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JAV-bių 37-ju prezidentu 
išrinktas Richard N. Nixon

Chicagoje mirė 
dr. A. Grigaitis

Prezidentu išrinktas Richard M. Nixon. Absoliutinės 
balsų daugumos jis negavo. Kongresas lieka demokratų 
rankose.

Richard Nixon, išrinktas 37-ju JAV prezidentu

Chicagoje mirė 75 metų 
amžiaus dr. Albinus Grigai
tis. nepriklausomoje Lietu
voje ilgus metus dirbęs Va
rėnos džiovininkų sanatori
joje. Sveikatos reikalais jis 
yra daug rašęs mūsų spau
doje. Velionis paliko žmoną 
ir sūnų Algirdą su šeima. ,

Rengėsi nužudyti 
Nixoną

New Yorke suimti 3 as-i 
menys ryšium su Įtarimu,; 
kad jie rengęsi nužudyti Ri
chardą Nixoną, dabar iš
rinktą prezidentu. Tai ara
bai, emigrantai iš Jemeno;, 
Ahamad Rageh Namar, 43: 
m. amž, ir jo du sūnūs—Hu- i 
sein 20 ir Aldo 18 metų.

j
Jų žygio motyvas — Nix- Į 

on ir Humphrey remia Izra
elį.

Iki teismo iš kalėjimo 
juos teišleis tik užstačius po, 
8100.000. Ieškoma dar ir ki-; 
tų šio "sumanymo“ dalyvių.

Viršuje Paryžiaus taikos derybų delegacijų vadai: kai
rėje JAV Averell Harriman. dešinėj š. Vietnamo Xuan 
Thui. Apačioje iš kairės į dešinę prezidentai: Pietų Viet
namo Nguyen Van Thieu. šiaurės Vietnamo Ho Chi Minh 
ir JAV Lvndon Johnson.

P. Vietnamo prezidentas nori 
derėtis tik sn S. Vietnamu

JAV ir Š. Vietnamas buvo susitaręs taikos derybų 
delegacijų sudėties reikalu, bet P, Vietnamo prezidentas 
sutinka derėtis tik su Š. Vietnamu ir nenori kalbėtis su 
P. Vietnamo komunistiniu vad. ” Išlaisvinimo Frontu**.

jav ir š. Vietnamo atsto- Anglijoje nuteisė 
vai Paryžiuje buvo susitarę, 
kad, sustabdžius Š. Vietna-Į sovietų šnipą 
mo bombardavimą, posė- . .
džiuose dalyvaus ir Liaudies . ^eseniai susektas visas 
Fronto bei P. Vietnamo at-: tinklas sovietinių šnipų yo- 
stovai. S. Vietnamas su tuo bietijoje. kai kurie jų jau
sutiko, nors pareiškė, kad spėjo nusižudyti. Šiomis die-
jis nepripažįsta Saigono vy- nonds Anglijoj nuteistas 21

Spiro T. Agnew, išrinktas JAV 
viceprezidentu.

Visokios anketos prieš i
rinkimus rodė Nixoną pir-i

turi būti prezidentu, nes jis 
j būtų derėjęsis su demokra- 
! tais ir respublikonais, ir,
Į katrie jam būtų davę dau
giau politinių pažadų "ky
šio“, tam jis savo šalininkų
balsus būtų atidavęs.

Kaip matėme. Nixonas 
bus, taip sakant, mažumos 
prezidentas, nes negavo 51 
7< visų balsų. Bet tokių pre- 

' zidentų nuo 1824 metų jau 
yra buvę net 13, ir Nixonas 
bus keturioliktasis. Ir Ken
nedy nebuvo gavęs visų bal
suotojų daugumos balsu.

Aišku, viceprezidentu iš-
maujant, rodė atstumą taip rinktas Spiro Agnew, Mary- 

gubernatorius, kurįjo ir Humphrey vis mažė-pando 
jant. Paskutinis spėjimas' 
sakė, kad tas skirtumas te
bus tik 2/<. Rinkimų duome
nys rodo. kad tų anketų vyk
dytojai neklydo, nes Nixo- 
nas gavo 30,957,000. Hum

Nixonas buvo pasirinkęs 
tarp pietų ir šiaurės valstijų 
pakraščio balsam patraukti.

Respublikonai tikėjosi 
savo jėgas žymiai sustiprin- 

, „ ti kongrese, bet tai nepavy-
phrey 30,602,000. o \\ ai.ace k0 Atstovų rūmuose dabar 
9.747.000 balsų. \ adinasi, bus c{emokiatų 243 (buvo 
Nixonas tegavo labai ne- 247-), o respublikonu — 192 
daug daugiau, negu Humph- (buvo 188)> Taigi ^aip bu- 
rey bet elektonų jis ga\ o vo< taip ir pasiliks demokra- 
302 , o Humphrey tik 191. taj pjrrnauti_ panašiai ir se- 
Tokia yra netobula JAV nate £ja demokratu bus 58 
prezidento rinkimų tvarka.į (buvo respublikonų — 

Pačių dešiniųjų atstovas 41 (buvo37).
Wa«Sįe sminko net 13 53% i Da iau ,aimėjo 
visų Mdsų. Tai nemalonus J r
re. / _

pareiškė, kad
, , . , , . ,7 likonai gubernatorių rinki-JUO labiau, kad mucse Dabal. jie turfe 30

" ... - _.. gubernatorių, o demokratainepriklausoma partija nenu- Q(. 
stos veikusi, taigi, galima
laukti, kad kituose rinki- Demokratai prezidento 
muose ji dar daugiau pasi- rinkimus pralaimėjo, nes 
reikš.

Gera dar, kad šiuose rin
kimuose ji negavo tiek bal
sų, kad galėtų spręsti rinki
mus. Jei nė vienas kandida
tas nebūtų surinkęs 270 e-

Hubert H. Humphrey. 
tinis JAV viceprezidentas, kan
didatavęs į prezidentus ir pra
laimėjęs.

Čekai drasko sovietų 

vėliavas
Minint Sovietų Sąjungos 

51 metų sukaktį, čekai dras- 
: kė sovietų vėliavas ir spiau- 
dė ant pravažiuojančių jų 
sunkvežimių. Suimti 167 de
monstrantai.

Vyriausybė jau sustabdė 
vieną mėnesi žurnalistų są
jungos žurnalą Reporter, 
kuris labai kritikavo rusus, 

į Rengiamasi dar labiau su- 
! varžyti spaudą. Aišku, tai 
daroma tik Maskvai spau
džiant.

Atrodo, kad Dubček ne
trukus turės užleisti vietą

dabar-; kitam, kuris bus labiau rasų 
palenkiamas.

kitus socialinius reikalus, 
dar pamatysime. Organizuo
ti darbininkai yra nusiteikę 
pesimistiškai. I

Demokratai pažadėjo i 
naująjį prezidentą rfemti1

Sotus hutas tiktai
tyliai riaumoja

Sovietų Sąjunga praeitą 
savaitę minėjo savo 51-jų 
metų sukakti, šiemet jos 
krašto apsaugos ministro 
marš. Grečko lapkričio 7 d.

, .. , i parade ir kitų vadu kalbosten, kur jis bus. jų nuomone, 1 . . , .remtinas, nes Humphrey žoJ mintines negu k-
džiais, dabar Nixonas yia tals. ™:a,,s' *“• !lltas;
visos tautos nrezidentas seniai ^dorojęs čekoslova- visos tautos piezicientas. j kij^ kuĮ.j ]aiR^ aprimo ir

Mokytojų streikas 
New Yorke tęsiasi

Daugiau kaip milionas 
New Yorko mokinių negali 
lankyti mokyklų dėl moky
tojų streiko. Streiko metu 
vandalai ir vagys mokyklo
se padarė šimtų tūkstančių 
dolerių vertės nuostolių. Šio 
streiko galo dar nematyti 
Kaikas pranašauja, kad jis 
gali užsitęsti ištisą žiemą.

New Yorke mirė
įžymus laisvamanis

New Yorke mirė 79 m. 
amžiaus Joseph Lewis. ilgą 
laiką buvęs JAV laisvama
nių vadas. Jis buvo vienas 
iš Amerikos laisvamanių 
draugijos steigėjų.

Armėnijos sostinei 
2,750 metų

Armėnijos, dabar Sovietu 
Sąjungos okupuotos, sosti
nei Jerivanei sukako 2,750 
metų. Dabar joje gyvena 
apie 700.000 gyventojų.

metus kalėti karo radijo 
technikas, kaltintas išdavęs 
sovietams ypatingai svar
bias paslaptis.

Tas pats teismas teisė ir 
kitą sovietų šnipą — karo 
laivyno jūrininką, prisipaži
nusi kaltu. Jis Sovietų Są
jungos pasiuntinybei pasiū
lęs savo paslaugas, kai ka
ro žinyba atmetusi jo prašy
mą duoti paskolą namams 
pirkti.

Sovietų šnipai pagauna
mi tai vienoj, tai kitoj vals
tybėj. O A. Bimba ”Lais- 
vėje“ susiriesdamas meluo
ja, rašydamas, kad "jokia 
šalis tiek šnipų nelaiko už
sieniuose ir tiek dolerių jiem 
nesušeria, kiek mūsų šalis“. 
Jis taip sako, turėdamas gal
voje JAV, o iš tikrųjų tokia 
pasaulio šnipų perykla yra 
Sovietų Sąjunga.

riausybės, kaip ši nepripa
žįsta Liaudies Fronto Viet
namo atstovų. O Saigono ir 
Liaudies Fronto deiegacijos 
galinčios save vadinti taip. 
kaip jos nori.

Posėdis turėjo įvykti lap
kričio 6 d. Liaudies Frontas 
jau buvo atsiuntęs ir savo 
atstovę, bet Saigonas delsė.
Pagaliau P. Vietnamo pre
zidentas pareiškė, kad jis 
sutinka derėti eik su Šiau
rės Vietnamu.

Į Paryžių yra atvykęs ir P.
Vietnamo atstovas Lamjn, 
buvęs užsienių reikalų mi
nistras. ir laukia savo vy
riausybės instrukcijų. Jis 
pareiškė, kad jei JAV tikrai 
nori taikos Vietname, tai 
negali būti žeminama P..
Vietnamo vyriausybė. —ne
gali būti pripažinta Liaudies 
Frontui teisė sėdėti prie de- 
įybų stalo, kaip lygiam šių 
derybų dalyviui.

Aišku. paviršutiniškai 
žiūrint, tai ginčai dėl forma
lumu, bet iš tiesu P. Viet- 
namas nenori leistis į bet 
kokias dery bas su Išlaisvini
mo Frontu, kad per jas neį- 
pirštų koalicijos su komu
nistais. kaip tai buvo pada
ryta Laose.

Dabar eina pasitarimai.
Kuo jie baigsis, kas ir kaip 
sės prie derybų stalo, pama
tysime vėliau. Viena tikra, 
kad deiybos bus labai sun
kios ir ilgos, o tuo tarpu 
Vietname dar. ilgai liesis 
kraujas, nes komunistai ne- į
rodo noro sustabdyti karo. tuoj pat mirė. 
veiksmus ar laikytis kokių! Visame pasauly tokių o- 
susitarimu. peracijų jau padaryta arti

šimto, nors po jų ligonių 
mirtingumo procentas dar

Johnson nori tartis gana d,deIls- 

su sovietais
Pi ez. Johnsonas nori įeiti 

į istoriją, kaip taikos prezi
dentas. Jis jau rugpiūčio 
mėnesį buvo besirengiąs pa
skelbti JAV ir Sovietų Są
jungos viršūnių pasimaty
mą, bet tai sutrukdė Čeko
slovakijos įvykiai. Dabar 
kalbama, kad jis iki sausio 
20 d., kada baigiasi jo pre
zidentavimo laikas, mėgins

Ir Sovietijoj įdėjo
naują širdį

Leningrado karo medici
nos akademijoje 25 metų 
moteriai buvo įdėta svetima 
širdis. Tai pirma tokia ope
racija Sovietijoje. Ją darė 
35 chirurgai su vyriausiuoju 
karo chirurgu prof. Višnevs- 
kiu priešaky. Iki šiol Sovie
tijoj sveikatos ministras ir 
chirargai svetimos širdies į- 
dėjimo reikalu laikėsi abe
jingai.

Deja, ta pirmoji su sveti
ma širdim sovietinė ligonė

New York Times lapkri-kuri laiką aprimo ir
Įtik tyliai riaumoja virškin- čio 9d. išspausdino Vliko 

Ilsėdamasis Floridoje.} damas. Ret ar tai ilgam? vicepirmininko J. Audėno 
Nixonas galvoja, ką pasi
rinkti sau ministrais ir pata- 
ėjais. Nuo jų pareis ir jo ff. Anglijoje sniego 

net 24 coliai
prezidentavimo pasiseki
mas. Minimos Rockefellerio, 
Dillono, Scrantono. Brooke,’ 
Volpe, Lindsey ir kitų pa
vardės.

partija buvo labai suskilusi, 
ir kraštas laukė ko nors nau
ja.

Išrinktasis prezidentas
davė nemaža pažadų, bet Negrų į atstovų rūmus iš- 55 mylias per valandą, šiek 
kaip jam pavyks baigti karą' rinkta 9 (buvo 6). Jų tarpe tiek sniego teko ir Mass. . .

laišką, kuriame Čekoslova
kijos įvykiai sugretinami su 
1940 metų Pabaltijo okupa
cija.

Sekmadienį kaikuriose; 
Vermont > valstijos vietose Chicagoje V. Adamkus,
(West Dover) sniego iškri- : kandidatavęs j Chicagos sa-'susitikti su Sovietų Sąjun-į
to net 21 coliai. Vėjas pūtė

lektorių balsų, tai tada Wal-į Vietname, spręsti negrų pro-, pirmą kartą išrinkta ir vie- valstijos daliai. Bostone tik 
lace būtų nusprendęs, kas1 blemas, kovos su skurdu ir na negrė moteris. ! lijo jr buvo labai vėjuota.

nitarinio distrikto patikėti- gos vadais ir pradėti dery-
sąrašė? ^as su Sovietų Sąjunga dėl Califomijos

pralaimėjo.

universiteto . Ber- 
labai brangių priemonių ap- keley mieste prof. Luis W. Al- 
sisaugoti nuo raketų {lietimo varez, gavęs Nobelio fizikos pre- 
apribojimo.. į miją.

1
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Į Latvijos laisvės ir kovos 
kelią žvelgiant

LATVUOS NEPF' 71 ĮDOMYBES PASKELBIMO 
50 METU SUKAKTIES PROGA
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Rusijos imperiją ir 
daugiau nei šimto metų ėi 
tais pačiais metai- ta-o re- 
prlkk įsomos.

Ka. Lietuva taip ir 7 
vija vienodai sunkiai kovo
jo dėl savo repriklausomv- 
bės su tais pačiai- priešais. 
Tas pat- baisiausias priešas 
tais pačiais metai- ir beveik 
tą pačią dieną Latviją su 
Lietuva i: vėi įjungė i savo 
kruvinąją imperiją.

Tuo pačiu metu i: tai- ra
čiai- budai- ir šiandien tiek 
Latvija. t:e.-: inetuva vra 
ra.omam t -: -<o».onizuo'a- 
m.os Latvi-'o- so-mėL -b., 
.au daugiau negu latvių, Vil
niuje kiek geriau, bet ar il- 
gam? ūoLkai ikraud va
rnos. kaip seniau Afriios 
kolonijos.

Kaip Lietuvoj, tai r ir Lat- 
x~'i.rj. '.^r.h.rr.žz' tat rasi-
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TURI SURINKTI $10b//X>.

7 _A .L•' a ' j i-- '
\ aaga .-u... iaaa L lai • ai ir lieti i»> 
Kai Kult ū-ai ugdyti.

Jau surinkta 20'<, dar reikia $80,000.

Lietuva yra '-u- ; to e. .r a.-: .. - . ? • —
uaut_r.u.-:ai .et. j a^.-.- .a.. touėl - a- ų_. .a- ?u-
kim dešimti.-.uieais — kiekviena.- a 1 k o k i m e 
bent j . 7 . .■ ui oi t.■ i ų.
Aukas telkime :>er J. Finansų K mitetą a. Liet. 
Beadmem-rnės a'vlir.ke-. Kur . rA:a —- -—r 
kitas trganlzauija- a: ne tie J. Pins
komitetui 1

United Lithuar.ian Finance Committee 

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

Dailininkų suauk tų j aveie-iu . t^rija nL.<- iiama 
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kovojo dėl -a.o 
somi vė-. koa t-.L-A*j 'A 
-^■'.ėti kad caro iespau- 
doje .atviai vi- dėlto turėjo

ą^.ga-. negu 
mes. Jiem- neouv., užu au^- 
ta spauda, jie nebuvo oen-A- 
kiojami dėl tikėjimo, jie ga
lėjo savame krašte val--vh - 
r.e-e ;-taigose tarnauti.

Latvia: jau m. tu:ė- 
jo kad k nevba; iatvišk - 
dvasios latviu kalba laikraL 
ti Majas \ ie-i- o nuo 1S^2 
m. Peterburge K L ar.o Val
demaro Peterbu.’ga- Avize- 
jau aiškiai gyr.e latvių -ię. 
kimus. Jau 1S6>« metais bu
vo jsteigta Rygr?s latvių 
draugija, kuri -teigė choru/ 
organizavo dainų er.tes. 
vaidinimus, mokykla- ir kt 
Valmieroj apie 40 metu mo
kytojų seminarijai . adora
vo Cimze. išleidęs -imtu- g.--. 
rų susipratusių latvių moky
tojų. Latviai jau 188^

' .u-'.iiA—'
/ar•- » f. - •

-r

.a.

cerLL-i- ir -’J

K

Tau in;ai- drabužiai.- pa-ipu<»-u-io- iaivaitė-

-r.:ų organizacijų atsto-
i.*jty A -u d arę Jungtini Pa-
J<i---ediu Komitetą, kuria-

• ■ — atstovauja A-l
Lietuvių Tamba.

a-'-am- — Amerikos La 
c. ■n įjungs.

-. -»•». 3 m
^rikrm t

* ♦ »
" tikindami brolius .<4.-

ra- ų 5’ = metu nerriklau-o-
. • ne a-.-:elbim.o Z3r>

7>roga. dalindamiesi 
-L ' '^norais džiaugsmai 
•/b^čiaD be: t iesesnė 
^jj;> viltimis, savo lin 
L-e- .norėtume pareikšti 

pdžiojo poeto Janio Rai- 
godžia:-, kadaise skirta- 

' '-^turiami eilėraštyje:
-d o - kai r. ų s i er. os. 

įj^-bios jūrų gelmės 
įLpjjo skersai kelio, 
įyaudė eit bend

J-atvijo? opera Rygoje

VLIKO SEIMAS

LLL-: seimo jo-ė LLi bus
. N?'.'- 1 r.-:-7.

'•L.-: valdyba jau parengė
-ė t-'- - te kę. Vil
tam b - k misi j - rengia 

tamlmų ' je<tus..
- - ir - c; -f.-.iniu siaust-z • *

1*1 -X-
o'uudži: ~ d. rengiama 

ak>.i-nė ktuitu-s menu bus 
a_ 7. tt. v veteraną. —
. ieš 25 menus ’ 7943 m. la;- 

l-;::ii. 2-7 dm Kaune Lm'šnu-
L m ' ■ ' . . : :u M-dži' 

lyi lai. Va kai l-rėe ualė- 
ėjvvaut; m svečiai liko

'mirr.. . n€“^i2iy-
V3'»’6.

KAIP ŠVAISTOMI MŪSŲ 

PINIGAI

Paaiškėjo, kad per 6 mtė- 
7-ln- aviacijos Įstaigos, iš- 
etė lauk karo reikmenų 

tv-L< sentvnių bilior.u do- 
.tLu vertės '-Sd.TbiLi. ku
tuos galima buvo pataisy

ti i: vėl naudoti.
Pav.. tyzinėjim.ai parodė, 

kad vienoj stovykloj buvo 
i-mestas laukan r^istrato 

l u- >644 vertės, o jo patai- 
-■ ma:- t ūtų atsiėjęs tik >64.

m.

TEN TIK ANTRAS,

O ČIA JAU 35-TAS

"į aitu mėnesio gale Vii. . 
au.- laikraščiai pranešė. : 

ta i jau išėjo iš spaudos iri 
tra-i- "Mažosios lietuvis-;
- tarybinės enciklopedi-| 

j - • tomas. K - P raidės.
Ant. a-is tomas išeina vie-j 

nu liktai- metais nuo to dar-!
zadžios. O J. Kapočius 

A .'—t ’an išleido :J5 tomu• i
1.ietuvių Enciklopediją.

,r * -
s at- 
kė'i-

a:.
Juostas mū-ų lygus, 
p7 ė- mūsų ramios, 
^•‘c.aidos — nesutarimai 

..j^'-dė eit bendrai.
širdys jautė 

Protas tarė.
j gyslų vienas kraujas 

-^nė eit bendrai.
poliai, mūs tikrieji. 
"L^ūlėj šioj arčiausi,
T1Sirn P*rtvaras peržengę

’J Jr-gt abu kiemu!

DUOKITE ŽINIŲ APIE NUKENTĖJUSIUS 

LIETUVOS GYVENTOJUS

MŪSŲ MENININKAI 

VENECUELOJE

'.‘.mecuelos sostinėje Ca- 
< £- A. Stempužienės ir D. 

iv-ko koncertus glebo* 
t-rykštė Mozarto vardo

,:zik< - mėgėjų draugija. 
' i-imadieni. spalio 20 d., 

vai. vakare jąkoncer* 
:a- buvo televizijoje. EI Uni- 

- -ai (sostinės dienraštis)

Lietuvos Tyrimo Institutas jau išsiuntinėjo PLB k 
tų ir apygardų valdyboms žinių lapus, i kuriuos renka’ 
žir.io- apie bebevikų ir nacių mortirologinius ir geno"' 
riu- nusikaltimus Lietuvoje.

Vi-i lietuviai, patys nuo okupantų nukentėję, a: >. kerą spausdino išsamią
tu: irtieji tikzų žirių apie kitus tokius nukertėjusius, ku - rziją apie jų koncertą, 
patys apie -avė tų žinių negali suteikti, prašomi neč ’•-recuelos-Amerikos Cent- 

--. ’ Lituana'* buvo pirmas 
.rzijos žodis. Televizi- 

skelbimuose žymėjo 
^ezzo soprano lituana

I

-iar.t at-i kepti.
Žirkų lapai (anketos) gaunami Lietuvių Bendru^m . 

re- va]kybr =e ar ter. kur tos valdybos nurodvs. Jų galim- 
gauti ir tie-iai iš

LITHUANIAN RESEARCH INSTITUTE
29 West 57 St. -FI. 10, New York, N.Y. 10019.

Tų lapų galima gauti ir Keleivio administracijoj.

SLA
SLSlVIEM.int.AS
LIETUVIŲ

AMERIKOJE

!

SLA—jaa 8t mat a tar-a.-ja h-:urių visuomenei ir išmokė
jo daagiaa kai; SEPTYNIS M1 LIONĖS dolerių
nariam®.

SLA—didžiausia lietuviu fratemalinė organizacija — 
deoda gy ybčs apdranda ir ligoje pašalpą, kuri yra 
pigi. re? SUSIMENIJIM 4S neieško pelno, o teikia 
patarnavim-? savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris sa puse milono doleriu 
karita a. tad jo apdrand? tikra ir saugi. Kiekvienas 
Eettvis čia gali gauti Įvairiu klasių reikaUngiausias 
apdracdas nuo ?’<>'.'Y* '"k. SIO.GOO.OC.

SLA—jaunimui duoda gera Taupomąją Apdraudą — Ea. 
do»iiei,t Insurance- kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studųtonts ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duota VAIKAMS ir jaunuo’iam? labai pigių TERM 
apdraudą: ui SLCOC.vO apdraudė? *ik ?tY0 mokes
čio metam?.

SLA—AKCIDENTALĖ APDPAVDA naudinga visokio 
amžiaus asmenim? rekomenduojama lietuvišku 
klaba ir draugija nariam?. L"? ?l.f*X>.QO akcidenta- 
lės ardrav •Jos mokesti? S’ž.1'”’ i metu?

SLA—kucpoe yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
s kuopa veikėjus, ir ūe plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbu?.

Gausite spausdinta? informacijas, jeigu
parašysite:
Litbuanian ATliarce of America 
307 West 30th Street. New York. N.Y.

i

Siaubios knvgo.s
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 

AUiminimai ir mintys. 1-ji dalis 3"2 psi.. kaina .... $2.00 
antroji dalis 336 psl. sl; abiejų kalių; vardynu, kair.a $5.00 
Perkan. abi dalis kaina tik .............................................. $6.50

Prof. P. Pakarkiio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 17b psL, Kama................. . .................................................... $2.00

PTof. P. Pakarkiie Senasis Prūsų teisynas, 31 psl.. 50 cnt. 
CScagietės įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
J5 puslapiai, kaina......................................................................... $1.00

Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, k3ina ........................................................ $1.00

Frank Lavmsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo
1879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti virš. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik................................................ $2.00

Dan Kw ticio Magiškuoju kilimu j Vilnių. 330 pusla- 
pių, laba/ Įdomūs 1962 metų kelionės i Lietuvą apra-

ra Stempuzis-ir com- nepaprastais nuotykiais. Kaina ............... $3.00
-;tor Danus Lapinskas.

> .• d e Ias operas "Lokys“
. "The P’.ugue“. i______________________

(E) .— ■ ♦t-.— fr — -- ........

er.%25c4%2599V.au
Clevelar.de
cr.de
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NETEIKIA. Amerikos Lietuv □yvemmas
KAS GIRDĖTI NEW YORKE VVORCESTER, MASS.

Lietuvių klubas atžymėjo 

savo 65 metų sukaktįIš Evangelikų sinodo , tinė Lietuvos padėtis ir pa-
... i reikštas įsitikinimas, kad ši

suvažiavimo . .. , ■ - , •, tautos nelaime yra laikina.
Tarp lietuvių, iš seno įsi- kad lietuvių tauta, kaip pi a- jaj)j<j.j(;jO y d atžymėjo savo

kūrusiu Amerikoje, būta ir f1-lh^ '/?nusi aaS >un" velįęjos ^5 metų sukaktį. į 
J kių metų liko atspari ir gy- r

I
Lietuvių Piliečių klubas

Lietuviai kariai plačiame ' Adomui Galdikui 75 metai
pasaulyje

ir
nemaža iš Lietuvos atsikė-
, • iii-. : va, taip ir ateity bus pajėgilusiu evangelikų liuteronų/ ,. E - * J, ‘ atstatyti savo nepriklauso-reformatų, protestantų ir ki- , , , 1- 1 * mą valstybę.tų. -Jie JAV, kaip ir R. kata
likai, steigė savo parapijas, 
bet nesiglaudė prie kitų. Jų 
buvo mažai ir sunkiau jiems 
buvo palaikyti tarpusavio 
ryšius. Vienur kitur pradė
jusios veikti jų parapijos ne-

Tuos įsitikinimus lyg ir 
sutvirtino visai netikėtai 

* gautas iš Lietuvos sinodo su
važiavimui skiltas sveikino- 
mo laiškas.

Sinodo suvažiavime ir po-į 
! būvyje dalyvavo buvęs sino-'lužmezgė gyvo tarpusavio ..... 

bendradarbiavimo. Ir štai, i do pmmnmto matematikos 
tik pu Antrojo pasaulinio i mokytojas L. Tonas, — 
karo iš Lietuvos atvykusieji ,au slll'“kos sveikatos
evangelikai liuteronai ir ki 
ti pradėjo burtis visos Ame- 
riko.- plote priešaky su savo 
Sinodu.

Evangelikų liuteronų, si
nodas yra visų jų tikinčiųjų 
renkamas bažnvtiniams rei

Pietų Vietname kautynių r ėję. Jis džiaugiasi 
laukuose vėi žuvo trys lietu- kęs visą pasaulį, 
viai: nakties kautynėse ties
Dow lieng balandžiu 12 d. 
žuvo chicagidis Alan But
kus, vos 20 metu amžiaus.

aplan-
minėjimą susirinko pilna di
delė salė. Jam vadovavo 
klubo pirm. Mass. seimelio 
atstovas Ch. Tagmėnas.

Po invokacijos ir himnų, 
kuriuos giedojo Ona Dirve- 
lienė, pritariant Jonui Dir- 
veliui smuiku. J. Borakui 
akordeonu, karštas kalbas 
pasakė kun. Jonas Jutkevi
čius, komisioniei ius Joseph 
Aspero, kongiesininkas Ha
rold D. Donohue. Daniel Fo- 
lev. Vincent Shea.

Šeimininkė Rita Akstinie- 
nė su savo padėjėjomis sun
kiai dirbo, kad galėtų 
svečius patenkinti.

šį banketą rengiant sun
kiai dirbo šie klubo valdv-

Arturas Radvilas, chica-
gietis, armijos kapitonas, 
buvo sužeistas P. Vietname 
ir apdovanotas medaliais.Dirbdamas Da Hang bazė

je dėl nelaimingo atsitiki- V. Vokietijoje LK Sava- 
mo kovo.21 .. žuvo laivyno norių skyrius nori būtinai 
ūkio dalies virsimnkas Ro- suregistruoti visus ten mi- 
naldas Rakur.as s ( hicagos, rusiu? kalius ir ju kapus pri- 
sulaukęs vos metu. 0 ba- žiūrėti. Visi prašomi jiems 
landžiu 1 d. komunistų ra- tame darbe patalkininkauti, 

išė gy- pranešti ju kapines, mirusių 
togą ir gimines ir kt.

: ketos šovinys pi ar 
! venamojo namo 
: sprogdamas mirtinai sužei- 
j dė tris Amel ijos kanu?, ku- 

vl<u« '■ NU tarpe ir chicagietį kapi- 
toną Jurgį Fišerį. vos 30 m. 

! Paliko žmor.a su dviem vai
kais. Jų šeimoms ir visiems 
artimiesiems aiškiame gi
liausia užuojauta. Jie žuvo 
už laisve, ka,: kiti geriau ir 

. laimingiau gyventu,

nors
jau silpnokos sveikatos, bet 
dar vis ryžtingas. Čia atsi
lankė su žmona ir seniau 
New Yorke gyvenęs žymu
sis akių gydytojas dr. A. A- 

: vižonis (515 Lakevievv Avė., 
Milford, Del. 19963. telef. 

Į 302-422-9555).
Iš sinodo suvažiavimo ir bos nariai: Julius Svikla, 

tvarkyti. I . “ ?"'?uu ^aa.avnno n i Vytau,as Mačys> Juozas Za.
Spalio 27 d. New Yorke P;.*./-)/.-a?. U,2?i pareckas. Juozas Tribandis,

Al Vieraitis.

kalams

įvyko ketvirtojo iš eilės gį. j t'i* tas įspūdis, kad lietuvių 
nodo nariu suvažiavimas. Ji ©\angelikų sambūns via 
sudaro JAV ir Kanados Re-! stipins lietuvybės veiksnys,
tuviai evangelikai liutero- ! savo lė^as semiJ*s 1S ?arbm- 
nai. Šis suvažiavimas buvo gos lietuviu protestantų iš
skirta? kartu ir Lietuvos ne-! torijos. O joje šviečia tokie 
priklausomybės atstatymo! vardai, kaip Martynas Maž
uli metu sukakčiai paminėti.' vydas (1520-1563), išleidęs 

Suvažiavime dalyvavo iš P^ąją lietuviu kalba kny- 
ivairių vietų atvykusių per ° ‘ . a ec.ll>ma>a
šimtas asmenų. Pamaldas Pfast>’ Szade?’ 0 talP Pat ir 

niesmyna: S v.

Mes
■a: atsiminsime.Iš Bostono i banketą bu-puos amzi

v o atvykę Al. Čaplikas ii J. į Juozas Juškevičius 
Lekys.

Sav. Stasys Motuzas su
laukė TO metu amžiaus, bet 
labai gražiai išpiausto iš me
džio Įvairius kryžius, figū- \ 
ras, paveikslus.

Dariaus ir Girėno postas 
271 Chicagoje nori priimti 
visus P. Vietname buvusius
karius i savo eiles. Jo istai-j 
ga: 4416 So. Western Avė. I

asmenų.
atnašavo ii turiningą žodį 
tarė kun. P. Dagys. Prof. dr.
K. Gudaitis, Lietuvos ka
riuomenės savanoris, nusa
kė sinodo tikslus ir jo rei
kalingumą.

l enktojo sinodo valdybon 
buvo išrinkti šie asmenys: 
prof. dr. K. Gudaitis iš Chi
cagos pirmininku, kun. P.
Dagys iš New Yorko vice- 
piimir.inku, inž. J. Preikšai- 
tis iš Toronto vicepirminin
ku ir adv. M. Nagys sekreto- 
įium. Nariai — kun. M.
Preikšaitis. teisininkas J.
Stik’iorius, M. Gelžinis. inž. tuvos siem?. savo garbingos 
R. Brakas, pramonininkas praeities nepamiršta ir eina
J. šneideraitis, A. Orentas, anų didžiųjų žmonių pra- 
filmirinkas Romas Šležas m’ntu keliu.
ir Mūsų Sparnų redaktorius Turimomis žiniomis, ir
K. Kregždė. i šiandieninėj Lietuvoj lietu-

Evangelikų sinodo suva-'v}ai evangelikai palaiko
žiavimą s velkino Lietuvos glaudžius tarpusavio ryšius, 
atstovas Washingtone Juo-’ Gi čia New Yorke veikia 
zas Rajeckas, Lietuvos ge- lietuvių evangelikų parapi- 
neralinis konsulas A. Simu- Ja

Juos rėmė ir lietuviai

Worcestery rinkimus la- 
mėjo šie lietuvių remtieji 
kandidatai: kongiesininkas 
Harold D. Donohue. komi-

mire
Toronte po sunkios ligos. 
Buvo Lietuvos savanoris-kū- 
rėjas, jo šeima likusi Lietu-

Mūsų įžymusis daiVnin- vesni darbai — portretai, 
Australijoje, į kas Adomas Galdikas šių natiurmortai ir dekoracijos 

atsilarkė iš P. Vietnamo i metų spalio 18 d. pasiekė scenai yra gilios meninės 
marinas Kuraitis, mjr. Daro- Į savo 75-jį gimtadienį. Dai- vertės. Be gausių meno pa- 
brauskas, ltn. Julius Šer-j lininko-grafiko mokslus jis rodų Lietuvoje, dailininkas,

Švdnejuie,

\ oje. kuria labai rūpinosi, muksnis. Ltn. šermukšnisį baigė Petrapily, Štiglico me- gyvendamas užsieniuose,
Mįr. Ignas Grigaliūnas iš bu™ J’1 ka, tu sužeistas. Jis 

Kenoshos, Wis.. Lietuvoj iš tera 22 melu amziaus- 
Ronnlinruc! «inninrinC Insenh . i Klovainių, abiskyrė su šiuo1 Lietuviai kariai P. Viet
as Kara-jMass. seimelio nariai“ Viš ba“*j0. Bu‘ name buvo apklausinėti ko-

eent Shea ir Charles Tag- n “ J ‘.^bkr,-mus iraSTį! Kauno Meno Mokyklos — šaulio muziejų,
menas (sis neturėjo varžo-! Antanas Petrulis, gyv. . \ I / ‘i vėliau Taikomosios Dailės Nuo 1952 m..

I Brighton Tark. Chicagoje/'uoste'ę’ ,r Chicagoje per)
Į Dariaus ir Girėno posto 271 
narys. L. Vvčiu veikėjas.

(1485-1545), buvę 
liaučiaus universiteto profe
sorius, lietuviu kalba para
šęs Dievva Tevva išmintis ir 
kt., o kur dar Kristijonas; •
Donelaitis f1714-17801 su! Bus kitas klubo pirmininkas
savo pasaulinio masto kūri-i Lietuvių Piliečiu klubo’ 
riu Metai. Kaip tie. taip ir „ilmininka Charli'Taemė-’ 
daugelis kitų, anų metu lie-Į na iš,.inkuį j Masį feimeli ’

vų).

no mokykloj: vėliau studi- savo darbų parodas turėjo 
jas gilino Vokietijoje, Šve- Paiyžiuje, Amsterdame (el
dijoje, Italijoje ir Prancūzi- landi jo j) ir kituose meno

centruose. Jo kūrinių yra į- 
sigiję visa eilė Vakarų pa-

clnV • e p" .Cu<^ad?ia buvo i Instituto ~ profesorius, kur JAV, A. Galdikas ypatin-
e . -u iK-i* o t jo vadovybėje įssimokshno gai intensyviai dirba: atro- ? iia,si*KH!Dc urnas • « — • •• jv * -. • •

joje.
1923-1944 m. jis buvo

:op
ppv

mirė balandžio 9 d., sulau
kęs 74 metų amžiaus.

tuviu kultūra kėlusiu, buvo 
evangelikai liuteronvs. O 
buvęs sinodo suvažiavimas

Aviacijos seržantai
kalbama klubo pirmininku ir Jokūbas Giruliai, k-1 
linkti Antaną Šeškevičių, j Chicagos. Roseiardo am

L. Col. Juozas Legeckis Lietuvių Savanorių kuopos:
P. Vietnamo dėkoia už

p , . visas būrys jaunesniosios do, lyg norėtu visas jame su-
* ,l' 6 ur 1Si kartos kūrybingų meninin- sikaunusias kūrybines vizi-

•o p Vietname dar v-' kų' 1 Jas drobeJe užfiksuoti. Dai-
- p •-<! AUL i Antrojo pasaulinio karo lininkas, kad ir pasiekęs sa- 

irao, aj a, r. ' | metu karo audrų nusviestas vo 75-jį kalendorini gimta- 
į i Vakarus. Adomas Galdi- dieni, fiziniai yra stipins, o 

Kpt. V. Andriuškevičius, j kas tuojau įsijungia į kury- kūrybiniai, atrodo, laikui 
sa-! binį darbą. 1946-47 m. jis užbėga ”už akių“ savo vy- 

sukak-' profesoriauja Freiburgo me- raujančiais abstraktinio me- 
pa-! no mokykloje, o atsidūręs no darbais, kurių spalvų 

j Paryžiuje, pasineria į pašau- žaismas bei ritmas žiūrovui 
Vokietijoje yra trys ‘ kimo Jam Įdiegtą tapybos suteikia gilaus dvasinio pa-

darba.
Dailininkas A. Galdikas!Vokietija

Evangelikų suvažiavimas
Rugsėjo 30 — spalio 4, per Herald lei-; ųį. j. Venckus ir trečiai —i meistras, bet ir jo anksty-

sitenkinimo.
Dar daug kūrybiniu rce-

siuntinėlius kuriuos žmonės
pirmai kuopai vadovauja . « • • i ..
kpt. J. Valiūnas, antrai __ X1'3 r*e tik peisažo didelis į tų Didžiajam Menininkui!

J.S.P.

tis, PLB pirmininkas J. Ba- i 
čiūnas, PLB vardu S. Barz- 
dukas. superintendentas kū
nu;;? S. Neimanas, Lietuvių 
tautinės bažnyčios kun. M.; 
Valadka. Vasario 16 gimna-: 
ziios evargeiiku jaunimo ra-i 

F.

kun. P. Dacio tvarkoma.!
J. Vlks.

/

LONG BEACH, CAL. 

Seręame

Ligos užpuolė mūsų vie-

dienemis Heideburge priėmėją Vondrak 
Hamburgo buvo evangelikų! Admiroks Fred Bakutis

buvo įvesdintas neseniai Į 
naujas pareigas — vadovau-i

te’io vardu mokytojas r-',tos veikėjus, štai atsargos 
Skėrys. A. Puskepalaitis, dip pU]L Bronius Kasiulis jau

}’Plkas lr dar daui kelinta savaitė guli Memo- 
\ isi jie linkėjo lietuvių e- rja] ligoninėje. Jam buvo 
vangelikam liūtei onim ge- j padaryta sunki operacija, 
ros kloties. , j)abar sveiksta, ir. kai laik-

Buvo ir kuklus, bet įdo-' rastis su šia žinia pasieks 
mus pobūvis, kurio metu pa-, Lorg Beach. jis jau bus su- 
sidalinta Įvairiom mintim, grįžęs i savo namus ir žmo- 
Pobūvio metu buvo parody-i nos globojamas, 
tas R. Šležo filmas iš žvejų Juozas Aftukas ilgą laiką 
gyvenimo. gvdėsi ligoninėje, dabar jau

Pobūviui sklandžiai ir su-į sl,orižo namo. ' 
maniai vadovavo kun. P. i Marija Biekšienė net kelis 
Dagys, čia dar tarė žodį bu-! kartus buvo ligoninėje, da
vęs \ liko bendradarbis M. Rar sveiksta namuose, vyro 
Gelžinis, buvęs Klaipėdos Adomo prižiūrima, 
mokytojų seminarijos auk-| Pažvmėtina, kad B. Ba- 
lėtinis, dabar New Yorke

liuteronų bažnyčios išeivi
joje kunigų ir darbuotojų 

Į suvažiavimas, kurį, kaip 
kasmet, sušaukė Liuteronų 
tarnybos vokiečių vyriau- 

! sias komitetas. Jame daly
vavo estų, latvių, lietuvių, 
lenkų ir vengiu 45 evangeli
kų liuteronų kunigai ir pa
sauliečiai. Iš lietuvių daly
vavo: kunigai A. Keleris,
J. Urdzė, J. Stanaitis ir A. 
Geležinis ir pasauliečiai — 
med. dr. A. Gintautas, mok. 
Fr. Skėrys. Fr. Šlenteris, V. 
Urdzienė, M. Kilienė. J. Pa- 
reigis. Svečiais dar dalyva
vo kun. K. Felgendreheris ir
K. Klumbys.

Suvažiavimo darbotvar
kės tema: Bažnyčia ir pa
saulis.

Vakarai buvo skirti pra
nešimams ir pokalbiams a- 
pie bažnyčių gyvenimą.

Vieną vakarą mok. Fr. 
Skėrys padarė platų prane
šima apie lietuviu evangeli-

kpt. M. Petkūnag. Kuopose Į 
buvo gražus Vasario 16 pa
minėjimas.

Bai. Brazdžionis

Kairėje James Earl Ray. kaltinamas negru vado kun. 
dr. Martyno Kingo nužudymu, vidury jo gynėjas Arthur 
J. Hanes. buvęs Birminghamo. Ala., majoras, dešinėje 
prokuroras Phil Canale. Teismas prasidėjo Memphis. 
Tenn.. mieste lapkričio 12 d.

ti 5 lai ;yno daliniams su ba-; 
ze Havajuose. Honolulu.' 
Dailv Star dviem atvejais 
plačiai paminėjo ši aukštai 
iškilusį lietuvi.

Lawrenre Gaška iš I>a
Grange miestelio, III., mirė j 
Hires ligoninėje po sunkių, 
’užeidimr Pietų Vietnamo 
kare, kur išbuvo 7 mėnesius, i

Dr. Alb ertas Aviža, dir
bąs Veteranu administraci
joje Tomis. Maine, dalyva-; 
vo Washinrtone armijos 
pajėgų instituto patologijos 
kursuose.

Lakūnas Richardas Janu
lis, kurio p vai gyvena 67171 
So. Camp'e’.l. Chicagoje,' 
dabar yra Thailande Thai, 
aviacijos b;,z "je. Jis yra tur-' 
to specialistas.

Aviacijos mjr. J. Pachans-
; kis šiuo nu i dirba mokslini 

rsitete, 
iu me-

siulis ir M. Biekšienė yra di __ ___ ______ ______ JVX .
plastikos ii metalo apdirbi- deli meškeriojimo specia-i je ir parodė skaidres iš darbą Indianos uni\ei 
mo dirbtuvės savininkas Jo-jjstai, plačiai žinomi mes-'veiklos Vakarų Vokietijoje? aPdovanot:i' pPeciah 
nas Šneideraitis, prof. dr. keriotojų tarpe. ! Bostono lietuviu evangelikų daliu.

Visiem? linkime greičiau parapijos. Tėviškės parapi-' Albina.-. Rizleris, 946 W. 
pasveikti. jos ir evangelikų jaunimo 18 St., Chicagoje. ištarnavo

dr.
Gudaitis, inž. J. Preikšas iš 
Toronto ir kiti. Visų jų kal
bose buvo suminėta dabar- J. M.

kų liuteronų veiklą išeivijo-

Apačioj — šiomis dienomis ras
tas nužudytas savo namuose 
Hollyivood Mills, ( ak, filmų ak
torius Ramon Novarro. Viršuje 
jis šeiko vaidmeny 1937 metais.suvažiavimų. trejus ni) ’usJA\ kariuome-

t

SVEIKINU

Mano pusbrolio Miko ir 
Teresės Šeporaitytės Kra- 
sinskų sūnus Albertas spa
lio 18 d. susituokė su vietos 
urugvajiete. Pakvietimas Į 
vestuves pasiųstas rugsėjo 
9 d., bet aš ji tegavau tiktai 
lapkričio 1 d.

Mikui Krasinskui rugsėjo. 
30 d. sukako 70 metų.

Į
Visiems linkiu sveikatos 

ir šviesiu saulėtu dienu. ' I
J. Krasinskas '

Valės universiteto prof. I,ars 

Onsager. gavęs Nobelio chemi
jos premija.
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Lietuviai olimpiadoje
Iš 174 Meksikos olimpia- nės sporto tarybos pirminin- 

doj laimėtų aukso medalių, kas Vytautas Ostrauskas iš 
74-ris "nusinešė“ du didie- Vilniaus ir Buvęs komsomo- 
ji: L’S A ir "CCCR". Bet pa- Io vadas Vilniuj, o dabar 
sidalinimas Maskvai nela- jau Maskvoj — A. Česnavi- 
bai palankus: amerikiečiai čius. kuris ir Meksikoj spor-

Komunistai tęsia cam darbą
The Christian Science "Tai yra senos mados ru- 

Monitor. Bostono dienraštis, (iškas despotizmas. Jis kie-: 
spalio 24 d. paskelbė Joseph tarankis. Jis smurtiškas. Jis] 
C. Harsch straipsni, vardu neišradingas. Jis visiškai be- j 
"Rusijos imperija", kuria-i širdis. Ir jis, visu pirma, ti- 
me sako, kad "Maskva ei- 'piškai rusiškas. Betkuris ca- 
giasi su Čekoslovakija, kaip
su užkariauta imperijos pro
vincija. Dubčekui ir jo bend
radarbiams. po trumputės 
šio pavasario "reformaci
jos". duodamas labai pa
prastas pasirinkimas. Jiems 
leidžiama arba būti Rusijos
valdžios Įrankiais savo kraš-i rioje net ant traukinių gar- 
te. arba Rusija valdys Čeko-į vėžių priešakio buvo uždė- 
slovakiją pati. Kas Dubče-’tos raudonos žvaigždės"...), 
kui blogiau? Ar jis atlieka į Dabar, sako, "jie panoro iš- 
kvislingo vaidmenį? Ar jis] trūkti iš Rusijos imperijos, 
atiduoda savo tautiečius i kaip 1918 metais ištrūko iš

ras būtų padaręs tą pati“. 
Iki šių metų, sako auto

rius. Čekoslovakijai buvo 
leista "pačiai tvarkyti savo 
reikalus“ todėl, kati ją val
dė blogiausios rūšies patai
kūnai ("Tai buvo vieninte
lė imperijos provincija, ku-

paėmė 45. o maskviečiams 
teko tik 29. (Su sidabru 
Maskvai išėjo kiek geriau:

tininkų nepaliko ramybėje: 
dar nesančius komsomole— 
Įrašė. įrašė ir irkluotoją A.

gavo 31. o amerikiečiai tik Grigą, kuriam tas kvėpavi- 
28. Bronzos — amerikiečiai 
34. maskviečiai —31).

Nedidelis "CCCR“ vadų 
atsivežtas lietuvių būrelis 
irgi pelnė Sovietijai meda
liu. net neproporcingai
daug, lvgir.ant su iu skaičių- čiukas. Bene

mo tačiau nepalengvino, u* 
jis rungtynių metu apalpo...

Tiesai pranešimus rašė 
per Kubą atskridęs 
mautas Baiysas ir 
Yorko nuskridęs A.

Algi-

Knygos
jaunimui

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
likimui?“

Austrijos imperijos... Jų iš 
trūkimas tada lėmė tos se-

Prisiminęs trijų Baltijos! nos imperijos sugriuvimą... 
'valstybių vardus, autorius Jeigu dabar jie būtų ištrūkęiš New:

Laurin- ■ paaiškina:
"Kadai tai buvo tautų ir 

valstybių vardai. Dabar tai 
piadoj buvo jaunas inžinie- yra tik sovietinės valstybės 

geografinių padalinių var-

įžymiausias is 
lietuviu olim-mi. Be medalių liko tik du nesportinink 

iš devynių. Vienas iš jų -
dvivietės irklininkas A. Gri- rius Henrikas Juškevičius, 
gas. kurs rungtynių metu ap- Intervizij s direktorius, jau c 
alpo. manoma, dėl deguo- antri metai uwenasPrahoj.itLlpO 
nies stokos, 
skundėsi, kad

(Dauguma (Intervizija
Meksikoj — bloko valstybių televizijos

iš Rusijos imperijos, gal tai 
būtų buvus irgi lemiama šios 
imperijos griuvimo pradžia. 
Kada nors ji grius. Rimtas 
klausimas čekams tik tas.

dai. Latvių- estų, lietuvių ar jie dar bus savo dabarti
Prahoj.I tautos tapo sugniuždintos ir 

— sovietinio išblaškytos po kitas Rusijos 
imperijos dalis. Jų nebega-

Švenčių proga nepamirš
kite nupirkti vaikams šias 
knygas:
BIRUTĖS RYTAS, eilės, 

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

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

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

MEŠKIUKAS RUDNOSIU
KAS. eiliuota pasaka, para

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

BALTOSIOS PELYTĖS!
KELIONĖ į MĖNULĮ, 

parašė Danutė Bindokie- 
.. $1.50 ’

DOVANŲ SIUNTĖJAMS Į LIETUVĄ IR 
U.S.S.R.

Mes džiaugiamės, galėdami pranešt i, kad, sparčiai pa
didėjus klientu skaičiui ir veiklai, mums pasisekė pasiektu, 
tokių pagerinimų: t

prista: ymą. 
užsakymu vyki ymo pro.

ir sandeliu skaičių

aukštai viršum jūros lygio— perdavimo sistema. Vaka-. Įima surinkti atgal.“, 
oras 25' skystesnis). Aš- rų Europoj atitinkama siste-: (Tai vienas iš pavyzdžių, 
tuonvietėj valty yrėsi tik ke- ma vadinasi Eurovizija >. rodančių, kaip viešojoj lais- 
turi lietuviai (be Motiejū- Juškevičius čia vadovavo o-;vojo pasaulio nuomonėj ne- 
no). Jų valtis liko trečioji,; limpiados vaizdų perdavi-1 retai Įsidėmima tik ta ar ki-

nėse žemėse tebegyvenanti 
tauta, kai tas griuvimas pra- j 
sidės. Kaina bus didelė. Bet į nė‘ 58 psl., kaina 
gal tai vistiek geriau, negu; 
būti sugniuždytiems ir iš-! ŽAIŽARAS, D. Cibo PaJ^a
sklaidytiems 
jV-

tad visi gavo po bronzos me- mui i visą Rytų Europą, i- ta apie Baltijos tautų pade-' 
dali.

VI. Paulauskas krepšinio 
komandoj buvo tik vienas 
lietuvis. Jugoslavai pastojo • i Europą ir kurias 
rusams kelia i susitikima

skaitant, žinoma, ir Vilnių, ti teikiamosios informacijos 
Inž. Juškevičius pasako- dalis. Šiuo atveju autorius 

jo. kad "laidos, kurios eina remiasi tik informacija apie

po visą Rusi-i 

(Elta)

SKOTŲ ANEKDOTAI

mažiesiems, teisybė dide-'| 
liems. Ados Sutkuvienė: 
iliustracijos, 21 puslapis,] 
kaina ...................  $1.50.

MURKLYS, A. 
apysaka, 130

• na .....................

Giedriaus J 
psl. kai- ij 
......  $1.80.

tebi ir Maskvos smūgius Baltijos! Skotai yra laikomi labai (ji\taRO T AK AIS J Na
Lietuvos žiūrovai, praeina tautoms, bet, matyti, nėra Nykščiais, todėl iš tos

nems .'irsti varinėmis.
M. Paulauskas tose rungty- ni
nese. nors ir buvo geriau
sias. antro kėlinio pradžioj 
dėl penkių pražangų turėjo 
iš aikštės pasitraukti. Vis
tiek bronzos medalis teko ir 
jo vardu.

Sidabrinius medalius iš-

mi panaudojamas dirbti- prieš tuos smūgius. Taip net; _ T miliono vm, 
is žemės palydovas "NA- ir Baltijosgautoms draugin.1 tokioT< tu Kasa! 

>A AT'J - 3". Mgnalai iš guose sluksniuose isiveisia ,__ j . uln,- * .

1_ rūnės eilėraščiai, daug ilius 
traciju, 64 psl., kaina $1.80.

TNTARĖLĖ, J. Narūnės 
iliustruota pasaka. 24 psl.

ra tokio kaip tu. Ką sakau, kaina ............................  $1.
.. . ... ^lvelsl?i tarp dešimt milionų. net tarp Ta pati anglų kalba, ..$.1. |

antžemines stoties per dirb- joms žalinga nuomone,
■avotini žemės palydovą perduo- linkstanti jas "su apgailes- 

dami Į antžeminę stoti GO- tavimu nurašyti i nuosto- 
HILL. esančią Anglijo- liūs". Tai įsidėmėtinas įspė-ON 

je.
nėja stotis Raisting. esanti progų informuoti laisvojo 

kovojo rusų penkiakovinin- Vakarų V kietijoje. Signa- pasaulio viešosios nuomonės 
kų grupė, jų tarpe ir Stasys lai
Šaparnis. panevėžietis.
dabar rusų kariuomenės lei- pietiskus ir toliau perduo- ne tik smūgiais skųstis, bet 
tenantas Maskvoje. Laimė- darni Intervizijos ir Eurovi- ir ko Įsakmiausiai pabrėžti 
tojų sąrašuose, žinoma, bu- zijos tinklams. Taip Į Vilnių tautos atsparumo bei gaju- 
vo užrašyta "Stasys Shapar- iš Meksikos patenka vaiz-
nis. Soviet Union". Pana- das. o garsas eina visai ki- 
šiai pažymėtas ir ‘Tonas' tu keliu, bet iš pradžių, per- 
Chepulis. Soviet Union", ėjęs visą JAV teritoriją, jis 
sunkiojo svorio boksininkas, patenka i antžemines stotis 
Į olimpiada paskirtas "pas- Miiiviilage. Iš čia. per paly

dovą "Intelsat" — Į Pran
cūzų < je esančią stoti. Pas
kui jis pasiveja vaizdą, ir 
televizijos žiūrovas jau kar
tu girdi ir mato.“

Daugumas sovietinių spor- 
jų tarpe ir daugu-

Signalus taip pat priimi- jimas visiems turintiems

kuris būtų taip šykštus 
žmonai, — skundžiasi žmo
na.

— Žinai, aš tave labiau
siai ir myliu dėl to. kad tu 
turi tokią gerą galva tokiem

KETURKOJIS UGNIAGE
SYS, D. Rudokienės pa
rašytas labai Įdomus pa
sakojimas. gera dovana 
vaikams, bet ir senelia’ 
su Įdomumu ir malonumu, 
skaitys. Kaina tik $2.00

1. Pagreitinti užsakytų dovanų
2. Suprastinti Vnešposyltor; 

cedūrą.
3. Padidinti Vnešposyltorg’o krautuvių 

visoje U.S.S.It.
4. Padidinti visokių prekių pasirinkimą — drabužių, nie. 

džiagų, avalynės ir kt.
5. Sudaryti naują sistemą patvir;č.l::. i, k. -. mai

Įvykdyti. Pasek pavyzdžiu tūkstančių mūsų klientų, ku
rie patyrė, kad dovana Į>er

PODAROGIFTS, INC.
yra geriau, negu:

A. Siuntinio siuntimas iš čia (Jokio n-uito užsakymam per 
Podarogifts) ;

B. Money order arba banko perlaida (Negalioja >peeialio>e 
Vnešposyltorg’o krautuvėje) ;

C. Jokių kitų primokėjimų (Vne-p*e yi.org moka mums 
komisą).

APLANKYKIT MCSŲ PARODINĘ SALĘ NE\Y YORKE 

Siųskite savo užsakymus ar klausimus i

PODAROGIFTS, INC.
(\ ienintehai dovanų atstovai JA\ -se)

220 Park Avė. South (comer J st h Street)
New York, N.Y. 10003

Tel. 212-228-9517
arba i prie jo prisijungusias firmas:

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY. INC.
1776 Broadvvay. Nevv York. N.Y. 10019

Tek: 212—561-6590 
212-581-7729

arba Į bet kuri jų skyrių.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 VYalnut Street. Philadelphia. Pa. 19106

Tek: 215 WA 3-3153 
arba i bet kuri jų skyrių.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 VVest 43th St.. Nevv York. N.Y. 10036 

Tel. 212 CI 5-7905
arba i bet kuri jų skyrių.

.sys lai čia iš amerikietiško stan- itakotojus, kad Lietuvos pa- r i. rv<*i .a u*. J
bet darto transliuojami i euro- dėties nušvietimuose svarbu! A. e e ' a MĖLYNT KARVELIAI, Alo- yr<l £6ff3US13S ZIHO^dUiS drdU^clS

Barono, 69 psl. kai- į ™———

kutinę minutę", nes Mask
voj nugalėjo buvusi numa
tytą kandidatą rusą. Jis par
vežė Maskvai sidabro me
dali. nor? buvo jau beveik 
ir iki aukso prisikasęs, tik 
lemiamame susirėmime su- tininku.
klupo prieš amerikieti Fore- mas lietuvių, 
maną. devyniolikmeti neg- olimpiados uždarymo nesū
rų. (Čepulio vardas praneši- laukė: baigę savo rungty- 
muose apie jo laimėjimus nes. -u medaliais ar be me- 
kone kaskartą keitėsi: rašė dalių, tuojau buvo parskrai- 
ir Nones. ir Siones. kol pa- dirt; namo.

. -
h * ♦ » yzo Barono, 69

, na ............................  $1.50.
Skotų šeima sėdi prie sta- 

lo ir kalbasi. Sūnus sako:
— Aš noriu jums pasaky

ti, kad susižiedavau su kai
myno dukterim.

— Tai naujiena! O nuo 
kada tu ją myli? — klau
sia motina.
~ ??uo. va^ar- Tai buvo Už šj veikalą autorė 1961 

meile is pirmo parna^ mo. netais gavo L. Bendruome- Į
— Papasakok. klausė ies jaunjmo dramos konkur- 

nenmstanti motina.
— Ją sutikęs ant laiptų

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

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

mo reiškinius).
Toliau, kalbėdamas apie

rusų pasielgimą Čekoslova
kijoje, autorius dėsto:

"Vakarų diplomatai ir 
laikraštininkai graibstosi, 
kaip apibrėžti ir apibūdinti 
tai, kas atsitiko. Vieni sako, 
kad tai stalinizmo grįžimas. 
Kiti čia mato komunizmo 
nežaboto godumo reiškinį. 
O tikroji tiesa šiame reika
le yra ta. kad čia Rusija el
giasi lygiai taip, kaip ji el
gėsi per didžiumą savo isto
rijos. Tai yra blogiausios rū
šies carizmo pasikartojimas.

"Komunizmas šioj byloj 
nieko nereiškia. Ne dėl ko
munizmo Rusija Įsibrovė 
Čekoslovakijon, o nepaisant 
to, kad abu kraštai yra ko
munistiški, be to, — ir sla 
viski. Pasauliniam komuniz
mui čia pakenkta labiau, 
negu betkokių kitu ankstes
niu Maskvos veiksmu.

"Tuo būdu stiprinama se
novės Romos imperija. Tuo 
būdu senoji Rusijos valsty
bė, buvusi tik Maskvos ku
nigaikštija, išaugo į dabar
tinę plačiąją Rusijos impe- 

i riją. Tautos buvo nukariau- 
į jamos ir įjungiamos į Rusi-

okupanto ( jos valstybę. Tos, kurios spy
rėsi, tapo sulaužytos ir iš
sklaidytos.

iškilmingojo

galiau liko Ionas. Tai iš ru- Apie amerikiečių negrų 
siškai parašytų sąrašų per- protesto pezą laimėtojų pa- 
rašinėjimo vargai...). kyloje Barysas su Laurinčiu-

Tiesa. \ ilniaus laikraš- ku beveik neužsiminė. Tą 
čiuose bus gyrimosi ir "Lie- už juos atliko TASS kores- 
tuvos laimėtu“ vienu aukso pondentai rusai. Bet Bary- 
medaliu. Tai "Dan Pozniak. sa.- nufotografavo po vieno 
of Soviet Union“ laimėjo' laimėjimo J. Čepuli. Ir atsi- 
aukso medali "lengvai sun- tiko taip. kad Čepulis stovė- 
kiojo svorio" bokso grupėj., jo irgi nuleidęs galvą (pirš-
Tas Dan Pozniak esą vil ti;. ėta ranka teisėjo palai- 

r?a-nietis. Bent studijuojąs Vii- koma iškelta i, — visai .. 
niaus pedagoginiame insti-' paši . za. kaip ii tų protes 
tute,

Žiūrovų tarpe Meksikoje 
buvo ir daugiau lietuvių.]
Jų tarpe — Kubos krepši
ninkų treneris S. Butautas.
Nors ji dar kalbina ir Kuboj 
pasilikti ir kviečia Į kažku-. Spalio 31 d. Vilniuje mi- 
rias kitas Amerikos valsty- rė komunistų partijos cent- 
bes, bet pats sakosi noris ko ro komiteto narys, aukšč. ta- 
greičiau parskristi namo. į rybos deputatas, ryšių mi-

Buvo atvykęs respubliki-'nistras Nikalojus P.ieli

tavusių negru...

M irę dar vienas 

atstovas

(Elta)

nas, Į Lietuvą atsikraustęs 
Bieliani- 1943 m(.tų gale.

so pirmąją premiją, pagal 
... , . jj Chicagoje yra susuktas

paprašiau eiti ^^rtu į .<mą. fjjmas, kurio paveikslais pa- 
Ji tuoj sutiko, bet su sąlyga. ,uošta ir ši kn}.g?-
kad pati sumokės už bilietą.

» * *

Į krautuvę ateina škote 
ir prašo parodyti sukneles. 
Jas visas išvarčiusi, nieko 
neperka, nes jai atrodo per- 
brangios.

Nepatenkintas pardavė
jas kreipiasi j tą moterį ir 
sako:

— Prašau vieną suknelę 
pasiimti veltui.

— Tai prašau duoti man 
dvi, — nudžiugusi paprašė 
moteris.

• • •

Skaidrytė. Balės Vaivo
rykštės 5 scenos vaizdeliai, 
kaina $2.

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

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

graži pasaka, V. Stanči
kaitės liustmota, parašė i 
J. Narūne, 20 puslapių; 
kaina . ....... ...... $1.

Keleivio 1969 metų

Kalendorius
jau parduodamas

Kaina $1.00

Skotų viengungių klubas 
šitaip Įspėja savo narius:

" Kai jus pradeda slėgti 
vienišumo našta, tai prisi
minkite, kad ji yra daug 
lengvesnė, negu tie maisto — t- 

produktai, kuriuos suvalgvs' ei t A ■
per gyvenimą jūsų žmona:' Skotas. ate.na pirkti la- 
19 jaučių. 5 veršiai, 8 par- ?am,n“ ,r.. nuPlrk«s PaPra- 
šiukai, 9.000 svarų daržo- s0 Pardavėją: 
vių, 10,000 kiaušinių, 4,000 — Į popierių galite jo ne-
vaisių, 8.000 cukraus ir tt.’ vynioti, bet popierių ir virvę

'los knygos gaunamos 
f\eie..ivio aumuiiavacijoj.

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS -

Nepriklausoma
LIETUVA

kas savaitę duoda politines/ kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modernu sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj“ laba5 daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

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

Adresas:

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

* * • i dėkite j vidų.
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KELEIVIS, SO. BOSTON Poslapis penktai

Juodojo pasaulio sukilimas

Maiklo su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

STASYS MICHELSONAS

(Tęsinys)
' t - ’ •

ŽMONIJOS RASES .

Yra keli rasių kilmės aiškinimai. Vienas jų vi a kilęs 
Įš Biblijos pasakos apie „visuotinį tvaną”. Esą, kaitą 
Dievas taip įniršęs ant savo vaikų, kad nutaręs sunaikinti 
Ivanu ir sieros ugnimi visą žmoniją, palikdamas veislei • 
tiktai ištikimąjį Nojų ir jo šeimą. Nojus turėjęs trejetą ’ 
pūnų: Chamą, Šerną ir Jafetą. Tvanas tikrai Įvykęs ir su- j 
naikinęs viską, išskyrus tiktai Nojaus laivą (Arką).

Kai vandenys nuslūgo, Nojus išėjęs iš savo laivo jau 1 
ant sausos žemės ir iš to džiaugsmo pasigėręs. Kur jis 
kavo gelti, Biblija nepaaiškina: ji tik pasako, kad Nojus 
gulėjęs girtas ir nuogas.

I
Chamas pradėjęs iš girto tėvo tyčiotis ir pasakė ki

tiems broliams, kad tėvas voliojasi giltas. Tie gi nuėję at
buli, kad nematytų tėvo nuogumo, ir gražiai jį apklėstę.

*i

Italijoje buvo didelis potvynis. Venecijos gatvėse 
Valle Mosse vietovės vaizdą po potvynio.

vandens buvo daugiau nei o peuos. čia matome

Tas zinjantropas. kaip iš visko matyti, yra Afrikos 
Kai išsipagiriojęs Nojus pabudo ir sužinojo, kaip ne8*t} piototipas, t. y. jų įasės piadininkas, ir parodo, kad 

Chamas iš jo tyčiojosi, jis prakeikė tą savo sūnų (Chamą), Afrikos negrai nėra atėję iš kitur, bet yra to krašto gam- 
piktai lemdamas, kad ir jo vaikai būtų Senio ir Jafeto tos P1 oduktas. Taigi taip juodo afrikiečio ir balto indo

europiečio nematyti jokio etnologinio ryšio.

Ką tik gavome:
vergai.

Ir taip iš Jafeto kilusi baltųjų žmonių rasė, iŠ Šerno 
kilę semitai, o iš Chamo — chamitai.

Taip rasių atsiradimą aiškina Biblija. Bet mokslas 
nežiūri, kas Biblijoje rašoma. Etnologai, kurie tyrinėja 
tautų ir rasių istoriją, mato ne tris. bet keturias pagrindi
nes rases: baltąją, geltonąją, raudonąją ir juodąją. Tik 
nebuvo iki šiol aišku, ar kiekviena tų rasių atsirado ne

įsigykite ką tik gautas į- 
domias knygas:

Baltoji rasė yra dalijama dar į tris šakas, būtent: j Draugai don Cair'llo, 
indoeuropiečius, chamitus ir semitus. Dr. Ridpath savo įdomūs klebono ir vietinės 
didžiuliame devynių tomų veikale ”History of the World“ komunistų partijos sekreto- 
sako, kad kultūriniu požiūriu baltoji rasė stovi aukščiau- riaus pasikalbėjimai, 216 
šiai; geltonoji žemiau, raudonoji dar žemiau, o juodoji— psl., kaina $3.
žemiausia. Baltasis žmogus jau ištyrė vandenynų gelmes Auksiniai rageliai, Prano
ir erdvės aukštybes, apkaustė žemės rutulį geležinkeliais, 
kontinentus sujungė garlaivių ir lėktuvų linijomis, pakin- 

prinklausomai nuo kitų, ar gal visos išdygo is to paties j darbą vėją, upes, elektrą ir atomą, o juodasis neturi
kelmo, jei taip galima išsireikšti? : nieko. Kur baltojo žmogaus civilizacija dar nespėjo j° į DidžhdytėT -^Mošinskienės

Bet dabar šiam klausimui rastas, rodos, gerai pa- pasiekti, ten jis tebėra dar nuogas ir basas girių gyvento-• j? trumpų vaizdelių - apy- 
grislas atsakymas — bent kiek tai liečia juodąją rasę. Jas- ^*er mpi®nus metų jis neišmoko nei pastogės pasi- j braižų, 175 psl., kaina $2.50.
Kad ši rasė nėra kilusi iš to paties šaltinio, kaip indoeuro- statydinti, nei aprangos pasigarųinti..Į romanas pa-

piečiai, tai verčia manyti 1959 metais Anzanijoj (rytų O gal baltasis žmogus pradėjo palankesnėse sąlygo-Į rašė Alė Rūta, 205 psl.. kai- 
Afrikoj) padaryti Amerikos National Geographic Society §e gyventi, kad jis taip aukštai pakilot Gal pati gamta, na kietais viršeliais $3.75,

Naujokaičio eilėraščiai, 64 
psl., kaina $2.

1 Ošiančios pušys, Halinos

minkštais $2.50.
Nužemintųjų generacija,

egzilio pasaulėjautos eski-
Kavo-

archeologų kasinėjimai, kuriais buvo atidengti priešisto- klimatas jam padėjo? Gal derlingesnėje žemėje jis pra- 
rinio pusiaužmogio suakmenėję kaulai. Mokslininkai nu-: dėjo kurtis? Gal Afrikoje toks progresas nebuvo galimas? 
statė, kad tas žemės sluogsnis, kuriame tos liekanos buvo. Bet Egiptas taip pat yra Afrikos dalis, tai kodėl gi 
atrastos, buvo susiformavęs dar prieš 2,000.000 metų. Ro- tenai galėjo taip anksti suklestėti civilizacija ir kultūra? j zaj, parašė Vytautas 
dos, turėtų būti aišku, kad ir tų kaulų savininkas gyveno . ęai šis klausimas pasidarys kiek aiškesnis, jeigu jį panag- IU, 77 psl., kaina $2. 
prieš du milionus metų. nes kaipgi kitaip jis būtų galėjęs Į nnėsime truputį plačiau.
į tą žemės sluogsnį patekti?

National Geographic draugijos archeologai pavadi-j 
no tą pusiaužmogį zinjantropo vardu. (Paaiškinimas:!

Dabar Egiptas oficialiai vadinasi Jungtinė Arabų

KAS YRA EGIPTAS IR JO GYVENTOJAI?

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

Aidas tarp dangoraižių,
romanas, parašė D. Nendrė,

zinj arabu kalboj reiškia rytų Afriką, o antropos graikų į
kalboj reiškia žmogų). Re.publik«, nors ji susideda tik iš v

j prie jo buvo prisidėjusi Sirija, bet vėliau atsimetė. Mes tą Asmenų, dievybių ir did- 
. T -------- -____ ____ _ i kraštą ir toliau vadinsime Egiptu, nes tai ne tik trumpes-

Į nis, bet ir istoriškas vardas, su kuriuo yra susijusi visa jo

v*- 4. o- ~ 365 psl., kaina $5vieno Egipto. Pirma r

— Roman. Maik, koman, namo militaristai Įsiuto, kad
pasakyk, ar Vietname vaina jis be jų žinios nutraukė 
jau pasibaigė? Šiaurės Vietnamo bombar-

— Dar nepasibaigė, tėve. davimą ir kviečia juos į tai-
— Bet gazietos rašo. kad kos derybas su Išlaisvinimo

prezidentas Džiansonas lie- Frontu. Jeigu tas frontas 
pė komunistų jau nebom- derybose dalyvaus, tai jie 
barduoti. tas dery bas boikotuosią.

— Jis liepė nutraukti tik — O kas tas Išlaisvinimo 
Šiaurės Vietnamo bombai- Frontas?
davimą, bet Pietų Vietname — Tai Pietų Vietnamo 
karas tebeeina. į žmonių organizacija, kuri

— O aš mislinau, kad jau kovoja už abiejų Vietnamu
bus pakajus. Į sujungimą i vieną valstybę,

— Bet kalbėk lietuviškai, * kokia buvo seniau.
tėve. j — Nu, tai jų geras noras,

— Nu, juk aš lietuviškai Maiki. ar ne?
ir kalbu. Į — Jų noras visai natūra-

— O kodėl sakai ”paka-! lūs, tėve; galima sakyt, pa
jus“? Tai ne lietuviškas žo- triotiškas noras — toks, 
dis. Į kaip ir Lietuvos žmonių, ku-

— O kaip tu pasakytum? . rie kovojo už Vilniaus kraš-
— Aš sakyčiau taika. ; to ir Klaipėdos sujungimą
— Olrait, tebus taika. A- su Lietuva.

le išvirozyk man, kodėl pre- — O kas Vietnamą 
zidentas liepė tik vieno Šiau- skaldė?
lės Vietnamo nebombarduo- — Dabartiniai jo genero- 
ti? j lai su Amerikos pagalba.

— Matai, čia pat buvo — Išvirozyk aiškiam Mai- 
naujo prezidento ir kongre- ki.
so rinkimai, o dabartiniam' — Bijau, kad bus per- 
prezidentui ir jo demokratų daug ilga istorija. tėve. Ket 
partijai labai rūpėjo tuos suglausiu, kiek galima. Prieš 
rinkimus laimėti. Bet laimė- koki šimtą metų Į Vietnamą 
ti nebuvo vilties, nes dėl Įsibrovė prancūzai ir Įsteigė 
Vietnamo karo demokratų tenai savo koloniją. Jų mi- 
vardas labai nusmuko. To- sionieriai tuoj pradėjo skie- 
dėl, nusmukusiam vardui pyt budistams katalikybę ir 
pakelti reikėjo kaip nors mokyt juos prancūzų kal- 
baigti Vietnamo karą ir tuo- bos. Kraštas buvo pavadin- 
jau pradėti rimtas taikos de- tas Prancūzų Indokinija, 
rybas. Bet Šiaurės Vietna- Buvo Įsteigta ir karo mvkyk- 
mo valdžia nuolat kartojo Cla karininkams ruusti. Bet 
kol Amerika nesiliaus mūsų: išnaudojami gyventojai »u- 
kraštą bombardavus, tol kilo. Susidarė komunistinė 
mes ginsimės, ir taikos ne-įViet Minh organizacija su- 
bus. Todėl prieš pat rinki-: kilimui vadovauti. Kova bu
mus mūsų prezidentas ir pa-* vo ilga ir žiauri. Prancūzų 
skelbė, kad Šiaurės Vietna-J pusė j kovojo ir dabartiniai 
mo bombardavimas nutrau-Į Pietų Vietnamo generolai, 
kiamas ir pirmą dieną po Į Bet 1954 metais prancūzai 
rinkimų būsią pradėtos tai-’buvo sumušti. Tada susirin- 
kos derybos, į kurias kvie-Į ko Ženevoj 15-kos valstybių 
čiamos abiejų Vietnamu vy-'konferencija ir padare tai 
riausybės ir Pietų Vietnamo ką. Tačiau prancūzams siū 
Išlaisvinimo Frontas, prieš lant. Vietnamas buvo pada- 
kurį Amerika su Pietų Viet- lytas per vidurį: šiaurine jo. 
namo generolais vedė šį ka- dalis buvo pavadinta Demo- 
rą. Į kratine Vietnamo Respub-

— Nu, tai atrodo, kad vis-' lika. o pietinė — Pietų Viet- 
tiek bus pakajus... Uskiuz- namo Respublika. Kiekvie
nų. norėjau pasakyt taika, nai teko apie 15 milionų gy- 

— Kai mudu čia kalba- ventojų. Svarbu žinoti tos

jų apsisprendimas — vieny-, demokratų partijos kandi- ^ar in^a Piael 1S-
tis, ar ne. Ir buvo nutarta, datų šansai prieš rinkimus Egiptas guli šiaurės rytų Afrikos kampe, siekdamas 

u-l kad svetimos ginkluotos jė- pradėjo bliuksti. Štai, tėve, vienu šonu Viduržemio jūrą, ir užima 386,198 ketvirtai- 
go> būtų negrįžtamai tuojau kodėl prieš pat rinkimus! njų mylių teritorijos. Didžiausias miestas yra sostinė 
is V įetnamo ištrauktos. Bet prezidentas nutraukė Šiau- Kairas: po jo kitas didumu — Aleksandrija, dar Makedo-
Pieių V įetnamo prezidentas lės ' " ' * ~Vietnamo naikinima
katalikas Ngo Dinh Diem Į pradėjo ieškoti taikos. Bet! V
neleido
spręsti.

11 nijos karaliaus Aleksandro Didžiojo įkurtas. Egiptas yra! 
H žinomas kaip ankstyvos civilizacijos ir mokslų židinys.gyventojams apsi-i Pietų Vietnamo militaristai i

Tada kilo re volių-‘ taikos bijosi ir žada taikos! 
cija. Niekas nesitikėjo, kad derybas boikotuoti, 
diktatorius atsilaikys. Bet! — O kodėl jie bijosi tai- 
Aniei ika davė jam gerą pa- kos?
ramą ginklais, pinigais ir! — Aš jau sakiau, kodėl.
militariniais instruktoriais Kai Vietnamo komunistai - • . •- tz v • r? e ± • -t>-iiton uniuuois zosios Azijos. Kur banguoja Eufrato ir Tigro upes, seniau

Sakoma, kad dar 4241 metais prieš Kristų tenai buvo pra- 
i dėtas pirmasis metraštis, ir nuo to laiko yra atžymima ra-! 
šytinė žmonijos istorija. Kas buvo prieš tai. vadinasi pro-! 
istorė.

Pirmieji Egipto gyventojai, kaip sakėm, atėjo iš Ma-
... . . _ .... - . . Wo.os Azijos. Kur banguoja Eufrato ir Tigro upės, seniaiarmijai organizuoti. Gavęs I muse is savo žemes prancū-1, J . .. , .. , , j- t 1

HfL.,.,,....!,; ' Z,]s tai tip i„ ta>, buv0 Mezopotamijos kraštas, dabar vadinamas Irakutokios paramos, diktatorius' zus. tai tie generolai, jų tai 
Diem pradėjo areštuoti bu-j pe ir dabartinis Pietų Viet- 
disius, studentus ir kitus.'namo prezidentas Nguyen 
Dėl šitokio ziauiumo jį su
šaudė kiti militaristai — bu
distai. Tačiau ir jie buvo 
priešingi Vietnamo suvieni- į davikai, ir komunistai galė
jimui, todėl revoliucija pli-: tų juos už tai sušaudyti, kaip 
to. Revoliucionierius prade-; norvegai po karo padarė su 
jo remti Šiaurės Vietnamas.) savo išdaviku Quislingu. 
Prasidėjo tikras karas, kurį Taip. tėve. jie bijosi taikos,

Thieu, kovojo prancūzų pu
sėje prieš savo kraštą. Vadi
nasi. jie buvo savo šalies iš

neš žino savo nusikaltimą 
kraštui. Jie norėtų, kad A- 
merika išnaikintu Vietname

daugiausia išplėtė dabarti 
nis prezidentas Johnsonas.
Jis pradėjo iš oro ir nuo jū
rų bombarduoti Šiaurės' visus komunistus ir užtikrin- 
Vietnamą. pradėjo vartoti'tų jy diktatūrai saugumą, 
troškinančias dujas ir na-* — Nu, tai kaip dabar 
nalmu vadinamą ugningą bus?

' lietų, kuris degina girias, į — Aš manau, tėve, kad jie 
laukų derlių ir žmones. Dėl turės nusileisti, jeigu Ame- 
tokių žiaunų priemonių į rika stos už raiką tvirtai. 
į»rieš Ameriką pradėjo pro- Nes jeigu jie norėtu tęsti ka- 
testuoti visas pasaulis. Ir rą toliau, o Amerika pasi-.Į

▼yrių VARDYNAS, surinko 
Anis Rūkas, 89 psl., kaina 
$3.00.

I

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.

x-i . 4 - - tz - 4 4 Lietuviikai angliškas žo-
1 14— - 4 41* v, 1 1 * 1 * v. 1 * 1 — * dViliaus Peteraičio, 11kultūringų tautelių: chaldai, asirai, medai. babiloniečiai, |aija, <jaUgiau kaip 30,000 
fenikai. arijai ir kiti. Babilonijos sostinė — Babilonas — žo(jžių, 586 psl.. kaina $7.00.
stovėjo prie Eufrato upės ir, kaip sako istorija, turėjusi . . . . „

1 ama aaa 4 • Dabartines lietuviu kalbosjau 1,000.000 gyventoju. . , 4 . T
J J1 žodynas, redagavo prot. J.

Fenikai buvo žinomi plačiai išvystyta savo prekyba Balčikonis ir kt, yra apie 
ir tolimomis jūrų kelionėmis. Ieškorami gintaro, jų laivai 45,000 žodžių, 990 psl.,
pasiekdavo net Baltijos krantus. Jie ištobulino rašomosios kaina ....~ .............  $12.00
kalbos raidyną, ir jiems priskiriami nuopelnai už stiklo
išradimą.

Nežinomų aplinkybių veikiami, šitie žmonės pradėjo 
keltis į šiaurės vakaru Afriką. Jie Įkūrė tenai garsųjį Kar- 
tagenos miestą ir to paties vardo valstybę, pasižymėjusią 
smarkiais karais su Roma. Kadangi romėnai fenikus va
dindavo pūnais (punicus), tai ir tuos kams istorija šian
dien vadina pūnų karais (punic u ars).

Šiandien jau nebėra nei tų valstybių, nei tautų. Mažo
ji Azija, fenikų tėvynė, dabar, galima sakyti, tėra ištisas 
kadaise buvusių imperijų kapinynas.

PALENGVlNK’TE MUSŲ 

DARBĄ

šiomis dienomis Londone 30 trauktų, tai kaip ilgai jie j Bet kas atsitiko su buvusais tų imperijų gyventojais? 
tūkstančių žmonių minia galėtų kariauti? Jau dabar; Daug jų žuvo karnose, kiti buvo pavergti, susiliejo su sve-
atakavo Amerikos am basa- jiems kinkos (Ireha. j timaisiais. ir jų veidas istorijoj išnyko. Dar kiti pasitraukė

mės, tėve. tai padėtis vis dar konferencijos nutarimus, te- f dą. O pačioj Amerikoj pa- — Nu, kaip bus. taip bus, į • ^iaurės rytų Afrjką. ir čia iš jų susidarė dabartinė Egipto
neaiški. Nors atrodo, kad ve. Ji nutarė, kad per dvejus našios demonstracijos uni- Maiki, o dabar as eisiu pas tauta kuri kalba arabiškai.
mūsų prezidentas tikrai jau metus abiejuose Vietnamuo-'Į veršitetuose ir gatvėse kar- Zacirka paimti kokią bur- ’
nori taikos, bet Pietų Viet- se būtų padarytas gyvento- tojasi beveik kas savaitę. Ir nelę. 1 (Bus daugiau)

Kiek laiko ir pinigo sutau
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys, be paraginimo, priei 
atsiųstų reikalineą sumą-

Esame labai dėkingi tiem, 
kurie tokių raginimų nelau
kia. ir tikime. k»d ateityje 
prenumeratai pasibaigiant, 
▼is mažiau bebus tokių, ku
riems reikės siųsti primini-

Keleivio adm-ja

I,
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HALINA DIDŽIULYTĖ - MOŠINSK1ENĖ

Rugiapiūtė tėviškėje
(Tęsinys)

Liūliavo sunkios pribrendusios varpos. Blyško rugia- i 
gėlių mėlynos akutės. Padangė juokėsi savo žydrumu, 
tik vieversys jos nebevirpino — vasara buvo nunokusi.

Vyrai stojo eilėn, ir sušlamu krentantis javas. Plienu i

Visi buvo pasiruošę i laukus.
i

švytėjo dalgiai, ritmingai linko .plovėjų nugaros, paskui 
juos skubėjo rišėjos. .Magdė -rišo pčdius nepaprastu grei
čiu ir mėtė juos i sali. Ji spėjo paskui šeimininką ir paskui 
Povilą, bet Jokūbą sekė Onytė. Jis kiltu dailius, nedide
lius. vienodus pėdus, ir Onytė nesiblaškė. Ji tik girdėju, 
kaip jaunesnis Tumonis šaukė:

— Ancka. paskubėk, o tai kulnis nukirsiu i
Ji šypsojosi Įsirpusiomis lūpomis:
— Kirsk, gal duona skanesnė bus!
— Kvaila merga! Tuoj Kastė ir Marcelė tave pra

lenks. Va, tada riši paskui mane usnių glėbius.
t

— Nebijok. Juozuk, nerišiu. Spėsiu pati paskui Jo- ' 
kubą, — atsakė linksmai.

Ji jautė, kaip Kastės Įstrižos akys smaigstė jos nusvi
rusią kasą, palenktą nugarą ir jaunas turtas blauzdas.

Darbas virė. Saulė kepino sprandus, rugienos raižė 
rankas, usnių dygliai lindo po nagais. Onytė jautė, kaip ją 
vejasi Kastė ir Marcelė. Ji skubėjo. Staiga dilgtelėjo padą 
veriančiai skaudžiai. Onytė išsitiesė. Pasižiūrėjo i padą.— i 
didelė rakštis. Teko atsisėsti ir ją ištraukti, ir čia užbėgo 
už akių Kastė. Ji griebė Jokūbo dailų pėdą ir vikriai su
rišo, piktu juoku įgeldama:

— Tai ką, panaite, suskaudėjo?
— Man. ne tau, drąsiai atkirto Onytė.

I
Ji užmiršo skausmą. Paseilinusi pirštą, nubraukė 

kraujo lašeli. Pamatė, kaip išsitiesė Jokūbo nugara. Jis 
įamiai ištraukė gaiastuva ir ėmė pustvti dalgi.

» “ ' Į
— Tai ir dalgis. Jokūbai, tik mostelėjai ir atšipo, — 

pasijuokė Kastė.
Čia ir Marcelė sukikeno. Ji žybtelėjo tamsiomis aku

tėmis iš po skarelės, perbraukė suaižėjusiu delnu prakai
tuotą kaktą ir dar labiau užtraukė skarytę, kad saulė ne
pagautų jos pailgų, išblvškusių skruostų.

— Nebijok. Kašte, Jokūbo dalgi atšipino balti dan
teliai, — tepasakė.

Onvtė užvirė.
!

— Ar danteliai, ar tavo smailas liežuvis. — šūktelėjo ' 
piktai, sužaibuodama lininėmis akimis.

— Ei, mergos, gana draskytis. O tai š ystelsiu dai-J 
giakočiu. Dantukai ir liežuviai susimaišys. — ar tai rimtai, 
ar tai juokais garsiai pasakė Jokūbas.

Onytei smilktelėjo širdi, išgirdus sultingą Jokūbo 
balsą. Ji pajuto, kaip pakvipo rugiena saldžiai, svaiginan
čiai. Griebusi pėdą. pakėlė žvlgsnį. ir lino žiedas sugėrė 
saulėtą spinduli, šovusį iš po šiaudinės skrybėlės. Tamsios 
blakstienos neramiai suplasnojo. Ji kažkaip susitraukė ir 
nepajuto, kaip usnys smigo panagėsna. kap degino blauz
das kruvini ruožai. Pralenkdama Kastę ir Marcelę, švais
tydama languotu sijonėliu, Onytė skubėjo. Staiga stipri 
ranka griebė jos pėdą.

— Varle, tu! Matai, kaip įsispitrinai!
Suvytusios lūpos prasivėrė, ir dvi nepaprastai lygių 

dantų eilės sumirgėjo Onytės akyse. Ji sumišo:
— Magde...
— Ar papaikai, Ance, ar manęs niekada nematei? 

Ko taip spoksai?

— Matai. Mągde, vikri pag-ęįbininkė Ančiuke. Lai
kyk kietai, ir bus gera darbininkė, — nusikvatojo Tumo
nis, šluostydamas prakaitą nuo praretėjusio pakaušio.

Onytė susigėdo. Ji paleido pėda po šaltu Magdės 
žvilgsniu. "Kokie gražūs jos dantys“, pagalvojo. Tik da
bar pastebėjo.

Senstančios Magdės dantvs buvo balti ir lygūs, ly
giai tokie, kaip ant dėžutės, gulinčios virtuvėje ant len
tynos. kurią šeimininkas atidarydavo sekmadieniais prieš 
eidamas? bažnyčion. Taigi Magdė turėjo irgi kuo pasidi
džiuoti.

(Bus daugiau)

i

Kazys Binkis gimė 1893 m. lapkričio 4 d., mirė 1942 
m. balandžio 27 d. Tai buvo vienas įžymiausiųjų mū
sų pomaironinės kartos poetų, suorganizavęs vadina
mąjį "Keturių vėjų" sąjūdį, kuris sulaužė seras mai
roninės poezijos formas ir mūsų poezijoje padvelkė 
modernia Vakarų Europos dvasia. Jis yra išleidęs du 
savo poezijos rinkinius: "Eilėraščiai“ ir ”100 pavasa
rių“. Be to. parašė dvi dramas — "Atžalynas” ir "Ge
neralinė repeticija" — ir eilę kūrinių, skirtų jaunimui 
bei feljetonų kaimo skaitytojams. Jis su savi kūryba 
dalyvavo visose žymiausiose ano meto lietuvių li
teratūros antologijose, rašė radijo vaidinimus, lite
ratūros ir aplamai kultūros klausimais straipsnius pe
riodinėj spaudoj ir parengė kelias monografijas, šie
met sukanka 75 metai nuo šio poeto gimimo.
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Kaip suliesėti, Teises patarimai
Piaeitą kartą buvo rašy

ta, ką tuo reikalu pataria 
bulgarų žurnalas, o šį kaitą 
paskaitykite, ką pataria vo
kiečių žurnalas ’Fuer Dich*.

Norint suliesėti, kasdieni
niame maisto davinyje turi Į 
būti suteikiama absoliuti 
pirmenybė baltyminėms me
džiagoms. Bent tris mėne
sius reikia atsisakyti net ir 
gabalėlio duonos, pyragai
čių, ryžių, betkokių anglia
vandenių. Tačiau galima 
valgyti kiaušinius, varškę,

I mėsą, žuvį — virtą ar kep
tą. tik be miltinių priedų, su 
žaliomis ar virtomis daržo
vėmis.

Druskos kiekį maiste su- 
i mažinti iki minimumo, nes 
! ji sulaiko skysti organizme 
į ir tuo padidina svorį. Gami- 
‘ nant maistą, geriausia varto- 
j ti augalinius riebalus..

Advokatė M. ftveikauskienė nutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytoją klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at- 
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pai) mėti, kad esate Keleivio 
skaityto jas.

prašome siųsti tiesiog š,,ao

M. Šveikauskas, Attorney at Law,
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Ma»e. 0213Z

Klausimas < vardu, kad tie "salesmanai“
' negalėtų jų užareštuoti. Lie-

Esu senyvo amžiaus naš- pė tai tuoj padaryti, bet 
lė, jokių artimų giminių čia man labai baugu svetimo 
neturiu ir, nors į Ameriką žmogaus vardu užrašyti na- 
atvykau prieš 45 metus, mus, paskui dar išmes, 
prastai kalbu amerikoniš- Kas man daryti? Kur man 
kai. Mane ištiko didelė bė- kreiptis?. Neturiu nei gimi- 
da, ir man reikalinga Tams- nių. nei patikimų artimų 
tos pagalba tuoj pat.

Kazys Binkis

VĖJAVAIKIS

Pasikinkęs jauną vėją,
Vėtrą šaunią apkabinęs, 
Leidžiuos per padangių plynes 
Su pavasariu lenktyniais.

Gulbės — kelią!
Gervės — kelią!
Debesų keliu didžiuoju 
Aš važiuoju.

Mano skraistė lengvo rūko 
Plazda padangėj ištįsus.
Mano vėtra kai padūko — 
Išsislapstė žvaigždės visos, 
Mėnuo nuo dangaus paspruko.

Kas man vėtrą paviliotų? 
Kas man vėją pažabotų? 
Debesų keliu didžiuoju 
Tik aš vienas tevažiuoju.

Lik, pavasari, tarp pievų! 
Gaudyk savo varles, sliekus... 
Paukštės ilstančios, — sųdievu! 
Aš pralenkiu ir palieku.

Viršuje laivas Argentina. Jis sugrįžo į New Yorką iš 
Rermudos, bet be savo kapitono Charles C. Reid, kuris 
dingo. Manoma, kad jis nusižudė. Apačioj kairėje jo 
švarkas jo kabinoje, dešinėj jo pavaduotojas Nevaiann.

! Laikantis šios dietos, per 
tris mėnesius svoris sumažės 
keliolika svarų. Vėliau gali- 

' ma papildyti dienos davinį 
' riekute padžiūvusios duo- 
: nos ir bulve.

Baltyminiu 
maisto davinys 
jei valgy site

draugų. Prašau ir maldau
ju man tuoj pat atsakyti, bū
siu amžinai dėkinga.

Massachusetts.
Našlė

Turiu trijų šeimų namus, 
kuriuose gyvenu. Gaunu dvi 
nuomas, iš kurių apsimoku 
mokesčius ir pataisau, kas 
reikia. Prieš 10 dienų pas 
mane atvyko du jaunu vyru- 

į ku ir pradėjo kalbinti, kad
medžiagų ”apmuščiau namus šinge- 

bus pigus. ijajg“ Nenorėjau to daryti, 
daugiausia nes toks darbas perdaug 

vaiskę ir žuvį. Truputis cit- J bi-angjaj apsieina, virš trijų 
rinos sulčių, salotos, kopus- į tūkstančių dolerių. Visaip 
tai, salieros (be majonezo) į stengiausi išsisukti, bet jie 
ar kitos rūsies daržovės pa-; vjs jęaiba ir sako, kad nerei- 
pildvs turtingus baltyminių namų dažyti, kad namai 
medžiagų valgius. • gražjau atrodys ir jų kaina

dienos valgiųštai vieno? 
pavyzdys:

Pusryčiai 2 kiaušinių 
keptas omletas, truputis 
sviesto, puodelis arbatos ar 
kavos (be pieno ir cukraus).

Atsakymas

Nematau reikalo namams 
pervesti kito vardu. Jei tie 
pardavėjai (salesmen) tu
rėtų teisinio pagrindo laimė
ti bylą prieš Tamstą, namų 
pervedimas kitam asmeniui 
būtų teismo pripažintas fik- 
tyviniu ir namų neapsau
gotų nuo vadinamojo ”at- 
tachment“ (arešto).

pakils, kad visi taip daro, ir 
panašiai.

Jie išbuvo pas mane net 
5 valandas. Man jau ir gal- Aš nemanau, kad tie par- 
va apsisuko ir nebegalėjau < davėjai Tamstą trauks į 
atsikalbėti. Tada jie man teismą. Mano nuomone, jie 
pakišo tokį raštą ir parodė, tik gąsdina. Žinoma, kiek- 
kur pasirašyti. Aš tik išskai- vienas gali traukti kiekvie

ną teisman. Tačiau tai toli 
gražu nereiškia, kad jie turi 
pagrindą bylai laimėti. Pas 
mus, Massachusetts, galima 
uždėti areštą, pradedant by
lą. Tačiau tas areštas nieko 
nereiškia, jei ieškovas pra
laimi bylą. Tamstos atveju, 
tie pardavėjai turėtų teismui 
įrodyti, kad jie turėjo nuo
stolių (damages) ryšium su 
Tamstos atsisakymu vykdy
ti sutartį. Tokių nuostolių 
jie negalės įrodyti. Jų su
gaištas laikas nesiskaito 
nuostoliu teisiniu atžvilgiu. 
Niekas jų neprašė išbūti pas 

t| Tamstą 5 valandas. Tai yra
kompoto (ar 4 abrikosai),J apkalimo nepabiangs, o nu-j jų darbas ir jų rūpestis, 

pigs, kad perdaug pinigų su-

Antrieji pusryčiai: puode
lis pasukų ar pamidoru sul
čių arba puodelis karšto bul
jono. j

čiau skaitlines doleriais, nes 
nemoku angliškai skaityti. 
Jie paskui prašė, kad aš 
duočiau jiems keletą šimtų 
"deposit’o“, bet aš atsisa-

Pietūs: lėkštė šviežių dar- kiau, nes bijojau pąrodyti, 
žovių salotų, 5 uncijas vir- kur pinigus laikau.

, tos vištienos (galima varto-į
ti ir konservus, nors jie sū-'

Įroki). lėkštė obuolių putė- 
; siu arba vienas obuolys.

Pavakariai: puodelis 
bates su citrina.

ar-

bul-

Visą naktį po to aš nega- 
' Įėjau miegoti iš rūpesčio, 
i vos sulaukiau ryto. 9 valan- 
i dą nubėgau į banką, kur vie- 
1 nas labai malonus žmogus 
vis man pataria, kas daryti. 
Parodžiau jam popierius, jis 
viską perskaitė ir man pasa-Vakarienė: puodeli., (

'jono, paukštienos, 1-2 gal-j kė. kad be reikalo pasira- 
vutės kalafioro, abrikosų1 šiau. kad namai nuo tokio

puodelis juodo? kavos. I......................... . „ .. s mokėta, ir panašiai. Aš pra-Pnes miegą išgerti stikli- dž>u jr
: nę vaisių sulčių arba kefy- -
ro. I kefyrą įdėti šaukštą 
alaus mielių, kurios padidi
na vitaminų kiekį.

Negalima valgyti saldu- 
mvnu. kurie turi daug kalo-• 4.
riju.

Vietnamo Išlaisvinimo Fronto 
atstovė Nguyen Thi Binh. at
vykusi j taikos derybas Pary-

Jeigu jie uždėtų areštą 
Tamstos namams, patarčiau 

kad paskambintų tiems vy- tuoj kreiptis į vietini advo- 
rukams ir pasakytų, kad aš katą. Jei Tamstai sunku su- 
nebenoriu namų apkalti. Jis gįkalbėti angliškai, papra- 
sutiko ir paskambino. Tų gykite kokį kaimyną arba 
vyrukų ten nebuvo, bet mer- kaimyno vaiką pagelbėti, 
gina atsakė telefoną ir pa- Advokatas žinos, kas dary- 
žadėjo jiems apie tai paša- tina tokiu atveju. Tačiau 
kyti. kartoju, aš nemanau, kad

Tą pątį vakarą jie vėl jie tą areštą dės arba kad 
pas mane atbėgo. Nenorėjau trauks Tamstą atsakomy- 
įsileisti, bet jie pasakė, kad bėn. Tamsta nesi pirma to- 
nori tik pasikalbėti su mą- kioj padėty. Jie labai gerai 
nim. Taigi jje vėl išbuvo ko- žino. kad jie negali tokios 
kias dvi valandas ir kalbi- bylos laimėti. Todėl jie tik 
no, kad jie man nori padėti, gąsdina, tikėdamiesi, kad 
o ne pakenkti, kad jie mano žmonės nenorės eiti teisman 
namus taip gražiai sutvar- ir apsisvarstę vis dėlto nu- 
kys, kad tie namai bus gra- tars namus apkalti, 
žiausi visoj apylinkėj.

šį kartą aš griežtai atsi-Į kepant

sMarė žiaurūa IrTnan "paša- Įai,ra?“> rePistn'",u. Paštu- 

ke, kad Jie “arertųo.“ mano f jr kiekvien„ atveju 
namus ir parduos juos ir ta- ... ko_nanijaj atvežti ir 
da pasiims savo 3 tūkstan- 9tP,yhJinės medaa.
čius dolerių. I gos prie Tamstos namų ar

Labai išsigandau ir iš ry- kięipo. Tai dažnai daroma
žiuje. tuoj pareiškė, kad parti- to vėl nulėkiau į banką. Tas 
zaninis karas bus vedamas tol, ponas, mane išklausęs, man 
kol JAV neištrauks savo karino- patarė namus perrašyti ko- "nuostolių“ ryšium su sutar- 
menės iš Piety Vietnamo. kio nors patikimo žmogaus, ties "nepildymu“.

su tikslu ateity "įrodyti“, 
kad kompanija turėjusi

ub
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PIRMAS KONCERTAS
i

SVEČIO IŠ LIETUVOS

Kaip jau iš skelbimų ži
noma, ši sekmadienj Bosto
ne dainuos Įžymusis Vil
niaus operos solistas Virgi
lijus Noreika. Po koncerto 
Toronte Chicagos dienrašty 
"Drauge“ spalio 29 d. laido
je Pr. Alšenas šitaip rašė:

"Spalio 20 d. torontiečiai 
lietuviai sausakimšai užpil
dė 800 vietų auditoriją, su
sirinkdami pasiklausyti Vil
niaus operos solisto,1.Virgili- 
jaus Noreikos dainų ir arijų 
koncerto. Jam akomponavo 
jo žmona Vilniaus operos 
korcertrr.eisterė Žaneta No- 
reikienė.

"Solistas nepavargsta, ne
pailsta. Jo skambus balsas 
tik skamba, tik aidi, tartum 
subtiliausias varpų aidas... 
Susilaukė didžiumų ploji
mų... Po labai audringų plo
jimų dar buvo išprašyta bi- 
sui... Plojimams apraminti 
dar buvo duota Puecini ari
ja iš operos Tosca ir kt....

"Programa baigta audrin
giausiais plojimais, gėlėmis, 
karnacijomis ir bučkiais i 
mergaičių, dovanas prista
čiusių, veidelius.

"Koncertu susidomėjimas 
buvo didelis. Publika solistą 
ir akompaniatorę labai šil
tai priėmė. Dėkingesnės au
ditorijos išpildytojas, rodos, 
ir negalėtų susirasti... To
rontiečiai gerus meno išpil- 
dytojus gerbia. Pažymėtina, 
kad šiame koncerte dalyva
vo ir kitos mūsų įžymybės 
(iš Amerikos) — solistai 
Paras ir Vaznelis. Žinoma, 
re kaip solistai, bet kaip au
ditorijos dalyviai“. — bai
gia "Draugo“ bendradarbis.

Bostone V. Noreikos kon
certu susidomėiimas yra 
taip pat labai didelis.

Naujas Alto prezidiumas

Amerikos Lietuvių Tary
bos Bostono skyriaus prezi
diumą dabar sudaro: pirm. 
inž. Edmundas Cibas, vice
pirm. adv. John Grigalus, 
ižd. Aleksandras Čaplikas.ir 
sekr. Jackus Sonda.

G. Karoso neišrinko

Respublikonų kandidatas 
i Mass. seimelį Gintaras Ka
rosas tegavo 3,157 balsus, 
o tos linkimų apylinkės de
mokratų kandidatai gavo: 
Flahertv 11,805, o Bulger 
11,367 balsus. Jie ir išrinkti.

V. Kapočius vėl ligoninėje
Viktoras Kapočius vėl 

Carney ligoninėje, bet da
bar ten pateko jau ne dėl 
širtlies. o dėl plaučių sune
galavimo. Linkime ir ši kar
tą, jau penktąjį? pasveikus 
grįžti namo.

K. Vasiliauskienė — 
našlių karalienė

Kastancija Vasiliauskienė 
Sandaros bankete lapkričio 
3 d. išrinkta našlių karalie
ne, kuri karalium pasirinko 
Joną Jonaitį.

Palydovėmis išrinktos O- 
na Jakobsonienė iš Brock- 
tono ir Julija Barzienė iš 
Dorchesterio. Ilgiausiai naš
laujančia išrinkta Barbora 
Gailienė.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Dešinėje povandeninis laivas Scorpion, nuskendęs siu metu gegužės 21 d. su 99 įgulos nariais. 
Kairėje — The Fish, specialus įrengimas fotogra utį p.. vandeniu, kuris nufotografavo tą laivą, 
esantį 10,000 pėdu gilumoje, 400 mylių į pietvaka rius nuo Azorų salų.

i FUEL OIL

Theodore Green, 16 metų išsėdėjęs kalėjime už banko 
apiplėšimą ir pabėgęs iš kalėjimo, jau 14 mėnesių, kai 
išleistas į laisvę ir verčiasi automobiliu pardavinėjimu, 
čia matome jį skaitant paskaitą Suffolk vniver-iteto psi
chologijos klubui Bostone. Jis sako. kad Mass. kalėjimų 
tvarka pakankamai neskatina kalinių pasitaisyti.

Latviai minės savo i 
nepriklausomybės sukaktį

Lapkričio 18 d. sukaks 50

Kariuomenės dienos 
minėjimas

Lietuvių Veteranų "Ra
movės“ skyrius lapkričio 10 
d. surengė Lietuvos kariuo
menės atkūrimo 50 metų su
kakties minėjimą. (Tikroji 
sukaktis yra lapkričio 23.).

šia proga kalbėti buvo 
pakviestas Vliko vicepirmi
ninkas Juozas Audėnas, 
kuris pasakė trumpą, bet 
gerai tai progai pritaikytą 
turiningą kalbą ir ją baigė, 
primindamas, kad iš Lietu
vos ateina įsakymas: Tikė
kite taip, kaip mes tikime 
laisvą, nepriklausomą Lie
tuvą; rūpinkitės savo vai
kus išauklėti lietuviais, kad 
po jūsų būtų kam dėl Lietu
vos laisvės kovoti; darykite 
viską, ką galite, padėti Lie
tuvai išsilaisvinti. O Lietuva 
vėl bus laisva!

Meninės programos atlik
ti iš Worcesterio atvyko Me
no Mėgėjų Ratelio penketu
kas (keturios moterys ir vie
nas vyras), J. Burdulio va
dovaujamas, Jis sudainavo 
10 dainų. Penketukas gerai 
susidainavęs, gražiai laikosi
scenoje, pasirinkęs tinka- metų, kai buvo paskelbta 
mas dainas ir publikos bu- Latvijos nepriklausomybė, 
vo šiltai priimtas, paliko jai Bostono latviai tą sukaktį 
gražų atminimą. minės lapkričio 16 ir 17 die-į

Birute Adomavičiūte nuo- 16 d_ t vaL p0
taikingai padeklamat o vie- pjetų John Hancock salėje j 
ną eilėrašti. , bus iškilmingas susirinki-1

Rengėjai gerai padarė, mas?0 ta Pati vakarą ten pat 
pakviesdami minėjime ak- 8 val« va^- koncertas, 
tingai dalyvauti jaunimo at- Lapkričio 17 d. 8 vai. va-: 
stovus. Jie ne tik vėliavas į- karo Sommerset Plaza vieš-: 
nešė, ne tik prie scenoje vy- būtyje — banketas, 
kušiai atkurto Žuvusiems už J iškilmes pakviestas ir 
Lietuvos laisvę paminklo.' Alto pirmininkas, 
buvusio Kauno Karo muzie-! J mūsų panašias iškilmes 
jaus sodelv. kartu su "Ra- visada atsilanko būrys lat- 
movės“ atstovu sudėjo po vių. Gera būtų, kad ir mes 
gėlių puokštę, bet taip pat atsilankytume į jų didžiąją 
pasakė po trumpą patriotinį ( šventę.
eilėraštį ir visi kartu (jų bu-i

, vo 8 — keturios mergaitės! Vasario 16 d. minėjimas
• ir keturi berniukai, atstovą-i i -■
vę jūros ir žemės skautams,1 Lietuvos nepriklausomy-i ',eno Londono viešbučio sekre
lituanistinei mokvklai ir at- bės atstatymo paskelbimo ;°re Margaret McNamara sut.- 
eitininkams) davė pasižadė- sukaktį nutarta minėti vasa- ko viešbučio tarnautoją Lee H. 
jimą atlikti savo pareigą no 16 d.. Minėjimas bus
Lietuvai. i So. Bostono Lietuvių Pilie-

, čių Dr-jos salėje.
Kas nežinojo, tai šiame

minėjime sužinojo, kad Bos
tone yra 11 Lietuvos kūrė- 

! jų savanorių ir kad Lietuvos 
nepriklausomybės kovų gy
vų invalidų bėra taip pat 11, 
iš jų 6 Lietuvoje ir 5 JAV-se.

Minėjimui vadovavo Ka- 
I zys Šimėnas, meninės prog- 
j lamos pranešėjas buvo J. 
Vizbaras.

Vėliau dalyviai vaišinosi 
, šeimininkių paruoštais gar- 
Į džiais valgiais, o kas norėjo, 
galėjo šokti, geram Worces- 
terio skautų orkestrui gro
jant..

Susimaiiė pavardės

Spalio 23 d. numery pa
rašyta, kad ištekėjo Grince- 
vičiūtė. o turėjo būti Grin- 
kevičiūtė.

Paskutiniame numery pa
rašyta. kad mirė Stanislovai- 
tienė-Ramoškaitė, kad pali
ko liūdinčius Starinskienę, 
du brolius Lietuvoj ir kt., o 
turėjo būti parašyta, kad

Lankėsi inž. J. Okunis

Praeitą savaitgalį Bosto
ne viešėjo inž. architektas 
Jurgis Okunis iš New Yor-

Calig. gaunantį tik $36 per sa
vaitę. įsimylėjo ir susituokė. Po 
vestuvių juodu atvyko Į JAV’ 
jaunojo tėvo aplankyti, ir kaip 
jaunoji buvo nustebinta, kai su 
žinojo, kad jos "neturtingo“ vy 
ro tėvai gyvena ištaiginguose 
namuose Palm Beach. Fla.. ir

Dievo karalystes 
žinios

Tema:
TEISMO DIENA

Dabartinė Teismo Diena
Jėzaus pareiškimas, kad (Te

kūne netiki jo žodžiams, nėra 
teisiami, reiškia, kad tie., kurie 
tiki ir pasidaro jo pasekėjais, y- j 
ra teisiami šiame laike, lr šitą ’ 
tiesą patvirtina \ isas šventas 
Raštas. Bet norint priderančiai 
suprasti, ką reiškia žodis "teis
mas“, kaip jis vartotas švent
raštyje, reikia žinoti, kad tuo 
žodžiu išreiškiama ne vien pa
reiškimas nuosprendžio, bet ir 
tardymas, po kūlio seka nuo
sprendis.

Todėl Biblijoje kalbama apie 
krikščionį, kaip apie tą, kurs jau 
dabar yra paduotas ištyrimui. 
Apašt. Petras kalba: “kad jū
sų išmėgintas tikėjimas būtų 
rastas brangesnis už auksą, kurs 
tačiau žūna*’. (1 Pet. 1:7). Jis 
taipgi parašė: "Mylimiausieji, 
nesistebėkite karštymečiu, kurs 
Įvyksta jums išmėginti, iyg kad 
lums atsitiktų kas neįprasta“.
(I Pet. 4:12). šitie tekstai aiš-! 
kiai parodo, kad krikščionio iš- j 
mėginimas yra aštrus. Bet at- i 
lyginimas yra taip pat didelis, 
nes Jėzus pasakė: “Būk ištiki-i 
mas iki mirties, ir aš duosiu tau 
gvvenimo vainiką“. — Apr.1
ž: 10. ' |

Pasakęs apie karščiausius 
krikščionio "ištyrimus“, arba a- 
pie jo teismą. Apaštalas Petras 
Kalba toliau, sakydamas: "Nes 
jau metas prasidėti teismui nuo 
Dievo namų. Bet jei pirma pra
sideda nuo mūsų. koks bus ga
las tų. kurie netiki Dievo evan
gelija? Ir jei teisusis vos bus 
išganytas, kur pasirodys bedie
vis ir nusidėjėlis ?“ (1 Pet. 4: 
17). šitie tekstai aiškiai parodo, 
kad esamasis laikas yra teismo 
diena tikintiems, kurie priklau
so prie Dievo namų**.

Petras pakartotinai sako. kad 
bažnyčios ištyrimas yra aštrus: ‘ 
■’jei teisusis vos bus išganytas“.. 
Bet toliau jis aiškina, kad tai į 
yra tik pradžia Viešpaties teis- į 
mo darbo. Po to jis stato klau- : 
simą: "Kur pasirodys bedievis 
ir nusidėjėlis (aname teisme)“. 
Šitame tekste apaštalas neat-i 
sako pats į savo klausimą, ir dėl 
to daugelis mano. kad dėl tų. 
kurie dabar netiki i Kristų, ne
bėra ateityje jokio ištyrimo.: 
Taip manantieji sudarė savo at- Į 
sakymą, sakydami, kad bedie
viai ir nusidėjėliai pasirodys 
amžino kankinimo vietoje.

Taip -Jūs galit gauti aukštos 
Kokybes alyva ir sutaupyti

Ką daugiau mes duodam: 
VELTUI priežiūrą 
VELTUI 24 vai. patarnavimą

/Z| V VELTUI dalia, įskaitant ir bur- 

nerį ir kontrolę
Garantuotus skaitliuko duomenis 

VISA, KAS JUMS REIKIA DARYTI... 
PASAUKTI, KAI REIKIA ALYVOS, IR 
SUMOKĖTI VAIRUOTOJUI JĄ AT
VEŽUS (Mažiausia 100 galionų) 
Pagalvokite apie tai!
Nereikalingas pristatymas ir kreditas kaštuoja 
pinigo. Tas brangias išlaidas pašalindami, mes 
galime jums duoti aukštos kokybės alyvą ui 
pigesnę kainą.
Pradtkit taupyt šiandie— 

482-0200

303 Harrison Avė. 
Boston, Mass. 02118

RITE FUEL co.■ ■■ ■ ■■ 303 Harrison Avė.

M & T OIL CO., Ine.
641 E Broadvray So. Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambinkite

268 - 4662

B

Yra daug geriau leisti Jėzui 
atsakyti Į Petro klausimą, kur

. , . v. , , _ . .. pasirodys netikintieji. Ta iisko. kuris šia proga aplanke w Pheno liejykla Pitts- tekste kurj mes jau v.
eilę senų savo bičiulių.

Inž. J. Okuns Bostono li
tuanistinės mokyklos nau
dai yra padovanojęs nema
ža savo tapybos darbų, ku
rių paroda bus surengta ar
timesniu laiku.

Kurie daugiau gavo, 

tiems dar daugiau pridėjo

Bostono ir apylinkės mies
tų viešąsias susisiekimo 
priemones tvarkanti įstai
ga (MBTA) apie porai šim
tų ir taip geras algas gau
nančių pareigūnų dar pridė
jo atlyginimo, kai kam net 
po kelis tūkstančius, o vidur
kį imant, po $1,400 per me
tus. Įstaigai tai atsieis keli 
šimtai tūkstančių dolerių.

Tos susisiekimo priemo-

jiems priklauso visa eilė vieš-

burghe.

Kathy Kusner. m. amžiaus, 
(eismui įsakius gavo Marylan-

nės ir šiaip duoda nuostolį, 
mirė Stanislovaitienė-Sa- kasmet tą nuostolį tenka pa- 
moškaitė, kad paliko duktė-’dengti iš gyventojams didi- do lenktynių komisijos leidimą 
rį Stravinskienę, brolį Joną namų mokesčių, o algas ke-! dalyvauji lenktynėse žokėjų 
čia ir brolį Praną Lietuvoj, liant, nuostolis dar didina- (jojiku). Tai pirma moteris, ku- 
Kitos pavardės tikros. ___| mas... ’ ___ iri gavo tokią teisę.

tavom. — tekste, kuriame Jė
zus aiškina, kad tie, kurie girdi, 
bet netiki, lieka šiame laike pa
likti ir bus jo "žodžiu“ teisiami 
"paskučiausioje dienoje“ (.Jono 
12:47, 48). Tokiais tikrais žo
džiais mūsų Viešpats aiškiai sa
ko. kad netikinčiųjų teisimas 
neįvyksta šiame gyvenime ir 
kad nėra padaryta jokio nutari
mo apie jų amžiną likimą, ir ne
bus iki "paskutinės dienos".

žodžiai "paskutinėje dieno
je“ nenurodo Į paskutinę dieną 
dabartinio žmogaus gyvenimo. 
Tokią pat kalbą naudojo Morta, 
kuomet, kalbėdama apie Lozo
rių. ji pasakė: "žinau, kad jis 
prisikels prisikėlime, paskutinę 
dieną“. (Jono 11:24). Reikia 
pastebėti, kad "paskutinė die 
na" yra laikas prisikėlimo. Yra 
tai tūkstantis metų Kristaus 

• karaliavimo, dieviškajame at 
pirkimo ir atsteigimo plane ir 
visos žmonijos išgelbėjimo iš 
nuodėmės ir mirties; tasai lai
kas yra pramintas "teismu“ ar
ba "didžia paskutine diena“. 

(Bus daugiau)

Kas domisi Tiesa, reikalauki
te veltui spaudos šiuo adresu:

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

Spring Valley, III. 61362

RADIJO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijt 

Programa Naujoj Anglijoj 
š stoties WLYN, 1360 kk 
lociklų ir iš stoties FM 
101.7 mc.. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausi), 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 
nos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis 
Baltic Florists gėlių ir dovi 
nų krautuvę, 502 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivia.

NENUSIMINKITE!
Galima pagelbėti sergantiems 

reumatu, rankų ar kojų skaus
mais, nutirpimu, jaučiant nuo
vargį.
REE-LEEF RUB mostis dau
gumai pagelbsti. Vžtikrinam pa
sekmes, arba grąžiname pinigus.

Siųskite $5, gausite vaistus 
su nurodymais.

ROYAL PRODUCTS
North Sta., P.O. Bo\ 9112 

Newark. NJ. 07105

DAR GAVOME

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio atsiminimu I tomo 
nedidelį skaičių. Ju kaina 
tik $2.00'
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LITUANISTINĖS

MOKYKLOS POBŪVIS
* I

Bostono Lituanistinės Mo
kyklos Tėvų Komitetas savo 
tradicinį pobūvį ruošia šį 
šeštadienį, lapkričio 16 d., 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Dr-jos trečojo aukšto salėje, 
368 Broaduay, So. Bostone.

Pobūvio pradžia 7 vai. v.

Jo programoje— viešnia 
iš Clevelando Aldona Au-i 
gustinavičienė skaitys pa
skaitą apie Vilių Storastą- 
Vydūną jo 100 metų gimi
mo proga.

Po paskaitos, 8 vai.. — Į 
vakarienė, paruošta geriau-' 
šio lietuvio virėjo, kurios 
metu veiks bufetas, baras, o 
po vakarienės — šokiai.

Jaunimas, norįs ateiti tik 
i šokius, salėn bus įleidžia
mas nuo 9 vai. papigintai.

Šio pobūvio parengime 
Tėvu Komitetui talkinin

kauja Kultūriniams Subat- 
vakariams Rengti Komisija.

) Padovanojo paveikslą

j Dail. Bai borą Morkūnie- 
’ rė, gyv. Chicagoje, kurios 
i kūi
i ko
Bostono Lituanistinei 
kyklai padovanojo vieną sa- 
vo sukultų paveikslų. į*

Inž. E. Cibas pasveiko 

Inž. Edmundą' Cibas jau ,,
.»'■ vmiguje, nu iu» grjžo g Įig0 i:!>. kur jam 
•nuų paroda įvyks Bake- b ,..nacija, ir !•
Galerijoje gruodžio J*. , |

šis paveikslas bus viena! * NAMAI IR pkauhmai 
iš daugelio dovanų, kurias , j
bus galima laimėti mokyk-' j Turime įvairio-e \iv;o-e dide- 

lietuviai maloniai kviečiami los pobūvyje lapkričio 16 d., Tsifinl' "" T
šiame pobūvyje dalyvauti i šeštadienį, 7 vai. vak. Ame- Juose rietSeVoiiau^'ž B»»’tono. 
ir tuo paremti lituanistinę rįkos Lietuvių Piliečių D-jos
mokyklą. ■ salėje. So. Bostone.

VILNIAUS OPEROS PIRMAEILIO SOLISTO

V'ir’gjllijavita
’iisfm

II

Visi Bostono ir apylinkių Koncertas
Akomponuoja Ž A N E T A N O R EI KI E N E 

Vilniaus Operos koncertmeisterė

1968 m. lapkričio 17 d., šį sekmadienį, 5 vaL 30 min. vak. punktual iai

John Hancock auditorijoje, 180 Berkeley St.
(Išlipti Arlington stoty)

Bilietai gaunami J. Adomonio ir V. Stelmoko įstai
gose So. Bostone bei pas kitus rengėjus ir prie įėji
mo. Kasa bus atidarė vieną valandą prieš koncertą 

Bilietų luina — 4, 3 ir 2 doleriai 

Prie salės daug vietos automobiliams pasistatyti

Šis koncertas nepakartojamas, ir, kas jo neišgirstų, 
prarastų retą progą pasigėrėti aukšto lygio daini
ninku, pasižymėjusiu Europos sostinėse ir Ameri
kos žemyne

Koncertui Rengti Komitetas

ojtn&r

! Taip pat turime įvairiu rūšių
; draudimų (Insurance).
i

Suinteresuotus pirkti ar par- 
I duoti -namus prašome kreiptis 

Lapkričio 6 d. Richmon- žemiau nurodytu

Mirė Charles Munch
-ome 
adresu.i , r------- - ———— l

vaL l)0,de. Va., mirė 77 m. amž. Lietuvių kalba visada mielai 
pietų Sandaros namuose,>įžymusis dirigentas Charles patarnaus tarpininką-(Brokeri 
124 F St.. So. Bostone, šau-'Munch. nuo 1949 iki 1962, Bronius Utenis.
kiamas «-tos kuopos narių metų dirigavęs Bostono sim- • 
mėnesinis susirinkimas. Ka-- foniniam orkestrui. Išėjęs į

Sandariečių susirinkimas

Lapkričio 17 d.

dangi yra daug svarbių rei-. pensiją, jis grįžo į savo gim-: 
kalų, kviečiami visi daly-!tąjj kraštą Prancūziją. Ten1

Allstate lieal L-iaie 
618 Washinat<»n St 

Dorchester, Ma—. u_'124

vauti.
Tą pačią lapkričio

Tel. 288-3955 
dienos metu.

ir 195
_ IJ1S ’ '

l/-ta rą urcnestre cle Fans“ ir 2x8404« , >«„
dieną, tuoj po susirinkimo, su juo buvo atvykęs į JAV nuo 5 valandos. P" P C ‘
5 vai. popiet, tose pačiose koncertuoti.
patalpose įvyks kalakutų 
laimėjimų traukimas.

Turinčius laimėjimų bilie-' 
tus prašome kuo gausiausiai 
dalyvauti.
pačiam 
galimybė

Kuopos valdyba 1 H. Čepas.

Lietuviai prisiekusiųjų 

posėdininkų pareigose

šiuo metu prisiekusiųjų

ANN IR SHORTY’S 
restoranas

309 W. Fourth St. 
So. Bostone 
Amerikietiški

ir lietuviški valgiai

1
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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. Shaiina ir adv. Jonas Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. 

Turtas (Assets) virš .$132,000,000

A. J. NAMAKSV
Real Estate A Insurance

321 County Club Rd- 
Newton Centre, Mass. 02159 

Tel. 332-2645

Iš nu omo i a • v e 
»

išnuomojamas * 
3 kambarių butas, naujai išde- •

Dažau ir Taisau
SO. BOSTONE

4 
4

4
Namus iš lauko ir viduje. 4 
Bipuau popierius ir uusau 3 :

********e«44>***4*4*4*4*4*****«>**i** 268-0528.

koruotas, patogus >u.-i>iekimas.; ę 
netoli pajūrio. Skambinti tel.

t viską, Ką pataisyti reikia.

<47)
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H The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKKA VAISTINE

Išpildome gyaytc, 4 re

Naudoju tik geriausią 
medžiagą

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Masa.
Tek CO 5-5854

JIB 4 1
3
4 4 4
45

4 
44

Dabar moka 5%
už visų rūšių taupomus pinigus

Parduodame tiktai 

ceptus ir turime visus gatavus

Jei rak vaistą — eikit i Ketaviiką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rueengard, B. 8^ Beg. Pharm.

182 a W. Broadvay, tarp E fr F gatvių, SO. BOS1ON. 

Telefonas AN 8^829

Noo 9 rak ryte iki 8 vaL v, Makyraa šveatadienius ir seka

Peter Maksvytis
Carpeater A Builder
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku visos pataisymo, ramaa- 
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ii 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimų. Saukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Telefonas: 698-8675

Trans-Atlantic Travel Service
DALGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

ĮSTAIGA

Norintieji keliauti, praleisti atostogas saulėtose salose, 
aplankyti gimines Lietuvoje ar juos atsikvies
ti į svečius — geriausiai ir greičiausiai jums 
patarnaus Trans Atlantic Travel Service, čia visų 
lėktuvų bilietai (air tickets) išrašomi 
belaukiant — bo 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.

< > 
::

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

įPft D1NIS 
OPTOMETRISTAS 

'alandos:
uo 9 vai ryto iki 5 vai. vak 
'akaraia .š anksto susitarus

447 BROADWAY 
South Boston, Mase

Z

Tai veltui
Flood Sąuare 
U ar d įvare Co.
BaviaiBka* N. J. ALEKNA
#28 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiktas Langam* 
Visokia reikmenys narnami

Reikmenys plumberiama 
vi»nkie reležies daiktai

Dovanų pažymėjimus ir rusiškų prekių užsakymus be 
papildomo mokesčio siųskite savo giminėms tik per

Podarogifts Ine. skyrių 
Bostone

Darbo valandos:

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
; 30UTH BOSTON, MASS.

ė*********************************

Ketvirtis * Co.
—JEWELERS—- 

Laikrodžiai-Deimantal

Elektros Prietaisai 
»ItOpestingai taisome laikrodžio* 

žiedo*, pepoožalu*

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 
Td AN 8-4649 

/eeeaeeeeeeaeaaaaeea*************

Mums ištyrus jūsų alyva Šildymo 
įrengimą dabar, gali jums sutaupyti 

pinigų per visą žiemą!

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Broadvay 

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

Mūsų veltui atliktas jūsų šildymo alyva sistemos ištyriaias 
gali pasakyti, kas reikalinga, kad ji žiemą veiktų taupiai ir 
efektingai. Gal reikia išvalyti, pritaikyti ar mažas dalis pa
keisti? 0 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 tą darbą. Tuoj mus pašaukite. ’

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

CE 61204

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

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

Kasdien 9—5
Ketvirtadieniais 9—7
šeštadieniais 8—12

390 W. Broadway 

So. Boston, Maas. 02127
Telefonas: 268-8764

Visų skyrių vedėja Aldona Adomonis

e*************###*##*****#********#*###*******#*****###***#*******#*

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury St.

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8-2888 

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kori 

ii W

tam tikras įstaigas atsikviesti • jog 
gimines čia pas save į svečius į 

' ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsitl- 
kinsite.

Vedėjas A. Sehyrinski

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Turime Lietuvos žemėla
pių — už 50 centų, už $2.50 
(sulankstomas) ir už $3.50 
(sieninis).

tfakal- 
lietuviikai, pataraau- 
graitai ir eąžiningai. 

Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau- 
siu 1 moliuotu ir vietinėa 
gamybos medžiagą ir Įritu 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai iemomia kainomis. 

Vedėja B. Svikiienė

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP- 
(VAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiikai
16 BOSTONO J LIETUVĄ
ir Intus Rusijos okupuotos

i

i
r;

garantuotas
Atidaryta darbo dienoaris 
buo 9 vaL ryto ilri S vai- vak.

o ieitadieniais 
mao 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p. 

331 W. Broadbray 
So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068
Vedėjas J. Vaičaitis

I


