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Ernestą Galvanauską 
išlydėjus

Vėl mirė vienas žymiausiųjų nepriklausomos Lietuvos 
valstybininkų, kelis kartu* buvęs jos ministeris, ekonomi
nio gyvenimo kūrėjas ir mokslininkas.

Liepos 24 d., taigi mūsų; jįf (j*e socialistas 
laikraščio atostogų pradžios j 
metu, Prancūzijoje Aix-le-!<aul Loebe 
Bains mirė vienas pačių žy
miausiųjų nepriklausomos 
Lietuvos valstybininkų —
Ernestas Galvanauskas, su
laukęs beveik 85 metų am
žiaus.

Vakarų Vokietijoje mirė 
91 metų amžiaus Įžymus Vo
kietijos socialdemokratų 
partijos veikėjas, politikas 
ir žurnalistas Paul Loebe.

Velionis buvo gimęs 1882 
m. rugsėjo 20 d. Zizonių 
kaime. Vabalninko valse.. 
Panevėžio apskrity. 1902 m. 
baigęs Mintaujos gimnaziją, 
E. Galvanauskas studijavo 
Petrapilio kalnų institute, 
1912 m. Belgijoj įsigijo kal
nų inžinieriaus, o 1913 m. ir 
elektros inžinieriaus diplo
mus.

Nuo pat ankstyvųjų moks
lo dienų jis jau buvo akty
vus kovotojas prieš caro re
žimą ir už Lietuvos laisvę. 
1905 metų revoliuciniame 
judėjime jis organizavo sa
vo apylinkės valstiečius, kė
lė reikalavimus, juos aiškiai 
formulavo ir su jais dalyva
vo net Didžiajame Vilniaus 
seime, paveikdamas jo nuta
rimus. 1905 m. už tą veiklą 
buvo suimtas, sėdėjo kalėji
me. po metų vėl žandarų 
suimtas. Persekiojamas jis 
pasitraukė į^uomiją. iš kur 
rašė lietuvių spaudai straip
snius. Bet ir ten rusų reži
mui spaudžiant, turėjo per
sikelti toliau Į užsienin — 
Serbijon, Prancūzijon.

Gyvendamas užsieny, jis 
niekad neišleido iš akių Lie
tuvos laisvės reikalo. 1919 
m. jis buvo paskirtas Lietu
vos taikos delegacijos nariu 
Paryžiuje, o vėliau grįžęs 
Lietuvon, jos nepriklauso 
mybės laikai^ net kelis kar
tus buvo jos ministerių pir
mininku, užsienio reikalų, 
finansų ar pj^imonės minis- 
teriu. Jis buvo ir Klaipėdos 
Prekybos Instituto direkto
riumi ir ėjo dar daug kitų 
atsakingų pareigų svarbiais 
mūsų tautai ir valstybei mo
mentais. Jis ir užsieny, kol 
amžius leido, darbavosi Lie
tuvos laisvės labui.

Po pirmojo pasaulinio ka
ro, vadinamaisiais Weima- 
ro respublikos laikais, velio
nis buvo Reichstago (parla
mento) pirmininkas. Pc 
1932 m. rinkimų. įsigalėjus 
naciams, net dvejis metus 
jis buvo uždarytas koncent
racijos lašelyje. Po nepavy
kusio karių atentato prieš 
Hitlerį 1944 m. jis vėl pate 
ko į Gestapo rankas ir buve 
ilgai kankintas, bet dėl sto
kos įrodymų pagaliau pa
leistas.

Po antrojo pasaulinio ka 
ro jis buvo išrinktas į Vaka
rų Vokietijos Bundestagą ii 
buvo jo garbės pirmininku 
Loebe aktyviai prisidėję 
prie naujos Federalinės Vo 
kietijos konstitucijos paren 
gimo ir redagavo Vakare 
Berlyno socialdemokratų 
laikraštį ”Telegraf“.

Pašlijus sveikatai, pasi
traukęs pensijon, jis gyveno 
labai kukliai, dalį savo pen
sijos atiduodamas vargšų 
šalpai.

Su jo mirtimi Vokietija 
neteko didelio politinio gy
venimo veterano.

Kiniečių katilas 
verda

Būdamas tvirtas demo
kratas, jis atstovavo savo 
pažiūromis liberalinį spar
ną, bet sunkiais momentais 
visada būdavo šaukiamasi 
jo išminties ir patyrusios 
rankos.

Su giliu susirūpinimu ir 
liūdesiu mes jį amžinai išly
dime iš savo tarpo.

Second-class postage paid at Boston, Massachusetts

Amerikiečių laivas Liberty, kurį per apsirikimą žydai apšaudė karo su arabais metu. Jis aplei
džia Yaletta uostą Maltoje, kur buvo ilgesnį lai- ką taisomas.

Vietname kovojam, 
agituojama ir baramasi

Vietname kovo* nemažėja. Artėjant prezidento rin
kimams, didėja vidaus politinė įtampa, prezidentiniai 
kandidatai agituoja ir kaltina vienas kitą.

Vietnamo komunistai, 
nors amerikiečių ir pietų 
vietnamiečių dalinių ir labai 
stipriai spaudžiami, pasku
tinėm jėgom stengiasi savo
karinių veiksmų nesusilpnin- tūra iš Chicagos 
ti ir ypač dabar, prieš pre-' ten yra išrastas 
zidento rinkimus, sudaryti į

Galės skaityti 
aklieji

Kaip United Press agen- 
praneša, 
specialus

aparatas, kuris nuo raidžiu 
spūdį, kad jie dai ilgai iš- atsispindinčią šviesą paver- 
hks nenugalėti ar net laimė-

Gen. Thieu tartųsi 
su Hanojumi

Dabartinis P. Vietnamo 
valstybės galva gen. Thieu 
pareiškė spaudos atstovam, 
kad jis, jei bus išrinktas P. 
Vietnamo prezidentu, ban- 

’ dys užmegzti tiesiogines de
rybas su Šiaurės Vietnamu, 
jeigu tas sutiks kalbėtis. Ta 
proga jis prašytų ir Š. Viet
namo bombardavimą sustab" 
dyti. Bet jis nesiruošiąs tar
tis su Pietų Vietnamo parti
zanais, neštai būtų pripaži
nimas, kad Vietname vyksta 
vidaus karas, o ne agresijai 
iš užsienio.

Nors ir kaip stengias Mao 
Tse-tungas kietai suimti į 
savo rankas valdžios va 
džias ir sunaikinti opoziciją, 
bet tai jam dar vis nepa
vyksta. Krašte esama dar 
daug nušalinto prezidento 
šalininkų, Mao ir jo raudo 
nosios gvardijos prišininkų 
net kariuomenės tarpe, ir 
šiuo metu jau vyksta pro 
vincijose didelio masto mū
šiai, kuriuos Mao šalinin
kams sunku tikėtis lengvai 
laimėli.

Nepajėgdamas įveikti sa
vo priešininkų jėga, Mao 
nutarė šaukti visų pažiūrų 
komunistų konferenciją ne
sutarimams išsiaiškinti. To
kiu politiniu manevru jis ti
kisi dar išsaugoti savo prez- 
tyžą ir gal savo priešininkus 
apgauti.

Gengsteris liudija
prieš gengsterius

Kovojant su galingąja 
Naujosios Anglijos gengste- j 
rių organizacija Cosa Nost-: 
ra, įvykdžiusią čia eilę net 
savo neištikimų narių žudy-j 
nių. teisingujno organams; 
pavyko sužvejoti žymų šios: 
organizacijos narį Joseph j 
(Barboza) Baron. kuris, 
pats bijodamas savųjų kon
kurentų kruvino keršto, suti
ko teisme liudyti prieš šios, 
organizacijos galvas.

Į teismą jis buvo atvestas1 
didžiausioje policijos ap
saugoje, kad buvusieji jo 
bendradarbiai nepadarytų' 
jam galo, vengdami apkalti- \ 
nimų.

Negrų riaušės dar

rusena
Negrų keliamos riaušės i 

beveik kas savaitgalis vis 
dar tai vienoj, tai kitoj vie
toj pasikartoja, nors ir ne 
tokiu dideliu mastu, kaip 
Detroite.

Alžerijos prezidentas Houari Boumedienne (kairėje) 
ir Egipto diktatorius Nasser (dešinėje). Kalbama, kad 
po žydų suduoto smūgio gali pasikeisti arabų pasaulio 
politinė vadovybė, pereidama alžyriečio rankon.

Prezidento Johnsono specialūs 
pasiuntiniai gen. M. Taylor (vir
šuje) ir C. Clifford, buv. amba
sadorius Pieta Vietname, lanko 
Tolimųjų Rytu draugiškus kraš
tus, organizuodami jų didesnę 
pagalbą Vietnamo kare.

Kalba, kad atšauks 
sovietų atstovus

Washingtono politiniuose 
sluoksniuose kalbama, kad 
Sovietu Sąjunga rengiasi 
atšaukti iš čia savo ambasa
dorių A. Dobryniną ir savo 
atstovą Jungtinėse Tautose 
N. Federenko.

Dobryninas dabai- atosto
gauja Maskvoje, ir jo atšau
kimas būtų susijęs su abie
jų šalių diplomatinių santy
kiu atšalimu. Federenko, at
rodo. nustojo savo viršinin 
kų malonės, nes jam nepasi 
sekė pravesti, sovietų siūly 
rr.ų Jungtinėse Tautose, kai 
ten buvo nagrinėjami žydų 
ir arabų konflikto reikalai

šią karą. Jų partizanai pri
slenka net visai arti Saigono, 
apšaudo amerikiečių bazes 
ir vėl dingsta krūmuose, pa
likę šimtus savųjų lavonų.

Užsienio stebėtojai yra 
linkę manyti, kad Vietname 
sovietų įtaka regimai mažė
ja, o vis didėja raudonosios 
Kinijos parama ir jos svoris 
Šiaurės Vietnamo politikoj.

Tuo tarpu Pietų Vietname 
rengiamasi šio rudens prezi
dento rinkimams pagal nau
ją konstituciją. Kandidatų 
yra keli, vieni jų civiliniai 
pareigūnai, kiti — žinomie
ji kariškiai. Iš kariškių į pre
zidentus kandidatuoja da
bartinis prezidentas genero- 
as Thieu, o į vicepreziden
tus min. pirm. gen. Ky. Vi
si jie ieško populiarumo, 
kaip ir Amerikoje bando 
spaudinėti būsimiems rinki
kams rankas ir skelbia ati
tinkamus rinkiminius pasi
žadėjimus. Bet jau dabar ci
viliniai kandidatai kaltina 
kariškius, kad jiems yra 
trukdoma susisiekti su rin
kikais. kad kartais nuvykę 
randa tuščią salę, nes dėl 
susidariusių painiavų pavė
luoja.

Vadinasi, rinkiminė poli 
tika kiekviename laisvame 
krašte kelia tas pačias aist
ras. Sakytume, kaip danguj, 
taip ir žemėje, išskyrus tik 
Sovietų Sąjungą ir kitas dik
tatūrines šalis, kurių rinki
miniams atstovams nereikia 
bartis, o tik vienas kitą šlo
vinti, nes jie vistiek būna 
”išrinkti“. nors ir niekas už 
juos nebalsuotų.

čia atitinkamu garsu, ir tuo 
būdu aklieji galės skaityti 
knygas ir kitą spaudą, klau
sydami ausimis. Mat, kiek
viena raidė išduoda jai bū
dingą garsą, ir juos tik rei
kės akliesiems išmokti su
prasti ir atskirti.

Šis išradimas jau bando
mas veteranų ligoninėje.

Jis dar bus patobulintas 
ir gal kiek atpigs, nes dabar 
dar brangiai kainuoja.

Le Van Nguyen m. amž., a- 
merikiečių karių aduotas iš 
šiaurės vietnamiečių komunistų 
kalėjimo, kuriame jis išbuvo 
nuo 1966 m. vasario mėnesio. Iš 
jo liko tik oda ir kaulai.

Praeitą savaitę jos buvo: Buv. prezidentas Eisenho- 
kilusios, be kitų vietovių, ir weri* vėl serga ir guli Wal-
Providence. R.I.. bet polici
ja jas greitai užgniaužė, 
nors nuostolių padaryta ne
maža. Kadangi riaušininkai 
degina ir negrų namus, tai 
ir jie patys susirūpino.

ter Reed karinėje ligoninėje. 
Sveikatos biuleteny skelbia
ma, kad jo sveikatos stovis 
kiek pasitaisė.

Piratai pagrobė ore
Kolumbijos lėktuvą

Pietų Amerikoje veikian
tieji komunistų partizanai 
privertė Kolumbijos lėktuvą 
su 74 keleiviais nutūpti Ku
boje, kur jie išlipę neva pa
prašė C astro ” politinės glo
bos“. Kitą dieną lėktuvui 
su likusiais keleiviais, kurių 
tarpe būta ir kelių amerikie
čių. buvo leista skristi pa
skirties vieton.

Kubos siunčiami partiza
nai visur veikia.

Kovoje sužeistas 
yen. John Freund

Kovoje su komunistai bu 
vo sunkiai sužeistas ameri
kiečių generolas .John F. 
Freund, kuris skraidydamas 
helikopteriu vadovavo mū-1 
šiui, komunistams puolant 
amerikiečių bazę prie Saigo
no. Čia nukentėjo 10 heli
kopterių, kurių viename bu
vo ir tas generolas.

Į kritikų pastabas, kad 
vadovaujančiam generolui 
neprivalu ir nepatartina bū
ti mūšio vietoje, jis atsakė, 
kad kaip tik geras vadas tu- 

' ris būti su savo kariais, o ne 
• tupėti už krūmų.

t

John S. Turker iš Dumont. N J., 
41 metų amž.. yra jauniausias 
vėliavinio laivo l'nited States 
kapitonas.
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Džiūgauti ar susimąstyti? ji
Ti-ietuvoje 

- •-.nė sar.-
’---’ rr.ka-

Visai nenuostabu. kad r.e:: rr ž- .-Z. ’
įėjome oaug progų ir rimto t-agri/ 
džiaugti vienu ar kitu laimėjimu. :.z iriu r. u talr.u 
nėti vieną ar kitą sukai-::;, atšvęsti aisty:irę. 
kurios organizacijos šventę. Ta ia me>. garima 
nieko kūrėmės savo žemėje. ją u sėme uari- ė 
jomis viltimis ir. turbūt nė viena* nenutautė; me 

Mes kartais pabar.d-.me
aizuotomi? progomis, vienu ar k 
dėsnio ma>to žygiu a. * ūmam/m 
lys nevisada esame tie. kurie kadai— 
tolimoj praeity jau tėra iikęs tik ilgas kruvinų 
skaudžių pralaimėjimų kelias mū-ų gyv

as: .z.aum.. . ./a -m.
-.r...

Bet leja.

‘ -Z. /U - T- -

---V* ...-li-.Ą...
il€ jjj

ne-

Prašome žinių apie Lietuvių 
naikinimą-tr.-leKlJUi

' t abr. K ei*
- egm la ’ė! toj Vyriausiam Lietuvos Iš

laisvinimo Komitetui padū
mių" bandy- liūs. Lietuvos Tyrimo Insti-

šviečia te tėvynės aangaus saule. ;r : 
skrodžiamam rūke paskendęs telis.

Atrodo, kad mum- dabar bene dažniau Įmetu ui u. 
susimąstyti, negu lengvapėdiškai džiūgauti. rū—iau : 
žvelgti Į save. negu Į save turtą -v -arti*. . am arsyt 
ar visada mes esame ir elgiamės taip. kai. tu: ėtų t riti. . - 
sivadinus laisvės kovotojais ar liet: ;višk-mitri. - l-:ri. ri
jais tremtyje. 0 tokiam rūpesčiu; ta rimt j ar ir. .

Štai. mirtis kone kasdien išsiveda vieną a: .-:!: 
mūsų senų kovu veteraną. o jų viev.j dažnai ll-/a jų ri- 
kai. kartais skambiai lietuviškai nebeišta riartieji r.etr 
žodžio Lietuva.

Okupanto pasodint; aplankyt:je tėvynėje už 11. 
skobnio ir ant jo specialiai pakrau: rausau- ; a-a;t. nesi
tveriame linksmybe in susižavėjimu, ta: mum mai-ta- gė
rimas ir nesulopyta elgetos terba jau yra j atl laimė i: ne
priklausomybė.

Su praskydusiais meilės jausmais i: -aidžia šy -- >
Bes dažna proga spaudžiame ranką ne: tam. kub- 'la: 
taip neseniai tamsiame bolševikinio kalė jim t ri-v ta a ila 
letena daužė mūsų broliu: dantis ir rakir.ė; sąnariu-.

O kaip dažnai mes lenkiame prieš -aro pat e: rėją 
elgetos nugarą prašydami sau asm mišrių mai nin. "nuf -
dėmių“ atleidimo, garbės padidinimo. i: ti-t-i g vi:-tame t- m tu-: :: parodo, kad 
aukštielninki prieš savo tautos budeli, tarytum iritri ui au
le, kuriai skerdikas prieš galą da: švelniai ; akas:.t ė ja 
papilvę! Taigi sakykite, ar tai yra kovot: jų būda-?

Jau tik dėl to nėra kuo didžiuoti-. nekalbant ap:e iri- a R. Mizara rašy- 
šmtus kitų panašių mūsų pasireiškimų. Taigi. a. nereikėtu ama~. -m 'Lietuva tėvy- 
mums Atgailos Savaitės ašaromis nu: iauti žm mau- j a t
dalui šeriais apžėlusiam materialinėje t- t-vėje'.’

-

KAS YRA TAUTOS FONDAS?
I

VUKo vedamam Lietuvos Inkarini m o darbui ir kovos 
• uždaviniams vykdyti labai svarbu turėti reikalingų lėšų. 
Lėšų organizavimas, jų teikimas bei saugojimas pavesta 
tvarkyti Tautos Fondui.

mime \ irtą u koks jo liki- Laisvinimui lėšų teikimas yra didelis darbas, reika
lingas nuoširdžios talkos VLIKa sudarančių gupių žmo-

. .................. - 2?2e masinius žmonių nių ir visų lietuvių laisvajame pasaulvje. Tautos Fondo
—Uv ; —eit'eri tuTąs sutiko rinkti ir sxe.o.. 'i7rir',T'K ■? , • - ., ,. ... . .c.—i ... ....... mzuu?m^, i*tre- uaroo svaroumą ir reiKaimguma onpaz-sta visi geros va-- nau’uiu atei- maruroiogmę medžiaga a- -r kada ir kur tai ivv- t t ...... . ... . . ® . ...- „,m t •...... - - . , ia* - - bos lietuviai oei lietuvių organeza ei jos- Visi mielai talki-- r ar. te.-:o sne- pie Lietu\os gyventojų r-- H0. kiek žmonių ouvo na- UnUmo m;,,™;,, „i *

dymą. kankinimą, kalinimą kas tai vykdė < Pvz.. '-uncia a Aas.
ė kana- Sovietų Rusi jos ir Nacių ' - Pirčiupis, Pravieniškės, P.ai- Tautos Fondas vra YLIKo valdvbos žinioje ir vei-

Kieujos o«upacijos metu. nia: ir kt.k kia nuo 1943 m. T. Fondo veikia jau nuo pat pradžių tu-
y ■ apie partizaninių kovų rėjo vystytis per bendruomenę, būtent: dalis pajamų iš 

metu vienaip ar kitaip žuvu- minėjimų, parengimų, pobūvių ir kt turėjo būti ir dabai* 
^:us. ištrempus, kankintus. turj ’dq-; siunčiama T. Fondui laisvinimo akcijai remti

apie tolimesni gy- VLIKo statuto 54 paraarrafas numato LB atstovu
vųpų likimą. ! r

Žinios reikalingos nuo o-
kupacijos pradžios, t. y. nuo 
1940 metų birželio 15 d. ligi 
dabar.

- .-:ana-
m : alinis

■ . — - -

taprocenttnis 
b Labvės sutari- 
• - tu . lėlio maišo 

.mas.
as -rbkiro

- himną — ar tie, 
' / -u ; iai giedojo 

. ; ^- baigus, kaip
ar tie. kurie, 
'’engėsi jo

urna '

Jau yra sukaupta apsčiai 
medžiagos, tačiau, kaip ap
skaičiuojama. abu okupan
tai yra išnaikinę apie 7<h» 
tūkstančių Lietuvos gyven
tojų. Todėl norima surinkt: 
kiek galint daugiau doku- 
njentuotos medžiagos iš dar 
gyvų liudininkų ir kitų šalti
nių.

- uk ’ ti-? Kas'
— .am ai?— 
himną su- 
tie. kurie 

ū ai- trukdė ji

ue.-.e. .t
• /"> “ -♦ 4- ••.<i -* -<h
pav e: _ 

a 1 ė
tama:

- .
ietuvo-

Žinių ar ištisų sąrašų su
darytojas duoda savo vardą. 

Lietuvos Tyrimo Institu- pavardę ir adresą, žinių su-

dalyvavimą T.F. valdyboje. Labai teisinga; daro tos L© 
apylinkės, kur suorganizuotas laisvinimo lėšų telkimtes- 
Labai prašomos ir kitos LB apylinkės taip susitvarkyti, j

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ TALKA f

1965 m. gegužės 22-23 d.d. Philadelphijoje JAV Ilie
tuvių Bendruomenių Taryba nutarė skatinti LB padalinius 

Žinia* ir kitą kore*oon- Tautos Fondui lėšas telkti laisvinimo reikalams,
d^-nciia prašome siusti šiuo Kiek vėliau. 1965 m- rugsėjo lfe d.. YLIKo ir Pasaulio LB 

valdybų pasitarime vieninga: sutarta remti Lietuvos kais- 
vinimo kova darbai* ir aukomis.

tas. pasiėmęs medžiagos rin- teikėjui pageidaujant, jo pa
kinio darbą, ši uždavinį ga- varde nebus skelbiama, 
lės tinkamai atlikti tik tada.
kai mūsų visuomenė akty
viai prie šio darbo prisidės.
Todėl Lietuvos Tyrimo Insti
tutas kviečia visus j taiką ir 
prašo siųsti tokių žinių :

1) apie atskirų asmenų 
suėmimus, kankinimus, ka
linimus, nužudymus, išveži
mus iš Lietuvos, duodant— 
kas yra žinoma — vardu-, 
pavardes, tėvų vardus, am
žių, gimimo vietą, suė m i m.. 
ar nužudymo laiką ir vietą 
kas suėmė, kalino bei iš:: ė-

adresu:
Lithuanian Research Ins

titute, 29 West 57 St.. FI. 10, 
Xew York. N.Y. 10019.

T • rasy-
”1 irtu riu tauta 

' n/ a“. \e lietuvių 
/ritė. net Lietuvą 

a ji už- 
n j ns akli 

». kad tai
- • d .ta* a-

- - ' ivmas ų rie-

ia R.

- -

jis : vau t utai yra uz-
! draustas, ruso prižiūrėtojo 
lietu- iams neleidžiamas.

Lietuvos Tyrimo Instituto 

Tarška:

Kas kitur rašoma
LAISVES IR VIENYBES 

NAUJA SUTARTINE

oiais s*jf=:;pnn:a 
kiu muzika -uktini-. Giedo
tojai *udarė tokia mažumą. 

„ . , kad nei gasiakalbių perrėkė.
jau nekartą esame rei l/įatauėri

davę pavyztoų. kmp tuo pubiikyi dėme-io neatkrei- 
ar kitu reiKaiu labai genai * 
sutaria Vienybė* motery* su 
komunistinės Laisvės vvrais.

• ; tik "kele-
^s veiksnių vrisiustų ber- 

h gied jo žymi 
- ali* T. Žlhu/iai ■. 

-•?-b a -;= rašvdamas.! 
ė* ; iš to

glečeriai, kaip 
/u-;v: le. Juo- 

tik t - ’ imhinin-

pe. Giedojimas praskydo, iš
siblaškė ir nutilo. "Kova“
pralaimėta.

JAV Lietuvių Bendruomenė iki šiol talkininkauja 
Tautos Fondui šiais būdais: l t LB apyl. valdybos ii mi
nėjimų. parengimų, piknikų ir kr- metų bėgyje siumčia 
aukas Tautos Fondui 2, Prie LB apyl. valdybų išrenka
mi komitetai Lietuvos laisvinimo aukoms rinkti. Tie komi-

J. Puzinas — pirmininkas, tetai gauna iš T. Fondo instrukcijas, kvitus ir vykdo lėšų 
J. Audėnas ir M. Gdžmi»— telkimą. 31 LB apyl- valdybos parenka 2-3 asmenis-igalio- 
vicepirmininkai, tinius ir jų pavardes bei adresus praneša T. Fondui jiems
Z. Raulinaiti^-^kretoriu. Įgaliojimais, kvitais ir kt. aprūpinti. Jie organizuoja au- 
ir A. BudreckU-iždininka. kotojų būrelius ir renka aukas. Visi buaai gen, ir T.F. 

dėkingas visiems-
T.Fondas prašo ši nutarimą apylinkėse vykdyti ir pa

rinkti asmenis-igaliotinius bei jų adresus pranešti T.Fon- 
dui. Dar yra apylinkių, iš kur negauta pranešimų, o todėl 
T Fondo valdyba labai prašo paskubinti nurodyti Įgalio
tinius. Taip pat prašoma pranešti, kas numatyta daryti 

1964 m. lapkričio 2š d. Vliko seimo priimtas statu- gu lietuvio pa5ai5 ir ženklais.

Kis yra VLIKAS ?
tas sako

"Lietuvos laisvės kovo* vieningaga vadovybė laisva- 
Yvriausias Lietuvos Iš-

TAUTOS FONDO TALKININKAI KITUR PASAULY

Tautos Fondo atstovybės kitur pasaulyje yra: Ka
jame pasaulyje yra apsijungę

. ■ ■ -a:-/m.a:. oet ne- laisvinimo Komitetas — VLIKAS. Jį sudaro: Lietuvių
S ublikos daugu-’ Fronto Bičiuliai. Lietuvių Krikšč- Dar
' Y - !>”='ma Lietu- vrų Krikščionių Demokratų S-ga. L

:at ; ;:i? '? J?ūeelioį jfldis. Lietuvių Rtzir.encir.ė Samane, nezueioį ArgentįnOj. Braznijoj,
- «, - Lietuvos; Sąjūdis, Lietuvos Atgimimo >aiūdis. Lietuvos Laisves

T P lr n 7 5 cr1 y * * ■» - -a-i*enk:nimo
■ kad su

las i ' - himnas.
I mes visi noi ėjome su ju-1ŠĮ kartą norime priminti. , _____.

kad jie labai gerai sutarė ir Mūsų himnas nėra kokia, --u 2'1 h ti Lietuvos himną.i C2^s 
dėl himno sugiedojimo ver- suodina pudkelė. ir jo nerei- Tiktai kad mus sekė nevieni ^23°
tinimo Montrealio parodoje ’Xi2 išstatinėti žmonių pajuc- r-ūsG' iai =ek!iai. bet ir "vy-

kai. Negerai padarė. 
Montrealyje mėgino giedoti, 
bet ko verti tie. kur tokią 
nevykusią ga.-trolę sugalvo
jo? Ar išdrįs tie "generolai“ 
be mūsų pagalbos bent pi i.-i- 
pažintl?”

Taip rašo Vienybė. O štai 
kaip porina liepos 14 d. jos 

• sesutė Laisvė "generolo“

rusų surengto j Lietuvos d i 
noj koncertui pasibaigus.

Kaip žinoma, ten "Lietu
va, tėvyne mūsų“ užtraukė 
ne programos vykdytojai, o 
publika, gi programos vyk
dytojai pasiskubino giedoji
mą sutrukdyti, kiek galima 
garsiau paleidę groti pulku- 
t£.

, Rojaus Mizaros lūpomis:
V. Tysliavienės \ įenybe

birželio 30 d. laidoje šituo -"Iški i mintasis koncertas 
reikalu šitaip rašo: baigėsi. Salė rodosi plis nuo

- aplodismentų. Žmonės ploji-
’Tiniekino tautos himną.

Birželio 23 d. pasaulinėje 
parodoje Montrealy buvo 
stiprus lietuvių tarybinių

mais sveikina artistus, ar
tistai sustoję ploja publikai. 
Na. ir to Įkarščio metu ke
letas "vaiksnių” prisiųstu

.. los gautas nirm. Jurgio Bieliūno laiškas: ' Nors Venezue-
Kovotojų S-ga, Lietuvos Socialdemokratų Partija. Lietu- !aflcu nedaag lietuv.;ų. p^gas. ki ‘
vos Ūkininkų Partija. Laetu.os 1 k’.mnkų ^-ga, Lietuvos gabma daugiau lėšų sutelkti Tautos Fondui. Pirmai pi 
Valstiečių Liaudininkų S-ga. Mažosios Lietuvos Reasten- dol, kaip pirma • m auka«
cinis Sąjūdis ir Rytų Lietuve* Rezistencinis '*-«'^’or* 

organizadjų.

kiek
pro

ALTO SANTYKIAI SU VLIKU

ALTas suorganizuotas 1940 metais ir plačiai veikia

Iš aukščiau pasakj.no apibūdinimo aiškiai matome, 
kad YLIKo veikla apima visą laisvąjį pasaulį, kad VU- 

€• tie. kurie Kas yra Lietuvos laisvės kovų vadovas, planuotojas ir,
2 j Lietuva, tėvyne : vykdytojas. VLIKas susikūrė ir veikia nuo 1943 m. lapkri- Amerikoje-
mū>ų . u re pe. kurie Ka-į čio 25 d. Pirmąjį VLIKą sudarė politinės partijos, demo- . . .... znp;_z_
nh .;: r2'd?: pnn’!ne pa-! kratiniuose Lietuvos seimuose turėjusios savo atstovus,' ĄLTm rūpinosi lietuvių tremtinių reikalais (DP jsta- 

„X aTimm'ir' 0 “ip P81 kar0 roetu suorganizuotieji ir pogrindyje vei- -™aslr BALFasi.
kad I.ieiuva Sartanunglp“^ k°VOS ~ '*° d*VynioS OT^nizaci^

resniojo brolio' 

Ir- nusivylė

akvs“.

ta i * vien; Sąjungą: kurie 
spaude s konferencijoj davė 
liau-imu? i kuriuo* dabar
tiniai Lietuvos ponai tesu- 
ge'"^: atsakyti tik iš bolše- 
“ik/ kartiekų išmoktai? sa- 
kir: Nusivylė tik komu
nistiniai -argai, patyrę, kad 
Lig/ - laisvės balsas ir po 
tiek pr iespaudos metu dar

VLIKas nuolat seka tarptautinius Įvykius, juos ana
lizuoja ir atlieka reikalingus politinius žygius Lietuvos 
laisvės bylai ginti, jai palaikyti gy\ai ir Lietuvos vardui 
kelti. Tikslui pasiekti VLIKa* ruošia memorandumus ir 
raštus Jungtinėms Tautoms, svetimoms valstybėms, pa
laiko ryšius su užsienio diplomatai?, dalyvauja Lietuvos 
delegacijoje Pavergtųjų Europos Tautų Seime. Lietuvos 
Laisvės Komitete ir kitose politinėse organizacijose.

meno jėgų pasirodymas. A-’ berniokų (Laisvės pabrauk-1 y r)e to nusivylė
pie tai buvo žinoma iš anks-Lta. Kel. redj bando trauktis •munistinių pa
to, o JAV lietuvių kolonijo- "Lietuva, tėvyne mūsų". ’^^nu delegacija, kaip tai 
se jau kelias savaites buvo ,
kalbama, Taip ta prosp bū- v Ortertras ima grot, pol- 
eių pasirodvta tautinių lie- K J t: Palra-idJ plok.-.eiių 
tuvių. Būk tai reikia nuva- "i'Jz.ka per gars.akalbiu? sa- 
žinoti ten. bolševikinio turi- leJe
nio pasirodymams švilpti? "žmonės eina iš salės, 
tautiniams pasirodymams* juokiasi, žiūriu ir grupelė 
ploti, o gale sugiedoti "Lie- "giedorių" nusivylusi (įsis
iuva, tėvyne mūsų“. vės pabr. K. red.). liaujasi

"Taip ir padarė. Plojo i triukšmavusi".
daug. švilpti nebuvo kur. o To]iau R Mizara aiįki 
programai pasibaigus... uz- k a 
traukė "Lietuva, tėvyne mū-

patvirdna iš Lietuvos atei- 
narčio- žinios.

Da- žodis Vienvbei. Ji 
"Lietuva tėvyne mūsų“ dar 
vadina "mūsų himnu". Bet 
jeigu ji iš tikrųjų mano. kad 
tai yra ir vienybininkių him- 
na?.. tai kain ji gali smerkti 
tuos. kurie ji iškilmių gale 
oaga’h:ai giedojo, o teisinti 
tuo?, kurie ta giedojimą 
trukdė?

Geriau iau nežiopciokit,

ALTas organizuoja Vasario 16 minėjimus JAV kong
rese. ir ta proga senatoriai bei kongresmanai pasako kal
bas Lietuvos bylos naud

ALTas išrūpina per gubernatorius ir merus prokla
macijas. skelbiančias Vasario 16 d. Lietuvių Diena

ALTo delegacijos su memorandumais lankosi Wa- 
shingtone Lietuvos klausimais, žodžiu, atlieka gražų ir 
vertingą darbą.

ALTo veiklos apimtis yra Jungtinės Amerikos Val»»
VLIKas taip pat glaudžiai bendradarbiauja su ALTu tybės. gi YLIKo apimtis yra visas pasaulis, kur tik gyvena 

ir LB bei su kitomis panašiomis lietuvių organizacijomis lietuviai.
Įvairiuose kraštuose. Be to. YLIKo žmonės dalyvauja ei- i AT- , , . TJ,*.
Įėję tarptautinių organizacijų: Centro ir Rvtu Europos . Ą poetiniai JAV ribose, gi VUKo apla-
Krikščionių Demokratų S-goj. Žaliajame Internacionale- mai “ P®11?'"'31 L'epvos '^is'in.mo bylai ginti ir
Rytų ir Cer.t; o Europos Socialistų Sąjūdy ir kt. nepriklausomybei atstatyti-

J

VLIKas taip pat turi įvairiuose kraštuose savo at-1 VLIKo lr ALTo bendraHarbiavimd
stovybes ryšiams palaikyti' su tų kraštų vyriausybėmis, I "w> ' m- 'aus.io mėn- įtarimas. ALTa, it

i visuomeniškomis organizacijomis. ' astn? 16 P*"'OT <«>* VU-
i' Ko darbams paremti. Kadangi lėšos, gaunamos is ALTo,

Pavergta jai tautai Lietuvoje informuoti VLIKas turi

spauda bei

sų“. "Priešas" nesnaudė, vos "V. Kudirkos "Lietuva.
Yierybės moterėlė.?, nes tik

' prasižioju? jau iš tolo vra 
užgiedotas Lietuvos himną?, tėvyne mūsų“ kadaise buvo matomi plaktuku ir pjautuvu 
pasigirdo visais garsiakal- Lietuvos himnas. Giesmė— išiiraitę liežuvėliai!

radijo programas Romoje, Vatikane ir Madride Radijo 
išlaidos metams $5,000.00. Laisvajam pasauliui informuo
ti, kas dedasi pavergtoje Lietuvoje, VLIKas leidžia 
ELTos biuletenius anglų, arabų, ispanų, italų, vokiečių ir 
lietuvių kalbomis. Taip pat eilę kitų leidinių svetimomis 
kalbomis- Tų biuletenių ir leidinių išlaidos metams siekia 
apie 20,000.00 dot

sudaro tik arti pusės VLIKo biudžeto, todėl Tautos Fon
das yra priverstas organizuoti Tautos Fondo atstovybes 
bei Įgaliotinius reikalingomis lėšomis rūpintis, kad VLIKo 
veikla dar labiau būtų išplėsta. T. Fondas viešų rinkliavų 
nedaro, tik būrelius organizuoja, kurių nariai moka me
tams 10 dolerių išlaisvinimo akcijai. Jei tokių narių T.F. 
turėtų apie 3,000, tai visą išlaisvinimo akciją apmokėtų. 
Stenkimės kiekvieną lietuvį Įrašyti į T.F narius rėmėjus.

pasakj.no
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Poslapis trečkJ

Kas netingite, paskaitykite!
PIGIOS, ĮDOMIOS

vi .M S. GRIEŽE
J ' * »

(Tęsinys)

Aplankius žydus, aplenk- j Ir paviljone-palapinėje, ir 
ti etiopus būtų mirtinas nu- toje šv. Jurgio bažnyčioje 
sižengr/rtaš. Juk jų karalių karšta ir tvapku kaip praga- 
karalhis — negus negust — re. Nė viename lankytų pa
savo kilmę kildina iš žydų viljonų tokio šuto nepaty- 
karaliaus Saliamono gimi-, riau. kaip pas etiopus. 
n®s- Valstybė su permainomis

Anais senais biblijiniais savo istoriją skaičiuoja tūks- 
laikais, kai žydų žemėje ka- tančiaismetų (Pradžią skai- 
raliavo išmintingasis Salia-, to apie 1200 metų prieš Kris-
monas, Etijopijoje karalia-i tų), o pasigirti taip ir neturi ________________
VO Ugninga ir išmintinga ka- kuo, jei neskaityti karalių i £emžs drebėjimo padariniai Caracase, Venezue loję. čia matome sugriuvus; 12 aukštų gvvena- 
rahene Saba. Jos žeme buvo sostų ir visos eiles įvairiu! „ . . . . ....... .......
plati ir naši. Rytinius jos religinių eksponatų, švieti: "’,!1.nam’'^“K"ma J-™ “'*” ' «"""*• » *"'»• !''k“ >■*» put
valdos krantus skalavo Rau-, mo, socialiniais ir ekonomi- **“ *•*•*■“ Turkuos, k» u.p put z«v„ d.,u-l., žmoni,.
donoji jūra; per jos žemę niais reikalais, atrodo, ža- 
bangavo Nilo vandenys; per( vingosios Sabos ir išmintin- 
jos valdas driekėsi prekybi-: gojo Saliamono palikuonys j 
niai keliai iš šiaurės į pietus, Į nė kiek nesisieloja.. Ir ne; 
iš rytų j vakarus. Su prekė-; dyvai: juk tik po pirmojo 
mis kartu keliavo ir visokios! pasaulinio karo. 1924 m. ji,
žinios iš plataus pasaulio. 
Nugirdus apie karaliaus Sa
liamono nepaprastą išmintį, 
pati karalienė norėjo persi
tikrinti. Tad. pasiėmusi gau
sų būrį palydų ir dar gau
sesnį krūvį brangių dovanų, 
kaip ir pridera žavingai ka
ralienei, iškeliavo viešna
gėm

Kiek ji svajingų mėnesie
nų praleido Nilo bangų liū
liuojama savo ilgoje kelio
nėje, istorija nemini. Gal tai 
ir nesvarbu. Bet pas karalių 
Saliamoną, tą išmintingąjį 
žydų valdovą, užsibuvo, už- 
sisvečiavo net ištisus 5 mė
nesius.

Žinia, abu jauni, žavūs ir 
išmintingi, tai kalbom ir 
džiaugsmui ir galo nebuvo. 
Taip besidžiaugiant žavin
goji karalienė Saba nė nepa
juto, kaip paširdyje ėmė 
plazdenti nauja gyvybė.

Grižusi namo iš ilgos ' 
viešnagės, iš žydų žemės 
valdovo išmintingojo Salia
mono. karalienė Saba pra
dėjo naują etiopų karalių gi
minę

panaikino vergiją.
Kol nemačiau, buvau daug

geresnės nuomonės apie 
juos. o pamatęs apsivyliau. 
Net ir rodomas atgabentas 
gyvas liūtas kritusios nuotai
kos nepataisė. Atrodo, kad

VYSKUPAS PAĖMĖ 

LIETUVIŲ KAPŲ IŽDĄ
i

Šiuo metu Chicagoje lie
tuvių šv. Kazimiero kapinių' 
reikalas yra svarbiausia lie
tuvių pasikalbėjimų ir susi
rūpinimo tema.

Tos kapinės įsteigtos lie-!
ir tas žvėrių karalius toje, tuviu šio amžiaus pačioj pra- 
"impenjoje“ jaučiasi lyg, džioj. Jas tvarkė lietuvių pa- 
paniekintas plačiai išbujoju- rapijų patikėtinių rinktoji 
šio skurdo ir apatijos. Vals-i taryba, drauge su parapijų 
tybė, žemės plotu daugiau! klebonais ir pasauliečiais.

knygos
LABAI ĮDOMŪS 

ATSIMINIMAI

Ar ši istorįia yra visu šim
tu procentų tikra, aš galvos 
neguldau, bet etiopai ją mie
lai pasakoja ir net ja di
džiuojasi.

Tai matot, mieli skaityto
jai, kodėl aš iš žydų žemės 
pasukau tiesiai į etiopų pa
stogę.

Jų paviljonas — su
glausto varpo, arba apvožtos 
taurės pavidalo aukšto aukš
ta raudona palapinė. Kata
loge pažymėta, kad tai pa
vaizduota senovės dvasiškio 
iš Aksumo miesto apeiginis 
lietsargis-baldachimas. Koks 
tas dvasiškis buvo — mono- 
fizitas ar koptas — kataloge 
nepaminėto. Palapinės-liet- 
sargio pačiame centre vidu
je keturkampis, stambių ply
tų apie 2 pėdų aukščio mū
ras žemom jūrelėm, virš ku
rių angliškas užrašas: Wach 
your head! Užmetus pirmą 
akį į tą mū^ą, tuoj šovė gal
von : duonkepis pečius būtų 
peraukštos, tai gal plytom 
deginti ijros.nis ar koks kre
matoriumas? Pasirodo, tai 
būta šv. Jurgio bažnyčios 
replikos (modelio) iš kažin 
kurio ten etiopiško miesto.

Visame paviljone vyrau
ja karališki ir religiniai eks
ponatai : karaliaus soetos. 
paveikslai, kryžiai, religinių

negu trys Prancūzijos, su a 
pie 18 milionu gyventojų, o 
turi tik tris ar keturias vidu
rines mokyklas ir jokios 
aukštosios.

Etiopija dar vadina ir A- 
bisinija. Jos paviljonas nr. 
C 466 Ile Notre Dame salo
je.

Prislėgtas sugedusios nuo
taikos. praeinu net kelis pa
status nesustodamas ir atsi- 

i duriu prie Kubos paviljono. 
Išorė gana įspūdinga ir mo
derni. Visa eilė kubų ir kito
kių geometrinių stačiakam
pių, trikampių kyla laiptais 
aukštyn, lyg Araono sapne. 
Pakylu ir aš tais laiptais ir 
atsitrenkiu į ... Fidel Castro

Čia buvo puoselėjamos lietu
viškos laidojimo tradicijos. 
Ten pristatyta daug pamink
lu su lietuviškais parašais. 
Viso labo iki šiol ten palai
dota per 30,000 lietuvių.

Kapinės gerai vertėsi, tu
rėjo daugiau pajamų, negu 
išlaidu, todėl ir lietuviškiem 
reikalam yra paaukojusios 
per $60.000.

Kapinės vis plėtėsi, pri
pirkta daug naujos žemės. 
Jų vertė gal jau siekia mili 
oninės sumos.

Tas, matyti, paskatino ar
kivyskupiją įsikišti į kapi
nių tvarkymą ir visų pirma

susivėlusią barzdą. Žvelgiu! pakeisti laidojimo tvarką, 
dešinėn, žvelgiu kairėn — Dabar karstas padedamas
tie patys vaizdai. Nuotrau
kos, nuotraukos ir dar kelis 
kartus nuotraukos, iš atvir
laiškio padidintos iki žmo
gaus ūgio. Tad visų visi 
bruožai išskydę ir atrodo 
lyg vaiduokliai.

Pradžioje parodyta, kaip 
buvo "anais laikais“, ir kad 
niekam nekiltų abejonės, 
kaip tada buvo negerai, čia 
pat nutraukti keli lavonai. 
O dabar yra "gerai“, rodo 
kumščius iškėlę, plačiais 
šypsniais pražydę, ir būrys 
jaunuolių džiaugiasi Fidelio 
Castro atneštu gerbūviu, čia 
pat ir filmas rodo dabartinį 
Kubos gyventojų džiaugs
mą.

Kaip ir dera ištikimiesiem 
dogmatikams, nepamirštas 
ir komunizmo apaštalas Le
ninas. Čia jo ir raštų tomas 
ispanų ir anglu kalbomis ir 
didelis paveikslas.

Tai pats skurdžiausias sa
vo turiniu paviljonas, koki 
tik teko matyti.

Prie išėjimo stovi unifor
muoto pilku švarkeliu jauna 
graži blondinukė. Greičiau
sia kanadietė samdinė. Ė- 
miau išeidamas ir neišken
čiau neprataręs: Tokio 
šlamšto jokiam kitam pavil-

koplyčioj. ten atliekamos ap
eigos, bet kaip velionis pa- 
laidojams. tai temato tik ka
pų duobkasiai. Lietuviams 
tokia tvarka neįprasta, ir 
juose ji kelia pasipiktinimą.

Pagaliau i arkivyskupijos 
bendrą kasą buvo paimtos ir 
kapinių lėšos.

Štai ką apie tai rašo liepos 
6 d. laidoje katalikiškas 
laikraštis Tėviškės Žiburiai, 
leidžiamas Toronte:

"Lietuviai yra susirūpinę 
lietuviškomis šv. Kazimiero 
kapinėmis, kurios vis labiau 
išslysta iš lietuvių rankų. 
Šios kapinės, priglaudusios 
tūkstančius mūsų tautiečių, 
anksčiau yra buvusios lietu
viškų parapijų nuosavybė 
su savo atskirais įstatymais, 
iždu. Neseniai j kapinių ad
ministravimą įsikišo vysku
pija, kuri pakeitė laidojimo

koptų apeigų nuotraukos ir jone neteko matyti! 
kitkas, , Nusišypsojo mergaitė kiek

Negrą riaušininku padegta vakarinė Detroito dalis, 
kar sudegė ištisi namu kvartalai, kai 8,000 tautinės 
gvardijos karią ir policijos kovojo su pasalūnais šaudy
tojais. Kaip žinoma čia daug žmonių žuvo ir sužeista.

Derliaus vainikas, J. Mi-
kuckio eilėraščių rinkinys, 
359 psl-, kaina $2.50.

Grožvylės meilė, P- Orin
taitės apsakymai, 165 psl.. 
kaina $1.50.

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

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

Per giedrą į audrą., Myko
lo Vaitkaus 1909-1918 m. 
atsiminimų IV tomas. 272 
psl., kaina kietais viršeliais 
$3.75, minkštais — $2.50.

Inicialai po tiltu, A- Tūlio
novelės, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50, minkš
tais — $1.90.

Ką dovanoti?

tvarką, padarė kitų adminis- Į 
tracinių pakeitimų, o kas !

• svarbiausia — kapinių pini
gus paėmė i bendrą vysku
pijos fondą. Tie potvarkiai.. 
kuriais norima primesti va
lią iš "viršaus“ tikriesiems! 
kapinių šeimininkams, šian-į 
dien yra tapę kasdieninių 
pasikalbėjimų tema. Ypatin
gai kalba tie. kurie kapinėse! 
turi savo artimųjų kapus ir! 
patys jau yra vieta pasirūpi-! 
nę šalia jų. Dėl lietuviškųjų 
teisių gynimo kapinių admi
nistravime susirūpino Lietu
vių Bendruomenė, šis klau
simas iškilo LB Čikagos a- Gregorv Charlston is Arcadia. 
pygardos atstovų suvažiavi- Cal., rodo aukso medalį, kurį jis 
me šį pavasarį. Reikalui tir- gavo Winnipege už 400 metru

nuraudusi ir palydėdama 
spindinčiomis melsvomis a- 
kutėmis, pratarė: Thank 
yon.

Kubos paviljonas Ile Notre 
Dame saloje nr. C 447.

(Bus daugiau).

Atsiminimus visuomet į- 
domu skaityti, todėl siūlomą 
įsigyti šias mūsų žinomų 
žmonių gyvai parašytas at-, 
siminimų knygas:

PASKUTINIS POSĖDIS,
Juozo Audėno atsiminimai,1 
227 psl., kaina........... $4.00

ATSIMINIMAI IŠ BAL
FO VEIKLOS, prel. J. B* 
Končius, 404 psl., daug 
iliustracijų, kaina .... $5.00.

DU MEDINIAI IR TRYS 
GELEŽINIAI KRYŽIAU 
Antano Šukio atsiminimai iŠ 
Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų, 376 psl. kaina . .$3.0(7

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to-: 
mas. 272 psl., kaina kietais,
viršeliais ................... $3.75,
minkštais viršeliais .. $2.50^

LIETUVA BUDO, Stepo- 
no Kairio, 416 psl, kai
na .............................. $2.00

Jeigu yra reikalas ameri
kiečiui padovaroti knygą 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas:

TAU, LIETUVA, Stepo-> 
no Kairio, 480 psl., kai-* 
na ....••••............ $^..00*

f
DIENOJANT, Kipro Bie- 

linio, 464 psl., kaina....$2.00š

PENKTIEJI METAI, Kip-‘
ro Bielinio, 592 puslapiai,' 
kaina ....................... $2.00

ATSIMINIMAI IR MIN- 
a TYS. Kazio Griniaus, I to-

.$2.
Awakening Lithuania,

i ttudy on the rise of modern mas 399 psl., kajna .. 
j Lithuanian nationalism by;
Jack J. Stukas, 186 psl., kai ! ATSIMINIMAI IR MIN- 

na $5.00. TYS, dr. Kazio Griniaus,
"Lithuania land of he- » tomas 336 PsL kaina $5’

distancijos laisvu stiliumi nu- 
plaukimą pasaulinio rekordo lai-

roes,“ parašė L 
kaina $4.75.

Valiukas.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania, dr. J- B. 
Končius, iliustruota, 211 
psl., kaina kietais viršeliais 
$.4.00, minkštais $3.00.

POPULAR LĮTHUANI- 
AN RECIPES. parašė Juzė 
Daužva**dienė, kaina $2.

3=

NAUJOS AKĖČIOS

VYSKUPO P. BŪČIO 
ATSIMINIMAI, I tomas, 
320 psl., kaina $3.50. IT to
mas 282 psl.. kaina $3.50. j

SIAUBINGOS DIENOS,x 
1944-1950 metų atsimini-» 
mai. parašė Juozas Kapa-, 
činskas, 273 pusi. kaina $3..

GYVENIMO VINGIAIS,’ 

dr. P. Kahraitytės-Karvelie- 
nes, 360 psl., kaina . .$3.50/

VIENIŠO ŽMOGAUS ’ 

GYVENIMAS (apie Dėdę 
Šerną), Antano Rūko, 206, 
psl., kaina ......................$2..

KĄ LAUMĖS LĖMĖ* 
(apie Salomėją Neri), Pet-

Išėjo naujas humoro, sa
tyros, sarkazmo ir ironijos 
žurnalo Akėčių numeris.
Kaina 50 centų. Gaunamas ronėlėt Orintaitės, 234 psl., 
ir Keleivy. kaina .....................................$3..

SIAURUOJU TAKELIU, 
K. B. Kriaučiūno. 178 psl., r 
kaina .............................. $2.'

ATSIMINIMAI APIE
Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGIJOS 
IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyta 
bolševikinio teroro sistema.

ti buvo išrinktas A. Regis, 
kuris sudarė specialu komi- 
tetąt Amerikos Lietuvių ku 
Bendruomenės Čikagos A- 
pygardos Komitetas Lietu
vių Teisėms Apsaugoti šv.
Kazimiero Kapinėse.

"Ne tik lietuviai turi var
go su savo kapinėmis. Nese
niai prie lietuvių šv. Jurgio 
parapijos buvo dalinami la
peliai lenkų ir anglų kalbo
mis, kurtuose reiškiamas ne
pasitenkinimas Čikagos ar
kivyskupu, prieš kelias sa
vaites papuoštu kardinolo 
titulu. La purios buvo para
šyta. jog ark i v. J. P. Cody iš 
lenkų kapinių paėmęs dau
giau kaip 12 mil. dolerių ir' kim Vng-Young, 4 m. amž., 
liepęs sudeginti lenkiškas į ^di tarp filosofijos skyriaus vergų stovyklos, kuriose
maldaknyges kapinių koply- dudentu Hanyang universitete kentėjo ir žuvo mūsų
čioje. Kiek šioje žinioje yra Seoule, Pietą Korėjoje, kur jis broliai,^ seser s, giminės ir
tiesos, sunku pasakyti, ta- taip pat studijuoja chemiją, fi- draugai. Knygos kaina —
čiau pinigu perkėlimas i zik^ ir matematiką. <3 centai,
bendrą vyskupijos iždą, at- Jaunuolis moka anglą kalbą ir
rodo, yra tikras dalykas.“ k jau šiek tiek vokiškai

JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė-. 
i lės Liūdžiuvisnės, 88 psl., 
kaina .............................. $1. ♦

PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboros Armonie- 
nės, 253 psl., kaina .... $3.'

NEPRIKLAUSOMĄ LIE-? 

TUVĄ ATSTATANT, Ra- , 
polo Skipičio, 440 puslapių,., 
kaina ............................... $5.

ŽVILGSNIS J PRAEITI, 
K- Žuko, 476 psl., kai
na ................................... $5 ,

Tas knygas gaiite gauti 
Keleivio administracijoje' ‘
(636 Broadway, So. Boston, " 
Mass. 02127).
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

KOKIA DABAR KLAIPĖDA

Klaipėda — miestas be humanitarų... Taip apie Klai-' 
pėdą š. m. balandžio mėnesi rašė vienas Vilniuje leidžia
mo žurnalo švyturio bendradarbis.

Sako. dailininkai. kompozitoriai. rašytojai Klaipėdą
myli tik vasarą. Rudenį, jfe'mą ir pavasari Klaipėdoj, esą.
sutiksi tik jūrininkus, ir.žrmerius. technikus, darbininkus...
(Galėjo dar pridėti, kad jų dauguma rusai i. žodžiu. —
Klaipėdos veidas perdėm materialistiškas.■v

Autorius primena, kad kadaise Klaipėdoje buvo net 
keturios auk'tosios mokyklos: du pedagoginiai institutai 
(lietuvių ir vokiečių b prekybos institutas ir net konserva
torija. Dabar žmonių kiekiu Klaipėda išaugusi trigubai 
(131.000). o tokiame mieste nėra jokios aukštosios mo
kyklos. Todėl "kartu su vasaros saule išblėsta humanitari
nė dvasia, ir su vėjais iš jūros ateina kalbos apie žuvį.' 
planą, namų valdybas"...

Siūlo steigti Klaipėdoje bent vieną aukštąją mokyklą. 
Būtent, užsienių kalbų insųtutą, kuris rengtų anglų, vo
kiečių. prancūzų, ispanų kalb specialistu?: mokytojus, 
vertėjus, korspondentu* i: kt. Tokiu specialistų kasdien 
daugiau reikia, o jų yra permažai. Vilniaus universitete 
ir pedagoginiam institute tokių specialistų rengimas ne
specializuotas ir nepakankamo, s apimties. Jie nespėja pri
rengti net mokytojų vidurinėms mokykloms.

Tokių institutų Sov. S-eojeyra. bet... Minske. Kijeve. 
Jerevanėj. Tblisyje. Alma Atoj. Taškente. — atstu nuo 
"lango i Vakarus". Sumanymas tok: institutą steigti Klai
pėdoje iškeltas privataus*asmens. Jis ir paskelbtas, atrodo, 
lyg bandomasis balionas: sušuko ir laukia. —koks aidas 
tuo reikalu atsilieps iš Maskvos...

(ELTA)

VLIKO PAREIŠKIMAS

dėl Amerikos lietu^DjgLJĖportininkų grupės išvykos 
okupčtoton Lietuvon

3c\'?t_ Sąjungai šiėfe-įjėk. 
p-Tvėru. gelef ę uždaįgą. 
prasidėjo laisvųjų lietuvių 
privatu? asmeninis bendra
vimas su save artimąįaąis 
okupuotoje Lietuvoje. ri?or. 
Sąjunga, išnaudodama vi-_ 
sas priemones ir proga .--'P tę. 
tuvos valstybės tęstinumui’ 
sunaikinti ir Lietuvos anek
sijos tarptautiniam pripaži
nimui išgauti, siekia, kad ir 
laisvojo lietuvio bendravi
mas su savo pavergtu bro
liu vestų nors i faktini susi
gyvenimą su dabartine Lie
tuvos padėtimi ir tuo būdu 
netiesioginiai talkintų tom? 
okupanto pastangoms.

1966 m. sausio 22 ir 23 d. 
Clevelande sušaukta veiks
nių konferencija, atkreipusi 
rimtą dėmesy i tas okupar.t 
užmačias, bet pripažindama 
ryšio su tautos kamienu ne
paprastą reikšmę, tarė ir pa
reiškė :

— Taurinė drausmė rei
kalauja. kad tol. kol Sov. 
Rusija laikys Lietuvą oku
puotą ir paverstą Sov. Są
jungos dalimi, laisvieji lie
tuviai ribotus privačiu bend
ravimu.

\ įsas Lietuv - gyvenimą- 
yra susovietir.tas i: m.-i - 
mas iš Mas vos. Vis ^oku
puotoje Lietuv ’e i-reigt - 
organizacijos yra tik Mask
vos Įstaigų bei organizacijų 
padaliniai. Taigi bendravi
mas su i'i.-tu: uotom Li -ttiv'- 
je esančiomis institu ij 
bei organizaci;. mis m-m. 
bendravimas su pavergta 
tauta, o taiKir.inxa' "ma- 
kupantui griauti Lietuv, - 
valstybės tęstinumą bei silp
ninti mūsų laisvė? ktv- 
ryžtą.

Numatoma Am.eril-: ? lie- 
tuvių krepšininkų iši tka Į 
Lietuvą it: u: uučio— ugsėb. 
mėnesi išeina iš : ivatac? 
bendravimo ir pereina i san
tykiavimą su arr.e-

1 rišvyką organizuoja ne 
privačių asmenų grupė, kaip 
neteisingai teigia organiza
toriai. o American Lithua- 
nian Šuorus and Cultural 
€omm'"ee. Ine., taigi lais
vųjų ių organizacija, 
specialiai šiam reikalui Įkur
ta ir ret inkorporuota:

2i :?vykos dalyviai būsią 
Lietuvos Krepšinio Federa
cija s svečiai. — neteisingai 
teigia organizatoriai: sava
rankiškos Lietuvos Krepši
nio Federacijos okupuotoje 
Lietuvoje nėra. o yra tik 
va :. LTSR krepšinio fede
racija. atitinkamos Sov. Są
jungos organizacijos padaii- 
rys. taigi jie bus Sov. Sąjun
gos organizacijos svečiai:

31 išvykos organizatoriai 
-avo privačiame ir slaptame 
rašte nedviprasmiškai tei-j 
gia. kad

a i paskutiniais dvejai?
. - * • • - - . - imetais - vietinės įstaigos 

(S viets) reiškiančios norą- 
Va?:aru—r gyvt-r.au- 

čius lietuvius aplankvti' I

r t rm.a.u? Kvietimas vra 
gautas :? "Lietuvos Krepši- 
r.ie Federacijos", taigi iš so
vietine- sporto organizaci
jos padalinio, ir

c' Sov. Sąjungos amba 
sa la Washingtone pažadė
jusi išduoti vizas tokiai ke
lionei.

v y:\ausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, kreip-: 
amas lietuvių visuomenės 

lėmęs: i čia išdėstytus fak
tu?. rareiškia. kad šios rū 
sies išvykų negalima laikyti 
privačiu laisvo lietuvio 
bendravimu su savo paverg
tu broliu. Tai yra ryškus 
laisvu lietuvių organizacijos 
santykiavimas su okupaci
nėmis institucijomis bei or
ganizacijomis. sudarąs ne
sklandumų Lietuvos laisvės 
kovoje.

Vyriausias Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas

i
*

Vėliau paaiškėjo, kad moterėles neduoti bažnyčios pa- 
kurstę kažkokie jauni vyrukai, atvažiavę dviračiais

Nežinau po kelių dienų jis buvo laimėjęs, kad laiki
nai paleido porą žydų gydytojų, nes Melngailis įrodė ga- 

! limos epidemijos pavojų. Tačiau žydus teisininkus ir ki-Į 
Į tus bei kelis tikrus ar tariamus lietuvius komunistus vo- 
! kiečiai sušaudė Šiaulių kalėjimo kieme. Žydams liepė išsi-, .-U(. 
rengti, padėti viršutinius ir geresnius baltinius ir sušaudė.' kaj ‘ 
Paskui dar išlupo auksinius dantis, prieš tai Reicho naudai 
konfiskavę žiedus, laikrodžius. Juos visus nuvežę palaidoti 
Į žydų kapines. Užkasė naujai suimti žydai, kuriuos su
šaudė prie naujai iškastų duobių; juos šiek tiek žemėmis 
užpylę patys vokiečių kariai.

Tą vakarą, atsitiktinai mane sutikęs prie mokytojų 
seminarijos parke, visa tai pasakojo Borisas, susijaudinęs, 
ir pasipiktinęs.. Užėjome vėl pas ji, nes tuo metu mano 
kambarys buvo be langų, dui-ų, ir visas turtas — kuo išbė
gau apsivilkęs.

Laikinai buvau prisiglaudęs pas Bugailiškius. nors 
jau po savaitės galėjau nusikraustyti į savo giminaičio iš
vežtųjų uošvių butuką saugoti jų likusių baldų ir šiokio 
tokio turto, kol duktė susiras buto baldus pasiimti.

Su Borisu klausėmės užsienio žinių, jis pasakojo vi
sokias naujienas. Piktinosi, kad mūsų Laikinosios vyriau
sybės nariai dar negauna leidimo išvažiuoti j Kauną, nes 
vokiečiams toji Laikinoji sumaišė reikalus. Toliau keikė

ĮDOMIOS knygos

Romanai
Pranas Naujokaitis, ŽY

DINČIOS DiENOS. premi- 
romanas, 230 psl.,

a $3.50.
Jeronimas Ignatonis, LŪ

ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00
Andrius Valuckas, NE- ■

MUNO SŪNŪS, romanas iš 
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280’
psk, kaina $3.00..

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS. JI tomas, 
428 p?l , kaina ijSŽU.

Saliy Salminen, KATRY- 
NA, i omanas, laimėjęs Šve
dijos literatūros premiją, 
291 psi., kaina $5.00.

Petr. Tarutis, VILNIAUS
RŪBAS. 495 psk, kaina 
minkštais viršeliais $3.15.Apie 200 arabų pabėgėlių grižta per Jordano upės 

tiltą namo i Izraelio okupuotą sritį Jordane. Tai pir
moji grižtančiųjų grupė.

Tautinės gvardijos karys Fred Linden rodo savo šal
mą ir jo pamušalą, riaušininkų peršautus Detroite.

Jurgis Gliaudą, DELFINO
premijuotas ro

manu?, 234 psl.. kaina $2.50
Albinas Baranauskas, 

KARKLUPĖNUOSE, pre- 
mijuotaa romanas, 224 psl., 
kan.a 52.ou.

Kazvs Almenas, UPĖ ) 
RY i US, UPE Į ŠIAURĘ,
romanas 1 dalis, 325 psl., 11

kelis bailius, kurie vokiečiams pranešė apie Vojentorgo j KENKLE 
sandėlį ir kitus sandėlius, nes vokiečiai juos perėmė karo 
grobiu. Tą pati vakarą išbarė, kam aš eilėje stovėjau ir 
nusipirkau batus. Jis man parūpino leidimą sandėlyje 
drabužiams ir 2 porom batų. Jo nuomone, tas karo grobis 
yra Lietuvos turtas ir kiek galima tegu patenka į lietuvių 
lankas. Pasirodo, kad tokių leidimų su lauko komendan
tūros antspaudais jis turi kelis šimtus.

Taip sekančią dieną apsipirkęs toje krautuvėje, pa
gal jo Įsakymą. Vilniaus gatvėje pirktus batus atidaviau aaii^ ^»2 p?L kiekvienos di 

lies kaina $3-00.
Alė Rūta. KELIAS I 

KAIRĘ premijuotas roma
nas is JAV senosios kartos 
lietuvių gyveninio, 24a psl., 
kaina $>3.00-

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,

neturtingos senutės sūnui.
Tuo metu jau davė duonos korteles, kurių išdavimą 

žymėjo ant paso ar kito asmens dokumento. Susidarė ei
lės. Kortelę gavau be eilės, nes tuo metu buvau nepamai
nomas tarnautojas, paskirtas saugoti tikrai valstybinio 
turto ir rietis su vokiečiais. Tai užėjus Bakevičienė ir iš
rašė jas be eilės.

Atsiradus su pirmaisiais daliniais Frau von Hoff- 
mann. atrodo, gimusi Latvijoje, mane perėmė Į savo globa romanas iš lietuvių emigran- 

sl.. kai-! aprūpinti, išskyrus konjaką, kuris priklausė jai su Meln- 
gailiu: jį supildavo vienam komendanto palydovui ir fak- j na £2.50 
tiniam gestapininkui. Po keletos savaičių von Hoffmann; Vytautas Volertas, UPE 
išvažiavo Į Latviją, o Šiaulai atiteko civilinei valdžiai. Su- i TEKA VINGIAIS, romanas 
mažėjo ir B. Melngailio reikšmė bei seni pažįstami.

SUŠAUDYTI ŽEMAITĘ

Atrinktinis žydų šaudymas vyko nuolatos. Jų sąrašą 
buvo atsivežęs tas geštapininkas. Atrodo, kartais sudaly
tai

gyvenimo,

332 psh, kaina $3.50.
Vacys Kavaliūnas. K AL*

NŲ GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 2oJ psl.. kaina 
$2.50.

Aloyzas Baronas, TRE
ČIOJI MOTERIS, pi emijuo-

196 puslapiai,iš Šiaulių miesto telefono knygoj Apie tai pasakojo Į romanas Is 
i Bugailiskis ir Melngailis. Pats Bugailiškis labai iii- kaina $2 50 

; pestingai žymėjosi sunaikintus žydus namų savininkus ’
Į Tai atliko visu savo kruopštumu, kad turėtų jų sąrašus 
' ateičiai. Neveltui jis buvo Šiaulių apygardos teismo civili
i nio skyriaus teisėjas. Taip pat jis rašė platų dienorašti, j n laida. 160 psl. kaina $2.00
Bet jame. kaip man pasakojo, slaptų susirinkimų neirašy- Jy G|iaud S1KSNO.

____ damas, nes jau bolševikinis metas jam parodęs, kaip rei-
Puerto Rico gubernatorius Luis Ligoninės lankytojas William ^ia būti atsargiam. Jis papasakojo visą eilę smulkmenų ir __ _
Munoz Marin. per paskutinius Dale Archerd. 55 m., slepia sa-'Kaip enkavedistai rinko bei klasifikavo nuotraukas, t. y. ^migrantu ^vvenimo, 
balsavimus rėmęs partiją, kuri vo veidą, kai yra Los Angeles: grupines bei visai atsitiktines. Jis Įspėjo man nepasitikėti i jsl., kaina $2.50. 
nori palaikyti su JAV dabarti- suimamas už insulino injekcijo-
nius bendruomeninius .ryšius, mis nužudymą 15 metu savo gi- valstybėmis Rusiją ir tt. 
šios pažiūros šalininkai gavo minaiėio ir d\iejq iš jo septynių,
60.5 nuošimčiu baisu. turėtu žmonu. , , , .. .. ... , , .nes jis daug lakstė, važinėjo, v ieną vakarą papasakojo

man

fantastu B. Melngailiu, kuris jau seniai skaldė atskirom! 
ybėmis Rusiją ir tt.
Su Melngailiu susitikdavau jau daugiau atsitiktinai.

Kazys Plačenis, PULKIM 
ANT KELIŲ,... romanas iš 
kun. Strazdelio gyvenimo.

SPARMŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių
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Lietuvos žydų gelbėjimas 
ir sovietiniai nutylėjimai

P. RAGENAS

(Tęsinys)

kad teko susiremti su geštapininku, nes tas turėjo nemažą 
lietuvių sąrašą. Ten buvo Įrašyta suimti Ona Bugailiškie- 
r.ė. Stanislava Venslauskienė, Ona Lukauskaitė-Poškienė. 
Sofija Jasaitienė ir eilė kitų. Sąraše buvę numatyta "su
imti ir sušaudyti Žemaitę", kurios ant lazdos portretas 
buvęs rastas kažkokiame vokiečių užimtame klube (jo 
vardo dabar nebeatsimenu), palikęs nuo gegužės de
monstracijų ir su kažkokiu dar sąrašu.

Ši klaida ir buvo lemtinga Įtikinti geštapininkui. kad 
Žemaitė visai nekomunistė ir pati tikrai nedalyvavo de
monstracijose. nes mirusi 1921 metais, ir jam Įtikinti 
Melngailis nubėgo Į valstybinę biblioteką ir iš ten atsine-

Laimėjęs šiek tiek karo lauko ko: endantūroje. B. Žemaitės raštus su tuo pačiu portretu. Laimėjęs mūši 
Melngailis vokiečiu ev. liuteronų karo kapelioną nuvežė, ^ėl Žemaitės, pradėjęs ir kitus.
nakvoti pas Bugailiški. katalikų kapelio: ą vėl Į kažkurią! Lengviausia buvę apginti St. Venslauskienę. Toljau
šeimą, nes pas kunigus tada nebuvo vie:->s.

Bet jau sekmadienį jie laikė mišias : ilnai prisikimšu-
apgynęs ir ilgametę Šiaulių bibliotekos vedėją Oną Bu- 
gailiškienę. kad ji turtinga ir dar vysk. M. Valančiaus gi-

ū- siose bažnyčiose, žymiai neįprastu metu nes Šv. Petro ir minaitė. Koks giminystės laipsnis buvo su vysk- M- a~ 
' lančiumi, šiandien nebeprisimenu. Bet Melngailis tai vik
riai išnaudojo. O. Lukauskaitės eilėraščio vertimas buvęs 
netikslus, nes kažkoks žodis buvęs verstas latviška, bet 
ne lietuviška reikšme (originalai ir vertimai geštapininko 
buvę sudėti drauge I. Sunkiausia buvusi ginti S. Jasaitienė. 
Jai prijungti buvę kaltinimai ir iš 1919 metų, kada ji bu
vusi partizanė ir kovojusi prieš bermontininkus. Ji. rodosi, 
vokiečių buvo imta tardyti, nors jai ginti tada buvo pa
naudoti visi Įtakingieji šiauliškiai, tiek kunigai, tiek ir pa
sauliečiai.

(Bus daugiau)

Povilo bažnyčioje buvo ev. liuteronų pa: aldos fronto ka
riams veik visą dieną, o tik protarpiai? galėjo naudotis 
katalikų fronto kariai ir lietuviai.

Žinoma, tokios pamaldos bei tvari-.;, sudrumstė ma
žiau žinančius katalikus ir sukėlė neparitenkinimo. Bet 
tuo metu šv. Sakramentas buvo išnešta? Į zakristiją ir te
grąžinamas katalikų pamaldų metu, no: - moterėlės buvo 
susitarusios liuteronų neleisti Į bažnyčią aikydamos juos 
net tokiais bedieviais, kaip ir komunistus, kurie dar neat
ėmė bažnyčios. Ir kunigams, ir kitiems i ;vo daug vargo, 
kol jas nuramino, o tas pats Melngailis gavo net akmeniu.1

i Juozas Kralikauskas, TIT
NAGO UGNIS, premijuotas 
romanas, 205 pusi., kaina 
>2.50.

Aloyzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kal
ia $ 1,50.

Aloyza* Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
<aina $3.00.

Vytautas Alantas: TARP
DVIEJŲ GYVENIMŲ. 462
pusi., kaina $4.50.

Juozas Švaistas: ŽIOB
RIAI PLAUKIA, romanas
iš knygnešio kun. M. Sida
ravičiaus gyvenimo, 233 psl., 
kaina $2.50.

Juozas Švaistas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o ta s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo. 394 pusi kaina 
$4.00

Pranas Naujokaitis: U-
PEL1AI NEGRįŽ TA | 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

premijuotas romanas, 246
psl.. kaina $3.
Tos knygos gaunamos ir

Keleivio administracijoj.
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Pasikalbėjimas 
Maikio so Tęva

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

kūtvėllŲ grupės 
Mirk Jagger šypsosi kalbėda
mas su reporteriais Londone, 
kai buvo atleistas ten nuo ka 
įėjimo bausmės už narkotikų 
vartojimą.

Balfo metai
Dauguma įstaigų, prekybininkų ir privačių asmenų 

savo metų pajamas ar nuostolį suranda sausio 1 d. Balfas 
savo apyskaitas subalansuoja liepos 1 d. Taigi tik po lie
pos 1 d. galima tiksliai pasakyti, kokie buvo Balfo metai.

' Esant reikalui, apyskaitas duodame ir už kalendorinius 
Į metus. Dar nėra tokio buhalterio, kuris sugebėtų sausą 

statistiką įdomiai surašyti. Tačiau, kad Balfo veikėjai ir 
rėmėjai turėtų darbo vaizdą, surašysiu Balfo 1966-1967 
metų apyskaitas, nes jos nesausos, už jų slepiasi ir vargo, 
ir džiaugsmo ašaros.

Balfo apyvarta ne mažėja, o didėja

Visi, kurie pranašavo Balfui greitą galą, apsiriko.
______ Balfo pajamos ir išlaidos nuolat auga. Pav. 1965 m. Bal-

dainininkas' ^as tur®j° 90.763 dol. pajamų, 1966 m. jau 107,029 dol.. o 
1 šiais 1966-67 m. gauta 108.260 dol. Tas pats pasakytina 
ir apie išlaidas: 1965 m. išleista 84,455 dol., 1966 m. — 
99.016 dol., o šiais 1966-67 m. — 113.069 dol. Apsirinka 
ir tie, kurie teigia, jog „Balfas gauna ir i kluonus krauna“. 
Priešingai. Šiemet Balfas gavo 108,260 dol., o išleido 113, 
069 dol., taigi išleista beveik 5,000 dol. daugiau, nei gauta.

I

11S metu indijonč Tatzumbia DuPea indijonų kaime 
prie Los Angeles švenčia savo gimtadienį. Jos ilgo am
žiaus patarimas yra: *’Gyvenk šia diena, dorai mąstyk 
ir daryk, būk užsiėmęs ir nesirūpink.“

— Gut mornink. Maik! ganinio pasaulio dalelytė. Gi
— Labas lytas, tėve! organinio pasaulio pagrin-
— Sei. Maiki, ar tu matei das yra protoplazma, kuri

naują knygą, kur rašo, kad susideda iš korbono, hidro- 
koir.unistai naikino Dievą geno ir nitrogeno su trupu-: 
Lietuvoj? į čiu sieros ir fosforo. Lietu-

— Panašaus turinio kny-! viai turi nukalę šitiems che-! 
gą vra parašęs vienas kuni-

Balfo pajamos

gas. t^ve. Jis ją pavadino 
’’Kova prieš Dievą Lietuvo
je“. Ji yra išleista ir anglų 
kalba: ”War Against God 
in Lithuania“.

— Ar tu ją skaitei?
— Skaičiau.
— Nu. tai ką tu apie ją 

mislini?
— Aš manau, kad ji turė

tų būti pavadinta tinkames
nių vardu, būtent: „Meške
rė doleriams gaudyti“.

— Kodėl?
— Todėl, kad toks yra 

jos tikslas. Apie kovą prieš 
Dievą ji nieko nepasako: ji 
tik parodo, kad Lietuvoje 
varžomi kunigai, kurie iš 
Dievo nori daryti bizni, kaip 
darė nepriklausomoj Lietu
voj.

— Ale visgi savo sutver- 
toją reikia garbinti, Maiki.

— Bet komunistai netiki, 
tėve. kad Dievas žmogų su
tvėrė.

— Nu, tai kas mus sutvė
rė?

— Žmogus, tėve. išsivys
tė evoliucijos keliu iš žemes
nių gyvybės formų.

— Ką tu čia nori man pa
sakyti? Ar kad žmogų pa
gimdė monkė? Ne, Maiki, 
Dievas sutvėrė žmogų pa- 
dabną i save. Visų pirma su
tvėrė visokius vabalus, 
paukščius, gyvulius ir ant jų 
karalių — žmogų.

— Jeigu taip būtų, tai jau 
tėvas turėtum pripažinti, 
kad kova prieš Dievą reika
linga.

— O kaip tu tą išfigeria- 
, vai?

— Juk žmogus kovoja su 
visokiais kepkėjais. kurie 

j naikina jo auginamąjį mais- 
o jeigu tuos kenkėjus lei

džia pasaulin Dievas, tai ko
va su jais reikštų kovą ir su

[juo, ar ne?
— Nu, o kaip tu rokuoji. 

[ar iš tikrųjų tą brudą sutvė- 
|rė Dievas?

— Ne, tėve, ne Dievas.
[ Gyvas daiktas, ar jis bus pe
teliškė, ar dramblys, yra or-

mikalams lietuviškų pavadi- Japonų žvejybos laivo kapitonas j

Gana įdomu tyrinėti ir lukštenti Balfo pajamas. JAV 
lietuviai kasmet suaukoja beveik pastovią 65.090 dolerių 
sumą, per 1,500 asmenų sumoka nario mokestį (1966-67 J 
metais tokių buvo 1.632). Aukos Balfui nemažėja, nors 
kasmet daugelis puikių Balfo rėmėjų apleidžia šią ašarų 
pakalnę. Tačiau jie ir mirdami Balfo neužmiršta. Va. 

i 1966-67 metais iš testamentų Balfas gavo 12,426 dol.. nors 
į tų pinigų didžioji dalis buvo skirta nurodytais adresais 
i siuntiniams į Lietuvą.

Aukos Saleziečių ir Vasario 16 gimnazijom per Bal- 
; fą sumažėjo. Saleziečiams 1965-66 m. buvo suaukota 8,226 
. dol. šiemet tik 4,914 dol., o Vasario 16 gimnazijai tada 
1 buvo surinkta 26,303 dol., šiemet — 19,062 dol. Todėl 
I Balfo centro valdyba buvo priveista šiemet „iš savo kiše
nės“ pridėti nors duonpinigius. Saleziečiams buvo papil
domai išmokėta 800 dol.. o Vasario 16 gimn. 2,800 dol. 
Vasario 16 gimnazija turi tris kartus daugiau mokinių.

Kitos aukos Balfui buvo įteiktos ar atsiųstos į centrą
mmų, bet tėvui jie vistiek Masam; Miyamoto nuliūdęs eina g^ybėmis: daktarai prisiuntė vaistų (samples). kiti au-
nieko nepasakytų, todėl aš P« teismo Aliaskoj, kur jis bu- koto jai 1255 knygas, o daugelis atgabeno į Balfą net 25. 
jų ir nevartoju* Taigi įsidėk 'o nubaustas 5,000 dol. už žve- 610 svarų rūbų, dar kiti prisiuntė plokštelių, žurnalų, vai- 
galvon žodį protoplazma, jojimą Amerikos teritoriniuose kams žaislų..
Šitas chemikalų junginys y- j vandenyse. I
ra gyvybės pagrindas. Iš jo į 
prasideda ir žmogus, ir visi-

Balfo šalpa pinigais

keturkojai, ir sparnuočiai, 
ir žuvys, ir visos vabzdžių 
lūšys, kurių yra daugiau, j . ♦ -v ooiuvo iciairodos gauti. Si pavasari as; j i
negu visų kitų gyvybės for- pasodinau binzų savo gas-,' 1966 ~ 99 016 d()1- 0

Balfo parama pasaulio lietuviams reiškėsi įvairiais 
būdais. Pats reikšmingiausias buvo pinigais. Piniginės 
šalpos išlaidos nuolat didėja: 1965 m. išleista 84.455 dol., 

iemet jau —113,069 dol. Dau
Išgarsėjęs keleivinis laivas tjueen Mary, kuris jau ati
tarnavo savo amžių. Jį dabar nori nupirkti už 2 mik 
doleriu New Yorko miestas ir jame įrengti aukštes
niąją mokyklą.

nių.
— Pantislyk, Maiki. ar

padinei, ale vos tik spėjo iš
i žemės išsikalti, raidavei nu

tik nepadarei čia misteiko. ėdė viską. Atsodinau iš nau- 
— Kokio misteiko“? i j0 įr pradėjau vaktuoti. Sa-
— Nugi sakai, kad ketur-l kau perinsiu kiekvieną 

kojai ir visi kiti sutvėrimai biaurybę. Ale nuėdė per
prasideda iš protoplazmos, naktį. Dienos metu nepasiro- 
Juk gyvuliai proto neturi.

— Tėve, protoplazma ne
turi su protu nieko bendra.
Tai yra graikų kalbos termi-

do.
— Žinau. tėve. Tas vaba

las panašus į šimtakojį. Die
nos metu jis įsirausią žemėn,

nas, sudarytas is dviejų žo-j o naktį išeina ir nuėda dar- 
džiu: proto*, kas reiškia pir-j 2oves. gėles, ypač mėgsta
mykštį arba pradžią, ir plaz
ma, kas reiškia formą arba 
pavidalą. Vadinasi, proto
plazma yra pirmų pirmiau
sia gyvybės forma.

— Nu. jeigu iš tikrųjų taip 
yra, tai kirminą sutrinti ne
gali būt griekas.

— Bet ne kiekvienas vab
zdys yra žmogui žalingas, 
tėve. Kai kuriuos jų žmogus' 
prisijaukina ir gauna iš jų 
naudos. Paimkim, pavyz
džiui. bitę. Šitas mažas va
balėlis surenka iš gėlių me
dų ir suneša į avilį, iš kurio 
jau gaii pasiimti ir žmogus. 
Kitas naudingas vabzdys tai 
šilkvabalis. iš kurio daugiau
sia naudojasi Kinija. Tų 
vabzdžių pagamintas šilkas 
yra brangi žmogaus apran
gai medžiaga, ir ji žinoma 
visam pasauliui. Buvo lai
kai, kada žmonės ir maitino
si vabzdžiai^.

— Eik jau eik!
— Iš tikrųjų, tėve. Kali

fornijos indėnai stengėsi pri
sigaudyti žiogų kiekvienam 
savo pokyliui ir valgydavo 
juos apsilaižydami.

— Ale ar tu žinai, kad 
kasmet atsiranda vis naujų 
kenkėjų, ir negalima su jais

rožes. Angliškai vadinasi 
earwig. Amerikos karo lai
vai atvežė jį iš Korėjos. Da
bar jis naikina Ameriką.

— Nu, tai kaip jį naikin
ti?

—Nusipirk chemikalo 
arsenate of lead. Vienam 
šaukštui to chemikalo pri
dėk 8 šaukštus gesintų kal
kių. Surišk į retą audeklą ir 
apdulkink savo binzus. Ken
kėjai šalinsis.

— O ar tas chemikalas 
brangus?

— Seniau svaras kainuo
davo 35 centus, o dabar rei
kia mokėti jau $1.25.

— Nu, tai aš verčiau alausl 
nusipirksiu.

giausia pinigų išleista apmokėjimui siuntinių į Lietuvą ir 
į Sibirą. 1965 m. išsiųsti 284 siuntiniai už 18,294 dol., 1966 
m. —- 361 s. už 30,255 dol., o šiemet buvo išsiųsta net 459 
siuntos ir už jas sumokėta grynais pinigais 51,780 dol., tai
gi beveik pusę visų visų Balfo pajamų. Jau buvo minėta, 
kad tremtinių mokykloms paremti išleista 27.578 dol. 
Taip pat Balfo čekiais buvo išsiųsta 14,128 dol. grynai 
piniginė parama. Tuo būdu tiesioginiai šalpai 1966-67 m. 
išleista 92.816 dol. (įskaitant apmokėjimus už siuntinius). 
Pinigais šalpa nei į Lietuvą, nei i Lenkiją nebuvo teikiama 
dėl didelės skriaudos šelpiamajam pinigus iškeičiant. Š' 
padėtis, atrodo, keičiasi, nes ir Lenkijoj, ir Lietuvoj prade
dama atidarinėti specialios krautuvės, kuriose pardavinė
jama prekė pigesnėmis kainomis už užsienio valiutą. 
Berods, dolerius turintieji Lietuvoj ar Lenkijoj dabar jau 
nebaudžiami, bet gali už juos pirkti prekes.

Balfo šalpa siuntiniais

Per metus Balfo centras išsiuntė 1,175 individualias 
siuntas. Tai gana sunkus darbas, atsimenant, kad reikėjo 
atrinkti ir kartotekuoti per 5,000 daugiausia iš Lenkijos 
gautų prašymų. Siuntas i Lietuvą pakavo ir adresavo a

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A 
MERIKOJE, St Michelao- 

no vaizdžiai parašyta šio 
krašto lietuvių istorija 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4-00, 0
kietais $5.00.

Du dalykai norisi ypatingai pabrėžti: Lietuvos kaime 
tebėra didelis skurdas, ir visi lietuviai išgyvena siaubingą 
persekiojimo baimę. Okupantai visa tai stengiasi paslėpti 
nuo svečių, nes jiems rūpi „bendradarbiavimas“, kitaip 
tariant, mulkinimas ir svečių atgabenami doleriai.

Amerikos lietuvio naudą raudonieji gaudo

Kai dar buvau mažas, kartais girdėdavau, kad „kuni
go naudą velniai gaudo“. Dabar galiu teismo nutarimais 
įrodyti, kaip daugelio Amerikos lietuvių palikimai atiten
ka raudoniesiems okupantams ar jų agentams. O tai atsi
tinka. kai Amerikos lietuvis miršta be testamento ir jo ar
timi giminės yra okupuojoje Lietuvoje, arba kai testamen
tas negerai parašytas. Tokiais atvejais gerą palikimo nuo-

gentūros. tik medžiagą teko užsakyti, bet siuntas su varto- šimt! Pasiima JAV, valstija (State). Kitus pinigus paima
tais rūbais — apie 500 siuntinių — teko patiems pakuoti, 
adresuoti ir į paštą pristatyti. Teko supirkti ir patiems iš
siųsti 89 vaistų siuntinius bei 52 knygų siuntas. Visų siun
tinių vertė siekė 84.692 dol. Drąsiai galima tvirtinti, kad 
Balfas per metus aprengė apie DOO lietuvių šeimų, gydė 
89 ligonius ir 2,330 lietuvių Įteikė po knygą.

Lietuvių migracija

Naująjį imigracijos Įstatymą priėmus, lietuvių atvyki
mas į JAV žymiai pasunkėjo.. Tiesa, aitimiems giminėms 
susijungti nedaroma kliūčių, bet giminių neturintieji ne
gali atvykti be sunkiai sudaromų darbo sutarčių. Vistiek 
Balfo centrui teko rūpintis keliais šimtais lietuvių, norin
čių atvykti į JAV. Balfas užpildė daug Įvairių dokumen
tų norintiems iš Lietuvos atvykti, taip pat sutvarkė dauge
liui kelionės bilietus, kai kam paskolino kelionpinigius 
(kuriuos sunku atgauti).

Daugelis lankėsi Balfe prieš išvykdami į Lietuvą, 
daugelis sugrįžę iš Lietuvos žodžiu papasakojo savo įspū
džius.

sovietai ir Maskvos Įgalioti advokatai. Šie atsiskaito dide
lius nuošimčius sau honoraro, likusią dalį pasiima Mask
vos advokatų agentūros, įpėdiniams išmokama tik trupi
niai ir tai iškeičiama po 90 kapeikų už dolerį. Galima 
teigti, kad iš testamentu paliktų 10 dolerių Lietuvoje gaus 
gal tik pusę silkės.

Balfas 1966-67 metų laikotarpyje iš palikimų gavo 
12,426 dol., kuriuos pavertė siuntiniais ir išsiuntė kam bu
vo skirta. Tuo atveju dolerio vert? Lietuvoj buvo ne 90 
kapeikų, bet kokie 9 rubliai ar ir daugiau. Už šį patarna
vimą Balfas neėmė jokio atlyginimo, nes tuo būdu buvo 
įvykdyta mirusiojo lietuvio valia ir pagelbėta vargstan
čiam tautiečiui. Balfas dabar turi per 30 palikimo bylų ir 
nuoširdžiai pataria visiems laiku ir gerai padaryti testa
mentus. Skiriant ką nors į Lietuvą, neužtenka eilinio ad
vokato, geriau pasitarti su Lietuvos Konsulatu ar Balfo 
centru. Galima nujausti, kad tarptautinė padėtis vis la
biau vers JAV vyriausybę ir teismus pataikauti Maskvai, 
o tai nežada nieko gera lietuviams.

Balfo Itėikalų Vedėjas
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K. BALTRUKON1S

Paleistuviai
Darbymečio metu kaikada ateidavo pas juos padir

bėti kaimyno daržininko duktė Katriutė. Buvo jauna, vik
ri mergina, neblogai nuaugusi, vidutinio ūgio, rudais plau
kais, didelėmis krūtimis, storom blauzdom.. Akutės kaip 
žiburiukai svaidydavo žvilgsnius Raulo kryptimi. Raulas 
buvo ne iš akmens, kraujas ne vanduo, juto jos švelnumą, 
patiko jam jos čiauškėjimas, ir mažu pamažu prie vienas 
kito prilipo. Ar tai buvo meilė, ar aistra, kas ten beišaiš- 
kins. Kaikada miškelyje jiedu vaikštinėdavo, retkarčiais 
paupyje šnekučiuodavosi, o vasarą jau visai vėlai iš kluo
no namo išslinkdavo. Meilės keliai neriboti, aistros audra 
kliūčių nepripažįsta. Atrodė, kad jų draugiškumas nie
kam neužkliuvo, bet Agota, kuo toliau, tuo daugiau šiau
šėsi ir net vengė su ja susitikti. Nutikiusi vieną šventva
karį. nutarė su broliu rimtai pasišnekėti.

— Nei tu ją imsi, nei tau jos reikia. — tarė ji.—Jau 
jeigu aš negera gaspadinė, nori turėti pačią, pasiieškok 
tinkamesnę, kad nebūtų plika. Ką tu iš jos gausi? Utėlių? ! 
Iš ko išmokėsi man dalį? Išardysi ūkį, pats liksi biednas.l 
nematysi gerų dienų, ir man nekas teks. Ko tau dabar I 
tiūksta? Ar aš neapskalbiu? Ar aš barščių neišverdu, ar 
gyvulių nepašeriu? Apsuks merga galvą, ir neišbrisi iš 
bėdos. Apipils vaikais, ir neturėsi ramybės visą amžių. 
Neini į bažnyčią, nusisuki nuo Dievo ir pakliūsi šėtonui į 
nagus. Tokios mergos, kaip Katrė, tai tikros velnio talki
ninkės. Padorios mergos nevaikščios į kluonus pas vyrus.

Klausėsi Raulas kantriai susiraukęs, pagaliau neiš
kentęs. pypkę papsėdamas, tarė:

— Aš nesirengiu vesti, nesuk sau be reikalo galvos 
ir palik mane ramybėje.

Duris trinktelėjęs, išėjo laukan.
Žmogaus smegenys nuo 

1 gimimo per septyniasdešimt 
metų užregistruoja 15 bilio-

Tačiau sesuo nenurimo. Ji ėmė sekti jo žingsnius.
Vasaros laiku Raulas buvo pripratęs miegoti kluone ant 
šviežio šieno. Agota sušnipinėjo, kad Katrė prieš švitimą nų informacijų. To neįsteng 
iš kluono patvoriais kaikada išeidavo. To jau buvo per- tų jokie elektroniniai sme- 
daug. "Paleistuviai“, — pagalvojo ji ir nutarė veikti. 1 genys.

į Tačiau specialistai teigia,
Buvo tylus subatvakaris. Raulas, kaip parastai, išėjo kad iš viso to. ką žmogus 

į kluoną. Agota nujautė, kad Katrė turėsianti ateiti. Dan- J sužino, atmintyje lieka tik 
guje mirksėjo žvaigždės, o mėnulis pro medžių šakas ap- maža dalis.
švietė kluoną. Agota atsisėdo prie lango ir įsmeigė akis 
į vartų pusę. Neilgai jai teko laukti. Katriutė basa lėtai 
žingsniavo patvoriu, atvyniojo pantį nuo vartų, atkėlė 
juos ir paskubomis dairydamasi įsmuko kluonan.

Vidutiniškai žmogus turi 
80,000 plaukų, kurių kiek- 

i vienas yra nuo 0.06 iki 0.1 
"Aš šitos paleistuvės šį kartą pigiai neišleisiu“. — j milimetro storumo, 

pramurmėjo ji. Susiieškojus Raulo darbines pirštines, ty-j Plaukai greičiau auga 
liai išslinko iš trobos, pasirovė patvoryje augančių dilgėlių jaunystėje, apie 18 amžiaus 
ir jas išbarstė tarp kluono durų ir vartų. Sugrįžusi vėl atsi- ,-metų. Per mėnesį plaukai už
sėdo prie to paties lango. Bandė kalbėti rožančių, bet au£a vidutiniškai 10 mili-
maldos žodžiai painiojosi su piktomis mintimis. Jai vaide
nosi šiurkšti Katrė, jau Raulo pati. o ji tik kampininkė, 
svetima, jau ne šeimininkė, tik pastumdėlė, pajuokiama, 
nepageidaujama. "Ne, ne“, — galvojo ji, — "aš nebūsiu 
kampininkė, nebūsiu jos tarnaitė, nebus ji mano brolie
nė. Apsiėjo Raulas be mergos iki šio laiko, apsieis ir to
liau. Aš atsikratysiu nuA tos šluotos“. Taip jai besinervi- 
nant, geroka valanda praslinko. Ji sumetė, kad dilgėlių 
dar permaža. nuėjo prie šun būdos, atrišo Margį nuo gran
dinės ir atsivedė į grinčią. Palakinusi įsakė pasuolėn at
sigulti. Šunelis ėmė snausti, tik Agota akių nesudėjo. Kada 
jau gaidys paleido kakarinę ir mėnulis jau nebešvietė, ji 
išleido šunį laukan, šis. laisvas būdamas, apsuko kelis ra
tus aplink kiemą ir išsitiesė prie durų slenksčio, šikšno
sparnis prašvilpė pro atidarą langą. Agota krūptelėjo iš
sigandusi. Nespėjo atsipeikėti, kaip sugirgždėjo kluono
durys, ir Katriutė, įsisukusi į didelę skarą, įtraukusi pilnus lą*3- Seniai sumanyta iškas- 
plaučius švieži ooro, linksma pasileido prie vartų. Margis? Jj. J® tikron1 d vie* .5, .į®** <4 prisikėlu-

pajutęs svetimą kieme, puolė prie Įsibrovėlės garsiai lo- (valstybių žemės kelią. Da-
damas, Kas ten buvo, Agota nematė. Rytą atsikėlusi rado bar tuo reikąįu jau susitarta,
Margį pririštą, o prie vartų atplėštą gabalą suknelės ir toks tunelis pradėtas kas- 
kiek nuvarvėjusio kraujo. Dilgėles surinkusi, patenkinto biH-

ono dolerių. Tas išlaidas su
mokės Anglija ir Prancūzi-

nuskubėjo gyvulių Šerti.A*» * ■ • *

(Bus daugiau)

LEtVU, SO. BOSTON

Tai šešios gražuolis lėktuvų patarnautojos, kurios p 
kviestos sutikiaėti ir gerai nuteikti konvencijų svečiu 
Xew Yorke. Jų ši grupė vadinas Skrydis 485.

a-

. ■ ■ J

Balys Sruoga

MĖNULIS BALTAS

Mėnulis balta*
Parėdė liepa*
Žiedai* sidabro.
Krapai ir kmynai.

Ir kvepia mėto*.
Šermukiniai svyra.
Kaip žilviti* vienas lauke 
Laukia saulė*—nesulaukia —

Šaukiu lauke ■ nepriiaukiu------
Ir bastausi—ne taku — 
Žvaigždę krintančią seku — 
Liūdna* viešpatį* laukų--------

{DOMU ŽINOTI Kasmet šunys Amerikoje 
apkandžioja 7,000 laiškane
šių, kurių gydymas ir atosto
gos kainuoja milioną dole
rių.

* ♦ ♦

metrų. Vadinasi, žmogus per 
mėnesi išaugina 800 metrų 
plaukų.

Seniausia Norvegijoj dvi
ratininkė, 92 metų senutė 
Marva Nordli, be dviračio 
nekelia kojos iš namų. Rek
lamos sumetimais neseniai 
viena firma padovanojo jai 
naujausio modelio patogų 
dviratį.

ja.

♦ * ♦

* • »

Kaip žinome, šiandien 
mokslininkai gali išlaikytiĮ 
ilgesni laiką užšaldytas ne-[ 
sugedusios organines celes į 
ir jas atgaivintas vėl reikia-j 
mai panaudoti. Yra pavykę į 
visai sušaldjli šaltakraujus 
gyvūnus ir juos atgaivinti. 
Daromi bandymai ir su šil
takraujais gyviais. Tikimasi, 
kad ateitv b2s galima net ir 
žmogų ilgiems metams už
šaldyti ir vėl paskui atgai
vinti. Bet teisininkai jau da
bar kelia klausimus, kokia 
tada susidarys teisinė pai
niava. Yra svarstoma:

Ar atgaivintasis žmogus* 
turės teisių į savo prieš "šal-Į 
tą mirtį“ paliktą turtą? f

Ar dar cralios jo testamen
to pakeitimai, padaryti "at
gijus“?

Ar galios.jo ankstvvesti 
vedybiniai aktai, jei žmona 
ar vyras dar būtų likę gyvi 
iš jo "priešmirtinių“ laikų?

Ar turės "iš numirusių 
prikeltas“ teisę į pensiją ir 
ar galės būti baudžiamas už 
prieš "mirtįpą užšaldymą“

Angliją ir Prancūziją ski
ria sąsiauris, kurio siauriau- 
šia vandens juosta —22 my- 
mylios tarp Doverio ir Ca- padarytus nusikaltimus?

irgi
lengva šiam pasauly.

Be to, esą. ir baudžiama
jame kodekse turėtų būti 
numatyta bausmė už "na- 
bašninko nužudymą“, tam. 
kuris tyčia užsaldytąjį neat- 
gąivinamai atšildytų...

106 metų amžiaus moterėlė E. 
veiyn M. Smith dar lengvai už
pučia visas jos gimtadienio tor
te susmaigstytas žvakes.

Kas netiki pasiaukojimu, 
tas pamirio motiną.
M«ė«MMMMMM«MM<<<MM<MMi

skaičiaus turistų.

Maloni naujiena 
knygų miegejams i

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ-

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomy
bės akto pasirašytojo Stepono Kairio atsimini
mų I tomas, 416 psl. Čia įdomiai pavaizduoja
mas lietuvių tautinio atgimimo laikotarpis iki 
1905 metų. Priede daug dokumentų.

Z
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Naujausios
KNYGOS

CHICAGOS ISTORIJĄ,
parašė Aleksas ArfftlbYOzė, 
664 psl., daug iliustracijų, į- 
rišta, kaina $10.

BALADĖJ ąį&į;, &bai 
gražiai išleistoj, gausiai i- 
liustruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina................$6.00

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

EILĖRAŠČIAI. Henriko 
Radausko poezijos rinktinė, 
237 psl- Poezijos mėgėjam* 
tai yra nepaprasta šio iški
laus poeto dovana. Kaina $5

BAISUSIS BIRŽELIS, ši-
Shirley Rudolph savo žavia figa.' toje 238 psl. knygoje yra 3 
ra puodia šeimos jachtą Virgin dramos: Baisusis Birželis, 
sakme, lankomose vis didesnio: Varpinė ir Šiaurės pašvaistė.

Parašė Pranas Naumiestii- 
ki*. Kaina...................$3.50

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI, 
kaip juos pramatyti ir jų iš
vengti. Parašė med. dr. Me- 
nard M. Gertler. Šiais lai- 

; kais. kada širdies susirgimai 
taip paplitę, ši knyga visiem
reikalinga. Kaina....... $375.

I VARPAS NR. 6, 168 psl. 
į Jame įdomūs dr. J- Pajaujo, 
J. Audėno, dr. V. Sruogie
nės. H. Blazo, M. Mackevi
čiaus. A. Kučo ir kt. straips
niai. Kaina....................  $2.

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti ir Varpo Nr. 5, ku- 

i ris taip pat įvairus ir Įdėmus,
1 kaina $2.).
| LIETUVOS ISTORIJA, 
į VI-ji laida, parašė dr. Van- 
i da Daugirdaitė-Sruogienė,
i 414 psl., daug paveikslų, ke- 
! Ii žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su įdo
mumu skaitys ir suaugusieji.
Kaina .......................... $6.

LIETUVIU BELETRIS- 
į TIKOS ANTOLOGIJA, H 
1 omas, redagavo Bernardas 
Brazdžionis ir Benys Bab- 

i auska*. 700 puslapių, kaina 
l$10. Knygoje yra 61 rašyto- 
i jo kūrybos pavyzdžiai.

Kaina buvo $5.50, dabar....................... $2.00.
II tomas, 480 psl.

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
Kaina buvo $6.00, dabar ...................... $2.00.

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

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

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

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

TERORO IR VERGUOS IMPERIJA SO- 
VIETŲ RUSIJA, parašė Kiprą* Bielinis, 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

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

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

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.
ĮSIGYKITE ŠIAS {DOMIAS KNYGAS!

šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broaduay, So. Boston, Ma**. 02127

MOOOOOOOOOOOI

Keleivio prenumerata - gera
dovana visokiomis progomis!

Gera
dovana
Kai rengiatės duoti kokią 

dovaną angliškai kalban
tiems, nepamirškite, kad ge
riausia dovana yra knyga. 
Štai čia kelios lietuvių rašy
tojų parašytos ir į anglų 
kalbą išverstos knygos, ku
rios labai tinka dovanoms:

"Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriau*), 280 
p*l., kaina $5.00.

"The Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Kro
vė*), 128 psl., kaina $3.95.

"Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas, M. Katiliški*, A. 
Landsbergis ir 1 šeinius), 
209 p*l., kaina $4.95.

"House Upon. the Sand* 
(Jurgio Gliaudai*), 168 psL, 
kaina $3.95.

"The Ordeal of A«*ad Pa- 
»ba“ (L šeiniau*), 61 p»K 
kaina $2.00. •<

"The Makerof God**, 
Ten Lithuanian Storio*, pap
rašė Stepą* Zoborskąs, 13J 
p*l., kaina $3.00.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo- 
•eph B. Končius, 211 psl., 

viršeliai*

Visos šios knygos yra gra«
žiai įrištos.
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Vietinės žinios
——M—W i

A. A. Juozą* Krutuli* — LIETUVOS ATSTOVO

Lietuvių Fonde

Juozo Krutulio mirties 
proga giminės, draugai ir 
pažįstami vietoje gėlių suau
kojo Lietuvių Fondui 300, 
dolerių, ir taip'Velionis bu
vo įrašytas Lietuvių Fondan 
nariu.

Velionis Juozas Krutulis 
atsikuriant Lietuvos valsty
bei mokytojavo, vėliau stojo 
Lietuvos kariuomenėn, bai
gė karo mokyklą ir gavo ka- 
rimutko laipsnį. Susitvarkius 
Lietuvos valstybei, velionis 
vėl grįžo į pirmykštį moky
tojo darbą ir jį dirbo iki ko 
faunistų antplūdžio. Pasi
traukęs iš Lietuvos į Vaka
rus* vis tikėjosi grįžti į savo 
mylimą kraštą, bet teko že
miškąją kelionę baigti šioje 
šalyje..

Lietuvių Fondo Bostono 
Vajaus Komitetas reiškia 
nuoširdžią užuojautą Juozo 
Krutulio šeimai ir giminėms. 
O visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkoja už auką 
Lietuvių Fondui.

• Aukojo šie asmenys:

30 dol. L. Krutulis, po 20 
doL E. Šmitas ir VI. Mickū- 
Ynas. po 10 doL A. Vieškal- 
nis, V. Banevičius, J. šili
mas. J. Čereška. dr. S. Jasai
tis, J. Kapočius, B. Bajer- 
čius. A.L.T. S-gos Bostono 
skyrius, T. Janukėnas. Br. 
Galinis ir č. Mickūnas.

J. RAJECKO PADĖKA

Suėjus dešimčiai metų. 
kai einu Lietuvos Atstovo 
pareigas, bei 70 metų am
žiaus, š. m. gegužės 11 bei 
birželio 17 dienomis. —su
silaukiau gausių sveikinimų.

Negalėdamas asmeniškai 
kiekvienam mane sveikinu
siam atsakyti, bent šiuo reiš
kiu visiems giliai nuoširdžią 
padėką.

Kartu dėkoju už tomis 
progomis man pareikštus 
vienu ar kitu būdu linkėji
mus.

Po 5 dol. — K. Šimėnas. 
P. Audėjus, A. Vilėniškis, 
A. Andriušienė, J. Vaičaitis. 
A. Stapulionis, W. A. Pelle- 
tia. A. Lileikis, D. Nikolskis 
A. Puskepalaitis. A. Matjoš 
ka. K. Nenortas, A. Jonis 
kis, St. Griežė-Jurgelevičius 
V. Kubilius. B. Veitas. R 
Veitas, L. Izbickas, J. Kun- 
caitis, J. Vaičjurgis, A. And
riui joms, V. Izbickas, G. 
Ambraziejus ir A. škudzins
kas.

A. Šk.

Nauja Ketuviika šeima
*

Liepos 29 d. So. Bostone 
stosRoekė jauna mokytoja 
Glorija Razvadauskaitė, ša
po metu talkinusi Keleivic 
administracijai, su inžineri 
jo® studentu Algimantu A 
dofnktdčiu iš Dorchesterio. 
Mass.'

Jaunajai porai linkime 
darnių ir našių metų.

Ausiejūtė sveikina 

ii Paryžiaus

Lietuvių Dramos 
Sambūrio iškili nailė Rita 
Ausiejūtė sambūriui ir bi
čiuliams atsiuntė sveikinimų 
i$ Prancūzijos sostinės. Pa
ryžiaus, kur ji praleidžia va
saros atostogas ir studijuo
ja-prancūzų kalbą.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Lietuvos žemėta 
pių — ui 50 centų, už $2.50 
(sutankstm—) ir už $3.50 
(steninis).

Ant. ir Al. Gustaičiai 

grįžo ii atostogų

Aleksandra ir Antanas 
Gustaičiai šiemet atostogas 
praleido Cape Code. Mari
jos ir dr. Ed. Jansonų viloje 
„Audronėj“, kur jie buvo 
šeimininkų asmeniški sve
čiai ir nuoširdžiausiai glo
bojami. Praeitą penktadie
nį čia buvo nuotaikingai at
švęstas ir dr. Eduardo Jan
sono gimtadienis, šie bos- 
toniškiai vasarotojai grįžo 
praeitą šeštadienį vėl į Bos
toną labai patenkinti.

bilietų šaknele* Dar vienos vestuvės

Maloniai prašome visus, 
kurie turi laimėjimo bilietus 
Lietuvių Radijo piknike ši 
sekmadienį, rugpiūčio 13 d., 
Montelloj, sugrąžinti jų šak
neles su vardais ir adresais, 
pasiųsdami visa tai į Baltic 
Florist gėlių ir dovanų krau
tuvę. 502 E. Broaduay, So. 
Boston, Mass. 02127, arba 
atsinešti į pikniką, kuri visi 
linksmai ir gražiai praleisi
me.

Busus į pikniką tvarkys 
Antanas Andriulionis.

Steponas ir Valentina

Minkai

Pijaus ir Onos Vaičaičių 
iš So. Bostono vyriausias sū
nus jaunas med. dr. Saulius 
Vaičaitis praeitą šeštadienį, 
rugpiūčio 5 d., susituokė su 
Jono ir Uršulės Norkų iš 
Laurence. Mass.. dukterimi. 
Lucija. Jungtuvių apeigos 
buvo Lawrence lietuvių šv. 
Pranciškaus parapijos baž
nyčioje, ir jas atliko prela
tas Pr. Juras.

Jaunieji povestuvinėn ke- 
, lionėn išvyko Kanadon, ir 
ta proga aplankys pasaulinę 
parodą Montrealy.

Linkime lietuviškai šei
mai laimingų ilgų metų.

S?
JI B VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS

« ' 1 8 ? -

JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų, vienerius metus. 
J. Gryszeuskio paveikslai parado, kad JIB. vaistai ATAUGI
NA PLAl'KUS. išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko 
plaukų slinkimą, atgauna natūralią plaukų spalvą MOTERIM 
ir VYRAM, 100 proc. garąntuotąi.

JIB. 8 Oz,. 46 savaičių. virtimui $5.50. arba COD.
Užsakymų* fcu Money Oiderhi siųskite tuojau.

JIB LABORATORIJA, 1437 So. t9tli Avė., Cicero. III. 60650

Gilia pagarba

J. Rajeckas,
-i. -

Lietuvos Atstovas

Bostono
’ARENGIMV KALENDORIUS

Rugpiūčio 13 d. Minkų 
radijo piknikas Romuvos 
Parke, Brocktone.

Pasaulio gražuolė Reita Faria Jackie Kennedy šypsosi iš po Monaco kunigaikštienė 
(indė iš Bombėjaus) atsisakė 
to titulo, nes kontesto organi
zatoriai nesilaikė sutarties.

Grace
lietsargio, vėl atvykusi i Busto- išeina iš Victorija ligoninės 
ną po atostogų Irlandijoje. 1 Montrealy, išbuvus ten 3 dienas.

♦ * ♦

Rugsėjo 10 d. So. Bosto
no Lietuvių Pil. Dr-jos ilga
mečių narių pagerbimas sa
vo namų salėje.

» * ♦

Rugsėjo 17 d. Lietuvių 
Bendruomenės rengiama 
Tautos šventės programa 
So. Bostono Lietuvių Pil. D- 
jos III aukšto salėje.

» * •

Spalio 1 d. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos III aukš
to salėje Balfo metinis ban
ketas.

• e •

Spalio 22 d. So. Bostono L. 
Piliečių D-jos salėje, III 
aukšte. Petro Viščinio vado
vaujamos Lietuvių Radijo 
Valandos parengimas.

* * *

Gruodžio 10 d. 3 vai. po 
pietų Jordan Hali kompozi
toriaus Jeronimo Kačinsko I 
kūriniu jubiliejinis koncer
tas.

IEŠKOMA
Paieškomas Stanislovas Jura- 

šitts, kilęs iš Šiaulių apskr., Kur
tuvėnų parapijos, kurį laiką gy
venęs Chicagoje.

Jis pats arba ką nors apie jį 
žinantieji malonėkite pranešti 
Rokui Praspelauskui, 2418 W. 
46th PL Chicago. III. 606.32.

Ką tik atvažiavusi iš Lietuvos 
ieško savo dėdės Prano Užusenio 
i. Rudiškių kaimo, Subačiaus pa
rapijos. Brangus dėde. jei esi 
gyvas, atsiliepk. Jei kas žinote 
ką nors apie jį, praneškite man.

Stasė Cžusenytė-Rudienė.
35277 C Avė. Yucaipa, Cal.
92399.

IŠNUOMOJAMA

272 Nevada Street, NevrtonviHe, 
Mass., antrame aukšte išnnomo- į 
jamas 6 kambarių butas su vo
nia. gazo virtuve ir visais kitais 
įrengimais.

Y ra mašinai pasistatyti erdvi, 
vieta. j

Kreiptis vietoje į savininką 
K. Kušleiką.

(31)
V E D Y B O~Š

Esu rimtas 48 metų vyras, tu
rįs nuosavus namus Floridoje. 
Noriu susipažinti su tinkamo 
amžiaus moterimi, kuri mėgsta 
šeimyninį gyvenimą ir norėtų 
nuolatos gyventi Floridoje.

Rimtus sinlvmus siusti r

P.O. Box 3382. 
Miami, Fla. 33101

SLA
SUSIVIENIJIMAS

t

LIETUVIU

AMERIKOJE

GERIAUSIAI PAILSĖSITE PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD — OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS PLIAŽO 
GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

SLA—jau 80 met ę tarnaują lietuvių visuomenei ir išmokė
jo daugiau kaip . SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams. : ; .

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

SLA— jau turi daugiau, kaip Ijįs su puse milono dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.0C.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams s£sb«X! TERM 
apdraudę: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. V? $1.000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA--kuopos yra daugumoie lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir jie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian AHianee of America
307 West 30th Street, Nev York, N.Y. 10001

87 East Buy Rd.. Osterville, tapė Cod, Mass.
Tel. (Area 617) 428-8425

• Vila Audronė yra apsupta dide'io pašų, beržų ir kitų 
dekoratyvinių medžių parko. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

(7 minutės pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki
JUGSĖJO 15 D. ir jau DABAR priimami užsakymai. 

Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST.,
BOSTON, MASS. 02124. TEL. 288-5999, o po BIRŽELIO 
18 D. tiesiai Į vilą AUDRONĖ — CAPE COD, MASS., 
MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti Į šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuose paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

iaskendusiM lietuviška < >
j

!

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604

Tet 798-3347
Tiesiai iš Worcesterio siun

čiam Įvairius siuntinius į Lieta, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybas medžiagų, ap
avo, maisto ir pramonės gumi
nių. Turime vietoje Įvairių vie. 
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistą, pinigas ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, • giminės 
ten vietoje galės pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras Įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save Į svečius 
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę Įsiti
kinsite.

Vedėjas A. Sehyrinski

(35)

Vedybų tikslu ieškau susipa
žinti lietuvio 40-50 metų amž. 
Esu panelė, aukšto ūgio. laiba, 
šviesi. Gimusi 1926 m. balandžio 
23 d. Skaitau ir rašau lietuviš
kai. Subrendusi baigiau slavų 
kalbomis 7 klases .gimnazijos. 
Gerai pažįstu Sibirą. Noriu gy
venti JAV arba Kanadoje.

Prašau, įrašykite savo gimi
mo datą pirmame laiške, o ant 
kampučio voko pažymėkite: dėl 
Anelės.

taikinąs susirašinėjimo ad
resas:

P.O.Bon 1722.
New York, N.Y. 10017. 
U. S. A.

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gauni pagalbą. 

..Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami, nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau yra.

Tuojau siųsk šį skelbimą Ir 
suvo vardą su antrašu, ir mes 
atsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PROIM7CT8
North Sta, P.O. Boz 9112
Nevirk 4, Nuv Jeruuy

Mokėkite grynais ir taupykite!

FUEL 01L
$14.90 už 100 galionų 
Veltui dalys

Alyvos degiklis ir kontrolė

Veltui taisymas
Patarnaujama 24 valandas per parą

BI - RITE FUEL CO.
152 Harvard Street 

Brookline, Mass. 02146 

Telefonas

232-4110
po 5 vai. popiet

734-3900

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —• t . ' '

Nepriklausoma
L/£7WA

« • V I 1
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias modemų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj** laba5 daug aktualių 
Iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

Naujiems prenumeratoriams visrfs' metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos^ kuri Amerikoje kaštuoja $5.50.

N.L. dabar pradeda ddttti pt artėsimu* apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuvių Dieną.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

•Kili• a.- ■> 'rtUMWia’;r:E- v .  «

Svazbios knygos
’ u>

Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus 
Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardynu, kaina $5.00 
Perkant abi dalis kaina tik ............................... $6.50•• >,!)•'f. r....
Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., Kama.......................... ........................... $2.00• • » *■ *
Prof. P. Pakarklio Senasis Prutu teaąynat, 31 psl.. .50 cnt.
čic&gietės Įspūdžiai komunistų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina • ••• •••••• •••• • » • • • • • •••••••*• • $1.00
Prof. P. Pakarklio Popiežiaus bulės kryžiuočiams,
70 puslapių, kaina • ••••••••••u •••• • suse • •••••••••••• • • $1.00

r . IlA Z
Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai nuo 
1879 m. iki 195S m. 190 nsl. kieti Virė. kaina seniau 
buvo $6.00, o dabar tik.......... . ................................. $2.00
Dan Kuj učio Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla
pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais: Raina ..............$3.00

»IXIIU a..

t



Poslapis aštuntas

M••*••*#*♦###**♦#♦♦♦♦♦♦##*#**#♦*##*##***##*♦*•*#*♦***************♦*■

Vietines žinios
Adv. Maria L. Šveikauskienė Pašventino A. Lapinskaitės 

praneša savo klientams antkapį

Adv. Maria L. šveikaus- Praeitą šeštadienį buvo
kienė praneša, kad per rug- Pašventintas Forest Hills ka- 
— - , pinese Europoj tragiškai zu-piucio mene,Į klientų South Audl.‘onfe Lapinskai.

Bostono rastinėje nepriinti- meniškai pagamintas 
nės. Interesantus prašo pa- antkapis. Tąxproga iš Chica

gos buvo atvykęs ir velionės 
brolis komp. Darius Lapins-į 

į kas. • • Į

skambinti telefonu

325-4259.

Paaukojo SCO doleriu Viešėjo Bigelių šeima

Jonas ir Marija Ovirkos1 Teisininkas Juozas Bige 
iš Dorchester, Mass., Lietu- }įMu Žmon? Ona ir sūneliu t 
vių Piliečių Dr-jos namuose Chicagos, šios vasa-j
keltuvui irengti paaukojo ne ro^, atostogas praleido beke- 
50 dol., kaip praeitame Ke- haudami po JAV ir Kanadą, 
leivio numerv buvo per klai- Kiek ilgesnei viešnagei jie 
da paminėta, bet 509 dole-. buvo sustoję pas savo bieįu- 
riu. Taigi suma labai didelė. lius Šimėnus Dorchestery ir 

ta proga aplankė ir Cape

SEKMADIENI, 1967 M. RUGPIŪČIO-AUGU ST 13 D 
maloniame lietuviškame ROMUVOS PARKE,

71 Claremont Avė., Brocktone-Montelloj.
Programa prasideda 4-tą vai. po pietų:

1—Bostono Lietuvių Tautinių Šokių Sambūris, vadovau- per m^nesi a*8°s-

jama* Onos Ivaškienės. Gyvenimo aprašymą su reko-
Tuo klaidą atitaisome ir Codo vasarvietę, kur susiti- 2—Svečiai dalyviai — izraeliečių šokiai. Vadovauja me"da^<»is siųsti 334 Har 

atsiprašome. ko daug senų pažįstamų. Artbur Salzman. 'ard bt’ Apls*’ 330 Har’*** Vilią* MOlflIlKIlU - ... Uomka-idoA

TRANS -ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE
VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
lūs patarnavimai vykstantiems j FLORIDĄ.

Per TANS-ATI.ANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti j 
svečius savo gimines iš Lietuvos.

VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL

DOMO MOKESČIO.

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir užsa
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų įstaigoje.
IŠTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. Tiea kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.
Įstaiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.

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

Rašyti ar skambinti;

390 West Broadway, South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

Veltui
t i • ’ •

lėliu namelis
č

pilnas visokių skanėstų 

visiems mūsų naujiems pirkėjams

Veltui 24 valandų alyvos burnerio aptarnavimas 

Kasmetinis išvalymas

Alyvos kaina tik 15.9 centų galionas

FORTŪNA FUEL CO.
487 Washington St., Dorchester, Mass.

GE6 1204

KELEIVIS, SO. BOSTON

Izraeliečiu tautiniai šokėjai, va d. A. Satzman, šoks Lietuviu Ra Jio piknike Romuvos parke.

Paskutinis žios vasaros didysis /I

Lietuvių Radio Piknikas
ILiwit linu s»Aslr«slsi

O-ties butų naujam namui 
Kaštone. Mass., reikalingas ve
dęs sargas, sugebąs daryti rei
kalingus pataisymus, dažyti, va
lyti ir kt. Duodamas naujas 
S155 vertės butas ir iki $400

\;ird St. 
02139

Cambridge, Mass.

IŠNUOMOJAMA
Išnuomojama krautuvė. 

133 G Street
So. Boston, Mass., 02127

Skambinti ANdrew 8.1228.
(33)

IŠNUOMOJAMA

3— Metinis tradicini* gražuolė* ”Mi»s Lithuania of N.E.“ 
rinkimas.

4— Šokių kontestai, grojant F. Šmito orkestrui, su adv.
LOUISE DAY H1CKS, kandidatės į Bostono miesto 
majorus, dovanomis.

5— Klounas vaikams.
6— Laimėjimo ir įžangos dovano*.
7— Skaniausi lietuviški piknikiniai valgiai ir gėrimai.

BUSAS IŠEIS nuo So. Bostono Lietuvių Piliečių I>-jos
namų. kampas E St. ir Broadway, So Bostone, 1:3»> vai. Prieinamomis kainomis isnuo- 

. _ J , . o, czv i- mojami 2 butai, 3 ir 4 kamba-po pietų. Bušo kaina Sl.oO. Bušo bilietus galima pirkti riu. So. Bostone, netoli pajūrio.
pas J. Vaičaitį, Cosmos Parcels siuntinių krautuvėj. 331 
W. Broadtvay. So. Bostone.

ĮŽANGA į pikniką suaugusiems $1.09, vaikams 50 c.
Iki malonaus pasimatymo!
STEPONAS IR VALENTINA MINKAI

Teirautis nuo 12 iki 1 vai. po 
pietų telefonu 268-0528.

VASAROS A TOS T OG A S
kviečiame praleisti CAPE ( 0 D' E

IŠNUOMOJAMAS
hutas (t kambariai ir virtuvė) 
III aukšte So. Bostone. 641 Se. 
t cnt h St. Kreiptis į savininką 
II aukšte. (31)

SO. BOSTONE PARDUODAMI 
NAMAI

1. Vienos šeimos — 4 kamba. 
rių ir vonios, visas atremontuo
tas. Tuoj galima apsigyventu

2. Vienos šeimos — 6 kamba
riai ir vonia. Galima tuoj apsi
gyventi.

SPORTO mėgėjams: sail-fish buriuoti, teniso aikštė ping- 3-Dviejų šeimų — 4 kamba
riai ir vonia ir o kambariai ir

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildomas Golfo >rovės; 
SILVER BEACH smėlis; lietuviška aplinka ir geras maistas 
suteikia puikias sąlygas pavasaroti bei pailsėti.

pong, kroketas.
Vakare TĖVAMS išvykus, prižiūrimi vaikai. 
SEZONĄ pradedame BIRŽELIO mėn. 18 dieną.

Su užsakymu prašome kreiptis:
M. LŪŠYS 88-01 104 St. Richmond Hill, N.Y. 11 lis

Tel. (212) 849-1193
I. VEITAS 72 Congress St., Braintree, Mass. 021s5 

Tel. (617) 843-2146
__  42 BEACH STREET

MEŠKA MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS. (12553 

Tel. (617) 759 5251

LAISVĖS VARPAS ]
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ i 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA^

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte 
FM Baustomis 105.7 meKacik ;>j 
U WKOX, P ramingham, Mass.

VEDĖJAS—P* VIŠČINIS 
173 Arthur St 

BBOCKTON 18, MASS.

TeL JUniper 6-7209

om-^ae—nonon .mina

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodamo tiktai vaistus, išpildomo gydytojų re 
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiną 

Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

182 a W. Broadtray, tarp B Ir F gatvių, SO. BOSTON.

Tsli fonas AN 8-6020

Nao 9 vaL ryto iki 8 vaL v„ išskyrus šventadienius ir seka.

Nr. 31-32 1967m rugpiūčio 9

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 

ĮVAIRIAUSIAS dovanas

siunčia betarpiikai

1$ BOSTONO J LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraitus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 val« vak.

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

331 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068 

Vedėjas J. Vaičaitis

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietavia Gydytoju ir CUrargas 
X RAY

534 Broadvray,
So. Boston,

VALANDOS nuo 10 iki 7 p.p.
Tel. AN 8-2712

til u

Telefonas: AN 8-2806

Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio• t

IPC D1NIS 
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston, Mase

•♦♦•♦e***#***#*#***#****###***#*#*#

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury St.

VVORCESTER, MASS. 
Tel. SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga Worcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš vVcrces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis* Čia kal
bama lietuviškai, patarnau-1 
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRIST!
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai

Elektros Prietaisai 
KSpostingai taisome laikrodžio* 

Uodas, papootelus

379 W. BROADYVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadvay

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

vonia.
Arti pajūrio ir autobusų lini

jos. Atskiri įėjimai.
Skambinti: AN 8-3386.

(31)

Paragink savo pažįstamus 
išsirašyti Keleivį, 
metams $5.

-^rWWWVWWVWVWVVWVį

: Dažau ir Taisau :
Namus ii lauko ir viduje.

I Lipdau popierius ir taisau!
’ viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Ava. 
Dorchester, Maaa.

TeL CO 5-5864

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 

'i 8 x 6 colių dydžio už 80 cnt

Televiziją 
a ir radiją .
Taiso Gerai ir Pigiai 

JONAS ŽILINSKAS 
629 E.Sixht Street 

South Bestoa
Tel. AN 8-6645

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 

IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG • THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 
FORD TRUCKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERUOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas

RADUO PROGRAMA

Seniausia lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
ii stoties WLYN, 1360 U- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.» veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vaL die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai
nos ir Magdutės pasaka.

Biznio reikalais kreiptis | 
Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mas ir Keleivis.
toooooooooooooooooooooooooooooooooo

A. J. NARAKSY į
Real Estate A Insurance

321 County Club Rd« 
Newton Centre, Mass. 02159 

Tek 332-2646

Norėdami talkos perkant naują ar vartotą maliną su 
nuolaida bei maliną remontuojant, kreipkitės į 

LONGINĄ IZBICKĄ

Flood Sąuare / 
Hardivare Co.

vakarais: 327-8076dienomis: 327-1000

1716 CENTRE ST. 
VVEST ROXBURY 327-1000

COVENEY FORD Sales Ine.

N. J. ALKANA
S» KAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Banjamin Moon Dažai 
Poptoroa Sienoms 

Stiklas 
reikmenys

f


