jis yra respublikonas.

Dubceko žvaigždė 
leidžiasi

Jis kasdien vis labiau izo
liuojamas. Iš partijos išskir
tame „Vykdomajame komi
tete“ nors ir yra Dubčekas, 
bet' tikrąją jėgą turi Husak, 
Srougal ir Čemik. kurie yra 
linkę labiau prisitaikyti prie 
Maskvos reikalavimų.

Partijos 21 asmens prezi
diumas. kur Dubčekas turi 
daugumą, bėra tik papuoša
las. žodžiu. Maskva paleng
va baigia susidoroti su tais, 
kurie buvo pradėję vesti 
kraštą demokratiniu keliu į 
socialistinę ateiti.

Tarkimės arba vėl 
bombarduosime

Krašto apsaugos sekreto
rius Clifford sako, kad jei 
Š. Vietnamas neparodys ge
ros valios derėtis, tai JAV 
bus priverstos vėl sustiprin
ti karo veiksmus, vėl bom
barduoti Š. Vietnamą.

<4 • i •
Automobilių įmonių dar

bininkai nuo pirmadienio 
gau* padidintą atlyginimą 
(9-18 centų valandai), kuri* 
numatyta* 3 metų sutartyje.

Jeruzalėje arabų teroris
tų padėta bomba užmuiė 12 
asmenų ir kelia* dešimti* su
žeidė.

Richard Nixon su senu diplomatu Murphy, kurį jis pa

Kongresininkas iš VVashingtono Dabartinis San Francisco poli- 
valstijos Brock Adams, kuris cijos viršininkas Thomas Cahill. 
nori paveržti iš McCormacko at- Spėjama, kad jis pakeis ilgame, 
stovy rūmu pirmininko kėdę. į tį FBI viršininką Hooverj,

JJgniagesiai gesina gaisrą, kilusį Glasgov, Škotijoje. 109 
mėty senumo fabriko pastate, kurio langai buvo užkalti 
storomis vielomis ir tebuvo vienerios durys, todėl per 20 
žmonių žuvo. nesuspėdami išbėgti.

78 angliakasių 
nebeišgelbės

taras vyksta, taikos norima, 
bet dėl derybų nesusikalbama

Sakoma, kad amerikiečių karinė padėti* Vietname 
gerėja, bet, vykstant derybom* ir bombardavimo pertrau

kai, komunistai persigrupuoja.

Šiandien vykstant Pary-i 
žiuje Vietnamo taikos de
ryboms. pačiame Vietname 
abiejose kariaujančiose pu-; 
sese įtampa beveik nemažė
ja. karo veiksmai vyksta ir 
dar ruošiamasi naujiems žy
giams. Gi diplomatai ir ka
riniai ekspertai iš naujo per
žvelgia esamą padėtį.

Amerikiečių specialistai, 
mano, kad dabar padėtis] 
gerokai pakrypus Amerikos 
naudai, jei tik namie pači-į 
fistinė nuotaika nepražudys 
galimo laimėjimo. Esą, prie- i 
šo nuostoliai šiemet nepa-Į 
prastai padidėję: ligi spalio 
19 d. buvę 158.098 užmuštų.

Pietų vietnamiečių pasi- i 
tikėjimas savo vyriausybe ir! 
amerikiečių kariuomene yra1 
labai padidėjęs, o taip pat ' 
didėjanti ir gyventojų pa
galba kovoje su komunistų 
partizanais.

Jungtinė* Tauto* vėl at
metė 58 balsai* priei 44 pa
siūlymą priimti nariu raudo
nąją Kiniją. Šiuo metu JT 
turi 126 nariu*.

Tad reikia manyti, kad to
kia karo ir derybų padėtis 
dar gali ilgai užsitęsti, gal 
net iki naujas prezidentas 
pasuks šį reikalą kokia kita 
linkme, — į sustiprintus ka
rinius veiksmus su bombar
davimo atnaujinimu, ar i pa- 
greitintąs paliaubas, pada
rius komunistam kaikurių 
nuolaidų.

P. Vietnamo kariuomenės 
skaičius, pajėgumas ir mo
ralė žymiai padidėjo, ir šie 
daliniai atlieka svarbius už
davinius fronte, tuo atpalai
duodami amerikiečius ki
tiems veiksmams kitose vie
tose.

Gallup instituto surink 
tomis žiniomis, 81% ameri
kiečių yra už prezidento rin 

kad kasyklų sa-Į kimų tvarko* pakeitimą, 
buvo nurodyta I

Lapkričio 20 d. Vakarų 
Virginijoj anglių kasykloje 
Įvyko sprogimas. 21 anglia
kasys išsigelbėjo, o 78 pali
ko kasykloje, ir jų likimas 
nežinoma'. Nebėra vilties, 
kad jie būtų gyvi. nes spro
gimai dar pasikartojo.

Sakoma 
vininkams
pasirūpinti geresne apsau
ga, bet. kaip jau Įprasta, Į 

! tai nebuvo kreipiama dėme- 
• sio. i

Didžiausia nelaimė ang- 
I lių kasyklose buvo 1907 m., 
kada žuvo 361 angliakasys.

Kiek žinoma, V. Virgini
jos kasyklose jau yra žuvę 
daugiau kaip 4.000 anglia-l 
kasių.

t

Stebuklingai išliko 
gyvi 107 keleiviai

Lapkričio 22 d. iš Japoni
jos į San Francisco skridęs 
sprausminis -lėktuvas dėl di
delio rūko tik pora mylių 
nuo aerodromo nusileido į 
vandenį. Lėktuvas neapsi
vertė, vanduo buvo negilus, 
todėl visi 107 keleiviai liko 
sveiki. Tai pirmas toks lai
mingas sprausminio lėktuvo 
nusileidimas.

Perbėgėlių iš komunistų 
linijų skaičius taip pat ne
paprastai didėja kas mė
nuo, o tai yra ženklas, kad 
priešo moralė smunka. II

Bet yra faktų, kurie šitą i 
optimizmą ir kiek silpnina.!

i °c
Nors Šiauiės \ ietnamo mieste profesorius dr. Litt- 

bombardavimas sustabdy- kton kad 2168 
tas, bet komunistai nesilaiko Į toi„ mūs0 žemįje jau 50 
susitarimų, vistiek apšaudo biliony ir kadangi jau dabar
raketomis miestus, naudoja-; 75% žmoniM tai būti-
si neutralia zona karo veiks- na kontroliuoti prieauglį, ir tai 

geriausia padaryti, įleidus į van
dens šaltinius nėštumą kontro
liuojančių vaistu.

Mali valstybėje (Afriko
je), kurioje gyvena 5 mil. 
žmonių, jauni kariai įvykdė 
perversmą.

• • •

Pasaulio komunistų kon
ferencija bu* Maskvoje ge
gužė* mėnesį.

mams plėsti, paskubom pa-1 
benasi naujų ginklų.

Nors dalis š. Vietnamo 
reguliarios armijos iš Pietų 
Vietnamo ir atitraukta, bet 
didelės komunistų jėgos yra 
grupuojamos Cambodijoje. 
kurios amerikiečiai negali 
nei bombarduoti, nei kitaip 
pasiekti, nesukeldami naujo 
politinio Įtempimo su šiuo 
neva neutraliu kraštu.

aiw M,
Tuo tarpu Paryžiaus tai

kos derybos yra gerokai už
springusios. nes nesusitaria
ma. kas su kuo turi kalbėtis.’

I Pietų Vietnamo vyriausybė' 
i nenori jose dalyvauti, jei tenĮ 

bus atstovaujamas vadina-; 
masis „Išlaisvinimo f ron-1
tas“, o Šiaurės Vietnamo de-’ New Yorke mirė 71 m. Walter 
legacija linkusi derėtis tik Wanger. kuris padėjo Hollyvoo- 
su amerikiečiais, bet ne su de iškilti nevienai filmų žvaigž- 
Saigono atstovais, kurių ji dei. Jų tarpe buvo Rudolph Va- 
nenori pripažinti. ! lentino, Greta Garbo ir kt.
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Netvarka šalpas srityje i
Didelė, graži, galinga ta Amerika, bet ir visokių sukčių 

čia rasi, kur-tik eisi. Štai praeitą savaitę Bostono laikraš
čių pirmieji puslapiai buvo. prirašyti apie didžiulę netvar- ! 
ką Massacl.t setts šalpos Įstaigoje.

Visi .s akis atvėrė senato šaipos komiteto i jam va- ; 
dovauja šen. C'ohen > paskelbtas pranešimas, štai keli jo į 
suminėti faktai:

Vienas dantų gydytojas per 8 mėnesius už šelpia
mųjų gydymą davė $152.000 sąskaitą. Kitas už 9 karūnė
les 6 metų vaikui pateikė $99" sąskaitą, o jos buvo uždė
tos motinai, kuri neb”v. šelpiama.

V ienas gydytojas šaipos Įstaigai net už šunies gydy
mą pateikė $487 sąskaitą, kitas išrašė receptą Siamo ka
tei. Dar kitas per 13 dienų išrašė tam pačiam šelpiamajam 
1,640 raminančių žirnelių, šalpos Įstaiga už vieno šelpia
mojo suvartotą gazą sumokėjo $1.729. kitu atveju už e- 
lektrą — $731. .

Vienas šelpiamasis per penkerius metus gavo 5 vir
tuvės Įrengimus, kitas $300 vertės lovos baltinių. Apmo 
keta už nuvežimą Į grožio salioną. meno galeriją, kolegiją.

Tokių ir panašių faktų ten daug. Jie rodo. kad -net 
gydytojų, dantų gydytojų tarpe vra nesąžiningų žmonių 
kad nemaža šelpiamųjų pašalpa naudojasi nesąžiningai, 
kad pačioj Įstaigoj yra netvarkos ir pagaliau kad ir tą rei
kalą tvarkantis Įstatymas turi spragų. Dėl visa to tenka 
nukentėti mokesčių mokėtojam, nes išlaidos šalpai auga 
kaip grybai po lietaus. Minėtai šen. Cohen sako. kad. je: 
šalpos reikalai nebus sutvarkyti, tai kitais metais Mass. 
valstija išleis bilioną dolerių, šiemet išleista 372 mil.

Kiek tenka patirti, panaši padėtis yra ne vien Mass. 
valstijoje. Todėl tas reikalas opus visiems, kurie moka 
vienokius ar kitokius mokesčius.

Katra geresni pclitika?
Chicagoje Į sanitarinio distrikto patikėtinius kandi

datavęs respublikonas inž. Valdas Adamkus, nors nebuvo 
išrinktas, bet spaudoj paskelbė savo padėką, kurioj tarp 
kitko rašo:

“Aš reiškiu padėką visai lietuvių visuomenei. Jūsų 
pasiryžimas laimėti ir Įdėtas darbas užtikrino lietuviams i 
galimybę ateityje reikštis šio krašto politiniame gyveni- i 
me. Mū
krašto _
yra geriausias laidas būsimo lietuvio kandidato laimėj 
mui ateities rinkimuose“, 'v

O ką pasakė savo rinkikams Bostone pralaimėjusio 
lietuvio ''advokatas“, rasite kitoj šio puslapio vietoj.

šitie JAV vyskupai sutiko, kad popiežiaus enciklika gimdymu kontrolės reikalu yra "tikras moks
las”. bet sako. kad tiems katalikams, kurie nuspręs nepajėgią jo laikytis, nebus uždrausta priimti 
sakramentus. Iš kairės i dešinę: Minneapolio arkivysk. Leo ( . Byrnes. Xew Yorko ark. Terence 
J. Cooke. Pennsy Ivanijos kardinolas Krol, Phila telphijos vysk. Gerald V. McDevitt ir New Or. 
•eans ark. Phillip M. Hannan. Jie popiežiaus enciklikos nuostatus bandė sušvelninti.

Prezidentienė Johnsonienė kalbasi Baltuosiuose rūmuo
se su buvusiu lakūnu Ch. Lindbergu. kuris 1927’metais 
pirmasis perskrido Atlanto vandenyną.

Kas kitur rašoma
TIK SAVO KIEME

Tokia antrašte vedamąj 
Žibu

VĖL PADĖKOS DIENA

Beveik prieš 350 metų, 
tiksliau 1620 metais, dabar- 

į tiniame Plvmouthe, Mass.,I

tris dienas švęsti. Į tą šventę 
buvo pakviesti ir indėnai su 
vietos genties vadu Massa- 
soit. Jie piligrimams paro
dė, kame galima rasti lauki-

Į sį žemyną išlipo Mayflo- nių kalakutų ir spanguolių, 
wer laivu atplaukę į- skoniais ti
griniai iš Anglijos, ieškoda- pumpkinu tapo tradiciniais 
mi čia laisvės ir laimė* M--

. savo tėvynėje jie buvo žiau
riai persekiojami.

Pirmoji žiema jiems bu
vo labai žiauri. Iš minėtų 
102 asmenų net 44 mirė. Bet 
1621 metų vasara buvo la
bai palanki naujiems atei
viams. derlius buvo labai 
geras, todėl, ji suėmus, nau
josios kolonijos gubernato
rius M’illiam Bedford isakė

Žodis nemalonia tema
Nors jau vėsokas ruduo, mums telefonu, žodžiu ir ki-

Pa<fcį;OS dienos 'valgiais.
Yisajme krašte tą šventę 

švęsti pirmą kartą paragino 
prez. Lincoln 1863 metais, 
o 1941 metais kongresas nu
tarė. kad lapkričio mėnesio 
ketvirtasis ketriitadienis 
yra Padėkos diena ir ji šven- 
čama visame krašte.

TIGRAS SUDRASKĖ 

KARI
Kokiose sąlygose tenka 

kariauti Vietname, rodo ši
toks faktas: tigras sudraskė 
Amerikos maunu patruli. li
tai Įvyko vos keli žingsniai 
nuo pozicijų. Bet tai buvo

bet, kaip žinome, dar nese- uis būdais savo nusistebėji- džiunglėse tamsia naktį. Pat-
niai buvo gana daug rinki- mą, jeigu jo nevadintume 
minio karščio. Ir štai. rinki- pasipiktinimu, 
mai baigėsi. Išrinktieji kan- Mums rodės, kad galima 
didatai džiaugiasi, neišrink- buvo tik džiaugtis, kad pir- 

j tieji tyliai liūdi ar rūpinasi mą kaną išėjęs i politines 
savo ateities planais, bet visi varžybas jaunas lietuvis ga- 
priešininkai padavė džen- Vo net apie 4000 balsu ten, 
telmeniškai vieni kitiems kur dešimtmečiais respubli- 
rankas, kaip tai daroma po konai net savo kandidato 
padorių sporto rungtynių. 0 nestatvdavo. 
svarbiausia, visi — išrink? Sa/0 patarimuoSe G. Ka
lieji ir neišnnktieji — pade- rosui A Budreckis netiesio- 
kojo savo balsuotojams. Nei gįnjaj jVg jr apgailestauja
Humphrey, nei McCarthy, kad šis skelbėsi esąs lietuvis 
nei VVallace neprakeikė sa- ir pataria am kita k 
vo tautos ir neapspiaudė sa- kandidatuoti kaip eiliniam 
vo rėmėjų vien dėl to, kad amerikiečiui. Jo žodžiais.

ti« orie kitu Kai Baltiečių' nePav-’ko šių 'ateities kandidatas turėtu
us pne kitų. nai taitiečių kandjdatlJ j prezidento kė-
Federaciia surengė Toronte! * f . “v- pnmirstireoei acija sui enge i oi ome į dę jo nepadare Chicagoje krp,nti < 

ji studijų savaitę^u Į\ainomnej Adamkus jr nej Valiu- taučius“

saviškius ir nu- 
savo energiją i kita-

isų visų Įgyta patirtis, parodytas susidomėjimas šio: isspausdino Tėviškės Žibu- viešom iškilmėm, lietuv ių ■ kag. kuriems ŠĮ kartą taip: *• , ,
politiniu gyvenimu ir noras aktvviai jame reikštis riai .apkričio 14 d. Jame ^a^ av ima-buv o negau.-u^. ^ t nepasisekė. Ir, mūsų nu- -- •?a,.t0 s.

k,-,™,. u^tuvJn kandidato laimėli- primenamas žinomas fak- Baltieciai studentai Toronto1 -- 5irta įsižadėjęs ir lietuvišką papi
ląs. kad

, , . . . ... istebimui, iš šios demokratii mūsų tarpe yra pa- universitete surengė studijų-l nio mandagumo formos g. 'a'«? Pa^>^ 
lietuviškiems reika- diskusijų sataitgalį, Į'ūkvie---j-i..,.. *įį- bostoniškio kan- ... ..

rulis nesuspėjo 
pasinaudoti.

nė ginklu

Kaip saugojami valstybių vadai

šyvių
lams. Tai. anot T 
"ramieji vandeny 

’ labai retai tesujuda, bet — domėjo

'• Žiburių.; tė pirmaeilius profesorius iš djdat0 Gintaro Karoso pro- 
ys . kurie JA\, bet lietuviai tiesusi-, .„K*.-;.. Algirdas Budrec- . J*, . lektorius Algirdas Budrec-

nei studei.ai. nei kjs, paskeib^s lapkričio 12

Į ■ reiškiasi, palyginti, gana gy-
. vai. Aktyvusis pradas, kad 

’U.S. News & World Re- Čekoslovakijos Dubček j ir nelabai gausus, pajėgia
port“ surinktomis žinidmis, visai nepaisė saugumo.
T A Y'* _ ____ • J_ X_ ___ *__ T okni enii/yrvinvvinr'

| '■yisdeito. išeivijos veikla kiti. Lįtuyių dalyvavimas d Darbininko laidoje vi
siems bostoniečiams lietu- 

o uni- vjam5 savotišką "padėkos“ 
v ei .-liete via apie loti stu- straipsnĮ, pavadintą ”Bos-

buvo pats silpniausias. Sa
koma. kad vien Torom

JAV prezidentas yra labiau- Labai saugojamas Rytų!
valstybės Vokietijos vadas UlbrichtJ

I dar daug nuveikti ir dar dentų. Kur jie dingo? Yra tonas nrakišo“3^ 
’ daug ką išjudinti. Bet vi*aj 8-9.000 lietuvių vien Toron- ___ :

šiai saugo ama
galva. Ji turi sanuotą au- Speciali sargyba saugo jo( 
tomobili, šimtai sargybinių ofisą ir butą. V isas pulkas 
yra paskirti jam saugoti iš- skiltas jo sargybai.
tisą parą. Kai jis kur toliau 
vyksta, tai skrenda kariniu 
lėktuvu. Ir tokia apsauga 
yra reikalinga ne dėl kokių 
gausių politinių pr' ų, o 
dėl visokių šiais laikais pri 
visusių bepročių, kurie, no-

Stalinas buvo labiausiai 
saugojamas asmuo pasauly. 
Chruščiovas jau mažiau be
sinaudojo apsauga. Dabar
tiniai vadai — Brežnev ir 

. Kosygin — vėl yra labai 
augojami.

rėdami išgarsėti ar kitų Egipto Nasseris, Saudi A- 
kvailų minčių vedami; nudė-. rabijos karalius važinėjasi 
tų kiekvieną prezidentą, jei, vieni paprastu automobiliu, 
tik jis nebūtų gerai saugo-į Afrikos politiniai vadai 
jamas. ' <; yra gerai saugojami, bet.

O kaip saugojami kitų; sakysim, Rodezijos minist-
ras pirm. Smith pasitenkina 

Britanijos ministro pirmi- P?ra ar trimis policininkais, 
ninko ofisą saugo 2 begink- J*5 vienas savo masina va
liai policininkai lauke ir 2 žiuoja Į ofisą ir grižta namo. 
ar trys viduje. j Pietų Afrikoje apsauga

Prancūzijos prezidentas sustiprinta. 1966 m. nužu
dė Gaulle nemėgsta sargy- džius mitistrą pirmininką 
binių, todėl jie nematomi.1 envoerd.
JĮ saugoja “judo“ ekspertai/ Azijos vadai, aplamai pa- 
apgynę ji nuo trijų pasikėsi-j ėmus. yra saugojami stro-

valstybių vairuotojai?

■ judinti
tai vyksta tik mūsų savoje 
visuomenėje, kitaip tariant, 
savame lietuviškame kieme. 
Kai ateina reikalas išeiti Į 
kitataučių visuomenę, kai 
reikia palikti savo Įprastą 
kiemą, belieka tik saujelė 
aktyvistų. Tai rodo daugybė 
pavyzdžių praeityje ir da
bar. Kai Ottavoje demonst
ravo tautinės grupės ties So
vietų Sąjungos ambasada, 
lėbaujančia komunistinės 
revoliucijos sukakties proga, 
lietuvių nebuvo, išskyrus 
vieną kitą. Kai šiemet To
ronto tautinės grupės suren
gė demonstraciją prieš so
vietinę Čekoslovakijos oku
paciją
lietuviai, kuriems teko jung-

I
Kadangi tas straipsnis y- \ 

♦,-^k ”karštas“ ir Įžei- 
visa Bostono lietu-

kandidatas 
mes prilei- 

minti. kad, kartą 
nuo savųjų nusigrįžęs, 

toks asmuo išrinktas užmirš
tų ir lietuvių bei Lietuvos 
reikalus, kaip tokių tik savo 
karjera besirūpinančiu pa- 
vyzdžių mes ir dabar pakan- sp4u4”'į,.‘ 
karnai tunme.

Ar

nimų. Jis mėgsta netikėtai 
Įsimaišyti Į minią.

V. Vokietijos kancleris 
Kiesinger dažnai pats vai-, 
ruoja paprastu ąuto»iobili,( 
Ilgesnėms kelionėms naudo-

piai.
Japonijos ministrą pirm. 

Šato visą laika lydi 3*5 sar
gybiniai. Jo rezidenciją To
kio mięs^e r^augo 50. o pri
vačia rezidenciją 12 polici

ja traukinius, namie vienori^kąty- 
sargybinio Ivdimas vaikšto Indijos Indirą Gandi pa
po mišką. prastai saugo vienas asmuo.

Italijos prezider4 Sara- bet kai važiuoja Pakistano
gat taip pat visur važinėja prezidentas Khan, sustabdo- 
paprastu automobiliu, kurio mas judėjimas i visas pu- 
priešaky važiuoja policijos Per kelias mylias. Ir vis 
motociklas, o užpakaly jos dėlto lapkričio 10 d. i ji bu-
automobilis.

Vengrijos komunistų va
das Kadar kartais ateina 
vienas Į krautuvę ko nors 
nusipirkti.

te. bet iš jų mažai kas tuo . .. ,
susidomėjo. Net akademikai „ • j ri. džiantis

.eJ°' ..... .. viškąją visuomenę, tai, nors
Tokių reiškimų per eilę jr nenOroms, tenka prie jo 

metų yra buvę laba: daug. vis džlt0 stabtelėti. 
Kažkodėl lietuviai yra ge
to“ žmonės — labai drąsūs
savo kieme, bet drovūs tarp ...... . . - n v1 ciai lietuviai uz G. Karosą 

. . nebalsavę, nes jis tegavęs
pateisina se- tjk 4000 balsų, o vien netu

ri ąją kartą, nes jai tai truk- vjų ^a gooo, gj jo prje_
dę vietines kalbos nemokė- _____ v_i_.
jimas ir papročių nepažini
mas.

net kenksmingai ginama
jam, spaudoje kartoja viso
kius šmeižtus ar plepalus, 
kurių iki šiol čia niekas vie
šai negirdėjo. Juk viešu vi
sokiu šmeižtu kad ir nunei-A- C
giančiu kartojimu žmogus 
irgi yra netiesioginiai juo
dinamas. nes tai žadina vi
sokių gandų gaudytojų smal
sumą.

O jau visiškai nenupelny
tas nedėkingumo žodis, kad 
Keleivis G. Karoso nerėmė. 
Mes spausdinome visą jo pa
teikiamą rinkiminę medžia
gą ir jos net daugiau, negu 
kuris kitas laikraštis. Mes 
raginom ji palaikyti, jo nie
kur nekritikavom ir nema- 
žinom. Ko dar reikia? Tik 
jo plakatų nešioti neturėjo
me laiko, nes tam darbui la
biau tinka jaunesni ir grei
tesni.

Be to. ir kita lietuviškoji 
čionyščiai at

stovai G. Karoso kandida- 
kelią tūra
tikrai

lietm iui toki neną turą rėmė ir apie ji teigia-
A. Budreckis tikrai maf ra§g 

nori pasiūlyti? Baigiant tektų padalyti
Labai gaila, kad. kelda- išvadą, kad ši kartą ne "Bos- 

mas Gintarą Karosą, jo glo- tonas prakišo“, o kas nors 
bėjas visai be reikalo ir kitas...

Gerb. A. Budreckis drą-, 
šiai tvirtina, kad bostonie-

svetimųjų“.
T. Žiburiai

ininkai gavę po 5000 balsų.
! Čia straipsnio autorių no- 

»rr» x 1 • 11- j • rime patikslinti: G. Karoso
. . , . f1 k lud° Jauna- oponentai, pagal paskelb-
jai kartai plačiau daly.auti tus oficialius davinius, gavo' 
tarptautiniame gyvenime?“ kiekvienas per 11,000 baisuj

siu.aMius MU- į n?Sla T ž/bun?b Tle !r taigi, net visiems lietuviams1 
pasirodė tiktai k<rii Ka ba pakankamai mona. ir balsuojant, vargu būtų pa-1 
pa node paproe.us pažįsta, ir pažin-; k į. karoį išrinkti j’

c'«tun • _ _ , seimelį. i
T. žiburiai mano, kad čia Be to. 6 ir 7 rajonuos, kurie

gal kaltas mūsų pasyvumas, apima ne visą Bostoną, o tik 
dentas paprastai pats vai- ,kuris. betgi ”W».ba‘! Į' eikri So. Bostoną ir dalį Dorches. 
moja mašina, vienas eina tas’ Je^ s*™0'"."Ka> ugdo-! teno 6000 norinčių ir galm- 

-viG-ttrvel ma veiklos dvasia, kun is- cių balsuoti lietuvių tikrai

SLA
SUSIVIENIJIMAS

LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—jau 80 mėtį tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiaa kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

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

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

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: ui $1,000.00 apdrabdos tik $3.00 mokes
čio metamų.' D • ’

SLA—AKCIDENTALĖ APDFATliĄ handTnga visokio 

amžiaus asmenims ickomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už $1.000.00 akcidenta- 
Ms apdraudos 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 
parašysite:
LHkuanian Alliance of America
307 West 30th Street, New York, N.Y. 10001

i krautuves. Net Bolivijos 
prez. Barrientos, i kurio gy
vybę kėsintasi septynis kar
tus. vienas lankosi Į susirin
kimus.

Daugiau yr? saugojamas 
Meksikos prezidentas Diaz. 
Kai jis važiuoja atvirame 
automobily, motociklai ji 
pridengia. Diaz atsisakė va
žiuoti uždengtame limuzi
ne, kai jo lankyti buvo atvy
kęs JAV prez. Johnson, nes. 
sako. būtų netekęs piliečių 
pasitikėjimo.

Kanados dabartinis

eivijai. gyvenančiai tarp negalima laukti, nes jų da- 
svetimųjų, yra būtina. Be lis jau senosios kartos senė
jos mes neišeisime niekad iš liai ir ligoniai, dargi ir nepi- 
savo kiemo, kuris yra gra- liečiai, ar iš seno kieti de- 
žus, bet negali tapti uždam mokratų partijos rėmėjai.'
getu, ypač dabar — tarptau 
tinio bendavimo laikais“.

Gi naujieji ateiviai, ku
riuos A. Budreckis panieki- 

Šia proga reikėtų primin- nančiai vadina ”dypiais“,j 
ti, kad JAV lietuviai studen- kaip tik kone visi balsavo, 
tai savo sąjungos metiniame už Gintarą Karosą, dauge-' 
susirinkime yra nutarę šiais lis nebodami savo palanku- 
Lietuvos Laisvės Kovos me- mo demokratų partijai.. Tai, 
tais surengti universitetuo- norime straipsnio autoriui 
se paskaitų, seminarų, taigi pabrėžtinai priminti, nes

mi- plačiau pasireikšti kitų tar- daugelis už G. Karosą bai- 
Pietų Amerikos vadai yi»' nistras pirm. Trudeau važi- pe, bet iki šiol spaudoje ne- savusiųjų demokratų ir res- 

mažai saugomi. Čilės prez. nėja vieno ar poros polici- buvo rasvta. kad bent maža publikonų dabar kaip tiktai 
Frei dažnai vienas maišosi ninku lydimas, o dažnai ir
minioje. Costa Ricos prezi- vienas. ___

vo du kartu šauta.

dalis tų nutarimų būtų Įvyk- dėl tos jiems viešai tartos' 
dyta. ; Įžedžiančios padėkos reiškė j Į



Xi. 4S; 1968 m. lapkričio 2? KELEIVIS SO. BOSTON Puslapis trečias

KAS NIUO NEVBIKU, 

TO NIEKAS NEPBOUA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas (M SKAITO KAMI 

TAS DUONOS NBPBAff>.

WORCESTEIMO NAUJIENOS
Mirė Simas Urbonas

ru
KAS GIRDĖTI NEW YORK P4 .a P

1Ruošiamasi Vasario 16-jai

Lapkričio 15 d. buvo; . . ... *
Wo.ceste.io Lietuvių Drau-! <>• mlre Si-:
gijų Tarybos susirinkimas.! mas Urbonas, kelias dienas, 
Jame dalyvavo pirm. Pranas pasirgęs po to, kai jj suvaži- 
Stanelis, sekr. Pranas Ra- nėjo automobilis. Lapkričio

Lapkričio 30 dienų bus 

Lietuvių Moterų Klubų

suvažiavimas

informuoja 
kupanto da: 
tautai skilai- 
šių metų jos

Lietuve 
mas Iie1 
is. štai I 
V’iai:

V akarų Vokietijoje Vos paskR’o
o rl - p° kar° iietuvės pradėjo Sovietu Sąinnga atsiveža

vaikaitis, ižd. Petras Molis/21 d. jis palaidotas Peabo- burtis j klubus. Greitu lai- eavo samdim
Julius Svikla, Pranas Pau 
liukonis, Vytautas Mačys. 
Juozas Krasinskas, J. Tama
šauskas, Antanas Minikaus- 
kas, A. Tamkus. Julija 
I endraitienė ir dar viena at
stovė, kurios pavardės nei 
žinau.

Vasario 16 minė-i

Dar v:ad

dy. Mass., kur gyvena jo sū- ku tokių lietuvių moterų klu- tariamą Lietuvos užrie- 
bų atsirado Muenchene, rdu reikalų n j Jung- 
Stuttgarte. Hamburge ir ki- tine? Tautg; j va(«_ 
tur. Jie sudarė ir savo cent- vvbė tuoj iuntė vigoms
nne-atstovybę, kuri galėtų junfftinių Ta u atstovybėm 
atstovauti lietuviams, kur

nus inž. Algis Urbonas.

ra-
Vi-
Be

SR30N N J Vaičkus, J. ir P. Tamašaūs-mitetas žengia Į antro tūks- 
’ * * kai (abu po 100 dol.). Pr. tančio pabaigą. LF komite-

Naujokaitis ir G. Stančiū- ’ to veiklą sunkina, kaip ir 
vienė velionies prof. P. Stan-! daug kur kitur, lygiagrečiai 
čiaus atminimui (200 dol.),! vykstančios kitos rinkliavos, 
iš viso 6 nariai su 700 dol Pvz., vietos Šv. Kazimiero 
Įnašų. į lietuvių parapija tun surink-

. Vėliau LF komitetui pa-1 ti 2,000 dol. vyskupijos rei- 
vyko surasti eilę naujų LF. kalams, o iki šiol Įstengė su- 
narių. Pilnais šimtininkais Į- į rinkti vos pusę prašomos su
stojo šie asmenys: V. ir V. mos.
Matusaičiai, kun. V. Dabu- Lietuvių Fondo kvota, 
šis, M. Senulis. J. ir E. Kon- Patersono lietuviams skirta, 
tautai, Ad. Aidukas ir G. ■' yra 5,000 dol. Tiems pen- 
Klimas. Be to, 200 dol. buvo ■ kietos LF tūkstančiams su- 
surinkta mažesnėmis paski-S rinkti reikia 50 narių-šimti-

vras nupirko lietuvių 

klubo namus

Fatersono Lietuvių Pilie
čių Nepriklausomas Savišal
pos Klubas, Įsteigtas 1909 
metais "Lietuvių Ukėsų Ne- 
prigulmingo Pašalpos Klu
bo“ vardu, šių metų vasaros 
pabaigoje buvo priverstas 
parduoti savo nuosavybę ir 
likviduotis. 1952 metais klu
bas buvo Įsigijęs 2 namus ir

Laidotuvėse Bostono 
movėnams atstovavo A. 
■lėniškis ir Pr. Martinkus 

‘ jų dar buvo St. Kazlauskas 
iš Arlingtono.

įastą.
bus reikalinga. -liušeukienė ; turi teisės at- sa^ Patersone. 62 Lafayet-'rų asmenų aukomis velio-1 ninku, o gerai, jeigu pusė to

.• r ■ • tP Pr J9fi(l matais nvarlėtfl nioc Vlin Virfanfn FlomilrizU alroiAiaiic taciicifinlrste g. 1960 metais pradėta 
statyti nauja salė, kurios 
statybai išleista apie 50,000 
dol. Dėl statybos susidarė ir 
nemaža skolų —apie 35,000 
dol. 1961 m. birželio 24 d. 
Įvyko iškilmingas naujos 
salės atidarymas, kurio me
tu pasidžiaugta šia moder
nia susirinkimų ir pokylių 

. sale su jai priklausančiomis
zooziu. RIeKUena Proga kitomis patalpomis: baru, 

LMKF pi įmena pasaulio mažesne sale, raštine ir kt.
re,_ Be jau minėtų dviejų prie 

salės namų, turėta viename 
jų vieša svetairiė-baras. 
Tais metais klubas turėjo 
170 nariu.

Nuo to laiko Patersono
v ' irm Vio xi« pa.a-, uicuna^ iarvL^. —,------ ..........------------- lietuviai turėjo gražią, vi-

1.1 nCfv,n VIa ! šęs Kariūno atsiminimų 21 Federacijos pagrindinis peros solistė. j siems iškilmingiems atve-
fjn sekr Vvtautas Mačys j tomus, taip pat išleidęs po-j tikslas — kovoti dėl Lietu- Lapkričio d New Yor- jams patogią salę. Deja, klu-’

' i, v ru-i’i rinkini ir ”«5nknriai vos laisvės ir nepriklauso- ke saukiama.^ Lietmių Mo- bo narių daugumai nesiry-f,n. sekr. padėjėju V. Gn-i ezijos imk.n, ir Sukuna, mybfc pa]aikytj .1. K)ubų Fe(!eraeijo? su. žus
Lietuvos meilę, lietuvių tau- važiavimas. Būtina jame naują vietą, Įvyko tai, ko ir
tinę kultūrą ir tradicijas, dalyvauti ir vyrams, ypač buvo kaikurių vadovybės
puoselėti lietuviu šeimas ir ruošiamuose priešpiečiuose nariu būkštauta: per nepil-
ypač stiprinti jaunuomenės Waldorf Astorijos viešbuty ną dešimtmeti Lietuvių Pi-
tautini atsparumą. (Park Avė. ir 51th Street, becių Klubo aplinka paši

lu šiuos uždavinius fede- Manhattene).
racija vykdo atsidėjusi. Ji J

Tartasi
jimo reikalu. Nutarta tą mi-į 
n.'-i'ma rengti vasario 16 d. i 
Lb tuvių klubo salėje 3 vai.' 
popiet. Meninei programai 
atlikti nutarta pakviesti Me
no Mėgėjų Ratelio chorą.' 
ku iam dabar diriguos Al- 
1 : rtas Mateika iš Detroito, i 
pakviestas šv. Kazimiero 
j arapijos
nininku.

Velionis gimė Marijam
polės apskr. 1902 m., baigė 
karo mokyklą ir iš kariuo
menės išėjo kapitono laips
ny. Jis senas žurnalistas, re
daktorius. Jau 1932 m. jis 
jsteigė žurnalą Kariūną ir jj

bažnyčios vargo- redagavo. Vėliau buvo Ka
rio redaktorius ne tik Lietu
voj, bet tą žurnalą atgaivi
nus Vokietijoje ir vėliau',

Klubas nominavo 

kandidatus

Vėliau tie klubai perkelti gyvauti Detuvai 
i JAV, kur susispietė didės- Tz • nis lietuvių skaičius. Cia jau , \al R?1? 50stin/e !v-vk° 
buvu atkelti platūs vartai i ta’!>taut;ne pa.lamenta.ų

• t . • • • konferencija, kunoi bovie-pasąulio moterų organizaci- , e J . J.. . ,• T- • " -• • • tu Sąjungos relegacnoi bu- jas.: Lzmegzti rvsiai ir su • ‘
Tarptautine moterų fede
racija.

1963 m. tie klubai pakei
tė savo vardą i Lietuvių Mo
terų Klubų Federaciją (LM 
KF). Jos skvriu yra Kana
doj. Australijoj ir kitur. Ji 
yra Tarptautinės Moterų 
Klubų Federacijos narys, tai

vo ir J. Paleckis. I MKF per 
savo atstovę Veneeueloi Jū
ratę Statkutę-Rosale pasiun
tė protestą, apibūdino Lie
tuvos padėti.

motei ims ir k:. Lietuvo 
kalus, todėl ii yra verta vi
sų mūsų didelio dėmesio ir 
paramos.

Dabar LMKF vadovauja

T4,7 y- x • i ! tokiu būdu mūsų moterų fe- 
, JAV.. Jį nustojo redaguoti j , . • užnut7ari sudaro

• LnU,V1U Plh.ecu* ?lubo 1953 m. sveikatai pašlijus. Į virš nJmil. pa5fulį0 moterų.
į valdjbą nominuoti šie as-, Vokietijoje jis dar redagavo; Tai gražus skaičius ir isidė- Vincė Jonuškaitė-Leskaitie- 
mens: pirm. Juojas Tnban-i T<vy#Jg Gal,us Yla faRtas - n? buvu?j jj,mi Lietuvos

atsiminimu 2 Į Federacijos pagrindinis peros solistė.

nies kun. Vytauto Demikio skaičiaus tesusirinks (bent 
atminimui. Pastaromis die-! artimesniu laiku). Tūkstan- 
nomis velionies Igno Kuli-1 tininkų galima klaustis ir 
kaičio našlė M. Kulikaitie-' ieškoti tik idealistų profesi
nė Įteikė mirusio atminimui • onalų tarpe, o jų mūsų lie- 
100 dol. Lietuvių Fondui.! tuviškoje kolonijoje nėra. 
Tuo būdu iki šių dienų susi-, Taip šiuo metu Patersono 
laukta 14-kos paskirų ar. LB apylinkės Lietuvių Fon- 
šeimcmis LF narių-šimtinin- j do komitetas sunkiai vykdo 
kų su bendra 1,600 dol. pil- savo uždavinį, vis dėlto ti
nos narystės suma. į kėdamasis šiais Laisvės Ko-

Keletas patersoniečių sa-! vos metais surinkti bent pu
vo inašus pradėjo mokėti sę savo kvotos ir kiek priar- 
dalimis (po 10.20, 25 ar 40 tėti prie kvotos išpildymo 
dol. iki pilno 100). Šitaip tolimesniais laikais., 
palengva Patersono LF ko- V-*

mada. ižd. Jonas Kasperas,' ir žmonės“, 
iždo glob. Juozas Matulevi
čius ir Albertas Vieraitis.

Kandidatais Į direktorius 
rominuoti: Antanas Staliu- 
lionis, Juozas Zaparackas,
A. Krušas, J. Jakutonis. AL 
Zenkus, V. Kraunelis, Pale- 
liūnas ir dar keli kiti.

CLEVELAND, OHIO

Darbo draugas išvyko 

Į Argentiną

L. Bendruomenės pietūs

Henrikas Bernotas lapkri 
čio 18 d. išvažiavo atostogų! 
Į Argentiną, kurią apleido;

Lietuviu Bendiuomenės' P^eš 16 metų. Buenos Aires
IŠ SAULĖTOS FLORIDOS

apylinkė gruodžio 1 d. 1 vai. 
popiet Maironio parko sa

mieste gyvena Henriko bro
lis, kuris dirba valdinėje i-

lėje rengia iškilmingus pie- staigoje. Jų tėvas seniau yra 
tus su idomia menine prog-’ dirbęs Argentinos lietuvių 
rama. Rengėjai kviečia vi-i organizacijose ir bendradar-j 
sus dalyvauti. I biavęs Argentinos Lietuvių,

* Balse.
V. Mitriko sukaktis

Vincas Mitrikas. vietos 
veikėjas, senas Keleivio 
skaitvtojas, lapkričio 21 d. 
minėjo savo 76-jĮ gimtadie
ni. Linkiu jam daug šviesių 
dienų.

Kam reikalingas Keleivio 

kalendorius?

Aplankęs Argentiną. Hen- 
Į rikas planavo užsukti i Bo
gotą Kolumbijoje, kur jo

TAMPA. FLA.

Klubas vėl atsistojo

ant tvirtų kojų

V. Popeliui ir E. ir A. 
Lapėnams, kurie ilgokai bu
vo Lietuvių klubo valdybo
je, mirus, klubas ka tik ne
pakriko. Klubui priklausė į 
visokiu nariu. Vieniems rū-

VEIKSNIŲ SUDARYTAS JUNGTINIS FINAN

SŲ KOMITETAS LAISVĖS KOVOS METAIS 

TURI SURINKTI $100,000.

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

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

Lietuva yra visų. todėl ir aukoti turi visi. Tūks- 
tantinukai reti paukščiai, todėl kas gyvas —bū
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 S7th St, New York, N.Y. 10019

Dailirinkų suaukotų paveikslų loterija nukeliama 
iš 1 ugsėjo 1 d. Į š. m. gruodžio 29 d.

JUNGTINIS FINANSŲ KOMITETAS

keitė taip. kad ir patys klu 
bo nariai jau mažai kas du
so jame vakarais lankytis. 
Klubo svetainė, netekusi są
žiningų ir prityrusių tarnau
tojų, palaipsniui smuko. Sa
lė privatiems iškilmingiems* 
pobūviams buvo naudoja
ma. bet pajamos nevisada 

! d-'vo Į kasą. Klubo rei- 
askart sunkėjo. Kai 

apyvarta buvo gero- 
’uostolinga, tad ir su

kusiam narių skaičiumi 
Klubui teko ryžtis pas

kutiniam žingsniui — par
duoti visą nuosavybę: salę 
ir namus su svetaine. Visa 
klubo nuosavybė buvo par
duota už 35.000 dol. plius 
kokie keli šimtai dolerių 

ir is lonrnų vieio- bankrotinio nepritekliaus, 
vių, pavyzdžiui, Pęvvai ir pirkėjas — Patereono neg- 
Rvvo sesuo i- Chicagos. III., ras ar jų giupė.

Taip tyliai likvidavosi 
gana stambi vietos sąlygo
mis lietuviu kolektyvinė 
nuosavybė ir socialinio

Vlks.

goros ar kultūrinėms 
nizacijoms.

Lapkričio 10 d. klubas su- P? 
rengė pobūvi Lietuvos ir A- 
merikos vėliavoms pageri" 
ti. Iki šiol klubas netu’-'" 
savu vėliavų, tik nesr" 
visi nariai sučėio po 81 ' 
liavos buvo Korytos.

orga-

Pobūvis buvo East p' 
ka=

uit
F. 

Vi-
turėįo per 81.600 pinigų, tai, pristatvti svečius, ku-
susirinkimuosę buvo saukia-! buvo ir K tolimų vieto- 
ma klubą uždaryti ir pini-1
gaiš pasidalinti. Deja. na- 
$u dauguma tam žalingam 
limanymui nepritarė, išrin-i 
ko nauią valdybą, ir tuo bū
du klubas buvo išgelbėtas.

žmona vieši pas savo gimi- pėic klubo gerovė, kiti no-ipivjc salėje. Pirmininl 
nes, ir iš ten kartu grįžti Į į rėjo juo pasinaudoti. Klubas. j .šeštokas nanrašė O’
Glevelandą 
pabaigą.

apie siu metų

Linkiu jam malonių atos
togų ir laimingai sugrįžti. Svaibios knygos

Buvusio Lietuvos prežidento dr. Kazio Griniaus 
Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 802 psl., kaina .... $2.00 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Perkai.v abi dalis kaina tik ....................................  $6.50
prof. P. Pakarklio Kryžiuočių taistybės santvarkos bruo
žai, j 7b psi., Kaina................... .......... . .................... $2.00
*rof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. .50 cnt 
Cicagietės (spūdžiai komuni’tų pavergtoje Lietuvoj

♦5 puslapiai, kaina........... * *............................... ............ ........ $1.00
^rof. P. Pakarklio Popiežiaus bules kryžiuočiams,

’0 puslapiu, kaina...................... .......... . ... $1.00
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraičtai nuo 
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kisti virš. kaina seniau
huvo 16.00. o dahar tik......... «.. 1»«. *».............................$2.00

- -3 -
NELAUKITE, KOL BUS VĖLU!

Ne laikas rūpintis Širdies sveikata, kada Širdies 
priepuoli* įvyksta. Daug iimintingiau ii anksto žinoti 
savo polinkį širdie* priepuoliui ir kaip jo iivengti.

Statistika skelbia, kad sulaukus pusamžio kas 
penktas vyta* gauna Širdie* priepuolį. Nerizikuokite 
didžiausiu turtu — savo sveikata.

Perskaitę knygą "SlftDtES PRIEPUOLIAI“, 
pamatysite, kad galite nuipėti savo Širdies priepuolį 
ir jo išvengti.

Ta knyga gaunama ir Keleivio administracijoje, 
atsiuntus $3.75.

Petronėlė Aušiurienė su 
dukrele Onvte 1 ee iš Tif- 
ton. Ga.. Jonas Plukvs su

Iš manęs jau Įsigijo 1969 
metų Keleivio kalendorių
šie nuolatiniai Keleivio skai- ____ _ ..
tvtojai: Juozas B-liūdžius,! Sveikinu Naujienų redak- MaištininkaUš klubo išėjo, fanfield iš Kalamazoo. Mi- 
Jonas Norkevičius. Bronius torių dr. Pijų Grigaiti jo am-
Mudėnas, .Julius Svikla, Vin- žiaus 85 m. proga. Garbin
ei' Dabrila. Jonas Stanke- gas jo gyvenimas, nuo pat 

i jaunystės atžymėtas neatlai

Sveikinu dr. P. Grigaiti žmona iš V.Kmkegan. Ilk. D.
. . bendravimo centras, nesu-
ir krizė pasibaigė, chigan. Steponas Kuncevi- laukes savo 60 metu veiklos

Per 18 metu klubas atliko čiu? New Port Ricbev. sukakties.
daug gražių darbų. Jis pa- pja, jona? 7uRas ?u žmona;

vičius ir Vincas Mitrikas. Į jaunystės atžymėtas neatlai- dėjo rengty Lietuvos nepri- iš Varliko. F a., Tonv ir Pat Lietuviu Fondo Komitetas 
Kalendoriaus reikalu pra- džia kova dėl Lietuvos lais- klausomybės minėjimus, jis ppagn, neseniai atvvke iš

sau kreiptis Į mane. Jo kai- vės. lietuvių tautos reikalu i rezoliuciias savo vai- Alaskos ir aosigvvene ' St. Komitetas, Įsisteigęs 1966
na $1.00. į ir kova prieš svetimus ir sa-l ?tl’jos vvriausvbei ir JAV; petersburge. ' metM groodžio mėn.. paleng-

' vus liaudies engėjus. Tebū-1 kongresininkams, reikalau- ' i va plečia savo veiklą. Gedi-
Netikėtai žuvo S. Dabrila į nie iis pavyzdysJaunosioms damas kelti Lietuvos iškris-' F. J. šeštokas savo kai- mino Klimo vadovanuja- 

vinimo reikalą. Iš Floridos boję išryškino vėliavų isto- ma?, ^k 19(57 m. vasarą į- 
buvo pirmutinė lietuviu re- rbią ir ju s 'ah u reikšmę, stengė kiek sparčiau organi- 
zėliucija.' paskelbta kongre- baigus kalbėti, visi atsi- zuoti LF vajų. Iki to meto 
s4 stenogramose (U.S/ Con- stoję pareiškė joms savo is- jau buvo Įstoję Lietuvių 

įeflsional Record). Klubas; tikimybę. Fondo nariais-šimtininkais

Jau buvo rašvta. kad di- Į kartoms, 
dėlė nelaimė ištiko Zigmo ir 
Adelės Kupstaitės Dabrilų 
šeimą — žuvo jų 15 metų 
sūnus Svajūnas. Gaila jau
no lietuviuko visiems, bet 
kur kas didesnė širdgėla jo 
tėvams.

I. Nauragis — pensininkas

Ilgametis šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčios vargo
nininkas Ipolitas Nauragis 
išėjo Į pensiją. Lietuvoje jis 
buvo Įžymus operos daini
ninkas.

J. Krasinskas

Al. Plavičius

CHICAGO, ILL.

Petrikonio ir Vaitiekūno 

paroda

Įsmet aukodavo mūsų 
spaudai/ United Found ir 
kitiems reikalams.

Dainininkė Izabelė Zda- šie asmenys: J. Krukonis, J. 
n-ienė visiems pritariant su
giedojo Lietuvos himną. La-

Klubo valdyba, susirūpi-i bai giažiai pasakė juokingą 
' nusi klubo ateitimi, pasiūlė dialogą Ona Vilienė ir Iza- biečiai jam linki greitai pa- 

Balzeko muziejuje (4012 istatų pakeitimą, kuri lap- bele Zdanienė. Pabaigoje sveikti.
Archer Avė.) nuo lapkričio kričio 7 d. visuotinis susirin- Petras Rulis nerskaitė klubo Klubui persitvarkius, visi 
17 iki 30 d. yra dailininkų kimas priėmė, štai svar- nario Alfonso Nevardausko nariai gražiai sugyvena. Jei' 
Antano Petrikonio ir V lado biausi pakeitimai: j sveikinimą. A. Neverdaus- taip ir toliau bus, klubas!
Vaitiekūno kūrinių paroda. Klubas uždaromas, kai kas yra ’ i niūriais pama-i klestės. Jam daug laiko ir 
Ją galima lankyti kasdien belieka 12 narių. Tuo atve-į riais“ knyg s autorius, šiuo darbo skiria Ruliai, Viliai, 
nuo 1 iki 4:30 vai. popiet, ju visa* jo turtas turi būti metu sunkiai serga ir guli Puniškos, Karpiai, šeštokai? 
įėjimas veltui. paskirtas lietuvių labdarinę Chicagos Imuninėje. Klu-į Senas narys i

t
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Kaip kolonizuoja mat 

Alytus

Alytus šiuo metu tampa 
vienu iš ryškiausių rusų ko
lonizacijos Lietuvoje pavyz
džių.

—"Dzyvų dzyvais" vadi
na dabar senieji dzūkai vi
sa tai. kas dedasi žilojoje jų ‘ 
sostinėje. — rašo Komjau-

■ Ir ta yroča' Kremliaus1-.J4L-~rV'XTr.^- va^’
1 džios bovo Spdovanotas 
»„Darbo Raudonosios Vėlia- 
’ vos* ordinu—
komunistų : ai.

A. Sniečkus 
metai laikoma; 
veikiančio rusų Komunistu 
parari* pa laliniv vadu (vi
soj Sovietijoj nėra kito ko
miui:*: . tai; ilgai išsilai-

nimo Tiesos koresponden- - pareigose),
į bet nuo pat Karo meto jis 
: nebuvo paliktas be tokio 
- prlžitu ėt . Tie piižiūrėto- 

m.etų keičia- 
sek.et: rtum”

tas (lapkr. 3).
— Miestą, prieš kuri lai-

uz nuo: e.uus 
iriai". *
jau apie 32 

Lietuvoje
i.

Prano Lemberto mirties metinės

Vonika ir Pranas Lembertai su savo sūnumi Vitalių Lo- Angeles

ką planuotą paversti pietų jai kas kėlėt 
Lietuvos kurortu, šiandien ’ mi, "Antruoju 
sunku beatpažinti. Ne, ne. visada turi bū 
kurortu buvo lemta tapti A-
lytui, o stambiausiu Dzūki
joje pramoniniu centru, pir
muoju respublikos regiona
liniu centru. Stambiausi Pa
baltijy medvilnės ir mėsos 
kombinatai, buitinių šaldy
tuvui. gelžbetoninių konst-I 
rukcijų ir neaustinio pluoš
to gamyklos, geras susisieki-, logė i ėži l._u ėčialistė 
mas Nemunu, geležinkeliu praėjusi pavas^rf dalyvavu- 
ir asfaltuotais keliais, ma-. si tosities s r isu-tu k; n- 
tyt, nemaža dalimi ir bus; ferenciy j Ja .■ui; r • t? 
apsprendę pramoninę Aly-'gavusi LT n. " ta. tautini; 
taus ateiti. Štai kodėl pase- veži' turimu e-r:;". -ti eu- 
no šiandien ankstesnis mies-i dija. ri:rii> merą* riri; Pa
to skirstymas i pirmąjį ir; lyžiuje. raTum; instituto 
antrąjį. Ten. už kelių kilo-i genetinėje la’. lat.TT T. 
metrų nuo miesto, kur ties ..
kryžkele ant kalno puikuo- . Y imių papasako-
jasi didžiulė rodyklė „Pra- p-aa* *a’P Pary-
moninis rajonas", auga nau-' ž-uje 1 - a :e;U'. e.-;sper;men- 
jas Alvtus, trečiasis...
t- i cn~1 r\ įso to reikšmė toli gra

žu ne vien nuostolis roman
tikos gamtos gi ožio mėgę- p profesonus Kun mena būdama* jautrios sie
jama. Daug rimtesnė reikš- ,i,. z - • -....•......meną. ouoamas jautiios šie

-.a.' lt.
is - lask1 s asKiitas.

& Loč
būna

E»

.1

Lapkričio 29 d. sueina mirties bičiuliai nutarė iš-

SOV1ET1NE PREKYBA
Į

Sovietijoje gaminama ne 
pagal pareikalavimą, bet 
pagal planą. Todėl ten ga-: 
minama tokių prekių, kokių! 
pirkėjai neperka, ar perka* 

i mažai, kai jų pagaminta j 
daugiau negu reikia. Paga
liau sugalvojo, kaip ir tokias 
prekes iškišti.

Sakysim, nupirkęs gabalą 
medžiagos drabužiui, turi 
pirkti ir rankšluostį. Kitur 
elektrinio skustuvo, kurio 
Kaina 20 įublių, pirkėjas tu
rėjo būtinai pirkti ir odeko
lono už 8 rublius.

Dar kitur, nupirkus mau
dymosi kostiumą, turėjai 
pirkti ir laidynę (prosą) ar- 
oa prie palaidinukės pridė
davo (žinoma, už pinigą) 
vyriškus batus iš dirbtinės 
odos. O kai Donecke po pu
sės metų pasirodė vadovė-

vienen metai, kaip Los An
geles mirė poetas ir teisinin
kas Pranas Lembertas, prieš 
tai ilgą laiką gyvenęs Bos
tone ir čia palikęs daug sa
vo bičiulių, kurie ji ligi šiol 

gaivia širdies šilima pri-Bando priemone apsisaugoti %
simena.

Pranas Lembertas gimęs 
*_97 m. rugsėjo 18 d. Eiciū- 
r.ų Kaime. Paežerių valse.. 
Šakių apskrity. 1924 m. bai
gęs Kaune gimnaziją. 1920- 
24 mokėsi dainavimo Kauno 
muzikos mokykloje, 1928 
m. baigė Lietuvos Universi
teto teisių fakultetą, vėliau 
buvo Biržuose notaras, da
lyvavo visuomeninėje ir 
kultūrinėje veikloje Lietu
voje, Vokietijoje ir JAV. 
kol netikėta mirtis pasišau
kė tada. kada galėjo laimin- 

tą.^ Kimiame :;.-;;masi įsoan- gaj šįoj žemėj pabuvoti dar 
lę apsisaugoti daugelį metų.

nuo plaučių vėžio pavojaus. p Lembertas, iš jaunys- 
- Eksperimentas dar nebaig- tės linkęs i dainos ir teatro 

. _ . tas, jį" ‘ '
Daug rimtesnė reiks- Griciūtė paskatinusi tuo lo* žmosu* dar 1917 metais

me pasakyta tolesniame ko- cn^domėr' Ra-d-^ai daro - . .f , 1S-u-iaomen. tf^.iC.vmai dai o- eme rašinėti eilerascius. ku- 
respondento pabrezime. ! mi pelėms. Bandymai esą riuos spausdino Tėvynės 

— Sis. trečiasis (Alvtus) tačiau dar neaišku, Sarge. Pavasary, Ateity. Bir-
ir pradėjo garsinti senąją ar v^-1? tikrai issipildys.
dzūkų sostinę ne tik mūsų 
respublikoje, bet ir visoje
šaly (suprask. Rusijoj. E.), Stato 8 aukštų spaustuvę 
iš kur traukia šiandien i res-

Kaune statomas 8 aukštų 
pastatas naujai spaustuvei 
ir "Šviesos" leidvklai. Ši 
spaustuvė būsianti skilta 
daugiausia tik vadovėliams 
spausdinti, "šviesa" kaip 
tik ir yra vadovėlių bei ki--

,..................... , tos pedagoginės literatūros
"S leidykla. Ji nespėja išleisti

vadovėlių tiek. kiek reikia, j 
ir tai ne tik dėl mokinių pa
daugėjimo. bet ypač dėl mo-: 
kymo programos peitvarky-’ 
mų, dėi kurių kasmet prirei-i 

peitvarkvtu vadovėliu. •

publikinę sparčiąją statybą 
komjaunimo pasiuntiniai...

Taigi, “komjaunimo pa
siuntiniai" keliolika metų 
"traukė" į Kazachstaną ir 
kitas tolimas "visos šalies" 
vietas. Dabar ta "šalis" atsi-

surinkti kiti "Komjaunimo 
pasiuntiniai" traukia į dzū
kų sostinę... Ir traukia ne
mažais kiekiais:

nuo vėžio

Dr. Lt Gri<
I -

žų Žiniose. Sekmojoj Dienoj 
ir kitoj periodinėj spaudoj. 
Jis išleido ir du eilėraščių 
rinkinius: Saulėtekiai. 1935. 
ir Baltija šaukia. 1947. 

Poeto atminimui

leisti eilėraščių rinktinę. Ji hai (mokiniams). tai jų te- 
ir išeina iš spaudos mirties 
metinių proga, šioje rinkti
nėje telpa abu anksčiau iš
spausdinti Pr. Lemberto po
ezijos rinkiniai, eilė naujų 
paskutiniojo laikotarpio ei
lėraščių ir pluoštas atsimi
nimų apie autorių. Knygos 
suredagavimu rūpinosi los- 
angeliečiai rašytojai Ber
nardas Brazdžionis. B. Rai
la, J. Švaistas ir Alė Rūta.

Šių liūdnų metinių proga 
Los Angeles Šv. Kazimiero 
bažnyčioje gruodžio 1 d.

galėjo gauti tie, kurie pirko 
ir aritmometrą.. Dar Kitur, 
perkant degtinę ar papiro
sus, verčia pirkti ir valsty
binės loterijos bilietą.

Įdomi vieno pirkėjo isto-j 
rija. Tai buvo Kazachstane. J 
Vyrukas užsigeidė motocik-j 
Io. O kaip jį gausi, jei per į 
metus visoj Sovietijoj jų tik 
388,000 teišleidžia į rinką. 
Bet jam sutiko parduoti mo-; 
tociklą už 1.200 rublių, jei-j 
gu jis pirkslž dėžių kiauši
niu už 725 rublius. Kadan-1

12:30 vai. bus pamaldos, o Į gi kiaušinių trūksta, tai vy- 
2 vai. popiet Šv. Kivžiaus! ^kas tuoj sutiko su tuo rei- 
kapinėse paminklinės len-’ kalavimu. nes galvojo su 
tos pašventinimas. j tais kiaušiniais padaryti ge-į

Velionis yra palikęs žmo-; rą biznį — brangiai parduo-j 
ną Moniką ir sūnų Vitali.'d. Pasiskolinęs pinigų, jis! 
inžinierių, su šeima. Kas sumokėjo už motociklą ir į 
Lembertų šeimą iš arčiau kaušinius. Motociklas vei-! 
pažino, visi prisimena ten kia, galima juo važiuoti, bet; 
visada plazdenusią nuosta-į kiaušiniai — persenę ir dvo-į 
bios meilės ir darnumo nuo- kia. Kur juos dėsi?

Keleivio 1969 metų

Kalendorius
Kaina $1.00

y®!- J&KRe/ v; C.™

Tai tikra enciklopedija, Įvairių žinių aruodas. Čia ra
šoma apie viską. Jame. be kalendariumo. kuriame sura
šyti tarptautiniai ir lietuviški vardai kiekvienai dienai, 
rasite žinių, kiek kur gaminama maisto, apie didžiuosius 
pasaulio miestus, Amerikos žurnalus; sužinosite, kiek 
pasauly yra komunistų, kur yra ir kokių gamtos turtų, 
kaip Stalinas „sutvarkė" Ispanijos auksą, kaip Lietuvoje 
atsisveikinta su Kipru Petiausku jam mirus, kaip Ukmer
gėje buvo sudeginta Agota Jurėnaitė.

Jame rasite ir evangelijos bei stebuklų kritiką, suži
nosite apie vergiją skruzdžių gyvenime, jėzuitų inkvizi
ciją Vilniuje, mūsų išeivijos sroves, Lietuvos karčiamų 
istoriją, kaip atsirado Įvairūs vardai ir pavadinimai, apie 
žemaičių deivę Morę ir kitus senų žmonių pasakojimus. 
Čia pasiskaitysite, kodėl lietuviai keičia pavardes, rasite 
žinių apie Baltųjų rūmų štabą, naują ateivybės įstatymą, 
širdžių operacijas ir t.t.

Jame yra patarimų, kaip pagreitinti vaismedžių der
lių. kaip tręšti vaismedžius ir daržoves, ką reikia žinoti 
auginant kūdikį ir kt. Yra kalendoriuje ir juokų, ir gražių 
eilėraščių. Taigi, tai yra tikrai didelis visokių žinių šalti
nis. Ir tomis žiniomis galėsite pasinaudoti, įsigiję kalen
dorių tik už vieną dolerį.

Nedelskite išsirašyti, nes kalendoriaus visais metais 
pritrūkdavo.

taiką ir su gilia užuojauta ’ Vyrukas kreipėsi į proku- Į 
net iš tolo regi ir dabar liku-' rorą. bet tas numojo ranka. * 

(šiųjų artimųjų vis atsinauji-1 Sako. jei ta prekybos įstai-: 
nantį skausmą. Tad tenore-; ga, kuri pardavė tą moto-’ 
tume tarti: tebūnie pagarba ciklą ir kiaušinius, būtų pi-Į 
mirusiam ir tegrįžta ramy- nigus išeikvojusi, tai būtų i 
bė jį mylėjusiems 7 atmini-. patraukta atsakomybėn. O. 
me mylintiems! Ypač —' dabar ji tik rūpinosi įvykdy-į 
daug dvasios tvirtybės jo ti savo planą ir dabojo, kad;

BUVO $4, DABAR )1K $2

\ našlei švelniajai 
po jo ir sūnui Vitaliui!

Pranas L e m b e r t

TAU, SESUTE...

Monikai valstybinė ištaiga neturėtu
nuostolių. Už tai negalima
jos bausti.

a s

— Jei dar 1966 metų va
sarą mieste tebuvo 18 tūks- kia 
tančiu gyventojų, tai šią va
sarą čia gyvena jau apie 25 ?\au?a.5 pastatas spaustu-,
tūkstančius. O įgyvendinus ve* ir ĮfcMykiai būsiąs baig-J 
šį drąsų pirmo regionalinio Las metais. Tačiau va-i 

sukūrimo eksperi- dovėlhj dabar stinga ne vien' 
Aktus žada iki *120- spaustuvių nesuskubimo

centro 
mentą.
tie* tūkstančių paūgėti...

Nei iš Dzūkijos, nei iš vi
sos Lietuvos per trumpą lai
ką tiek žmonių nepersikels.
Šimtas tūkstančių naujų gj’-' 
ventojų sugužės "iš viso* 
šalies". Čia ir iškyla aikštėn 
sumetimas, kuriuo ?’visa ša
lis“ ryžosi "padovanoti Lie
tuvai" penkias stambias pra
monės imones.

(Elta)

atspausdinti, o ir dėl auto
rių stokos ar jų nesuskubimo 
vadovėlius parašyti. Stambi 

. kliūtis — reikalas nuolat de- 
>u Maskva ir dėl moky

me pi . am ir dėl vado
vėlių turinio.

(E)

Gavo ordiną už gerą 

priežiūrą

"Laisvės mintis nemiršta- 
kryžiuoti! Kai visa tauta su
pranta- kad mirti dėl laisvės 
—garbė, o gyventi vergijo
je—gėda, tokios tautos ne
pavergsi

Valerijus Charazovas, ru-, 
sų komunistų partijos vado- Taip pa$akį vokieiių va. 
vybės patikėtinis LietUtoje sacpseį lietuviu valstie- 
(vadinamosios Lietuvos Ro- čiu suki|iliu Vada».‘kryžiuo- 
munistų Partijos CK antra- - ‘

prižiūrėtojas“), spalio 31 d. 
susilaukė 50 metų amžiau-

Tau, sesute, puikios gėlės,
Man gi kardas prie šalies.
Tau akis plaus ašarėlės,
Man gaisrai takus nušvies.

Tau rymoti, manęs laukti,
Man — kovoti mirtinai.
Tau sulaukti manęs jauno,
Jei neglaus šalti kapai.

Taigi... liki, mylimoji,
Tu daržely prie gėlių,
Laimink mano plieno kardą,
Būki sieloj nors kartu.

Bet., jei mirsiu už tėvynę,
Kur atskirtas nuo tavęs,
Klausk žvaigždelę vakarinę —
Ji tikrai tave nuves:

Ten. kur šlamantis beržynas 
Miško juodo glūdume,
Kur nevystantis gėlynas 
Žydi kraujo skaistume.

Ten. sesute, pasodinki 
Tu baltu gražių gėlių,
Mūsų meilė kad nemirtų 
Su manim kape kartu.

Poetas Bernardas Brazdžionis apie šį eilėraštį taip rašo:

UŽ IR PRIEŠ MIŠRIAS 

SANTUOKAS

Garsusis Gallup institu
tas apklausinėjo 13-je vals
tybių 15.000 parinktų asme
nų įvairių rasių ir tikybų 
santuokų reikalu ir paskel
bė įdomius duomenis.

Į klausimą, pritari ar 
ne mišriai juodųjų ir baltųjų 
santuokai, Švedijoje atsakė 
pritarią 67rš, o JAV’ tik 20 
T. Tai mažiausias procen
tas. Britanijoj, pav., pritaria 
29 N, Šveicarijoje 50%, 
Prancūzijoje 62%.

Buvo klausta, kaip žiūri 
į katalikų ir protestantų san
tuoką. čia JAV’ jau nebebu
vo paskutinėj vietoj, nes už 
tokias santuokas pasisakė 
63%. Daugiausia tokioms 
santuokoms pritariančių esą
Urugvajuje — net 90%, ma
žiausia Graikijoj—tik 40% .

O ką sako santuokų su žy-j 
dų kilmės asmenimis reika-Į 
lu? Graikijoje už tokias san-l 
tuokas tesą tik 32 G, JAV— 
59G, Britanijoj — 50%.!

a ... ... ... .... i Laisviausiai tuo reikalu žiū-!Tau. sesute, puikios gėlės‘y-ra vienais populiariausių,rima Praneūzijoje kur 
mūsų naujųjų liaudies dainuojamų damų, skambančių kiomg santuokoms pritaria 

! greta su „Gražių dainelių daug girdėjau“, „Ko liūdi, ber- net ;
želi". „Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus“ arba „Aš verkiau yigų rj-jų gan_'
parimus“. Ją dainuoti pradėjo karinis jaunimas, išnešio- tuokų reikalu JAV-se nepri-

prie K" >,!>odMtidus.Per !Ua^‘±t.oiod,žiai šiek ,fek!
pasikeitė, gi autorius — nebeprisimenamas4

■: v -r y
vo moterų, senesnę žmonių 
ir mažiau išmokslintų.

t

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar 
galite gauti už S2, iki šiol ji kainavo S4.

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

Kitos tokios knygos neturime.

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

.Pinigus siųskite:

KELEIVIS 

636 Broadvvay
So. Boston, Mass. 02127

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 aktualią 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

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

Adr esąs:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.
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Juodojo pasaulio sukilimas
STASYS MICHELSONAS

(Tęsinys)

ETIOPIJOS ĮDOMYBES

VISUR PINGA PINIGAI (
Į

i Visi jaučiame, kad už do- 
’ lerį vis mažiau begalima vis- 
' ko nupirkti. Taigi, pinigas 
i pinga, o pragyvenimas vis j 
j brangsta. Mokantieji kalbė
ti „mandriau“, tai vadina 
infliacija. Žinovai apskai
čiavo, kad per dešimtmetį 
(1957-1967 m.) JAV-se kai-; 
nos pakilo 18.7%, o šiemet 
jau 4.5%.

Atskirta nuo likusio pasaulio aukštų kalnų, Etio
pija per daugelį šimtmečių buvo nežinomas europie
čiams kraštas. Jos vardas pasidarė dažniau linksniuoja
mas tik 1935 metais, kai jon įsiveržė Musolinis. Jos ma
žutis karalius Haile Selassie tada pabėgo užsienin, o Etio- kalas atrodo Europos vals- 
pija, kaitų su Somalija ir Eritrėja, buvo paversta Italijos tyrėse, 
kolonija. Bet per Antrąjį pasaulinį karą anglai italus iš-! _ ....... ,
mušė, ir Etiopija vėl atgavo savo nepriklausomybę. 1 Ten infliacija daug didės-,

Dabar ji tun 22,000,000 gyventojų ir 4o7,267 ketvir- joj minėtą dešimtmetį 
tainių mylių teritorijos, taigi 18 kaitų didesnė už mūsų pragyvenimas pabrango net! 
Lietuvą. Etijopijos sostinė Addis Ababa turi 400,000 dvigubai, Prancūzijoj 60%,! 
galvų. , Danijoj 48.9%, Švedijoj

Etiopija yra oficialus to krašto vardas, bet ji yra 45.2%, Italijoj 41.6% ir t.t. 
vadinama ir Abisinija. Šis pavadinimas yra susidaręs iš Iš Europos valstybių ma- 

Į arabų žodžio (h)abeš, kas reiškia mišrainę. Iš tikiųjų ten žiausia kainos tepakilo Bel- 
didelis tautybių mišinys. Per kelis tūkstančius metų tenai 24.9%, V. Vo-
migravo iš Mažosios Azijos armėnai, graikai, žydai, ara- kieti joj 27.7%.
bai, indai ir kitokie. Jungtinių Tautų organizacijos surink- ...... , . ,, .........................j. r... .. • , . _Ai Vien siais metais daugiau-°m.s žiniomis, šiandien Et.jop.joje yra dangau ne. .0 . j Sve?a,.i?
kalbų. Oficiali kalba yra amharų - seniausia is visų se- joj į. Britanijįj( kur kaįnos
mitiskų kalbų. • pakilo 6%. Šiemet mažiau-

Seniau Etiopijoje buvo keletas valstybėlių: Amharo. šia infiacijos buvo Italijoj, 
j Šoa, Tigli. Godžiam ir kitos. Ir kiekviena jų turėjo savo kur kainos tepakilo tik 0.4 
karaliuką. Bet visos buvo sutelktos į vieną Etijopijos ka- ' <, ir Belgijoj bei V. Vokie- 
ralystę. ir todėl Haile Selassie dabar tituluoja save „kara- tijoje, kur kainos tepakilo 
li ųkaralium“. Jis išveda savo kilmę iš žydų karaliaus Sa- tik 2%.
lomono, ir iš čia gauna ”Judos liūto“ titulą. • .....

e • i -ii-i - i - • . •• ! Visi šitie skaičiai rodo,Su jo salomoniska kilme yra rišama šitokia istorija, Ra(] ik; šjų meU JAy ge.

— Alou, Maik! i — Ir neužmiršk, Maiki,I 31 !gv A k v i k-.- riausiai sugebėjo infliaciją
— Sveikas tėve' ! kad dabar Įtaisė dar liavei-' Azijoj, kur dabar yra Yemeno valstybėlė, senove- suvaldyti.
— Sei, ku? tu buvai pere!- to. ių, kuriuo galima važinė- Je buvo šebos (Sabos) karalystė. Karų šebos karalienė

tą nedėlią? tis nuo apačios iki viršaus, *iSglrdo’ kad IzraevJe viešpatauja labai išmintingas ir Daugiausia šiemet pasku-
__ Praeitą sekmadieni aš per keturius fliorus. Tai ne £uck'us karalius Salomonas, ir užsimanė su juo susitikti... tiniais mėnesiais nukentėjo

buvau South Bostono Lietu- baikos, Maiki. Septyniasde-!Ji liePė Paruošti kuPranugariU karavaną ir išvyko. Salomo- Prancūzija, kurios nukritęs 
vių Piliečių „šurum-burum“, šimt penkis tūkstančius kas- lias iškilmingai ją pasitiko ir iškėlė jos garbei didelę puo- frankas sukėlė tiesiai tarp- 

tavo. Jessa.' Sako. kad nei tą, išgyrė, kad ji labai graži karalienė ir pridūrė: „Vis tautinę pinigų rinkos krizę.
viena kita lietuvių kolonija' dėlto aš tavo skaistybės vainiko nepaliesiu, jeigu tu nepa- 
Amerikoje tokio neturi. J siimsi nieko, kas priklauso mano kaialystei.“ Šebos kara-j 

. I^t nevadink to įren-- lienė davėj žodi, kad nepaimsianti nieko. Tačiau paprašei 
gimo haveitorium ‘, tėve.: vandens atsigerti. Ir kai tik ji atsigėrė, Salomonas suplojo !

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 
STASYS MICHELSONAS

pokyly.
— Nemeluok!
— O kodėl aš turėčiau 

meluoti?
— Nu, tai kodėl aš tavęs 

nemačiau, jei tu tenai bu
vai?

— Reiškia, ir tėvas tenai 
buvai?

— Šiur. aš parėtką pri
žiūrėjau. Juk reikėjo žiūrėt,
kad visi gautų išsigerti ir j jis perilgas ir sunkiai išta

Sakjk. elevatorius. Bet yra' delnais: „Žodis sulaužytas, nes vanduo priklauso mano; 
t"8'1*35 Vard3^ karalystei. Taigi, eik šen į mano glėbį !..?•

Pažiūrėkime, kaip tas rei-

Mėnulis nuo žemės yra 

240,000 mylių atstume, o 

nuo žemės iki Marso 34 miLlift. Jis daug geresnis, nes __
trumpesnis ir lengvesnis iš-j Kas buvo toliau’ mes nežinome, gana to. kad po šitos; my|įų<
taiti Lietuviai turi tokiam' viešnagės Šebos karalienė susilaukė sūnaus. Jis buvo pa-į________________________L<uu. 4>iei.uvi<u LUii lUhkUU .. 1 I«woMOMOMOtNMMMMS
prietaisui žodi keltuvas, bet

namas. Yra dar keltas ir 
plaustas, bet šios formos 

priemonėms

užkąsti. O svieto buvo kaip 
per Šiluvos atlaidus.

— Dėl to, tėve, ir nema- taikomos tik 
tėm vienas kito. Sakytum,i per upę keltis, 
kad visa kolonija susirinko. — Žinai. Maiki, aš sugal-
— Jes, Maiki. akurat, kaip 
Šiluvos atlaidai.

— Ne, tėve. aš nesaky
čiau „akurat“. Mūsų klubo 
„šurum-burum“ daug kuo 
skiriasi nuo atlaidų.

— Dac rait, Maik, čia ne
buvo kunigo, ir niekas pa
mokslo nepasakė.

— Bet tai dar ne viskas, 
tėve. Kiek man žinoma iš 
Lietuvos atlaidų aprašymų, 
i tuos atlaidus susirinkdavo 
daug čigonų, kurie vogdavo 
ūkininkų arklius, ir daug 
apdriskusių ubagų, kurie at
kišę rankas laukdavo, ar kas 
neduos kokios kapeikos. Čia 
to nebuvo.

— Teisybė ir tas, Maiki. 
Apdriskusių ubagų čia ne
buvo ir almužnos niekas ne
prašinėjo. Jeigu ir norėtum 
duoti kam nikelį, niekas ne
imtų. Galėtum tik užfundy- 
ti kokią aibolę prie baro.

vojau gerą skymą. Tegul 
kytriausi klubo vyrai kurį 
vakarą susėda klube prie 
baro ir, gerai apsišvietę, nu
balsuoja geriausią tai maši
nai pavadinimą: liftas, kel
tas ar kitaip. Tik tada žino
sim. kaip ji vadinti.

— Man rodos, kad liftas 
būtų geriausias pavadini
mas, nes jis visiems supran
tamas ir jau yra prigijęs lie
tuvių kalboj.

— Okei, Maik. aš ant to 
soglasnas, tai tegul bus pa
garbintas liftas. Ale žinai, 
jis kaštuoja klubui 75 tūks
tančius dolerių, ir dar nevi
si pinigai surinkti. Iki „šu- 
rum-burum“ baliaus reikėjo 
sulinkti dar 30 tūkstančių. 
Vot, jeigu mudu būtume ba- 
gotesni, tai reikėtų po kokią 
šimtinę pakloti. Ale mano 
kišenėj bankrutas. Buvau 
nunešęs savo šoblę Į panša-

Bet ir tas neliktų tau skolin-į pę. Parodžiau ir klausiu, 
gas — užfundytų ir tau. j kiek duosi? Žydas apžiū- 
Mat. čia visi džentelmonaiĮ rėjo ir sako: kvoterj. Norė- 
ir nais leidės. Visi gražiai jau duot per ausi už toki i- 
apsirengę ir gražiai atrodo, žeidimą. Ar žinai, sakau, 
ba gerai pavalgę. Vienu žo- kad čia turkiškas skimita- 
džiu — nais klumpanija! ras. per vainą atimtas iš 

— Iš tikrųjų, tėve, South . Turkijos viziro. Vadinasi, 
Bostono lietuvių kolonija! istoriškas zbra jus. Nunešk 
gali didžiuotis, turėdama' į muziejų, tai galėsi gauti 
tokį šaunų klubą. Jo namas., tūkstanti dolerių. Ir vėl 
kuris buvo pastatytas vieti-1 klausiu, kiek duosi? O jis— 
niam bankui, nušviečia visą kvoteri. Nusispioviau ir iš- 
Broadvvay. centrinę South ėjau. Nuėjau pas Zacirką. 
Bostono gatvę. Tašyto ak- Sakau, paskolink man šimtą 
mens mūras stovi, tartum
amžiams pastatytas.

Poslapis penktas

Tai dalis šv. Petro bazilikos Romoje, žmones 
pasirodant popiežiaus jų palaiminti. Strėlė rodo. kur bu
vo užlipęs Evelino Loi ir -0 minučių gąsdino visus, kad 
šoksiąs žemyn, bet jis to nepadarė.

Dr. Aseher L. Mestel, kuris vienoje New Yorko ligoninėj 
sėkmingai atskyrė šituos Siamo dvynius. (Jie buvo vie
nas su kitu suaugę).

vadintas Meneliko vardu ir tapo pirmuoju Etijopijos ka
ralium. Po jo Etiopijoj karaliavo jo ainiai, ir dabartinis Į =7^- .=t" ■ , - — =jr
karalius Haile Selassie sakosi esąs vienas iš jų, reiškia.
Salomono ir šebos karalienės ainis. Nors jis mažiukas,! degas išlakstė. Sėdėdama3 ant šnkini pagalvil}t Selassie 
Kaip nykštukas, bet jaučiasi didelis ir galingas, kaip pats mandagiai linktelėjo galva ir nusirit0 tol 
Dievas.

Etiopijos vardas yra kilęs iš graikų kalbos. Kai grai
kai pasiekė tą kraštą pirmą kartą ir pamatė gyventojus 
tamsiais veidais, jie pavadino juos „etiopais“, kas reiškia: 
apdegėliai.

Oficialioji krašto religija yra koptų sektos krikščio
nybė. ,atnešta iš Egipto. Bet yra daug ir nekrikščionių, 
kurie garbina tik mirusiųjų dvasias.

Praslinkus keliom dienom, Guntheris sakosi turėjęs 
garbės būti priimtas „jo imperatoriškosios didybės“ rū
muose. Tai buvusi iš tikiųjų nepaprasta Amerikos rašy
tojui garbė, nes retai kas gauna iš arti „jo didybę“ pama
tyti. „Aš esu buvęs pas daugelį karalių, bet šitokio dar 
nebuvau matęs“, sako rašytojas. Visur čia matyti nuoi .

John Gunter pasakoja, kaip gyvena Etiopijos “kara
lių karalius“, kurį mūsų Washingtonas gausiai šeria mi- 
lionais dolerių — vien tik 1962 metai sukišo $18,000,000. 
Pasakotojas buvo nuskridęs tenai lėktuvu. Sostinė Addis 
Ababa yra didelis miestas, tačiau gatvės negrįstos, po j 
miestą valkiojasi asilai. Važiuojant jam iš aerodromo su 
keliais vietos amerikiečiais, jų palydovas sušuko: "Oi, 
Dieve, karalius!...“ Liepė automobiliui sustoti, iššoko gat
vėn ir dvilinkas susilenkė, beveik siekdamas nosim žemę. 
Kiti vežimai taip pat sustojo, o žmonės greitai lipo laukan 
ir lenkėsi. Kiti visiškai atsigulė ir ištiesė rankas. Kodėl? 
Todėl, kad gatve pravažiavo žalsvos spalvos angliškas 
Rolls-Royce, kuriame sėdėjo Haile Selassie, Etiopijos 
"karalių karalius“. Nenulenkė prieš ji savo galvų tiktai 
vieni asilai. Pamatę atūžiančią jo mašiną, jie pakėlę uo-

šimtmečių užsilikęs sustingimas ir tradicijos. Karaliaus

ant lifto paaukoti. O jis sa-’ Tuos reikia pagirti, nes. 
ko: naunsa, klubas geriau- remdami lietuviu klubą, jie 
sius mano kostiumerius pat- remia lietuvybę. Kol klubas 
raukė į save. Tai, vot. Maiki, gyvuos, tol ir lietuvybė bus 
kokie pyragai. Gazietos ra- gyva.
šo. kad Amerikoj pinigų —Nu tai davai. suraliuo- 
kaip šieno, žmonės neturi kim ant tos intencijos tau- 
kur jų dėti, ale patrajyk; tišką karunką: 
kiek pasiskolinti, tai negau-! Dar Lietuva nepražuvo, 
si. j Pakol mes gyvi,

— Ne visi tokie, kaip Za- Bus ir vėl ii. kokia buvo:

dvariškiai ropom ropoja per auksuotą jo salioną. Jei kas 
neparodydavo tokio vergiško nusižeminimo, seniau to- į 
kiam būdavo nupiaustomos lūpos, o kartais ir liežuvis 
išlupamas.

Prieš eidamas pas karalių, Guntheris buvo įspėtas 
užsidėti formalų juodą paradinį švarką ir diyžuotas kel
nes. Bet jis tokio neturėjęs ir negalėjęs Addis Ababoj pa
siskolinti. Galų gale karalius sutikęs įsileisti jį į savo sa
lioną ir be tokio formalumo. Bet reikėjo išmokti kitokių 
ceremonijų. Iki prieisi prie „karalių karaliaus“, reikalingi 
trys nusilenkimai — vienas žengiant per slenksti, antras 
pusiaukelėje salionan įėjus, o trečias — kai palydovas 
jus pristato „jo didybei“. Išeinant gi reikia eiti atatups- 
čiom ir taip pat tris kartus nusilenkti, kol pereisi slenkstį.

Rašytoją ir jo draugus amerikiečius pristatė karaliui 
jo privatinis sekretorius, kurs vadinasi: Ato Taffara 
Worq Kidane Wold. Jis yra buvęs britų ambasadoj ver
tėju, moka gerai anglų ir prancūzų kalbas. Moka tas kal
bas ir pats karalius, bet gal netaip gerai, todėl su ameri
kiečiais angliškai nenorėjo kalbėti, kad nepasirodytų, jog 
nepakankamai mokytas.

Dvieju metu David Zeissett iš 
Madison. Wis., serjja leukemija. 
Jam įšvirkšta jo sesers kaulo 
smegenų. Manoma, kad tai pa 
gelbės jo ligą išgydyti.

cirką, tėve. Turim ir susipra
tusių biznierių, kurie dos-

Laisva ir žavi!... 
— Nu, jeigu tu.

Karalius sėdėjo įsirėmęs gražioj prancūziškoj sofoj; 
svečiams atėjus, atsistojo ir linktelėjo galvą. Kai vėl at
sisėdo. tarnai tuojau padėjo po jo kojom didelę auksu iš
siuvinėtą šilkinę pagalvę. Ant sofos jis turėjo du šunyčius, 
kuriuos visą laiką glamonėjo, glostė, ir vis kalbėjo apie 
Ameriką. Ji esanti puikus kraštas, nes visiems padeda ;r

Maiki, j° Pat*es Etiopijai nesigaili milionų
dolerių. Oką darysi—jis niai klubą remia. Ne vienas, man nepadedi, tai aš dau-,
klausia. Sakau, noriu klubui yra paklojęs po šimtinę. | giau ir nedainuosiu. 1 (Bus daugiau)

Geri žodynai
Anglų - lietuvių kalbų žo

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

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
naitė. ir šlapoberskis. apie 
27,000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo
dynas, Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl.. kaina $7.00.

Dabartines lietuviu kalbos
žodynas, redagavo prc!. J. 
Balč’konis ir kt., yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl., 
kaina • ••••♦. •••••• • •••• $12.00

I
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Pulgis Andriušis

Snaudalis dirvonėlyje

’L.

i
f '■

Neseniai J. Kapočiaus išleistame l’i.iyio Andriušio 
rinktiniu raštu I tome Albertas Zubras rašo. kad "Pul
gis Andriušis bene bus pats tautiškiausias rašytojas. 

Jo svarbiausieji veikalai taip sutapę su lietuviškąja bui

timi ir krašto gamta, kad tikrąjį jojo raštu groži tik 
tas tepajaus, kuris pažįsta Zarasus. SaLiką. iauragnus. 

Molėtus. Giedraičius. Su vietos aplinka \ra suaugusi 
Donelaičio, Baranausko. Biliūno, žemaitės kūr\!;a. dar 
labiau Vaižganto "Pragiedruliai**. bet visus juos šiuo 

atžvilgiu pralenkia Pulgis*4

KELEIVIS, SO. BOSTON

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

Klausimas

Teisės patarimai
Advokatė M. Sveikauskieni sutiko ataa 

kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus w*«al 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje 
Laiške reikia pažymėti, kai/eso(e*RVBivi<‘ 

skaitytojas. y
Klausimus prašome 

adresu:

siųsti tiestoj? 

____ lojali

Buvusi Kennedienė. dabar Onassieni, sugrįžusi į Nevv 
Yorką. Prieky matomas vyras yra Onassio lėktuvu bend
rovės atstovas.

Su pirma žmona 
vedęs tik 3 metus, 
pradžios man buvo

Ir iš tikrųjų Pulgio Andriušio vaizduojamoji Lietuvos 
žemė yra tokia tikra ir gyva. kad jos aug 'ai. .regis, 
mąsto, vabalai — kalbasi ir žmogiškai apsisprendę v ei
kia kiekvienas pagal savo charakterį ir p.;»kL,į ir ak
menys, ramiai gulėdami Įsirausę į žemę. — mąsto. . .

Čia spausdiname trumpą jo kūrinėlį, paimtą iš minė
tos knygos. Jį perskaitę, patys įsitikinkite. kad A. Zub
ras autorių tikrai teisingai apibūdina.

kSpalvų daina

Kažkodėl, va čionai, beržai nustoja augti ir palieka 
aikštę nedideliam dirvonėliui. O dirvonėlyje daug ko ir 
nereikia ieškoti. Retais pulkeliais rikiuojasi snaudaliai, 
balti, apibarstyti rožiniais taškeliais. Kada jie pradeda ir 
baigia žydėti, — vieni dievai ir —gal. be to. vienos bitės 
težino. O jos snaudalius lanko labai mielai, no: s ir šie to
kie kuklūs, tylūs mąstytojai, nesipuošia pigiais blizgučiais, 
nešidažo savo veido rėkiančiais dažais.

Per mielą vasarą, kaip per pasilinksminimo salę. pra
ūžia puošnios žibuoklės, ištaigios laukų lelijos, prašmat
nūs gegužės rakteliai. Praskamba triukšmingai su svai
ginamaisiais kvapais gražuolės, lydimos visos sparnuo
tosios peteliškių ir širšių gaujos. O snaudalis. su pirmai
siais šnekučiais, sulai tekant, iš po žemių iškišęs galvą, 
dingsta iš šio Dievo pasaulio tik rudenio darganoms Įsi
siūbavus.

Tai lyg moteris, kurią pamiršta laikas, tai mūsų dir
vonėlių matuzalis.

Baltais, rožiniais taškeliai? aptaškytas snaudalis ne
turi jokių paslapčių, nes savo ūgio neslepia lapuose, kaip 
tai daro kitos gudraujančios gėlės. Tokios prabangos, 
kaip lapai, snaudalio ūkis negali pakelti, nes <au-a dirvo
nėlio žemė labai šykščiai atiduoda gaivinančia drėgmę. 
Taigi. jisai visus rūpesčius nukreipia i savo vieninteli tur
tą — baltą, rožinėm dėmėm apšlakstytą žiedą, tirštai ap
kamšytą gležnais siūleliais, kuriais godžiai geria sveikatą 
iš palaimingo oro. Jei žemė neduoda, reikia atsiimti iš oro.

^Vargingas snaudalio gyvenimas, bet užtat ilgas ir 
granus. Bepiga augti ir klestėti pavasario karalienei gel
toniai purienai, kurios ne tik gumbuotąsias šakai* It pla- 
čiagyslius lapus, bet ir išlaidžiuosius žiedus skalauja pra
muštgalviai tirpstančio sniego vandenys. Bet tiems vande
nims nusisukus sprandą, pievų karalienės išdidžioji galva 
nuleipsta ir, sausų vėjų pagauta, ji miršta. Taip, lėbautojo 
gyvenimas trumpas.

O tenai, kur beržai kažkodėl sustoja augę ii palieka 
erdyę nedideliam dirvonėliui, mūsų snaudalis tiesiai šau
na i dangų, gražus savo varge, skaistus savo saikingume.

Dirvonėlio žemės nuogumą kukliai pridengia pilkš
vos. žilos, rausvos kerpės, kurių kuklumui nėra galo: ro
dos, ims ir sulis gyvos i žemę. Tiek maža jos reikalauja iš 
saulės ir iš dangaus. Lyg atsidėkodamas pasauliui, kad ir 
jam duota tiek nedaug reikalingos gyvybinės erdvės, ker
pių kerelis leidžia i viršų liaunų, skąi-gčitft raudoną siūleli, 
kuriam žmogus net pasigailėjo K/onvadinimą.
MokMd’knygos sausai pastebi, kad^$ grV rangė.

Kaip ten bebūtų, tačiau kerpių plaukelis -avo blan
kiu, svajingu raudoniu gražesnis už viduramžių moterį, 
išaugintą tamsioje akmens pilyje. G- až<--rū- už balades, 
kurias jai suposmavo įsimylėjęs riteris. Kenk ; žie deliui 
negieda baladžių nei gelsvai dryžasis bitiną . nei melsvo
ji peteliškė. — tik aplink jį slankioja drėgnoji sraigė, ku-' 
ri savo nugara išnešioja kerpės žiedo gyvybine- dulkes.

Tuo reikalu bulgaru mo
terim skiltas laikraštis ši
taip lašo:

Dirbančios moters, kuri 
neturi daug laisvo laiko ir 
atliekamų pinigų, drabužiai 
turi būti tokie, kad juos bū-į 
tų galima derinti vieną su 
kitu. Kam, pavyzdžiui, pirk
ti ryškiai rausvą palaidinu
kę (net jeigu ji ir labai jums 
patinka!, jei ją sunku pride
rinti prie jūsų turimo žalio 
sijono ir rudų batelių? Bū
tų neskoninga. Tai kaipgi 
elgtis? Dėvėti tik vienspal
vius drabužius? Žinoma, ne. 
Bet pirkdamos ką nors. vi
sada turime atsiminti savo 
turimus drabužius ir pagal
voti. ar prie jų tiks naujai 
nupirktieji.

Štai spal vos, kurios viena 
su kita gerai derinasi.

Balta spalva derinasi su 
bet kokia spalva. Labai tin
ka balta su rausva, elegan
tiškai ir madingai atrodo 
balta ir ruda, truputį liūdno
ka. bet efektinga — balta 
su pilka. Jaunoms tinka ir 
oranžinė su balta. Visada 
madinga yra klasikinis bal
tos ir juodos spalvų derinys.

Geltona saulės spalva tin
ka prie melsvos, violetinės, 
pilkos ir rudos. Nepatartina 
derinti geltonos su raudona, 
c taip pat su žalia.

Raudona spalva tinka 
prie melsvos, violetinės, pil
kos ir rudos. Nepatartina 
derinti geltonos su raudo
na, o taip pat su žalia.

Mėlyna spalva gerai atro
do su balta, rausva, šviesiai 
žalia ir švelniai melsva. Ne
tinka prie rudos ir juodos.

Raudona spalva tinka prie 
pilkos, baltos, juodos, mė
lynos ir violetinės.

Juoda spalva derinasi su 
balta, oranžine, smėline, 
rausva ir žalia, tačiau būti
nai šviesių spalvų. Netinka 
juoda su ruda.

Rausva spalva labai tin
ka prie pilkos, baltes ir juo
dos. Galima derinti rausvą 
su geltona ir oranžine, tik 
labai švelnių atspalvių. ,

Šviesiai žalia spalva gerai
derinasi su melsva, rausva, 
mėlyna, juoda ir balta. Ven
kite tamsiai žalios (butelio) 
spalvos, kurią sunku derin
ti su kitomis spalvomis. i

į

Ruda spalva gerai derina
si su dangiškai melsva, rus
va, smėline, geltona ir žalio
mis spalvomis.

Jungdamos darnius įvai
rių spalvų} derinius, galėsi-' 
te parinkti sau drabužius ir j 
jų priedus: rankinukus, pirš
tines, avalynę, skrybėles ir | 
kitokius priedus.

Žinoma, „geležinių įsta
tymų“ derinant spalvas nė
ra. Kartais deriniai, kurie 
vienų laikomi nevykę, gali 
kitiems pasirodyti visiškai 
įdomūs.

'X' (Bus daugiau)

i A*- ; VįC.

NASSERIO KARAS PRIEŠ

TRUMPUS SIJONUS

Egipto diktatorius Nasse
ris liepė savo policijos virši
ninkui Įsakyti suimti kiek
vieną moterį, kuri sostinės 
gatvėje pasirodys su trum
pu (mini) sijonu. Policijos 
viršininkas gen. Elag pareiš
kė, kad trumpų sijonų dėvė
jimas yra viešas nedorovin
gas veiksmas, todėl vyriau
sybė negali jo nebausti.

Sostinės universitetas, ga
vęs įsakymą iš viršaus, už
draudė studentėm tokius 
trumpus sijonus dėvėti. Bet 
2,000 studenčių rengiasi 

' protesto demonstracijai.

Au.tr.Heti Penelope Phn.nCT Matysim*, k» bus stip- 

iSrinkl. l ondone ptuuiuHo «n. resnis: trumpi sijonai ar 
diktatorius Nasseris.žuole.

kas yra tas vyras, kurio kū 
dikio ji laukia. Apklausinė 

buvau jau visus jos kaimynus, bet 
Iš pat visi sako. kad ji gražiai gy 
aišku, venanti, niekur nesivalkio

kad padariau didelę klaidą, ja. ir jie nematę jokių vyriš 
ją vesdamas. Jai niekuomet kių pas ją lankantis. Tai 
nerūpėjo namai, tik rūpėjo sakau, jeigu ji tokia šventa 
puoštis ir pinigus leisti. Kai tai iš kui* tas vaikas? Gal 
jau buvau nutaręs ieškoti sakau, tik pikti liežuviai ii 
skyrybų, žmona man prane- gandai be pagrindo, 
šė, kad ji laukianti vaiko. Už kelių mėnesių mane 
Iš karto nenorėjau jai tikė- buvusi žmona pagimdė vai 
ti, nes maniau, kad čia tik ką. Pasiutau. Sakau, tai to- 
būdas mane „sulaikyti“ nuo kiai moteriai teismas pritei- 
skyrybų, bet pasikalbėjus su sė mano dukterįI Pradėjau
jos daktaru paaiškėjo, kad 
ji tikrai laukianti vaiko.

Pamaniau. pagalvojau, 
sakau, gal ji pasikeis, kai 
turės vaiką. Turės sėdėti na-

naktimis nemiegoti, rūpin 
damasis savo dukters atei 
tim. Toks motinos elgesys 
nieko gero jai nežada.

Ar teismas galėtų pakeis-
mie ir vaiką žiūrėti, gal su- ti savo ankstyvesnį nutari- 
rimtės.

Mūsų dukrelė gimė birže
lio mėnesio pabaigoj, o žmo-

mą ir, iš jos atėmęs mano 
dukterį, ją man paskirti? 

Mano senasis advokatas
na jau liepos mėnesį prade-: iau yra miręs. Tai buvo la- 
jo elgtis taip. kaip anksčiau, j bai puikus ir padorus žmo- 
Fradėjo vėl puoštis, namai j gus, su kuriuo galima buvo 
nešvarūs ir apleisti, o pati, Į rimtai ir atvirai pasikalbėti, 
neva su draugėmis, vis išei-

Ar skaitei 

šias knygas?
Asmenų, dievybių ir did

vyrių VARDYNAS, paruošė 
Ąnįs Rūkas, 89 puslapiai, 
kaina'$3.00.

NULAUŽTA ŠAKA, tri.
jų vąigfįęlių: pynė. parašė 
•.Stasė Vanagaitė-Petersonie- 
nė, 81 psl.. kaina $2.

ANTANAS SMETONA 
R JO VEIKLA. Parašė J. 
\ugustaitis, 154 psl., kai
ta $1.50.

VIENŲ VIENI dvidešimt 
•enkerių metų rezistencijoje
?arašė N. E. Sūduvis, 424 
:sl., aiškiai pavaizduojama, 
aip lietuviai priešinosi vo- 
riečių okupantams, kaip 
iriešinosi ir tebesipriešina 
comunistų okupacijai, kai
ta $4.
LIETUVIAIS ESAME MES 
jIMĘ, lietuvių dainynas.

100 dairų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.

ŠVENTADIENIS Už MIES’
TO, Mariaus Katiliškio 17 

novelių, kaina $5.00.
ANGLŲ KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina..............$3.50
NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K.

Kario. 225 psl., kaina $5.
SENOVĖS LIETUVIŲ PI
NIGAI nuo seniausių laikų 

iki 1795 m., Jono K. Ka
rio, 396 psl.. kaina .... $10.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie miestą ir. a- 
pylinkę, 430 psl. k^ina 
$6.50.

Kito advokato aš kolkas ne 
na tai vienur, tai kitur. Atei- turiu. Ar būtų vilčių atgau
nu vakare iš darbo, randu • ti dukterį teismo keliu, jei 
jos motiną, atseit, savo uoš- iš naujo iškelčiau buvusiai. 
vienę. Ta sako, mano žmo- žmonai bylą ir teisme papa-1į STRAIPSNI\I
"„a.-tU;TU£;^.:ir PraŠiUSii!.®«Ofi®“!™iS“i A?Slt"tidA’rSIM1NIM''!-Pa,a^ Ju*

zas Liūdžius, 246 pusią-ją vaiRą prižiūrėti.
Tap tęsėsi vienerius me

tus. žmona nė kiek nepasi

nes naujienas* gerai
uždirbu ir turiu seserį, kuri 
apsiimtų man dukrelę au- kaina..........$3.00.

keitė, kokia buvo, tokia ir ginti už atlyginimą.
pasiliko. Buvau nuėjęs pas Gyvanašli*
advokatą, pasipasakojau 
jam savo bėdas. Sako jis) Ohio valstija, 
man, kad aš neturiu pagrin
do skyryboms gauti, kad jis 
pasikalbėsiąs su mano žmo- Atsakymas 
na, gal ji sutiksianti jo kiau-’ 
syti. Aš pasakiau žmonai a-j Tamsta, žinoma 
pie tai. Pirmą kartą mūsų! kreiptis į teismą, prašyda- 
vedybiniame gyvenime aš mas pakeisti ankstyvesni
ją tada pamačiau tokią, ko- sprendimą (modification of

piai,
Amerikos lietuvių politika,

parašė dr. K. Šidlauskas. į- 
vadas dr P. Grigaičio, kai
na $1.50.

LAUMIŲ JUOSTA. Bro
niaus Railos akimirksnių 
krorikų I dalis, straipsnių 
rinkinys, 348 psl-, kaina — 

gali į $3.00.
Tas knygas gailina gauti 

keleivio administracijoje:

kia ji iš esmės yra: ji visa custody decree). Tokiam 
išraudo, pasiuto, pradėjoĮ prašymui pagrįsti reikia įro- 
plūsti mane niekur negirdė-1 dyti, kad sąlygos (circum- 
tais žodžiais ir, pagriebusi stances) pasikeitė nuo toj 
r.uo stalo ten stovėjusį bute- laiko, kai buvo originalusisl 
iį, man sudavė į kaktą, ir aš nutarimas padarytas. Teis- 
pasruvau krauju. Ji pati iš- mas tikriausiai priims dėme* 
rigandus atidarė duris ir ė- sin faktą, kad Tamstos duk- 
mė šaukti? kaimynę. Ta at- relės motina yra pagimdžiu- 
ėjusi man subandažavo kak- si „neteisėtą“ (illegitimate) 
tą ir išėjo. kūdikį. Šis faktas, žinoma

Žmona manęs iš karto yra labai svarbus ir „page- 
pradėio atsiprašyti ir žade- rina“ Tamstos teisinę situ- 
ti. kad ji pasikeisianti ir bū- aciją.
sianti gera žmona. Dvi sa- Tačiau ir esamomis aplin- 
vaites laikėsi žodžio. Virė kybėmis nėra garantijos, 
man pietus, kalbėjo su ma- kad teismas atims dukrelę 
nim, kaip žmogus, ir niekur iš motinos. Nežinau, kiek 
nesitrankė. Po to ji ir vėl amžiaus dabar Tamstos 
pradėjo eiti senais keliais, dukrelė yra. Juo ji jaunes- 
Matau, kad čia galo nėra. nio amžiaus, tuo bus sunkiau 
Vėl nuėjau pas advokatą ir įtikinti, kad ji būtų atimta 
prašiau skyrybų. Be to. jam iš savo motinos. Jauno am- 
pasakiau, kad aš noriu savo žiaus vaikai, o ypatingai 
dukterį atimti iš žmonos, mergaitės, skyrybų‘atvejų
To. sako, tu negalėsi pada- „priteisiami“, motihai/b ne 
rvti. Teismas ją atiduos mo- tėvui. Tamsta, iifcetuffi#r<>' 
tinai. dyti, kad 'tamstos v 1

Taigi, po ilgų ir baisių tą-1 žmona yra „netinkama1*' 
symųsi mes persiskyrėm, ir (unfit) motina. Nors tas 
teismas dukterį paskyrė jai, faktas, kad ji pagimdė ne* 
man teleido ją retkarčiais teisėtą vaiką, yra smerkti* 
pamatyti. ■ nas, — jis toli gražu nereiš-

Praėjo kiek laiko, ir aš kia, kad ji yra „netinkama“ 
sužinojau, kad mano būvu- motina.
si žmona yra nėščia ir lau-: Motinos moraliniai štan* 
kia kito vaiko, nors ji nie-dartai yra svarbūs, bet ne

GERA PROGA

Žymiai papiginta kaina 
galite įsigyti įdomius prel. 
J. K. Končiaus atsiminimus 
iš Balfo veiklos. Knyga tin
ka ir dovanoms, gražiai iš
leista, daug paveikslų, 404 
psl., kietais viršeliais kaina 
$4 (buvo $6). minkštais .$3 
(buvo $5).

klupo“, iš esmės yra pado
rus ir atsakinga? asmuo, tai 

• teismas vargiai nutars atim- 
ri|š jos dukterį ir ją atiduo- 
įįnevedusįp.tėvo priežiūrom 
^.jTamstaiaakaič 'kad Tams
ai MBtfonprižiŪFėtų Tams
tos dukterį. Teismas gali 
nutarti, kad Tamstos dukre
lės motina jai suteiktu dau
giau meilės ir rūpestingos 
priežiūros, negu jos teta.

Niekas dabar negali pa
sakyti Tamstai konkrečiai ir 
tiksliai, kaip teismas rea-

, . , guotų į tokią situaciją. Pa-
kuomet po skyrybų nebuvo viskas. Jei Tamstos buvusi tariu pasitarti su vietiniu 
ištekėjusi. Norėjau sužinoti., žmona, nors moraliniai „su- advokatu.

f
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Lietuvių liaudies meno I Pobūviui prašius

paroda Bostono kolegijoj Bostono lituanistinės mo-
Lietuviu dailės parodėlė k5'k'os *aPk™.io 16 <*• P°b?- 

"Liaudies meno Įtaka mo- ?ls *>uto sekimngas. Mokyk- 
dėmiam menu?‘ Bostono Jj® teY^ komitetas dėkoja iš 

********************************************************************** kolegijos pagrindinėj Bapts Llevelando atvykusiai Aldo- 
skaitykloj, Commonvvealth Augustina\ičienei už 
Avė., Chesnut Hill, tęsiasi kruopščiai pai aostą ir įdo-

Vietinės žinios
SANDARA MINĖS

i 'JUJttlz
tus

DR. KAZĮ DRANGELJ 1 Lapkričio 21 d. So. Bosto- lapkričio 20 iki gruodžio 13 miai skaitytą paskaitą apie 
. no lietuvių Piliečių Dr-jos dienos. Rodomos penkios dr. Vydūną, poetui S. Sant-

A.L.1. Sandaros 1-jo ap- susirinkime buvo nominuoti sritys: apranga, legendos, ti- varui uz grazų paskaitinin- 
sknties valdyba, kurios pir- kandidatai į draugijos vado- kybą. papročiai ir grožis. kės pristatymą ir padėjimą 
mimnku yra mz A. Chaph- vybę Balsavo 19o nariai (Iš ‘ Rytų Europos meno festi-į ru^.ian.t. Pro^;arna- 
kas, vicepirm St. paneliu- VIS0 narjų yra apje vali dalyvaujant dar čeko-i _TDl<Jebs. J™ , PnkĮauso
nas.seki. V l. Bajerčius, ižd. j prezidiumą nebuvo jokių slovakams, lenkams, jugo-S YeJnc1!cul ir .X?^kiene1 uz
A. Andi įulioms, visi So. varžybų, nominuoti visi ku- slavams ir rusams, rengia - dideliu atsidėjimu skaniai
Bostono sandaros 7-tos kuo- rie buvo balote jrašyti (jų universiteto neseniai isteig- • ir gerai paruostą maistą ir
pos nariai 1968 m-gruodžio pavardės buvo paskelbtos ta slavistikos studentų drau- 'svečiu pavaišinimą 
< d. 5 \al. popiet Sandaros, prastame numeiy) , vienas gija, turinti 70 nariu, norė-
i-tos kuopos patalpose, 124 gitas pasiūlė po vieną kitą dama sudominti ir supažin- 

kandiaatą. Daugiau kandi- dinti kitus studentus su šiais 
datų galėjo būti ir į direkto- kraštais.
rius bei kontrolės komisiją. Eksponatai parinkti Inos 

J J direktorius galėjo būti 21, Nenortienės ir Pauliaus Ž v- .
o tebuvo 15, j kontrolės ko- go sustatyti Antano Saidai-- Graushui; M. Kvedarienės 
misiją galėjo būti 6, o buvo čio, S.J. ' ' austa takeli laimėjo inž. A.
tik 4. i Girnius; D. Eikinienės tauti-

Į kontrolės komisiją dau-' Pabrangs susisiekimas nę lėlę eavo °’ Vilėniškie 
giausia balsų gavo Pr. Mu- XT „
činskas. H. Čepas, mažiau , ^uo gruodžio 1 d. pa- 
P. Bliumas ir A. Keturakis. bfan^ susisiekimas miesto

Į direktorius pagal balsų viešosiomis priemonėmis —
. skaičių <

dėjo studijuoti va.paraiso Lubinas.
universitete. Studijas baigė jajjs ___ ______
1913 m. Chicagos College of mokas', A- Andriulionis. J. kėJ°me 20- 
Dental Surgery D.D.S. lai p- Kapočius, A. Baika, O. Ivaš- centus. 
sniu. \ isuotiname Amerikos kienė, R. Leščinskas. V. Ja

kutis ir t.t.
Tame susirinkime buvo "1U"U j™ &

11 mil. dol. daugiau. į 
i Įstaiga kasmet turi mi-Į 

nauji nariai. 1 bonus dolerių nuostolio. Ki- ‘
Per spalio mėnesį pajamų ta*® metais jo numatoma^ 40 

turėta $13.197, o išlaidų net 
$15.307. Be to, per tą mene- J1

F St., So. Boston, Mass., 
rengia a.a. mirusio dr. Ka
zio Urangelio. daug nusipel
niusio lietuvybės ir Sanda
ros veikloje, paminėjimą—1 
banketą.

Velionis dr. K. Drangelis 
yra gimęs 1888 m. gruodžio 
24 d. Marijampolės apskr., 
Balbieriškio valse., Medviš- 
kių kaime. Lankė vidurinę 
mokyklą Marijampolėje, 
1905 m. atvyko j JAV. Pra

lietuvių seime Brooklyne 
1914 m. iškėlė mintį steigti;

Dėkojame už dovana? lo
terijai, gautas iš: areh. J. 
Okunio — paveikslas, akva
relė. atitekės inž. Užpur- 
viui: Morkūnienės — oa- 

įr Pauliaus Žv-' veikslas, aliejinis, atitekės

nė ir I. Nenortienės vyti lai
mėjo inž. J. Vasvs.

Nuoširdžiai dėkojame vi
soms talkirinkėms, o vnač

mokėsime 2o Tain pat dėkoiame visom 
poniom, neatsisakiusiom iš 

Tuo būdu MBTA (įstai- .kenti no tortą parėmtįsioms

Poslapis StpSottl

lietuvių tautinę partiją, vė-! pagerbtas dviejų mirusių PaJan}U 1 
liau tapusią A.L.T. Sandara. • narių atminimas, priimti 4 Ši istai 
Buvo pirmas jos pirminin
kas 1914-1915 metais ir vė-

Iš So. Bostono Lietuvių Piliečių Dr jos įrengto keltuvo lapkričio 17 d. krikštynų. Viršuje iš kai
rės į dešinę Consolidated Elevator bendrovės at stovas WiUiam Pink, D. L. Galanie Constructioa 

! ga, kuri tą susisiekimą t\ai- pobūvį ir lituanistinę mo- bendrovės, attikusios visus kitus darbus, atsto vas Jim Galanie, lietuvių parapijos klebonas kua. 
buvo ko? mano per metus gauti, kyklą.

Tėvu Komitetas

liau 1925 metais.
Jis buvo ir Lietuvos Gel

bėjimo ir Autonomijos Fon
do vienas iš iniciatorių ir jo 
narys.

Be to. — vienas Amerikos

Antanas Baltrušūnas. keltuvo darbus suplanav ęs ir darbus prižiūrėjęs inž. Eugenijus .Manomai
tis. draugijos pirmininkas Stasvs Drevinskas, draugijos reikalų vedėjas Stasvs Griganavičius. 

i
Susirgo Kęstutis Girnius Apačioj ta pačia tvarka — Marija ir Jonas A ver kos. Stasė ir Kazys Tamošaičiai (Averkos auko- 
Kęstutis Girnius dr Juo- j° Tamošaičiai $500), draugijos direktorius Juozas Lubinas, draugijos pirmininkas Stasys

mil. dol., O pakelti* tarifus,, Drevinskas.užpakay — tų dieną keltuvu svečius kilnojęs Frank Perrault.
s sumažės 11 mil. dol. Ta . .~ eita savaitę staiga sunkiaisį sumažėjo prekių atsargos, nuostoli turi sumokėti Bo^ gugi ir buvQ paguldvtas 

todėl viso labo nuostolio tu- to.nas JĮ apie 80 apylinkes -est' ]j&onjnėįe. 
reta $4,196. Bet reikia atsi- miestelių. Bet vien Bostonui ( šiemet baivė Harvar-

. minti, kad sumokėta mokės- tenKa jo 62*>. todėl čia vis universitetą
lietuvių daktarų draugijos i čių apie $6>000 j didinami ir turto mokesčiai _ ; ^±ixiaussiai vėl
steigėjų ir ilgametis šios J g Griganavičius ir E. Ket-
d raugi jos sekretorius. . | virtis informavo apie keltu-' Patikslinama

Dainos ir dramos draugi- į vo vajų šiemet reikalui; Lietuvos nepriklausomv-
.3.O^B?™Le5:1P,1™,ninlSE1!' 'jau suaukota $6.307. E. Ket-' bės 50 metu sukaktuvinj

' atgauti sveikatą ir grįžti na- 
1 mo.

Bostono
tuvos nepriklausomybės fon-J virtis išsiuntinėjo daug lais- į konceertą

gramą atlieka 
Mokyklos’ nistas Klavinš

bimunę. i ainta -
Paskutiniuoju metu po; j Lituanistinei._________

............... , išimtinę įnešė S. ir M. Mi-i Tėvu Komitetas Turi būti-!
Jis ir Laisvės varpo, kuns' chelsonai adv P Šimonis I v č • t v + •buvo padovanotas Lietuvai bendrovė k K°>‘“ a Nenort?‘-T . I

ir skambėjo Kaune Karo kW U bendrove ir, 2. Antanas ir ponia Jus-i

muziejaus bokšte, komisijos* Čia buvo dėkota Kelei-* 
sekretorius: Lietuvos nepri-, viui už išsamią informaciją 
klausomybės sukakčių minė-j apje draugijos veiklą, 
jimo Chicagoje iniciatorius.! Kontrolės komisijos var- 
Nuo 1937 m. vienas iš Lie-i du aktą perskaitė A. Ketur- 
tuvos pramonės ir prekybos kis Komisija pastebėjo 
rūmų direktorių. Pirmasis kaikurių taisytinų dalykų.
Alto skyriaus Chicagoje pir-; Miesto tarybos narvs Sal- 
mininkas, Lietuvos, Vieny-’ tonstai pasiulė susirinkime! Nugalėjo Columbia Point 
bes. Sandaros Naujienųpadaryti pranešimą apie į Jau treti metai Bostono 
Di augo sv eikatos ir visuo-, mįesto reikalus. J. Kapočius, universitetas ieško vietos 
meniniais reikalais bendra- tem jabai pritarė, bet pa- naujiems skyriams statyti.

11— - Į siū^-kad valdyba iš anksto Pagaliau patikėtiniai nuta-
1.164 m. lapkričio men.,; pagaivotų jr paruoštų kiau- rė pasirinkti Columbia Point

minint A.L.T. Sandaros 50-j simus> j kuriuos būtų prašo- --— ----- —- ~ *--• —
ties metų įsikūrimo jubilie- j ma atgakyti.
jų Bostone, velionis kviečia-' Aišku, susirinkime gale viai
mas neatsisakė atvykti ir pa-į kiekvienas dar ir naujų' jįe nori. kad tie skyriai būtų
sakyti pagrindinę kalbą,^ku- klausimu iškelti. į miesto vidury. -

Draugija rengia Naujųjų

lams buvo sutelkta iki 200,; 
000 dolerių.

ponia 
Antanas

Ieško
! kai. Turi būti: 
ponia Januškai.

Už klaidas 
tautiečius nuoširdžiai 
prašau.

Antanas Matjoška,
Komiteto pirmininkas

ir j Ieškoma Marija Višniauskai* 
lė-Garbus. Iš Lietuvos išvažia- 

virš minėtus;'0 192" gyveno Baltimore j.
ten ištekėjo už Garbaus. lieško- 
moji arba apie ją ką žinantieji 
maloniai prašomi rašyti: 
Monika Lyninkaitė-Bartninkienė 
Calle Charcas nr. 1903. Cerro.

atsi-

dalis profesorių ir studentų.

Montevideo. l’ruguav ,_______________ ________ : sėkmė:

mirties bausmėje. Apie tai apaš- . 
talas Povilas rašo: ”Nes kaip 
per vieno nuodėmę pasmerkimas ! 
atėjo visiems žmonėms“. Rom. 
5:16. 18.

Dievas painformavo Adomą 
apie savo valią arba įstatymą, 

įsakydamas: “medžio žinojimo 
gero ir pikto nevalgyk“. (1 Moz. 
2:17). Tai buvo gana aiškus ir 
uprantamas įstatymas. Tasai

pareiškimas buvo lengvai su
prantamas. žmogui buvo pa. 
sakyta svarbi tiesa, parodanti, 
ko Dievas reikalauja iš savo 
žmogišku sutvėrimu. būtent, 
paklusnumo tik tada. kai jis ži. 
no ir supranta jo valią, 

i Adomas buvo teisiamas Die- 
j vo tiesa. — visa tiesa, kuri lie- 
i tė Dievo valią ir kurią jis turė
jo žinoti. Adomo pasmerkimas 
atėjo dėl to. kad jis nutarė eiti 
prieš jam apreikštąją tiesą. Jo 
nepaklusnumas užtraukė ant jo 
netiktai mirti, bet jis taipgi pra
rado supratimą arba išmanymą. 
Aptemimas tuose dalykuose, 
kurie lietė Dievą ir jo valia, bu
vo neišvengiama jo “puolimo“

N & T OIL CO., Ine.
641 E Broadiray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis ipilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo Įrengimas

Skambinkite

268-4662
ir kadangi Adomo aini- 

Klementina Kriaučiūnaitė-No- * ja dalyvauja jo mirties pa- 
rušienė ieško brolio Jono Janu-; smerkime, todėl ir jie pa veide
lio. gyvenančio So. Bostone. Ra- jimo keliu pateko i tamsybę*4. I- 
švti: Kl. Norušienė. Salguero zaja apibūdina šj visuotiną pa- 
3013. piso 8, Buenos Aires, Ar-, šaulio stovi, sakydamas: ”Nes
gentine.

rioje plačiai nušvietė San
daros 50-ties metų veiklą. 
Bostono ir 1-jo apskrities 
sandariečiai-jam buvo ir li
ko visuomet dėkingi.

A.a. dr. K. Drangelis mi
rė 1965 m. rugpiūčio mėne
sį Chicagoje. Tad jo veiklos 
minėjimui 1968 m. gruodžio

Metu sutikimą. Mokestis — Padėka
$8. Po Naujųjų Metu numa
toma surengti didelį keltuvo1 Lituanistinės mokyklos 
krikštynų banketą. J tėvų komitetas nupirko Ka

. _ i nadoje išleistų ir mokyklom
Mira A. Nisadoviene j »pecialiai pritaikytų skaid-

Lapkričio 24 d. mirė A- rių, vaizduojančių Lietuvos 
_ , „ X.. . leksandra Nisedovienė. Ke- istorijos, geografijos ir ki-
< d. piasome visus ruoštis ir. iejvio skaitytojo in?. Dimit- tus jos kultūros dalykus, 
būtinai jame dalyvauti Nlko ddo deivė. Pa-;

B,betų .s anksto gaima fc,,etckjenės laido- "".±£
gauti iš A. Čapliko, telefo- truko aparato. Per
nas 268-0322 ir iš S. Jane- J 'laikraščius buvo kreiptasi j
liūno. 404 K St., So. Bosto-Į 0 1 Uutieėiu., praian. tokį .pa-
ne, tel. 269-1730. B.B. įa6nUI’ duknu lr žentu.- t, padovanoti mokyklai.

I Svečiai ii San Francisco j Į prašymą atsiliepė inž. 

Mirė V. Alukonienė j pauJ Yonikas su žmona dr‘ Jur«»» Gimbutas, pado- 
Lapkričio 3 d. mirė sena iš San Francisco, Calif., se- vanodamas mokyklai savo

Keleivio skaitytoja Veroni- ni Keleivio skaitytojai, lan- turimą aparatą, 
ka Alukonienė, gyv. So. kydami Bostone gimines ir Mokyklos tėvų komitetas 
Bostone. Paliko liūdintį vy- pažįstamus, aplankė ir Ke- dr. J. Gimbutui už šią bran- 
rą Motiejų, kuriam reiškia- leivį ir ta proga nusipirko gią dovaną nuoširdžiausiai 
me gilią užuojautą. j knygų už $12.75. dėkoja.

Dievo karalystes 

žinios
Tema:

TEISMO DIENA 
Dabartinė Teismo Diena

(Tęsinys)

žodis, “teismas“ yra išvers 
tas iš graikų žodžio “krisis“ ir 
reiškia tardymą, ištyrimo laiką 
arba prityrimą, šitas aštrus 
krikščionių ištyrimas Įvyks šia 
me gyvenime, ir jei jie pasek
mingai išlaikys, tai prisikėlime 
išeis i gyvenimą. Visi gi kiti iš
eis į “prisikėlimą i teismą“, ki
taip sakant, tai bus jų teismo 

jų pabudimo iš įnir

štai tamsybė dengia žemę ir di
dis tamsumas tautas**. Iza. 60:2.

Bet Dievas nesiliovė mylėjęs 
savo žmoginius sutvėrimus. Iš 
tikrųjų jis "taip mylėjo pasau
li.“ kad siuntė savo mylimiau
sią Sūnų Atpirkti Adomo ir jo 
aini.ios nuo mirties. Jis taipgi 
pasirengė per Kristų apšviesti 
visa pasaulį. Todėl Izaijas pa
rašęs apie “didį žmonių tamsu
mą“. dar pareiškė: "Ant tavęs 
gi užteka Viešpats ir jo garbė 
pasirodo tavyje. Tautos vaikš
čios tavo šviesoje, ir karaliai ta
vo užtekėjusiame skaistume“. 
Iza. 60:2,3.

vykdydamas šita Izaijo pra
našystę. Jėzus pąsakė: ”Aš pa 
šaulio šviesa“. (Jono 8:12). Mes 
turime dar kitą pareiškimą, kad 
Jėzus yra “tikroji šVie.*wų kuri 
apšviečia kiekviena žmogų, atei
nanti i pasaulį“ (lėno l:9)^Tie- 
sa, kiekvienas žmogus dar ne
buvo apšviestas Evangelijos.

LAISVES VARPAS,
naujosiom a.w<h.ijos lietuviv' 
KULTC'RINe RADIJO PROGRAMA{

Sekmadieniais 8-9 vaL ryta 
FM Bandomis 105.7 mejracikia 
UI WKOX, Pramingtam, Maaa.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St. 

BROCKTON, MASS. 02402 

Tel. Jl'niper 6-7209

diena. Po
ties miego bus galutinai nutar
ta, ar jie bus veri i amžinojo gy-; kuri šviečia nuo Jėzaus Kristaus
vemmo. 

Busimoji tūkstantmetinė iš
tyrimo gadynė pasaulio žmoni
jai bus lyg antrasis teismas, nes 
jų pirmas nuteisimas buvo Ro
jaus darže. Tai buvo teismo die
na mūsų pirmutiniams gimdy-• 
tojams, ir to teismo sėkmėse 
dalyvauja visa žmonija, šitame 
ištyrime arba išmėginime Ado
mas pasirodė nepaklusnus die- į 
viškajam įstatymui ir dėl to bu- * 

( vo pasmerktas mirtim Pavelde- J 
' jimo keliu jo vaikai dalyvauja

veido. Visa žmonijos didžiuma 
dar tebesielgia taip. kaip Jono 
pasakyta: “šviesa šviečia tam- ! 
sybėje. bet tamsybė jos neapė
mė“. — Jono 1:5.

(Bus daugiau)

Kas domisi Tiesa, reikalauki
te veltui spaudos šiuo adresu:

L. B. S. A.
212 E. 3rd St.

Spring Valley, III. 61362

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijt 

Programa Naujoj Anglijoj 
ii rtotiea WLYN, 1360 
lociklų ir ii stoties FM. 
101.7 mc.> veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 
nos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis i 
Baltic Florists gėlių ir dovs 
nų krautuvę, 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo-

NENI SIMINKITE!

Galima pagelbėti serganti! 
reumatu, ranku ar kojų skaus
mais. nutirpimu, jaučiant 
vargį. , . ,;i,?
RE£-LE£FiRMB. mmtis 
gumai pagelbsti. Cžtikrinam pa
sekmes. arba grąžiname pinigas.

Siųskite $5. gausite vaistas 
su nurodymais.

ROYAL PRODl CTS
North Sta., P.O. Box 9112 

Newark, N.J. 07105

nas AN 8-0489. Ten gauna i nedidelį ska
mas ir Keleivis.

DAR GAVOME
LIETUVA BUDO, Stepo

no Kairio atsiminimu 11<

tik $2.00
1C!U. Jų kaina
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Vietines žinios
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Lietuvių Darbininkų Dr-jos 
susirinkimas

Azijos influenza jau 
Bostone

Lietuvių Darbininkų Dr- . Ta viešnia jau ir čia at
jos 21 kuopos susirinkimas keliavo. Ja susirgo vienos 
bus sekmadieni, gruodžio 1 Bostono ligoninės gydyto- 
dieną 2 vai. popiet So. Bos- jas, neseniai grįžęs iš Hong 
tono Lietuvių Piliečių Dr-jos Kongo, kur ta nelaboji da- 
patalpose. Visi nariai kvie- bar siaučia. Laukiama, kad Į 
čiami dalyvauti. ji apie Kalėdas ir Bostone'

N. Jonuška, viešpataus.
sekretorius Gerausia priemonė nuo •

jes apsisaugoti — isiskiepy- į 
Laisvės Varpo sprendėjų ti, bet nelaimė kad nėra pa- 

susirinkimas kankamai skiepų, kurie ga-
Gruodžio S d. 12 vai. Tau- minami is kiaulinių, šešios 

tinės S-gos salėje bus Lais- vaistų bendrov ės dieną nak- • 
vės Varpo radijo sprendėjų *1 gamina tuos skiepus peri 
susirinkimas. Jis labai svar- savaitę suvartodamos dau 
bus. nes turės spręsti radijo ?*au ne* - kiaušinių, 
valandėlės likimą. .

Susirgo adv. R. Ivaška ; ma^os trys iškilmingos 
Sandaros kortų vakaras Adv. Rimantui Ivaškai tuntų sueigos su specialia 
Sandaros 7 kuopa kortų lapkričio 22 d. Mass. Gene- programa.

vakarą rengia lapkričio 30 rai ligoninėje padaryta la-
d. (ši šeštadienį) 3 vai. po bai sunki operacija. Ligonis Trečioji iškilminga abie- 
pietų savo salėje (124 F sveiksta, bet ligoninėje tu- jų Baltijos ir Žalgirio tUn- 
gatvė). Bus gerų dovanų ir lės pagulėti gal tris savai- tų sueiga įvyks giuodžio 1• V • TT« 1 • ^. T • 1 • • _ ? Y?_ 'JI _ 1__ J • • _ 1 __ _vaisių, visus kviečia —

Rengėjai

i o - »

Lapkričio 17 d. So. Bostono Lietuviu i LGų Bi jos valdybos su kviestieji aukotojai keltuvui įrengti, draugijos valdyba ir svečiai.

Numatyta tuntų sueiga

Minint Lietuvių Skautų 
Sąjungos 50-ties metų jubi- 

! lieju, šiais metais buvo nu-

liečių Dr-jos pat..- J III-jo 
aukšto salėje.

Tuntams vado' . s. V. 
Kleinienė ir s. Č. L

Kun. F. Jucevičius vėl 
Bostone

tone) skaitys paskaitą, te-, 
ma: Lietuva ir išeivijos už
daviniai.

Kun. F. Jucevičius iš’ Po paskaitos bus kava ir 
.Montrealio jau kartą yra čia laisvi pašnekesiai. ,

pasveikti.

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway„ South Boston. Mass.
”Kur tūkstančiai taupo milionus“

ALFRED VV. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

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

Turtas (Assets) virš $132,000,000

Dabar moka 5%
už visų rūšių taupomus pinigus

— 4--— <-—■

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BR0ADWAY 
South Boston, Mi

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd:
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
; SOUTH BOSTON, MASS.

•#******•***•***•*#*##•*#*•*♦**#*

Ketvirtis * Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal
Elektros Prietaisai 

' Sū peš t Įnirai taisome laikroditaa. 
Bedus, papuoialua

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tai AN 64649 i 
/«ei*»eee*eeeeeeeeeeeeee»ee*eeeee44

Atsiimkite laiška

Globė Parcels S t vice iš
Lenkijos gavo 1; .. adre-
suotą Mrs. Er. U . ir per-
davė Keleivio a i'Lraci-
jai. Prašome aGii i. kam

1 pietų, Lietuvių Amerikos Pi- jis yra skilias.

t**********************************

Pa rd uodą
So. Bostone, pajūryje, par

duodamas 3 šeimų namas. Kai- 
. į j na 22.900 dol. Taip pat turime

skaitęs paskaita Kultūros ( Tuo reikalu susidomėję I ir dviejų šeimų namų. Norintie. 
Klube. Bostoniečiams pa-į kvUėinmi atdlankvti ji juos apžiūrėti prašomi skampa- kviečiami atsilankyti, 
geidaujant, jis vėl atvyksta j 
i Bostoną ir čia giuodžio 7 
dieną 7:30 vai. vak Bosto-' 
no Kultūros Klubo susirin-;

Aukojo Balfui
binti telefonu: 288-3955 — 

Allstate Real Estate
Vakarais nuo 6 vai. skambinti 

Liuci ja Baranauskienė per' tarpininkui (Broker) B. L te-

to salėje (168 H St.. So. Bos-Į fo skyriui aukojo 5 dolerius.

Išnuomoja ♦
1. So. Bostone, ;uli pajūrio.

_ _ z! 53 Gatės St.. gnuom ■ i .mas 1Real Estate & Insurance kambarių butas, trečiame aukš- J
■te. gazu šildomas. dušas į P«Pieriu* *
(shower-bath). *■ M pataisyti reikia.

Į 2. Ten pat pirir me aukšte į £ 
išnuomojamas 3 kamb.rių bu- £ 
tas. gazo šildomas. \ ra \onia. e

Skambinti tel. 2bmi.

A. J. NAMAKSY

321 County Club Rd- 
Newton Centre. Mass. 02159 

Tel. 332-2645 
♦*•*•••*•»*••*****♦♦#♦♦**♦♦#*♦♦•*#
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K The Apothecary
LIETUVIŠKA T IKK A VAISTINE

Utaauba&akt tiktai vaisina, išpildome gyc. t< re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuviikų vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharyy.

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

Telefonas AN 8-6020
Nao 9 rsL ryto iki S vaL v„ išskyrus šventadienius ir seks.

Tai veltui
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: Dažau ir Taisau
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»■ Namus iš lauko ir viduje. 4

Naudoju tik geriausių 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass.
Tel. CO 5 5854
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Peter Maksvytis
Carp»nter & Builder
49 Church Street

E. Milton, Mass.
Atiieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, (ryvenamų namų ir 
oiznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. šaukite visados iki S va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

Flood Sąuare 
Uardicare Co.
savininkas N. J. ALEKNA
628 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
1ELEFONAS AN 8-4148 

Banjamin Moore Dagai 
Popieroa Sienoms

Stiklas Langams 
Vtsckie reikmenys narnami 

Reikmenys plumberiama 
vtankie sreleiiet daiktai

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

. draudimus 
Kreiptis senu adreso:

BRONIS KONTRIM
596 Broadway

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

Nums ištyrus jūsų alyva šildymo 
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti 

pinigų per visą žiemą!
Mūsų veltui atliktas jūsų šildymo alyva sistemos ištyrimas 
gali pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir 
efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti? O gal norėsite jūsų burnerį pagerinti Texaco’s Flame 
Boosteriu, nauju moksliniu liepsnai kontroliuoti prietaisu, ku
ris burnerio veiksmingumą gali padidinti iki 42%. Mes rūpes
tingai atliekame ta darba. Tuoj mus pašaukite.

FORTŪNA FUEL Co.
487 Washington Street 
Dorchester, Mass. 02121.
24 valandų patarnavimas

GE 6 1204

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347 

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi 
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

Fuel Chief

Trans-Atlantic Travel Service
DALGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos a t s i k v i e s.a/
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans-Atlantic Travel Service. Cia visų 
lėktuvų bilietai (air tickets) išrašomi 
belaukiant — be jokio papildomo 
mokesčio.

Siunčiant pinigus ir siuntinius į Lietuvą ar perkant pre
kes tiems siuntiniams (skarytes, lietpalčius, megztinius, 
įvairias medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service, Ine.
Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus be 
papildomo mokesčio siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valandos: Kasdien 9—5
Ketvirtadieniais 9—7
šeštadieniais 8—12

390 W. Broadvray 
So. Boston, Mum. 02127

Telefonas: 268-8764
Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

sss******#*#*****^*****#*********#***********************************

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 
169 Milbury St

WORCESTER, MASS. 
TuL SW 8-2868

gimines čia pas save į svežfan ■ V'

' ar nuolatiniam apsigyvenimui.
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilanką įsiti
kinsite.

Vedėjas A. Schyrinski

oficiali jutai.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 
(VAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiikai
IS BOSTONO J LIETUVĄ 
ir kitus

jama greitai ir 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingaL

Cia galima gauti įvairiau.
------------------ j šių importuotų ir vietinės
LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI gamybos medžiagų ir kitų

Turime Lietuvos žemėla
pių — už 50 centų, už $2.50 

į (sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

nuo 9 vat ryto iki 5 vai- vak.
o ieitadieniaie 

nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p. 
331 W. Broadvray 

So. Boston, Masu. 02127 
TeL 268-0068

Vedėjau J. Vaiėaitie
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