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Hcwarke negm riaušės, be 
žmonių aukų, milijonainuostolių

Prasidėjo liepos 12 d. Malšino keli tūkstančiai poli
cijos ir kariuomenės. Kelios dešimtys žmonių žuvo, sužeis
tų per 1,000, suimtų daugiau kaip 1,600. Milionai medžia
ginių nuostolių.

Baisi buvo praeita savaitė JfirČ įjeUt konsulas 
Newarkui. kuris yla arti
Nevv Yorko, antroje pusėje i Vytautas Stašinskas
Hudsono upės. Čia gyvena 
per 400,000 
pusė negi-ų.

žmonių, iš jų
i 15

Iki liepos 12 d. čia riaušių 
nebuvo. Bet tą dieną polici
ja suėmė ir nusivežė j savo 
įstaigą negrą vairuotoją, nu
sižengusį eismo taisyklėm. 
Prie policijos būstinės susi

Praeitą šeštadieni, liepos 
dienos rytą, Bostono 

Carnev ligoninėje mirė Lie
tuvos generalinis konsulas 
Nevv Yorke Vytautas Sta
šinskas, Kaip buvo praneš
ta anksčiau, jis, atvykęs po- 

’ ilsio i Cape Codą, smarkiai
rinko būrys negrų ir reika- i sunegalavo, buvo atvežtas 
layo suimtąjį paleisti Poli-; j Bostono ligoninę> ir cia jau 
cijai nesutikus, i jos businę . ..... : ... ..
pradėta mėtyti akmenys fr įsigalėjusi vežto hga
plytos, tuščios bonkos ir kt. į nu^rau^ė jo gyvybę.
Tada policiia panaudojo ! ,
lazdas 1 • Stašinskas buvo gimęs

i 1906 m. Kaune, baigęs Kau-
Demonstrantai aprimo. ; ne Aušros gimnaziją, Vy- 

kai majoras pažadėjo ištirti! tauto Didž. universiteto tei-
tariamą policijos sauvaliavi
mą, bet neilgam. Vakare 
prasidėjo krautuvių daužy
mas, piešimas, automobilių, 
namų padegimai ir tt. Riau

šių fakultetą, atlikęs karinę 
prievolę, 1932 m. stojo už
sienio reikalų ministerijos 
tarnybon ir čia ėjo įvairias 
pareigas. Jis darbavosi Lie

šininkai pradėjo šaudyti iš J tuvos pasiuntinybėj Belgi 
užkampių ar nuo stogų į po- joj. vedė derybas Lietuvos- 
liciją. gaisrus gesinančius | Belgi jos prekybos sutarčiai 
ugniagesius ir kitus baltuo- sudaryti, 1939 m. buvo per

keltas į Lietuvos generalinį 
konsulatą Nevv Yorke Atta- 
chė laipsniu, buvo generali
nio konsulo pavaduotoju ir. 
gen. konsului J. Budriui mi
rus. — generaliniu konsulu 
Nevv Yorke.

MUS.

Policijai negalint riauši
ninkų numalšinti, guberna
torius paskelbė mieste karo 
stovį, iššaukė kariuomenę ir 
įsakė šaudyti visus plėšikau
jančius ir ginklu besikėsi
nančius negrus.. Be to. velionis savo laiku 

Nevv Jersey gubernatorius buvo ii geras sportininkas 
bei įvairių sporto organiza-sako. kad čia turima reikalo 

ne su kovotojais dėl civilinių cijų veikėjas, 
teisių ir rasinės lygybės, bet
su paprastais plėšikais. Ne
pritaria riaušininkams ir 
dauguma negrų, nes tokiais 
žygiais nieko negalima lai
mėti. Tokie vieši plataus 
masto plėšikavimai ir pade
ginėjimai tik kopromituoja 
civilinių teisių judėjimo šie 
kimus.

Politiniais klausimais jis 
yra rašęs Lietuvių Dienose 
ir kitoje lietuviškoje Ameri
kos spaudoje.
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Vietname užpuolė
Da N ang aerodromą

šeštadienį komunistai ra
ketomis apšaudė didžiausią 
JAV aerodromą Da Nange. 
Tai buvo vienas didžiausių 
užpuolimų. Žuvo 13 ameri
kiečių. sužeista 145. Visi 
lėktuvai turi mažiausia po 
vieną skylę ar kitą svietinių 
padarytą sugadinimą.

20 mylių nuo to aerodro
mo komunistai užpuolė ka
lėjimą ir išlaisvino apie 
1200 kalinių, įtariamų par
tizanų. Kalėjimą jie apšau
dė ir dalinai sugriovė. Žuvo 
ir nemažai kalinių.

Prezidentas Lyndon B. Johnson su savo vaikaičiu.

Sustreikavo beveik visi JAV 
geležinkeliai

Pirmadienį sustreikavo dauguma geležinkelių linijų. 
Prezidentas ragina kongresą veikti. Spėjama, kad tuoj 
bu> suderinti atstovų rūmų ir sens to priimti įstatymai 
streikui išvengti ir duota prezidentui pasirašyti.

Pirmadienį dėl mašinistų Duodama už
streiko sustojo beveik visi į
geležinkeliai. Ką tai reiškia lakūno išgelbėjimą 
krašto ūkiui, visiems supran
tama. todėl vyriausybė yra 
labai susirūpinusi, kad strei
kas būtų kuo greičiau baig
tas.

De Gaule išvyko 
į Kanadą

Popiežius vyksta
į Turkiją Į =====

Popiežius Paulius VI lie-į 
pos 25 d. vyksta į Istambu-1 gjl- • • • „^kj,
lą (Turkijoj) Rytų apeigų araOU
bažnyčios patriarcho nu„mm^
nnagoro aplankyti. Patriar
chas popiežių vizitavo 1964 Nėra didelės vienybės ir Prancūzijos prezidentas 
m. Jeruzalėje, kur tuo metu, tarp 11 arabų valstybių va- šeštadienį didžiausiu karo 
popiežius lankėsi. i dų. Keturių valstvbių — E- laivu išplaukė į Kanadą, kur

gipto, Sirijos, Irako ir Alžy- gyvena 6 mil. prancūzų ir 
Tai jau bus penktoji po- ro — vadai yra ”revoliucio- kurie pastaruoju laiku vis

piežiaus kelionė. 1964 m. jis 
lankėsi Palestinoj ir Indijoj. 
1965 m. Fatimoj (Ispanijoj)

Miestas dabar atrodo kaip 
karo laukas. Rašant šiuos 
žodžius pirmadienį, yra ži
noma, kad žuvo per 20 žmo
nių. sužeistų yra per 1.100, 
jų tarpe 50 policininku, su
imtų apie 1,500. Medžiagi
nių nuostolių kol kas niekas 
negali suskaičiuoti, bet jų 
bus milionai.

Tokios didelės riaušės tė
ra buvusios 1965 m. Los An
geles mieste, kurios tęsėsi 5 
dienas. Ten žuvo 34 žmo
nės, 1,000 sužeistų. 4,000 
suimtu ir medžiaginių nuo
stolių padaryta 50 mil. dol.

Pirmadienį Newarke dar 
buvo iš pasalų šaudoma į 
policiją ir karius. Gubema-

Su V. Stašinsko mirtimi 
vėl netekome vieno dar ne
priklausomoje Lietuvoje pa
ruošto diplomatinio perso
nalo įžymaus nario.

JAV išmėtė Šiaurės Viet
name 16 mil. lapelių, ku
riuose žadama sumokėti po 
$1,760 už kiekvieno nusilei- 
dusio JAV lakūno išgelbėji
mą.Kongresas jau yra priė

męs įstatymus streikui iš
vengti, bet atstovų rūmų ir 
senato derinamoji komisija 
dar nepajėgė skirtumų išly
ginti ir susitarti. Todėl pre
zidentas kreipėsi į kongreso 
vadus, prašydamas pasirū
pinti, kad įstatymas būtų 
kuo greičiau paruoštas ir 
duotas jam pasirašyti.

Manoma, kad tai bus pa
daryta pirmadienį, todėl gal 

i ir šis Keleivio numeris pa
sieks skaitytojus tuo pačiu 
laiku, kaip paprastai. (Paš
tas paskelbė,, kad laikraščių 
nepriimsiąs tol, kol geležin
keliai streikuos).

Pagal senato priimtą įsta- 
ymą. streikas nukeliamas 
90 dienų ir ginčas atiduoda
mas prezidento skirtų 5 as
menų tarybai. Per 30 dienų 
numatyta siekti laisvo susi
tarimo. Jei to nebus, taryba 
per kitas 30 dienų paruošia 
savo susitarimo sąlygas. Dar 
po 30 dienų, jei šalys nesu
tiks, tarybos sąlygos bus pri
valomos 2 metams, jei, ži
noma, šalys anksčiau nesu
sitars.

Amerikietis aktorius Rockvrell 
Kent, gyvenantis Maskvoj, ga
vo Lenino premiją, li jos jis 
$10,000 paaukojo Vietnamo ko
munistų partizanams.

Jung. Tautų gen. sekr. (J Thant 
švedą N ils- Goran Gussing pa
skyrė savo atstovu Vid. Rytuos. 
Jam teks daugiausia sekti pabė
gėlių gyvenimą. Gussing sėk
mingai tvarkė anuomet Graiki
jos pabėgėlius.

nieriai“. Bet Egiptas norėtų daugiau kalba apie atsisky- 
palaukti ir tuo metu vėl ap- rimą nuo Kanados.

ir Jungtinėse Tautose Jis P™*0“* Priklau-
pat vėl kai iauti. lon (prie Newfound-

i Kitų šešių valstybių vadai lando) kiek stabtels ir 
| ramesni. Tai Saudi Arabijos Montrealį atvyks ateinantį 
karalius Falšai, Libijos ka- sekmadienį. Čia jis aplankys 
ralius Idris. Moroko kara- Pasaulinę parodą, 5 dienas 
liūs Hassan. Kuvvait emiras važinėsis po kraštą ir savo 
Saba. Tuniso prezidentas kelionę baigs vizitu sosti

kanalo vėl sugriaudė pa- Habib Bour;uiba ir Lebano- nėn. 
trankos ir šaudėsi lėktuvai, i no prezidentas Charles He-.
Abi šalys giriasi numušusiosl ^ou- J^*gti jie vieni būtų, tais 
viena kitos po kelis lėktų- lengviau butų juos su Izrae-Į^^ reikalauja 
vus liu suvesti prie derybų stalo. J

Pagaliau Jordanas, kurio automobilių unija 
derlingiausius plotus užėmė 
Izraelis, būtų linkęs su savo 
priešu greičiau susitarti li
tuos plotus diplomatiniu ke
liu atgauti.

Yorke.

Žydai su arabais
vėl šaudėsi

Praeitą savaitę prie Suezo

Panašus yra ir atstovų rū
mų priimtas įstatymas, tik 
jie nenumato, kad taryba tu
rėtų teisę nustatyti abiem 
šalim privalomas sutarties 
sąlygas.

Brežnevas arkliu 
lenktynėse

Sovietų Sąjungos komu
nistų partijos galva Brežne
vas su kitais komunistų va
dais sekmadienį atėjo į ark 
lių lenktynes. Visi buvo gra
žiai apsivilkę, todėl, užsie 
nio korespondento praneši
mu, vienas paprastas pilie 
tis, žiūrėdamas į savo vadus, 
pasakė: "Atrodo kaip užsie-i 
niečiai“

Jungtinių Tautų stebėto
jai dar nebuvo pradėję savo 
pareigų eiti, nes dar nebuvo 
išsiaiškinta įyairių klausimų 
su abiem šalim.

Jungi. Tautos tarė
Jeruzalės reikalu

Jungtinės Tautos penkta
dienį antrą kartą pakartojo 
nutarimą, kad Izraelis su-Kinijos komunistai smer

kia sovietus ir už tai, kad jie j stotų keitęs Jeruzalės teisi- 
torius pareiškė, kad kariuo-i leido arklių lenktynes. Tai nę padėtį. Kaip žinome, Iz- 
menė mieste pasiliks tol. kol esąs dar vienas ženklas, kad raelis administraciniu požiū- 

sovietai eina kapitalizmo riu sujungė abi Jeruzalės 
keliu... Į dalis: Jordano ir Izraelio.

visiškai bus grąžinta ramy
bė ir tvarka.

Automobilių unija pradė
jo derybas su automobilių 
bendrovėmis. Unijos vadas 
Reuther, bet kitko, pateikė 
3 pagrindinius reikalavi
mus: 1. mokėti darbininkam 
ne valandines, o mėnesines

Susitarė dėl karių 
skaičiaus Vietname

Kaip žinoma, krašto ap
saugos sekretorius McNama- 
ra su aukštais karo vadais 
lankėsi Vietname. .Jiems grį
žus, į Washingtoną buvo at
vykęs ir JAV karo vadas 
Vietname gen. Wesmore- 
land. Buvo rašyta, kad karo 
vadas nori dar bent 100.000 
karių. McNamara buvo prieš 
tokį JAV karių skaičiaus di
dinimą.

Columbia universitetas ?• farantuoti metini
paskelbė, kad chemikas u^arp. 3. nedarbo pašaipą 
Strickman išrado cigaretėm mokėt: ištisus metus.
filtrą, kuris sulaikąs nikoti
ną ir smalą.

♦ * ♦

Bostone negrų konvenci
ja pasmerkė Nevrarke kilu
sias riaušes ir plėšimus.

Darbdavių atstovai kol 
kas tas sąlygas dar atmeta. 
Aišku, unija visko nelaimės, 
bet gal gerą .savo reikalavi
mų dalį

Iki rugsėjo 6 d. nesusita-
«**ee**e«*#*****e**MM»ee*#*«e#e*4 rus. kiltų streikas.

Sutarta Vietname esan
čių karių skaičių padidinti 
maždaug 35,000 ir daryti 
pastangų, kad patys vietna
miečiai daugiau jėgų mobi- Burmos vyriausybės galva ge-
lizuotų, be to. kad ir kiti są- nemlas Ne Win, kurį panašių į 
jungininkai — Australija, Vietnamo sukilėlių pagalba no- 
P. Korėja. Tailandas ir Fili-į rimą nuversti, čia visus nera- 
pinai — padidintų savo da- mumus organizuoja Raudonoji
linius. Kinija.
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Lietuvos Socialdemokratų Partijos Delegatūrm 
Užsienyje vienam kūrėja ir nenuibtamam kovotojui 
dėl darbu žmonių gerovės ir Lietuvos laisvės

Draugui

Mirt inž. Vladas Sirutavičius, 
didelis Lietuvos statytojas :

Ketvirtadienį, liepos 12 dieną 
priešpiet So Bostone mirė inž. 
Vladas Sirutavičius. balandžio 5 
dieną pradėjęs 91-sius metus.

Tai buvo vienas didžiųjų mūsų 
Lietuvos statytojų, senų atgyve
nusių formų laužytojas ir naujų 
kūrėjas pradininkas.

Gimęs 1877 m. balandžio 5 d. 
Kairiškių dvarely, velionis galėjo 
lengvai siekti mokslo (baigė Šiau
lių gimnaziją, vėliau Petrapilio 
technologijos institutą) .gauti ge
rą tarnybą ir ramiai ištaigingai 
gyventi, kaip daugelis kitų dvari
ninkų vaikų tai darė.

Ne tokio būta velionio. Jis matė, kiek aplinkui yra 
▼argo, skurdo ir tamsos. Jis jautė, kad visos tautos gyve- i 
nimas yra slėgiamas rusų earo letenos. Todėl jis. dar stu
dentas būdamas, apsisprendė eiti prieš savo luomą, iš ku
rio buvo kilęs, ir visas savo jėgas atiduoti labiausiai var
gą kenčiantiems ir skriaudžiamiesiem — darbininkams ir 
kartu kovoti dėl viso krašto laisvės.

Jis įsijungė į Lietuvos socialdemokratų partijos eiles,; 
kuri ne tik kovojo dėl geresnių darbininkų gyvenimo są-! 
lygų, bet jau 1896 m. paskelbė Lietuvos nepriklausomybės 
šūkį. Tos partijos eilėse velionis paliko iki mirties.

Į partiją jis įstojo pačiu reikalingiausiu metu, kada 
jai caro žandarai buvo sudavę kone mirtiną smūgį — su- i 
ėmę ir ištrėmę jos vadus. Velionis stojo jų vieton. 1900 m. 
jis jau partijos centro komitete, ir sunkiausia vadovybės 
našta gulė ant jo pečių.

Būdamas didelių organizacinių sugebėjimų, neišse
miamos energijos, mokąs aukotis, velionis buvo idealus ’ 
pavyzdys kitiems. Jis sugebėjo kitus paveikti, surasti ir ’ 
įtraukti į darbą naujų jėgų. todėl partija augo. stiprėjo, 
ir, jeigu ji 1905 m. tapo visos Lietuvos revoliucinio sąjū
džio vadovė, tai čia visų pirma yra labai daug velionio 
nuopelnų.

Velionis ne tik kitus rikiavo tam ar kitam partiniam 
darbui, bet ir pats kibo visur, kur tik buvo labiau reika
linga. Todėl jam reikėjo ir vadovauti streikams, ir griebtis 
plunksnos — kurti propagandinę partinę literatūrą, ra
šyti Darbininkų Balsui (rašė ir Varpui), ruošti atskiras 
brošiūras tuo ar kitu klausimu.

Nemaža velionio įtakos buvo ir Vilniaus lietuvių 
seimui, kad jis įgavo lietuvių politinio įvykio pobūdį.

Kai Lietuva tapo nepriklausoma, velionis, grįžęs iš 
Rusijos, tuoj kibo į savivaldybių organizavimą, o kai susi
rinko Lietuvos Steigiamasis Seimas, velionį ten matome 
socialdemokratų frakcijos eilėse uoliai dirbantį.

Bet dar didesni velionio nuopelnai yra ūkio srityje. 
Jis gerai suprato pramonės reikšmę krašto ūkiui, todėl ir

Ina. VLADUI SIRUTAVIČIUI

mirus, mūsų gili užuojauta jo žmonai 
teriai Irenai ir sūnui Jonui

Irenai, duk- 
Lietuvoje.

LSDP Delegatūra Užsienyje

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos seniau
siam nariui. Įžymiam kovotojui dėl Lietuvos laisvės ir 
ir socialistinės santvarkos.

Draugui

Inž. VLADUI SIRUTAVIČIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Irenai, 
dukteriai Irenai ir sūnui Jonui Lietuvoje 

ALSS Centro Komitetas

Mūsų draugijos nariui, nuoširdžiam darbo žmonių 
užtarėjui

Inž. VLADUI SIRUTAVIČIUI

mirus, gilią užuojautą reiškia jo žmonai I r e n a I, 
dukteriai Irenai ir sūnui Jonui Lietuvoje

Lietuvių Darbininkų Draugijos Centro Valdyba

Mūsų mielam bendradarbiui, lietuvių socialistinės 
spaudos pionieriui, caro laikų Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos laikraščio Darbininkų Balno vienam redaktorių 
Draugui

Inž. VLADUI SIRUTAVIČIUI

mirus, kartu liūdime su jo žmona Irena, 
Irena ir sūnumi Jonu Lietuvoje.

dukterimi

Ką kiti rašo

ŠTAI KOKIA JŲ 
INFORMACIJA

Mes kartkartėmis esame 
rašę. kaip suktai komunistai i 
meluoja spaudoje, susirinki
muose ir kitur. Jie iškraipo 
faktus arba juos visai nuty
li, žodžiu, daro taip, kaip 
jiems geriau išeina.

štai dar vienas toks są
moningas melas:

Laisvės liepos 7 d. laido
je T. Jurgėla rašo apie Vy
tautą Putną. Jis pilietinio 
karo didvyris, apdovanotas 
"Raudonosios vėliavos ordi
nu už daugybę žygdarbių ir 
ilgalaikę kovinę veiklą įvai
riose pareigose”. Jis komu
nistų partijos narys nuo 
1917 m., jis Sovietų S-gos 
karo atstovas Japonijoj, Vo
kietijoj. Suomijoj ir Angli
joj. jis kelių karinių veikalų 
autorius, žodžiu, — uteniš
kis lietuvis gen. Vytautas 
Putna komunistų partijai ir 
raudonajai 2rmijai turi la
bai dideliu nuoppelnų.

Ir tas didvyris — 'Tragiš
kai žm o 1937 m. birželio 11 
dieną”.

Laisvėj nepasakyta nei 
kur. nei dėl ko jis žuvo. O 
jau nutylėti tokio jų didvy
rio tikins gyvenimo faktus 
būtų neleistina.

Bet mes suprantame tą 
rašeivą T. Jurgėlą ir Laisvės 
redakciją, nepridėjusio jo
kio jo mirties nušvietimo. 
Mat. kaip gi tai minėsi, jeigu 

į tą komunistų didvyrį nuga
labijo jų taip garbintas (o 
slaptai gal ir dabar tebegar
binamas. nes šiandien ne 
mada viešai su tuo šlovini- 

j rr.u pasirodyti) visų jų ”my- 
į limas tėvas ir mokytojas 
' Stalinas“.

Netekę nuoširdaus lietuvių demokratinio socializmo 
sąjūdžio dalyvio Draugo

inž. VLADO SIRUTAVIČIAUS,

nuoširdžių užuojautą reiškiame jo žmonai Irena i, 
dukteriai Irenai ir sūnui Jonui Lietuvoje

"Keleivio“ patikėtiniai: 
M. Midielsonienė 
M. Strazdienė 
M. Anestaitė 
V. Anesta 
P. Brazaitis 
S. Michelsonas 
J. Sonda 
J. Vinciūnas 
A. Valeika

Lietuvių Darbininkų Draugijos uoliam nariui

Inž. VLADUI SIRUTAVIČIUI

mirus, gilią užuojautą reiškia jo žmonai Irena i, 
dukteriai Irenai ir sūnui Jonui Lietuvoje

Lietuvių Darbininkų Draugijos 21 kuopos valdyba

Tvirtam, nuoširdžiam socialdemokratui, mūsų 
kuopos nariui, drg.

Inž. VLADUI SIRUTAVIČIUI
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ŠTAI KO JIE NORI

Vilnis liepos 12 d. rašo: 
"Mums reikia daugiau ry

šio su jaunaisiais lietuviais
Būdamas nuoseklus socialistas ir demokratas, velio- čiagimiais ii išvietintų 

... ... . . x ; vaikais. Daugiau čia kultūras visa savo siela buvo priešingas komunistams, todėl; ,..r;0
jis, laimingai išvengęs teroro per pirmąjį bolševikmetį, 

kibo į šią sritį. Jis jau 1911 m. savo tėviškėje įsteigė kar- jau nebenorėjo tokio ’’malonaus“ gyvenimo pakartoti ir 
tono fabriką, rengėsi gaminti presšpaną (presuotą karto-' pasitraukė iš Lietuvos.
ną), bet karas sutrukdė. . Gyvendamas Vokietijoje, velionis uoliai dalyvavo

Nepriklausomai Lietuvai atsikūrus, velionis išplėtė yĮjko Lietuvos atstatvmo komisijoje, vadovaudamas pra-
kartono fabrikus, suorganizavo bendrovę Molį, kuri pa- monės jr amatų sekcijai.
statė modernų plytų fabriką, tik iki okupacijų nebesuspė- “ ..... ,
jo įsteigti užplanuoto stogams dengti eternito plytelių Atvykęs į JAV, velionis dėl seno amžiaus nebegalėjo mo palaimą mažiau PaZĮS- 
fabriko. Turėjo planus ir įvairioms kitoms statvbos me- • £auti 5avo profesijos darbo, todėl turėjo dirbt: kitą darbą,; La- .1° ‘ukurto rojaus 
džiagoms gaminti. ; * j ko1 šay° maž3 Pensiją. Bet čia gyvendamas, jis tuoj įsi-1 roxe? nėra matę arba

Didelis Šiaulių miestas neturėjo tinkamos teatrai sa- 7ungė į Lietuvių Darbininkų Draugiją. Amerikos Lietuvių npr^krorti'1 todėl
lės, gero viešbučio. Velionis buvo vienas iš pagrindinių Socialdemokratų Sąjungą. Lietuvių Inžinierių Draugiją ■ lengviau komunis-
Pastogės bendrovės steigėjų, kuri iki okupacijos suspėjo, *r j°?e veikė, kiek pajėgė.
įsigyti didžiulį žemės sklypą ir jau beveik baigti statyti I Velionis paliko šviesaus proto iki pat mirties. Jis 
teatro rūmus. 0 nėra abejonės, kad. jei ne okupacija, ve-, atidžiai sekė pasaulio įvykius ir juos sveikai aiškino. Bet

bendradarbiavimo“ 
Žinoma, senieji geriau 

pažįsta komunizmą, dauge
lis jų savo kailiu yra patyrę 
"švelnią“ komunistų ranką, 
todėl jie gerai žino, ką reiš
kia su komunistais bendra
darbiauti. Jaunieji komuniz- 

zįs- 
“ tik- 

jos

juos yra lengv 
tam savo melais apsvaiginti 
ir į savo bučių pagauti. Tik 
dėl to jų akys ir krypsta į

|E=

Ką dovanoti?
PIGIOS, ĮDOMIOS

lionis būtų įvykdęs dar daug didelių sumanymų, kurių bu
vo pilna jo galva.

Jis prie savo tėviškės supirko kadaise rusams išdalin-

jau prieš kelerius metus pasilpo akys, sunku buvo skaityti.1 rnu?1i jaunimą.
dar sunkiau rašyti. Nebetarnavo kaip reikiant ir ausys, 
todėl velionis pradėjo vengti viešų pobūvių. Pagaliau ir

tus sklypus ir sudarė pavyzdingą 200 ha žemės ūkį. Kai j kojos nebenorėjo klausyti. Todėl jau ilgesnį laiką, galima 
rusai užėmė Lietuvą, to ūkio trobesių ir galvijų nuotrau- sakyti, nebeišeidavo iš savo buto. Su pasauliu tepalaikė 
kas rodė Maskvoje surengtoje žemės ūkio parodoje ir
gyrėsi, kad tai susovietintos Lietuvos žemės ūkio pasiekti 
vaisiai.

Velionio santykiai su darbininkais buvo pavyzdin- __ x , . . . _ A . _ , . . , . . .
• t j v • i • v i - • j 1 vvtauto, kuris mirė Detroite. Labai sielojosi ir dėl savogiausi. Jo darbininkų atlyginimai buvo auksciausi, dar- T , . .... ;. . ,€ • įoiiniGnoinm cnnono naci Ii I umaia Hitatza

bininkai buvo aprūpinti medicinos pagalba jau tada, kai

ryšius per aplankančius artimuosius vienminčius ir pro
fesijos kolegas.

Prieš kelerius metus velionis neteko savo sūnaus

Lietuvoje dar nebuvo ligonių kasų. Darbininkų vaikams 
buvo pastatyta graži mūrinė mokykla su sale ir skaitykla.

jauniausiojo sūnaus Jono. kuris pasiliko Lietuvoje, buvo 
ištremtas į vergu darbus ir grįžo sunkiai sirgdamas džiova.

Laimingas velionis buvo. galėdamas būti kartu su
Darbininkai gyveno geruose butuose. Per bolševikmetį: savo ilgų metų gyvenimo palydove žmona Irena ir dukteri- 
ten apsistojusius sovietų karininkus sunku buvo įtikinti, j mi Irena ir naudotis jų nepapra$la globa. Jos nepaprastai 
kad čia taip gražiai gali gyventi kapitalisto darbininkai, palengvino velionio ilgo gyvenimo paskutiniuosius metus.

Maža to. Tik vienas velionis težino, kiek jis yra iš- Netekome brangaus žmogaus, kurie ilgai buvo kupi- 
dalinęs stipendijų savo darbininkų vaikams. Velionio kuk- nas energijos kurti ir kūrė visiems brangias vertybes, ku- 
lumas neleido kitiems apie tai pasakoti ar tuo girtis. To- ris visą gyvenimą kovojo dėl darbo žmonių geresnių dienų 
dėl ir komunistams Lietuvą užplūdus, darbininkai visaip ir visos Lietuvos laisvės, kuris pakėlė ranką prieš carą, ne
savo ”poną“ gelbėjo. Į nuleido jos ir prieš bolševizmą; kuris tvirtai tikėjo, kad

Kaip socialdemokratas, velionis buvo ypač griežtai' gi ius komunistinė santvarka ir Lietuva vėl bus laisva, 
priešingas to meto vyriausybei, bet jis, kaip ūkio žinovas.; kuris smerkė lengvatikius, pradedančius pasiduoti komu- 
vistiek buvo vyriausybės žmonių dažnai kviečiamas vie-. nistų peršamo bendradarbiavimo vilionėms, 
nu ar kitu klausimu pareikšti savo nuomonę, nors nevisuo-: Teišlieka gyvas mumyse amžinas šviesus jo atmini-
met jo patarimų paklausydavo. I mas!

Bet malonu pastebėti, kad 
ir jaunųjų tarpe nėra daug 
tokių, kurie lengvai pa
siduotų komunistų šeško 
smilkalams.

KITI APIE LIETUVOS 
DARBO UNIJAS

Labour in Exile. egzilėje 
esančių laisvų profesinių są
jungų veinkėjų centro laik
raštis. š. m. balandžiofi-ge- 
gužės-birželio laidoje at
spausdino antrąją dalį ap
žvalgos apie Lietuvos profe
sinių sąjungų sąjūdi. Pabai
goje apibūdinama darbinin
kijos padėtis sovietinės oku
pacijos sukurtose sąlygose, 
bolševikinių profesinių są
jungų vaidmuo (darbininkų 
priežiūros įrankis kelti dar
bo našumui, nekeliant atly
ginimo) ir egzilėje esančių 
Lietuvos profesinių sąjungų 
veikėjų reiškimasis. (E)

Jeigu yra reikalas ameri
kiečiui padovanoti knygą, 
tai Keleivio administracijo
je galite gauti šias tinkamas 
knygas;

Awakening Lithuania, a 
study on the rise of modern 
Lithuanian nationalism by 
Jack J. Stukas, 186 psl., kai
na $5.00.

knygos

"Lithuania 
roes,“ parašė 
kaina $4.75.

land of he- 
L. Valiukas,

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

POPULAR LITHUAN1. 
AN RECiPES, parašė Juzė 
Daužvardienė* kaina $2.

NAUJOS AKĖČIOS

Išėjo naujas humoro, sa
tyros, sarkazmo ir ironijos 
žurnalo Akėčių numeris. 
Kaina 50 centų. Gaunamas 
ir Keleivy/

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.
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KAS NUEKO NCVBKIA, 

TO NIEKAS NKPBK1A. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO BAU 

TAS DUONOS NKPRAiO.

Kas netingite, paskaitykite!
S. GRIEŽE

(Tęsinys)

Šiais neramiais laikais 
plačiame pasaulyje virto be-

Nei Červenės, nei Katyno! 
Jiems tik žmonių gerovė,

veik papročiu, kalbant a- j žmoniškumas rūpi. Ajai-jai-
pie JAV, tuoj prisiminti ir 
SSSR, arba atbulai, ir jas 
lyginti vienu ar kitu požiū* 
riu.

Montrealio Expo 67 suda
rė retą progą iš arčiau pa
žvelgti j šių pasaulinių mil
žinų nuotaikas ir užsimoji
mus, palyginti juos materi
aliai ir dvasiniai ir pasidaly
ti reikiamas išvadas.

Tų ir panašių minčių ve
dinas, neskubėdamas perei
nu tiltu kiton Le Moyne ka
nalo pusėn ir atsiduriu prie
šais tarybinį paviljoną (nr. 
C 479) jau Ile Notre-Dame 
(Dievo Motinos saloje).

Pats paviljonas primity
viausios vežiminės pašiūrės 
formos. Du dideli šulai, ge
rokai palinkę vienas nuo ki
to ; vienas jų kiek aukštėles
nis. Jų viršūnėse po skersinį. 
Ant tu skersinių milžiniška 
plokštė, nuo svorio kiek įlin
kusių viduriu ir dėl to kiek 
pakilusiais galais. Nuleiskim 
dabar nuo to stogo sienas 
žemyn (arba pakelkime nuo 
žemės iki jo aukštyn, kaip 
kam patinka) ir turėsime
SSSR paviljoną. Žinoma, į 
sienas, laiptus, aplinką ir vi
są vidų galime planuoti, gra
žinti ir puošti kaip išmano
me. bet pagrindinė jo archi
tektūrinė forma yra tokia, 
kaip čia aprąšyta.. Visas vi
dus atviras. Nuo balkonų ga
li dairytis į visas puses.—jo
kių pertvarų.

Priešais pagrindinį įėji

jai koki geručiai! Tikri hu 
manistai. Stačiai žmonių 
gelbėtojai. Taigi, ir čia be 
melo neapsiėjo.

Tarybinis paviljonas, kaip 
žinovai teigia, didžiausias 
visoje parodoje ir prikimš
tas visokių prekių, beveik 
kaip geras Bostono Jordan 
March arba Lechmere par
duotuvės kuris nors skyrius, 
su laikrodžiais, radijo, tele
vizijos aparatais ir tt. ir tt.

Apstu pastatų, miestų da
lių, fabrikų foto nuotraukų, 
diagramų. Net univermago! 
(universalinės parduotuvės) 
maketas. Net ir tuo norėta 
pasigirti, kai tuo tarpu Ame
rikoje ir vaikai tokias par
duotuves natūroje yra sker
sai ir išilgai po daugelį kar
tų išvaikščioję.

Aš ilgai stovinėjau prie 
negausių knygų stalų. Jų 
mačiau net trijose vietose. 
Bet ir pačių knygų išorė ir 
ju išdėstymas labai toli atsi
likęs, sakysim, kad ir nuo 
Vakarų Vokietijos paviljone 
matytų. Nėra ko nė lyginti. 
Bet. kaip taisyklė, visur 
centrinėje' vietoje komunis
tinė evangelija — Lenino 
raštai. Be jų nė žingsnio!

Mano lankymo metu buvo 
latvių savaitė. Tai latviškų 
knygų buvo daugiau matyti, 
o lietuviškas tik dvi tema
čiau : J. Kuląkausko medžio 
ar lino raižinius ir Vilnius 
pavakariais. Tai ir viskas. 

Kas dar man krito akys-

Dorothy Spencer (kairėj) ir Bobbie Barrett, abi moky
tojos. pirmosios VVashinfftone netekėjusios merginos, 
kuriom buvo leista įsūnyti vaikus (taigi — pamotės) 
surengė naujai savo penkių vaikų šeimai gimimo dienos 

šventę. Panelė Spencer, 38 m., mokytojaus toliau, o Bar
rett, 32 m. amž., rūpinsis namie šeima.

IŠ PIETŲ AMERIKOS

mą iš milžiniško metalo lui- na. tai budėtojų gausa. Čia 
to išlietas kūjis su piautuvu. i ju kiekviename skyrelyje, 
o trijuose jo šonuose rusų, Į kiekviename kampelyje po
prancūzu ir anglų kalbomis 
įrašai: "Viskas vardan žmo
gaus. viskas žmogaus gero
vei“. Ir žemiau: "Sukurta 
ant laisvu savanoriškų pa
grindų“. Virš pagrindinio i- 
ėjimo: "1917-1967“, atseit, 
tarybinės santvarkos pen
kiasdešimtmetis.

Tokiu būdu jau iš tolo 
lankytoją pagauna sovieti
nės propagandos kabliukas 
ir nepaleidžia iki galo.

Peržengęs slenkstį, atsi
duri prieš savotišką bolševi
kinį milžinišką altorių. Tai 
labai didelis ir neblogai nu
pieštas Lenino paveikslas, 
pakabintas tyčia tam reika
lui pastatytoje puslankiu iš
gaubtoje melsvai žvaigždė
toje plokštėje.

Ir kas gali sakyti, kad bol
ševikai netikėliai? Kad jie 
neturi "šventųjų“ ir nieko 
negarbina? Anaiptol! Jie 
patvs didžiausi religiniai fa
natikai. Ir maldos jų skam
bios ir labai jaudinančios: 
"Vsio vo imia čeloveka, vsio 
na blago čeloveka“. Stačiai 
virkdo žmogų, širdį varsto 
toki žodžiai, toks neišpasa
kytas jų kilnumas.

Arba vėl: "Obrazovan- 
noe na osnove dobrovolnogo 
objedinenija“. Matot, kokiu 
būdu susikūrė Tarybų Są
junga. — jokių užgrobimų... 
Visi gera valia. Va, jau iš
tisi 50 metų — 1917-1967. 
Ištisos dvi gentkartės apsi
vertė tame laimės rojuje. 
Nei gaudymų, nei šaudymų.

Gražiai pasirodė 

rambyniečiai

Rambyniečiai suvaidino 
G. Veličkos dviejų veiksmų

CLEVELAND, OHIO. 

Joninių balius ir plėšikai

LABAI POMŪS 

ATSIMINIMAI
Birželio 23 d. Lietuvių 

Šienapiūtę“. Programoje klube buvo tradicinis Joni- 
dalyvavo apie 30 abiejų ly- nių balius. Klubo veikli val
čių jaunuolių. Jie buvo pasi- dyba nepagailėjo propagan- domu skaityti, todėl siūlome 
puošę tautiniais drabužiais, dos, tačiau publikos buvo šias mūsų žinomų
gražiai vaidino ir dainavo, nedaug. žmonių gyvai parašytas at-

Dainuoti paruošė nenuils- . siminimų knygas:
tantis muzikos nuselėtoias Kluo° namas dldehs ir untis muziKos puseietojas, patogus> bet šiuo metu jig

Atsiminimus visuomet į-

Vaclovas Rymavičius
Čia reikia paminėti vado

vės Velickaitės-Simanavičie- 
nės nuopelnus. Ji tikrai nuo
širdžiai ir uoliai dirba su 
jaunimu.

Dairavo ir inž. Algiman
tas Rastauskas. Akoredonis- 

’ tai buvo Luis Rudėnas, Hugo 
į Povilauskas ir Guilermo 
' Kliauga.

Mieli rambyniečiai. jau- 
' nuoliai, jaunuolės! Jūs džiu- 
• ginate mus savo veikla. Jūs 
ir jūsų vadovai dirbate labai

PASKUTINIS POSĖDIS,
jau stovi neramioj vietoj, to-: juozo Audėno atsiminimai,
dėl daug kas bijo čia lanky- 227 psl., kaina 
tis. $4.00

Štai, ir tam baliui baigian- ATSIMINIMAI IŠ BAL- 
tis, klubo narys žurnalistas FO VEIKLOS, prel. J. B. 
Alfonsas Braziulis ir jo šei-i Končius, 404 psl., daug 
ma išėjo iš klubo ir žygiavo iliustracijų, kaina .... $5.00. 
prie savo automobilio. Tuo
metu 4 juodieji juos užpuo- DU MEDINIAI IR TRYS 
lė. Nora Braziulienė savąjį GELEŽINIAI KRYŽIAI, 
rankinuką apsaugojo, nors Antano Šukio atsiminimai iš 
ir gavo smūgį galvon ir į nu- Lietuvos Nepriklausomybės 
garą, bet jos draugės ameri- kovų, 376 psl. kaina . .$3.00 
kietės rankinuką plėšikai

svarbų darbą. Nuo jūsų pa- nusinešė pabėgdami, kai A. 
reis. ar šitoj žemės padangėj, Braziulis ėmė juos pliekti 
dar ilgai skambės lietuvis-1 tam tikru įrankiu, kurį vi- 
kas žodis ir daina. suomet imasi su savim, lan-

i kydamasis klubo rajone.
Juozas šiuši*

Tą pačią naktį apiplėšta 
ir lietuvių krautuvė Baltic, 

BIMBOS esanti priešais klubą. Tą 
! krautuvę vagys šiemet jau 
Į trečią kartą apiplėšia.

NUTRAUKĖ A.

BYLĄ

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

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 psl., kai
na ,...............................$2.00

DIENOJANT, Kipro Bie
linio, 464 psl., kaina....$2.00

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

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS. Kazio Griniau*, I to
mas, 300 psl., kaina.......$2.

.lt

Teisingumo departa
mentui sutikus, nutraukta 
Antano Bimbos pilietybės 
atėmimo byla, kurią tas de
partamentas buvo 
1963 metais.

' ir estų (lietuvių daugiausia)
—būrys su vėliavomis susi
rinko Plaza de Maye aikš
tėje prie Laisvės paminklo 
padėti vainiko 1941 m. bir- 

baltiečių — lietuvių, latvių želio kankiniams pagerbti.
Tai iškilmei vadovavo ra

dijo valandėlės Lietuvos Ai-i operacijos mirė 
dai vedėjas įžymus vietos Gaidys, gyvenęs

ARGENTINA

Prisiminė 1941 m. birželio 
kankinius

Birželio 18 d. gražus pa-

f •» • *1* T V • •• VIMi ▼ VVtVjv4k- *■*-* J *** V * V V'-'KJ
daugel, pav, jonų. Vieni jų veikžJa? derinas Jnknevi- 
v.iimn,c Vod ir vienaspal-

vieną. po du. Ir ant kiekvie
no jų staliuko po svečių kny
gą. kurią mielai pratiesia 
lankytojams savo pastabom 
įrašyti. Paauglius, kurie vie
ni patys atėję, tuojau užkal
bina, surenka po kelis vidur
amžis vyriškis, apdalinęs 
brošiūrėlėm ir apglėbęs bū
reli vedasi filmo rodyti 

Nedideliame ekrane pa
veikslų skvriuje ir bendroje 
salėje nuolatos rodomas fil
mas iš Maskvos teatrų pa
statymu, baleto ir kitų. Ma
no lankymo metu įžymusis 
smuikininkas Chaifecas 
smuikavo (filmas) ir kažku
rio teatro baletas davė trum
pus gabaliukus.

Palyginęs tuodu paviljo
nu. JAV ir Sovietų Sąjun
gos, tuojau pajunti milžiniš
ką skirtumą tarp laisvės 
krašto ir policinės valstybės. 
Vienoje jauties laisvas, be 
jokių pašalinių indoktrina- 
cijų, kitame — dar iš tolo 
tave pasitinka sukta komu
nistinė propaganda ir kaip 
Žuvį tinkle apsiautusi laiko, 
kol išėjęs už durų išsilaisvi
ni.

SSSR paviljono vidus — 
didžiulė atvira halė, kurioje 
iš betkurios vietos matyti 
kiekviena kita vieta. Pakilęs 
j viršų, iš balkonų gali dai
rytis i visas keturias puses. 
Aš čia nekalbu apie priesta
tus. kur telpa restoranas ir 
kiti pagalbiniai įrengimai.

Patys kai kurie darbai at
likti tarsi kirviu. Perėjau

kilimais, kad 
viais. iškloti, kiti mozaika, 
plytelėm, o treti tik papras
tų medinių ar net plytinių 
grindų, bet vis kažkaip savo 
vietoje.

Tarybinio paviljono grin
dys išklotos menkos koky
bės. sakyčiau, kažkas arti 
tarybinio kareivio antklo
dės, pilku kilimu, kurio 
dviejų gabalų sudūrimai šu

Futbolininkai ii Urugvajau*

Europos futbolas JAV-se 
iškėlęs: ’^i šiol nėrą gerai prigijęs.

! New Yorko sporto klubas 
. atsikvietė to futbolo žinovus 
i iš Montevideo ir atsiuntė 

MOŠŲ PADĖKA birželio 25 d. žaisti Cleve- 
į landė. Nors urugvajiečiai tė- 

Birželio 27 d. po sunkios; ™ padėjėjai nevvyorkie- 
Fabijonas clams’

Ozone
Park. N.Y., ir birželio 29 d. 
palaidotas Cypress Hills ka-

Gražią kalbą pasakė lat-įP^n®se’ 
vis Visvaldis Guts irargen-1, Mes dėkojante 
tinietis dr. M. Saavedra. Po į dalyvavusiems šermenyse,!^

čius.

bet clevelandiečiai 
pralošė santykiu 2:1.

Žaidimo metu kai kurie 
Clevelando žaidėjai, maty- 

! darni, kad pralaimi, sąmo- 
viripms : ninSai pažeidinėjo žaidimo 

'; taisykles. Už tai clevelandie-

ATSIMINIMAI 
TYS, dr. Kazio
JI tomas, 336 psl.

IR MIN-
Grim&os,
kaina $5.

jų kalbėjo Z. Juknevičius.1 palydėjusiems į kapus, muši01?1 ^uxo pavaisinti kumsti- 
Jis pabrėžė, kad rusai reika-1 guodusiems žodžiu ir laiš-iTnis'
lauja Izraelį pasitraukti iš kais, atsiuntpsiems gėlių iri Didžiajame stadione žiū- 
užimtu pozicijų, bet kodėl užpirkilsiems mišias. rovų buvo apie 6.000.
jų kariuomenė nepasitrau- Ona Gaidienė ir šeima A. Plavičiu.
kia is jų užimtų ir pavergtų i _ _____ __
tautų žemių — Pabaltijo

tautos
buvo laisvos ir gražiai gyve
no. Jos buvo prievarta pri
jungtos prie Sovietų Sąjun-i 
gos. Jo kalba buvo palydėtai 
gausiais plojimais.

Šiai progai tinkamą de-į 
klaraciją paskaitė K. Runi- 
nas.

Kitą dieną beveik visi Ar
gentinos laikraščiai įdėjo tų 
iškilmių nuotraukas su pa
lankiais aprašymais. Tuo 
pasižymėjo La Prenza. La 
Nacion, Clarin ir Munda 
laikraščiai.

Vainiko padėjimas buvo 
parodytas televizijoje ir dar 
duota ištrauka iš laikraščių.

Taigi, turime užtarėjų, tik 
patys nepalūžkime. Sulauk
sime laisvos Lietuvos!

jungti spygliuotom vielom 
tverti apskritom nugarėlėm 
kilpelėm. Kur kilpelė, ten 
kilimo kraštai susiglaudę, o 
tarpai prasižioję; kilpelių 
nugarėlės vaikščiojančiųjų 
nudilintos blizga ir tuojau 
metasi į akis.

Mediniai laiptai apkalti 
guma, bet taip gremėzdiš
kai, kad daugelyje vietų ka
bo kapšiai, pūslės. Žinoma,! 
tai smulkmenos, bet ryškiai 
pavaizduoja darbo grubu
mą. kokio nei viename kita
me paviljone nepastebėjom.

Eikim toliau. Žiūrėk — 
kokio nors pastolio koja po 
kilimu. Tuo atveju, kaip tai
syklė. kilimas perkirptas 
kryžmai, įstatyta iškarpon 
pastolio koją, ir taip palikta 
išsižiojusi perkarpa. Ir tai 
ne atsitiktinumas, o kaip tai
syklė kiekvienoje vietoje, | 
kur tik toki pastoliai buvot 
statyti, kilimu jau paklojus.!
Tokių vaizdų taipogi niekur 
kitur nemačiau.

Šiom pastabom neturiu sario 16 minėjimą. Jis eita 
nei noro. nei tikslo SSSR pa-1 vo Z. Juknevičiaus kalbą, 
viljoną žeminti ar jį niekin-| kurioje buvo papasakota, 
ti, o tik pavaizduoti, kad dar kaip susikūrė Lietuvos vals-
daug turės nutekėti vande
nėlio plačiąja Volga, kol ta

Gražiai paminėjo 

Vasario 16

Didžiausias La Prenza 
dienraštis plačiai aprašė Va

tybė, kokią pažangą padarė 
ir kaip komunistų batas ją

rybinis žmo.ęus priaugs prie' vėl prispaudė. Tekstas buvo 
vakariečio. į paįvairintas iškilmių nuo-

(Bus daugiau). trauka.

Mieli Lietuviai!
Klausykite* svarbių paskaitų iš Švento Rašto 

iš šių radijo stočių:

l.CHICAGA, iš RADIJO STOTIES W.O.P.A. AM-1490, 
KC. FM. 102.7 MC. SOPHIE BARKI S. 

Kiekvieną penktadieni nuo 10:30 vai. ryto.
* *

2..PASADENA, Calif., iš RADIJO STOTIES K.P.P.C. 
5000 Watts. FM. 100.7 MC.

Kiekvieną šeštadienį nuo 9:45 (ki 10:00 vai. ryto.
* *

3. PITTSBURGH, Pa., iš RADIJO STOTIES W.P.I.T. 
5000 Watts. 730 KC. AM.

Kiekvieną sekmadienį nuo 12:45 iki 1:00 vai. po pietų.

4. WATERBURY, Conn., RADIJO STOTIES W.B.R.Y. 
5000 WattB. 1590 KC.

Kiekvieną šeštadienį nuo 7:15 iki 7:30 vai. vakaro.
« ♦

PITTSBURGH, PA. RADIJO ST. — W.P.I.T. 5000 W. 
kiekvieną sekmadienį nuo 12:15 iki 1 vai. popiet.

♦ ♦

5..DETROIT, Mich., iš RADIJO STOTIES WJ.L.B. 
1000 Watts. AM. 1400 KC.

Kiekvieną šeštadienį nuo 1:00 vai. iki 1:15 vai. po pietų.

Esate prašomi visi LIETUVIAI pasiklausyti tų 
linksmų žinių.

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

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

GYVENIMO VINGIAIS, 
dr. P. Kalvaitytės-Karvelie- 
nės, 360 psl., kaina . .$3.50.

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

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Neri), Pet
ronėlės Orintaitės, 234 psl. 
kaina ......................... ;..$3.

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

ATSIMINIMAI APIE 
JUOZĄ LIŪDŽIU, Petronė- 
lės Liūdžiuvienės, 88 psl., 
kaina ...............................$1.

PALIK AŠARAS MASK* 
VOJE, Barboroj Armonie- 
nės, 253 psl., kaina .... $3.

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

ŽVILGSNIS I PRAEITI,
K.
na

Žuko, 476 psl. kai-
$5

Tas knygas gaiiie gauti 
Keleivio administracijoje
(636 Broadway, So. Boston, 
Mas*. 02127).
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MAIKIO IR TĖVO 

KRAITIS

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Gairės pamokslams
Birželio 25 d., sekmadie- lokių, Į kuriuos neįmanoma 

ni. rusų komunistų pa •■iries nerūpestingai numoti ranka, 
centras vėl užtvindė Lietu- nes jie nedviprasmiškai ir 
vą iki gyvo kaulo Įkyrėju- grėsmingai rodo. ką Lietu
siais pamokslais. Visi to ry- vai lemia Maskvos imperia- 
to laikraščiai buvo užimti iistai.
partijos "tezėmis" įaisų re- Visų pirma tai yra garsi- 
voliucijos 50 metų sukakčiai narnėjo '"ūkinio pakilimo" 
minėti. „Tezės" užima pas- reikšmė ir tikslas: 
penkto didelio laikraštinio ”TSRS liaudies ūkis — 
puslapio. vieningas, tarp savęs susijęs

Kokios rūšies “mokslą" kompleksas, kuris yra objek- 
Maskva beatodairiškai štai- tyvus tolesnių nacijų suartė-
goja. galima suvokti, pavyz
džiui, iš kelių teiginių apie 
II Pasaulinio karo pradžią:

jimo pagrindas"
"TSKP nuosekliai kovo

ja prieš nacionalinio ribotu-
„Tarybų Sąjungos vyriau- mo liekanas, prieš bet ko- 

svbė energingai stengėsi su- kius vietinių tendencijų, na-
daryti Europoje kolektyvi
nio saugumo sistemą, kad 
būtų užkirstas kelias karui. 
Šioms pastanggoms prieši
nosi Vakarų politikai — 
„miuneheniečiai". kurie sie
kė nukreipti fašistinę agresi-

cicnalizmo ir šovinizmo pa
sireiškimus’4.

"Tarpnacionalinio bend
ravimo. pasikeitimo mokslo 
ir kultūros vertybėmis prie
mene tapo rusų kalba44...

Maskvos valdžios vieti-
ja r-’-ieš Taiybų Sąjungą ir mukai Lietuvoje paprastai 
srdrryti sąjungą su Hitle- niišta išgirdę nurodymą.

R. Bričkus, Dorchester,' 
Mass. $10. į

šv. Jono pašalpinė drau-' 
gija So. Bostone, Mass. $7.

Po $5: J. Gudjonis, Oak| 
Lavvn. Ilk. V. Zlatkus. Ro-i 
chester. N.Y.. J. Joniška.i 
Toronto, Canada. J. Marku-Į 
nas. Corford. N.J., A. Glo-1 
denis. Cleveland. Ohio, J.! 
Girdvainis, Clinton, Ind., P.' 
Dragūnevičius. Hamilton. 
Canada, E. Valiukonienė, 
So. Boston. Mass.. P. Pocius.! 
Dorchester. Mass., J. G., 
Lavvrence, Mass.. M. Bumb- 
liauskas, Chicago. Ilk, T. 
Eismontas, Santa Clara, Ca-j 
lif.. J. Mickievvicz, Brock- 
ton. Mass., Mikalavage. 
Flushing. N.Y.. M. Ingonai- 
tis. Hamtramack, Mich.. ir! 
B. Galinis. Dorchester, Mass.

Po S4: J. Grigas, Licht- 
field. Mich., ir K. Milaševi
čius. Hamilton, Canada.

Po $3: A. Yomant, Taun-j 
ton. Mass.. J. Genvick, Šve
dijoje. A. Gilbert. Chicago, 
Ilk. ir A. Martinonis, Cicero, 
Ilk

J. Supinsky, Shedyside. 
Ohio, S2.50.

Po $2: J. Klimas, Toron
to. Canada, J. Jukonis, 
Montreal, Canada, K. Kar

Vienakis Izraelio gen. Muse I)ayan, arabų nugalėtojas 
kalbasi su Gaza juostus pabėgėlių vadais. Jis ragina 
pabėgėlius nebėgti iš Izraelio valdomų plotų.

Lietuvos žydų gelbėjimas 
ir sovietiniai nutylėjimai

P. RAGENAS

KOSYGINE, KODĖL TU

NEPASITRAUKI?

Maskvos pozicija Izrae-i 
i lio-Arabų karo klausimu pa-! 
gyvino Amerikos viešosios- 

Į nuomonės palankumo pa
reiškimus ir Baltijos kraštų} 
laisvės reikalavimams. Ne
abejotina, kad tam padėjo 
ir laiku pateiktieji atitinka
mi priminimai.

Be anksčiau minėtų atve
jų. atžymėtini dar šie ryškūs 
to palankumo pareiškimai 
pastarosiom dienom Jung
tinių Valstybių Kongrese, 
spaudoje Žr televizijoje.

Atstovai Harold R. Col- 
lier (R., III) ir J. P. Addab- 
bo (D., N.Y.) kongrese prie
kaištavo prezidentui ir JAV 
ambasadoriui Jungt. Tauto
se, kodėl jie šiuo metu nepp- 
reikalavę Įsakmiai, kad vi«ų 
pirma rusai pasitrauktų 'iš 
karo metu užgrobtų sričių, 
ypač iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos. Reikalavo, kad kon
greso priimtoji rezoliucija 
Baltijos valstybių klausimu 
būtų akivaizdžiau vykdoma. 
(Žr. Congressional Records, 
birželio 26 d.).

nų.
TMiau dar mažiau: „E-

kad Maskvos ūkinė politika 
vra susieta su nutautinimo ir

sant šiai sudėtingai situac-i- rusifikacijos kėslais. Bet tuo 
jai, Tarybų Sąjunga pasira- pačiu metu. kai jiems tar

paujamieji žurnalistai neria
si iš kailio, stengdamiesi tų 
kėslų išsiginti, Kremliuje su- 

Atseit, Vakarų politikai' si;inkų politikos nustatyto- 
norėjo sudaryti sąjungą su jai dar kartą Įsakmiai pri- 
Hitleriu, o Maskva sudarė. mena. kad ūkis tai "nacijų 
sąjungą tik su ... Vokietija, suartėjimo pagrindas", kad 
ne su Hitleriu...

šė su Vokietija nepuolime 
sutarti, kuri sutrukdė impe
rialistų apskaičiavimus...’

f ir i būti kovojama prieš 
Kai niekam pasaulv nėra "bet kokius vietinių tenden-

abejonės. kad Stalino-Hitle- 
rio (ar Molotovo-Ribben- 
troppc) susitarimas buvo

cijų pasireiškimus", kad 
"bendravimo priemonė... 
rusu kalba". Šios. kaip ir vi-

paskutinis degtukas karui i- sos kitos, „tezės" nebe pir- 
žiebti. rusų kompartijo.- mą kartą skelbiamos. Jų pa- 
centras tebetvirtina, kad. kartojimas tik dar kaitą pri- 
girdi. "užkirsti kelią karui mena. kad imperialistiška 
tomis sąlygomis buvo nei- rusų bolševikų klika Mask- 
manoma“... į voje ne tik ne „liberalėja".

Kai Anglija ir Prancūzija bet priešingai — atkakliai 
paskelbė Hitleriui karą stengiasi savo kėslus toliau
Maskva padėjo Hitleriui ka
riauti ir dalinosi su Hitleriu į 
karo grobai Lenkijoje. Ta
čiau kompartijos „istorijos! 
moksle’4 tas dalykas atrodo: 
štai kaip:

„Vakarų valdantiesiems 
sluoksniams nuolaidžiau-

vykdyti visuose užgrobtuose
kraštuose. Lietuviams tu£
"tezių" vertimas Į lietuvių 
kalbą dar ir ypatingiau pa
brėžia kremlininku atkaklu-c

mą kovoje prieš „vietines 
tendencijas", bei jų vadina
mąjį "nacionalizmą ir šovi-

jant, hitlerinė Vokietija ura- nizmą": jie išbraukė iš Be* 
dėjo antrąjį pasaulini karą. tuvių kalbos žodyno net pa- 
Užėmusi daugeli Europos
valstybių, ji užpuolė Sovie
tų Sąjungą44...

Tartum visa Rusijos kai
mynija. nuo šiaurės vande
nyno iki Juodosios jūros, ne
beatsimena. kas iu kraš-,

čius "tautos“, „tautinio“ bei 
„tautiškumo“ žodžius ir var
toja vietoj jų tik „nacija“, 
"nacionalinis“, „nacionaliz
mas".

Nėra Lietuvoje galimybės 
toms Kremliaus klikos „te

tų? užėmė dar prieš Hitlerio zėms” nei priešintis, nei su 
atsisukimą prieš Maskvą... jomis ginčytis. Tenka jomis 
Bet šiuo pasityčiojimu iš arba tik tikėti ir jas vykdyti, 
žmonių sveiko proto Mask- arba apsimesti, kad tikima 
vos imperialistai nepasiten- ir vykdoma. Tai ne tik atgrą- 

su. bet ir pavojinga, tačiau 
toks apsimetimas šiuo metu 
Lietuvoje yra likęs beveik 

pavartoti dar Į-

kina. Apie visų vakariniu 
pakraščių pagrobimą ne
mirksėdami tvirtina:

„Svarbios gairės, spren-' vienintelis 
džiant nacionalini klausima. manomas ginklas prieš Lie* 

i kės 
(Elta)

Lietuvos žuvis Sirijai

buvo ukrainiečių, baltarusiu tuvos nulietuvinimo kėslus 
ir moldavų tautų susivieni
jimas (!). tarybų valdžios 
atkūrimas (!) Pabaltijo res-
puoli :ose ir ju istojima-4’ (!) Kla’pėdos žuvies konser- 
i ’TSSR4:

Tik
vų fabrikas birželio gale tu
rėjo ivvkdvti labai skubota;ek 1$ uva ir tepa

minėta tose tezėse. Tiek Lie- Maskvos užsakymą — pa- 
tuvai ir kitiems pagrobtie- gaminti
siems jie teskiria reikšmė^...
Lietuvos žmonėms nebe 
naujiena šitaip "mokytis is
torijos44 apie tebeatmenama 
praeit:. Išmoko n 
dėmesio i tokius „rr.oky- kas kam ir kiek už tą stambų 
mus“. tiekini mokės, tačiau pa-

Bet tezėse yra nepamirš- brėžta, kad tai siunta agre- 
tų ir kitokių preiškimų, — s'j°s aukai“. (E)

246.900 dėžučių 
konservų Sirijai. Kaip pra
neša Cz. Sztandar (liepos 
1 d.i, uzsakvmas buvo ivyk- 
dyias ir konservai išsiųsti, 

bekreipti Pranešime neužsimenama,

Okupuotos Lietuvos spauda, kurią paseka ir kiti i 
maskviniai lietuviški laikraščiai, dažnai pasitraukusiuo- 

taZ Edėn7aw‘“’saskaehd «us kaltina žydų naikinimu, jų negelbėjimu. Taip pat at- 
wan. J. Trakimas. National! skinems, daugiau veikla pasižymėjusiems, negaili šių kai- 
Park N J P Krasin Mia- tinimų ir asmeniškai, kartais paskleisdami brošiūrų ir ang- stovai atrėmė iškalbinga už- 
mi, Fla.. M. Buinickas’ Nort- Hškai.
hempton, Mass., V. Levec- Paskutiniu metu man pateko šių metų „Švyturio44 8 

nr. Ten žydė gydytoja F. Gurvičienė išspausdino ilgoką

Rusų priekaištus Izrae
liui, kad jis tęsiąs nacių gro
bikišką politiką, Izraelio at
stovai atrėmė iškalbinga už
uomina. kad tik jau ne žydai 
turėję sandėrių su naciais.

rasfkUiiiiiu meili man paimu tių meių svyiuno o 
HaSnS’ Cn^"! nr' Ten žydė ®-’d*vt°ja F’ Guivičienė išspausdino ilgoką Jėzuitų žurnalas America 

T Chica<ro straiPsn! ”Mano vaikų akys juodos“, kur pasakoja, kaip stipriai parėmė N.Y. Times
III V Klemka" Arlin°ton’ ?ai Pav>'ko išgelbėti tris mergaites ir pačiai pabėgti bei i skelbimo pavidalu Įdėtąjį 
Mass * V Lekavičius " Ed- Plikti gyvai’. 'Šis straipsnis Įdomus suminėtomis lietuvių
monton. Alberta. A.Swe- gydytojų pavardėmis bei jų talka ir geradario Broniaus 
koskv, Detroit, Mich., K., Gotauto veikla. Taip pat praskleidžia, ir kaip visi žydai:
Paulauskas, Centereach, N.
Y., S. Miškinis, Stony Brook.
N.Y., T. Jankauskas. Dor
chester, Mass.. J. Markus.
Fort Williams. Canada, Gir- 
niuvienė. Boston. Mass., F.
Sillus, Chicago, III., K. Kle- 
vvicki. \Vaukegan. III., ir V.
Tamašauskas, Toronto. Ca
nada.

Po $1.50: W. Barkauskas,
Hillside. N.J.. ir A. Abrulis,
Yonkers, N..

Visiems aukojusiems nuo
širdus ačiū.

straipsni "Mano vaikų akys juodos", kur pasakoja, kaip
J I

lietuvių pareiškimą, kuria
me ryškiai iškelta bolševikų- 

' nacių 1939 metų sąmokslo 
netikėjo galutiniu jų sunaikinimu, net ir gavę žinių apie} rejksmė ir jo pasekmės Bal-
Šiaulių geto likimą. Ir šitas, pabrėžiu dažnas neno
ras tikėti kasdienybe buvo pagrindinė priežastis, kodėl, 
palyginti, m a ž o k a i tepasitraukė žydų iš getų, nors 
pagalbos daugiau sulaukdavo iš lietuvių, nei kartais 
bolševikai skelbia.

Šiauliškiai žydai vi* netikėjo

Keleivio administracija

Lietuviai mokys Maskvą 

virtuvė* meno

Kauno kavinė Tulpė lie-

tijos valstybėms.

New Yorko Daily Nevv s 
(liepos 5 d.) priekaištavo i

ĮDOMIOS knygos

Romanai
Pranas Naujokaiti*, ŽY

DINČIOS DIENOS, premi
juotas romanas. 250 psl., 
Raina $3.50.

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

Andrius Valuckas, NE
MUNO SdNuS, romanas’iš
suvaiKiccių ūkininkų sukili
mo 1935 m., 1 tomas, 280 
psi., Rama $3.00. į

Andrius Valuckas^ NE
MUNO SŪNŪS, 11 tomas, 
425 pM , kaina $4.00.

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

Petr. Tarulis, VILNIAUS 
RUEaS, 49o psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.15.

Jurgis Gliaudą, DELFINO 
ZENrs.EE, premijuotas ro- 
manat, 234 psl.. Rama $2.00

Albinas Baranauskas, 
KArmL U PENUOSE, pre-
iinjuotas i omanas, 224 psl., 
Raina $2.o0.

Kazys Almenas, UPĖ j 
RY1U5, ULE Į SIAURŲ, 
romanas i dalis, 32o psl., ii 
dalis 302 psi., kiekvienos da
lies kaina $3-00.

Alė Rūta, KELIAS 1 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
Raina $3.00*

Vytautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS,
romanas iš lietuvių emigran
tų gyvenimo. 242 psl., kai
na $2.50

Vytautas Volertas, UPĖ 
TEKA VINGIAIS, romanas
332 ps!., kaina $3.50. .

Vacys Kavaliūnas. KAL*
prezidentui ir vyriausybei už J NŲ GIESME, premijuotas
Pavergtų Tautų Savaitės 
proklamacijų nublankinimą 
ir nutolimą nuo kongreso 
tuo reikalu priimtos rezoliu
cijos minties. Reikalavo, 
kad vvriausvbė tiksliau lai- 
kytųsi kongreso valios pa
reiškimų pavergtųjų tautų 
klausimu.

Henry Morgan, TY akto
rius (pramoginėse diskusi
jose. New Yorko 5 kanale. 
Mery Griffin programoje 
liepos 4 d. vakare), minėda
mas kreivos logikos pavyz-

Šiauliai sukilo 1941 m. birželio 26 d., nors rusai ir 
vietos komunistai buvo pasirengę gatvių kautynėms, pa
ruošę joms i-ūsius bei užmūriję ne vieno namo rūsių lan
gus, su angele kulkosvaidžio vamzdžiui. Bet gatvės kau
tynės buvo trumpos, ir lietuvių aukos visai nežymios. Dau
guma žydų jau buvo palikę Šiaulius, o jų komunistinis ak
tyvas išskubėjo Į Žagarę. Joniški ir Pašvitini. Liko nepa
degti Šiauliai ir neišmėtytos vokiečiaų tankams naikinti 

! benzino bonkos (dabar čia madingi Molotovo kokteiliai, 
kuriuos taip dažnai naudoja riaušių metu negrai). Tokių 
benzino borkų buvo rasta visoje eilėje rūsių senamiesty- džius, pareiškė, jog štai ru-
je, Apygardos teismo rūsyje, eilėje Vilniaus g-vės kiemų. 
Raudonarmiečiai su vietos komunistais nebespėjo išsprog- 

po> 1 d. išvažiavo i Maskvą.! dinti nei pašto, nei mokvklu. nei Vojentorgo ir pasitenki-
Ne galutinai, bet visam lie- --- , j .-i -• i ’v M.& ' no iššaudę tik sios prekybos tarnautojas.bet visam 
pos mėnesiui. Išsivežė visus 
virtuvės Įrengimus, daug 
produktų, gėrimų ir 60 virė
jų bei kitų kavinės darbi
ninku.c

Revoliucija ir jos pasek
mės. tarp kita ko, yra su-' 
žlugdžiusi ir įusų kulinarinį 
meną. Matyti, ta sritis ma
žiau nukentėjo tolimuose 
imperijos kampeliuose ir 
naujai Įsigytose kolonijose 
Tad viešo maitinimo Įstai-

Vokiečiai birželio 26-27 d.d. suėmė Įkaitais eilę Įta
kingų vietos lietuvių, jų tarpe klebonus, kunigus, nepri
klausomybės metais buv. Šiaulių apygardos teisėją Felik
są BugailiškĮ. kai kuriuos lietuvius gydytojus, kitus tepa
liko namų arešte. Tą pati vakarą ir sekančią dieną suėmė 
ir eilę žinomesnių Šiaulių miesto žydų. surinktų iš namų 
ar atsitiktinai sulaikytų gatvėje.

Pirmasis suimtuosius Įkaitais ryžosi gelbėti buvęs 
dvarininkas Borisas Melngailis. JĮ tuojau susiieškojo pir
mieji vokiečių žygio daliniai ir nusigabeno i lauko komen
dantūrą. Jis nepasitraukė iš Šiaulių, bet persikėlė Į vienągos sugalvojo pasimokvti ir A . , ., . , A

ėmė rengti Maskvoje viešo- rusf artl ' '-Jentorgo ir palaike slaptą radijo rysi, nors 
imoniu kon- ®‘aiP atrodo, seniai susirišęs su anglais.

Pats B. Melngailis laisvai kalbėjo vokiškai, šiek tiek 
... Pabaltijo vokiečių tarimu, vokiečiai titulavo von, nes jo

yilmske v,a,kų kavine Nyks- mo,ina buvusj taronaitė ištel(ėjusi „ž jo tėvo dvarininko.
tukas. Dabar su tokiomis vii-;__ , . ri • \ *, • • ^timis išvyko' Kauno Tulpė. Prale'įufH\'la^1au'*e^/'-vS^e’..Pet'aP,1-vJe >r Suomj- 
kuri rodys savo sugebėji-j J0Je’ Fats B’ Melngailis, be vokiečių, rusų. prancūzų ir 
mus Maskvos Lieto (Vasa- an^ kalbų, dar apylaisvai kalbėjo švedų ir suomių k.;

jo maitinimo 
kursus. Pernai tokiame kon
kurse aukso medali laimėjo

ra) kavinės patalpose.
(E)

Apdovanojo P. Kežinaitį

Petrui Kežinaičiui, pensi
ninkui. suteiktas nusipelniu-: 
šio žurnalisto vardas.

švedų ir suomių Lathi stotį šiaūHuo'se klausydavo per vi
są bolševikų okupacijos metą savo paskutinio modelio 
Mende arba Philips aparatais, kurių vienas buvo kamba
ryje prie lovos, o antrasis, tariamai neklausomas, gale 
lovos, pagal reikalą irgi Įjungiamas BBC ar kitai stočiai, 
jei žinių laikas sutapdavo.

(Bus daugiau)

sai trečią karo dieną eme 
reikalauti Izraelio pasitrau
kimo iš užimtų plotų, ka: 
patys rusai jau 30 metų nesi
traukia iš jų užimtos Lietu 
vos, Latvijos, Estijos... Pa
reiškimas auditorijoje būvi 
priimtas triukšmingu ploji 
mu.

Bostono Christian Science 
Monitor liepos 8 d. Įdėję 
William Henry Chamberlir 
pareiškimą dėl Kosygine 
reikalavimo, kad Izraelis at 
sitrauktų Į birželio 4-tos die 
nos pozicijas, kuriame sako 
ar nebūtų Įspūdingiau ir mo 
raliai nuosekliau, jei Kosy
ginas tuo pačiu metu pasiū
lytų ir Sov. S-gos karines pa
jėgas atitraukti Į 1939 metų 
pozicijas iš jų užimtų kraš
tų — dalies Suomijos, Esti
jos, Latvijos. Lietuvos, da
lies Lenkijos, dalies Čeko
slovakijos bei Vengrijos. 
Besarabijos, — iš plotų, ku
riuose gyvena apie 25 milio- 
nai žmonių.

(ELTA)

romanas, 20) psl.. kaina 
$2.50.

Aloyzas Baronas, TRE
ČIOJI MOTERIS, premijuo
tas romanas. 196 puslapiai, 
kaina $2 50.

Kazys Plačenis, PULKIM
ANT KELIŲ.. ., romanas iš
kun. Strazdelio gyvenimo, 
II laida. 160 psl. kaina $2.00

Jurgis Gliaudą, S1KSNO-
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politinių 
?migrantų gyvenimo, 268 
;)sL, kaina $2.50.

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

<2.50.
Aloyzas Baronas: VlENI-

5l MEDŽIAI, 117 psl. kal
ia $ 1,50.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre- 
nijuotas romanas, 279 psl., 
vaina $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 SvaRtas: JO SU
ŽADĖTINE, premijų o t a 8 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

Pranas Naujokaitis: U-
PELIAI NEGRjŽ T A J 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

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

Keleivio administracijoj.

ZENrs.EE


Nr. 29. 1967 m. liepos 19 d. KELEIVU M BOSTON ’ Puslapis penktai

MA1K1O SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

BROOKLYN, N.Y.

L. Šateikienės veikla

amerikiečių tarpe

Brooklyno vienos pradžios
i mokyklos 400 mokytojų ir 
tėvų draugijos prezidente 
per dvejus metus buvo Lili
ja Stilsonaitė - Šateikienė.

ŽENKLELE PROJEKTŲ 
KONKURSAS

Veiksnių suorganizuota < 
Jungtinis Finansų Komite
tas lėšoms telkti Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 
penkiasdešimties metų su
kakties minėjimo reikalams 
skelEBa laisvojo pasaulio lie-Ten prezidentai renkami *7.7 - T ,kasi«m,tai i. ^ninkams kon
kursų suprojektuoti pieši- 
nius-kūrinius sekantiems (la

kas dveji metai. L. ftatelkie 
nei baigus savo pareigas,

! draugija jų pagerbė, apdo
vanodama auksiniu laikro
dėliu ir gėlėmis.

L. Šateikienė tikrai daug
dirbo tos draugijos labui, PaP4\
rengdama koncertus, pa
skaitas sveikatos ir kitais o- 
piais reikalais. Ji mokėjo į 
darbą Įtraukti kaip tėvus, 
taip ir mokinius. Mokyklos 
knygynui ji paaukojo kny
gų apie Lietuvą.

Tą mokyklą lanko net 12 
šimtų įvairių tautybių ir ra- 

! šių mokinių. Jų tarpe yra ir 
L. Šateikienės sūnus Ran- 
dolfas-Gediminas.

Dabar L. Šateikienė yra 
tėvų komiteto patikėtinė. Ji 
išrinkta ir mokyklos distrik- 
to "Work shop“ pirmininke. 
Pernai ji buvo to distrikto 
komitete viešųjų mokyklų 
valdybų parinkimui. Visos 
tos pareigos yra svarbios ir

— Kas bus, Maiki, kad — Aš
taip karšta? piktas.

— Reikia eit maudytis. — Už ką?
Jūra čia pat, prie South Bos- — Jis neprisiuntė man: 
tono. Ar nežinai? medalio. Apdovanojo savo

— Ką ką, Maiki, ale mau- ordinais visus zakristijonus
dytis tai jau neisiu. i ir džianitorius. o man —nie-

— Kodėl? Šaltas vanduo ko! 
žmogui sveika. Ir nieko ne
kaštuoja

— Maiki, aš ne ant to su
tvertas. ne veliorvbas. Van- •*
deny galėčiau smertį gauti.

— Numirti, tėve. gali ir 
lovoj gulėdamas, o vis dėlto 
nesibijai jon gulti. Kodėl
tad bijai vandens?

— O jeigu aš sušlapęs
gaučiau zapaleniją. ar tu 
mane išgydytam. a?.. Ale 
nekalbėkim apie tai, ba aš 
atėjau pas tave su svarbes
niu reikalu. Noriu paklausti, 
ar tu gavai kokį džiabą. kai 
tavo škulė vasarai užsidarė? 
Kiti studentai dirba ir uždir
ba gerus pinigus.

— Dirbu ir aš, tėve.
— Nu, tai gal ir pinigų tu

ri?
—Turiu.

— Tai pažičyk man. No
riu Į Čikagą važiuot.

— O ką tenai darysi?
— Čikaga. Maiki, visada 

buvo pilna visokių bėdų, o 
dabar prisidėjo dvi naujos 
bėdos, tai reikia važiuot ii 
padaryt parėdkas.

— O kokios ten bėdos? 
— Viena bėda tai trubelis 

su Bendruomenės Tarybos 
načalstvos rinkimais. Matai, 
yra gerų vyrų, ką nori Į tą 
načalstvą patekti, ale jeigu 
tu nepriklausai prie politi
kierių. tai jau savo nosies 
neįkiši.

— Kas tėvui sakė?
— Aš turiu gerą uoslę. 

Maiki. tai ir pats viską už
uodžiu. Mano žinias patvir
tino ir "Margučio“ radijuš- 
ninkas. Sako, kai pasibaigė 
Čikagos Bendruomenės Ta
rybos rinkimai, tai pasirodė, 
kad išrinkti — ne tie, ką

1. metaliniam ženkleliui., 
tinkamam segti į švarko at-

2. ženkleliui lipdyti ant 
laiškų vokų ar atviručių ko
responduojant ;

3. atitinkamam piešiniui, 
kuris bus panaudotas numa
tomiems išleisti vokams:

4. taipgi piešiniui, numa
tomoms išleisti atvirutėms.

Visi piešiniai privalo at
žymėti 50-ties metų Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mo sukakti.

Prašoma

Geležinkelio nelaimė Vokietijoje, kuri pareikalavo 79 auku, beveik sužeistų.

autoriams. Premijuoti kuri-' 
niai tampa konkurso skelbė
jų nuosavybe ir gali būti 
naudojami bet kuriuo atve-i 
ju, minint Lietuvos nepri
klausomybės 50-ties metuc
sukakti.

Čia minimam Jungtiniam
Finansų Komitetui, sudary- 

projektus siųsti tam iš \ LIKo, PLB ir JAV
tik iki 1967 m. rugsėjo 1 d. 
iiuo adresu: United Lithu
anian Finance Committee, 
29 West 57th Street, Nevv 
York, N. Y. 10019.

LB bei Laisvės Komiteto 
skirtų atstovų, po 2 iš kiek
vieno, vadovauja prel. J. 
Balkūnas, o nariais vra: I). 
Penikas, A. Reventas, H.

Dailininkui ar dailinin- Miklas, P. Minkūnas. Vyt,
— r—--------.karos, kurių projektai suda- Panelis. Apolonija Radziva-
atsakingos. Lilija Šateikie-I rytos komisijos bus priimti, nienė. AL Balsys. V. Alksni
nė tam darbui yra gabi ir tu-į komitetas sumokės 100 dol. nis, J. Pažemėnas, A. Ošla- 
ri jame patyrimo. j premiją už kiekvieną šių ke- pas.

L. Šateikienė savo namuo-, tūrių dalykų piešinį. Nepi e- Laukiama paskiriant dar
jau seniai ant jo se. kuriuos ji su savo vyrui mijuoti kūriniai 

Antanu giažiai prižiūri, tu- j geidavimą bus 
ri muzikos studiją. N. i

nuo pat pradžios, kai tik lie
tuviai pradėjo čia kurti savo

— Bet piktumas blogas parapijas. Kur tik jie turėjo 
patarėjas, tėve. Kiniečiu iš- ginčą su vyskupais, visur 
minties patarlė sako: "Su- pralaimėjo, nors teisybė vi- 
pykęs nei laiško niekam ne- sada buvo jų pusėje. Ginda- 
rašyk“. O tėvas supykęs no- mi savo turtą ir kalbą, jie sa
ri Chicagoje tvarką padary- vo bažnyčiose net ir mušti 
ti. Apsigalvok, kad chica- gaudavo ir paskui buvo a- 
giečius iš bėdos gelbėdamas reštuojami.
pats neįsiveltum į bėdą. ' — O kas galėjo juos muš-

— Nebijok, Maiki, aš vis- ti?
ką darau su razumu. Čika- — Vyskupo pašaukta po- 
goje aš turiu gerų f rentų, tai licija. 
sukelsime revoliuciją ir po- — Ar nemeluoji? 
nišką Bendrovės načalstvą! — Ne, tėve. Taip buvo 
nuversim, o įps vieton pasta- Shenandoah’ryje. Panašiai 
tysim gerus veikėjus, ką ne- buvo Scrantone, Freelande 
tingi dirbti. Jessa! Hazletone ir kitose Pennsyl-

— Bet sakai, kad tenai vanijos kolonijose. Tie įvy-
yra ir daugiau bėdų. į kiai yra aiškiai aprašyti kny-

Jes, Maiki. yra. Vyskupai! goję "Lietuvių Išeivija Ame- 
pradėjo naikinti lietuvių rikoje“. Jeigu tėvas mokė- 
kalbą ir skarbą. tum skaityt, dar įdomesnių

— Kokį "skarbą“? j dalykų tenai rastum. Pama-
— Nu. pinigus ir kitokią į tytum. kad Jungtinėse Vals-

propertę, ar nežinai? Lietu- tijose lietuviai yra pastatę
vių bažnyčiose ir mokyklo
se jau užnonavojo angelska 
kalba. Lietuviai surinko pi
nigų savo parapijų reikalam, 
bet ir tie kažkaip atsidūrė 
vyskupų kasoj. Nu, juk tai 
regli zguba mūsų žmonėms.
ar ne?

— Tėve, nesakyk "zgu
ba“, sakyk skriauda.

— Jes. Maiki, kruviną 
mūsų brolių procę suėdė. 
Tai kaip tu rokuoji, ar aš ga
liu sėdėt Saubostone spakai- 
nas, kai tenai tokie dzivu- 
liongai darosi?

— Bet ką tėvas padarysi, 
tenai nuvažiavęs?

— Kelsiu revoliuciją.
— Nieko nelaimėsi, tėve. 

Jei pradėsi prieš vyskupą 
triukšmauti, atsidursi belan
gėje.

— Maiki. už teisybę nie-
daugiausia Bendruomenei ■ kas manęs Į belangę nepaso- 
dirba, ale kunigai ir dakta- dins.
rai. kurie nieko nedirba, tik — Sodina, tėve. ir už tei- 
garbės nori. Tai yra smeto- sybę, ypač. jeigu teisybės 
niška klumpanija, Maiki. reikalausi iš vyskupo.
Taip neturi būt! ! — Tu čia tyčia mane gąs-

— Sakai. — "smetoniška dini, Maiki, kad neprašy- 
klumpanija". Bet kodėl tė
vui nepatinka Smetonos 
vardas?

čiau pinigų kelionei.
— Ne, ne. tėve, aš negąs

dinu. Aš žinau tuos dalykus

pagal pa- dviejų ALTo atstovų, 
grąžinami Jungtinis Finansų Komitetas

Kanados Lietuvių Diena

l’enki kunigai laiko mišias Carney ligoninės koplyčioje 
už vieno ju motiną jos 90 metų gimtadienio proga.

savo pinigais apie 100 baž
nyčių su klebonijomis, salė
mis ir mokyklomis, sudeda
mi į jas apie $35,000,000 pi
nigų, bet dabar visa tai yra 
vyskupų nuosavybė, ir dau
gelis tų bažnyčių ir mokyk
lų dabar dirba nutautinimo 
darbą, naikina lietuvybę.

— Tai labai liūdnas biz
nis, Maiki. Juk už tuos mili- 
onus mes šiandien galėtume 
nusipirkti gražiausi dvarą 
Floridoj.

— Dvaro mums nereikia, 
tėve. Bet mums reikalinga 
gera kolonija seneliams, ir 
jeigu ne bažnyčios, mes to
kią koloniją galėtume turė
ti. Deja, mūsų milionai nu
skendo, kaip bedugnėj ba
loj.

— Reikėtų verkti, Maiki. 
Ale ašaros jau nieko nema- 
čys...

LIETUVIŲ IŠEIVIJA A* 
MERIKOJE. St Micheton- 

no vaizdžiai paradyto No 

krašto lietuvių istorija. 
500 puslapių, kaina mai
štais viršeliais 14.00, o 

kietais $5.00.

XIII -sios Kanados Lietuvių Dienos ir laisvųjų lietu 
vių pasirodymo Pasaulinėje parodoje Montrealyje nusta
tyta sekanti programa:
1967 M. RUGSĖJO 2 D. (ŠEŠTADIENĮ):

10 vai.—krepšinio turnyro pradžia Richard gimnazijos
sporto salėje. 4400 Champlai Blvd., Verdun. Daly
vauja Kanados lietuvių sporto klubų vyrų koman
dos.

1 vai. popiet—Expo 67 Palestre St. Helene (Plaine de
Joux) laisvųjų lietuvių meninių vienetų pasirody
mas.

7 vai. 30 min. vakaro—balius—šokiai ir iškiliosios Ka
nados lietuvaitės rinkimai Paul Sauvre arenoje, 
Pie IX Blvd. ir Beaubien g. kampas (įėjimas iš 
Beaubien gatvės).

1967 M. RUGSĖJO 3 D. (SEKMADIENĮ):

11 vai.—pamaldos R. katalikams Expo 67 bažnyčioje Į
St. Catherine ir St. Denis gatvių kampas. įėjimas 
iš St. Denis g. Pamaldas laiko Jo Eminencija 
Montrealio arkivyskupas kardinolas Paul Emil 
Leger, pomokslas Jo Ekscelencijos vyskupo Vin
cento Brizgio.

Pastaba: Evangelikų lietuvių pamaldų vieta ir laikas 
bus paskelbta vėliau.

2 vai. 30 min. popiet — Aktas-koncertas Šalie Claude
Champagne, 200 Bellingham Road. Programoje: 
Metropolitan Operos solistė L. šukytė. Hamiltono 
tautinių šokių grupė "Gyvataras“ ir Montrealio 
Aušros Vartų parap. mišrus choras.

6 vai. vak. — Expo 67 Palestre St. Helene (Plaine de 
Joux) laisvųjų lietuvių memnių vienetų pasirody 
mas.

10 vai. vak.—Jaunimo pasilinksminimas — šokiai šv. 
Kazimiero parap. salėje, 3426 Parthenais St. 

Jau galima įsigyti bilietus į šeštadienio vakarą-balių. 
kaina $2.50. ir sekmadienio aktą-koncertą, kaina suaugu
siems $3.00. jaunimui ir studentam?. $1.50. Taip pat kvie
čiame užsisakyti prie automobilo lange- lipinamus ženk
liukus, kurio kaina $0.75. Bilietus ir ženkliukus užsisakyti 
adresu: J. Šiaučiulis, 6897 Mazatin St., Montreal 20, Que. 
Nakvynių reikalais kreiptis į J. Adomaitį, 591 Gerald St., 
La Šalie. Que., tel. 366-7639.

Šios neeilinės Lietuvių Dienos paruosimas pareika 
lauš nemažai išlaidų. Laukiame, kad Kanados ir Amerikos 
lietuviai prisidės nors ir nedidelėm aukom. Tam reikalui 
Montrealio Lietuvių Kredito Unijoj "Litas“, 1465 De Seve 
St.. Montreal 20. Que., atidaryta sąskaita Nr. D-1344 
Aukas prašoma siųsti "Litui“ i minėtą sąskaitą, arba J. 
Šiaučiuliui užsakant bilietus ar ženkliukus.

Kanados Lietuvių Dienos 
spaudos ir informacijos tarnyba

8 pagrindai, kodėl Podarogifts, Ine. 
pritraukia tūkstančius naujų

klientų, kurie siaučia
DOVANOS į USSR

1. Jiems nereikia gaišti laiko, superkant ir nešant 
siuntinius į persiuntimo įstaigas.

2. Jie neturi spėlioti dydžių ar spalvų.
3. Jie sutaupo visus muitus, įpakavimo ir persiuntimo 

mokesčius.
4. Jie pasirenka ypatingą dovaną: automobilį, moto

ciklą, televizijos priimtuvą, radijo aparatą, šal
dytuvą arba

5 Jie įsigyja PREKIŲ PIRKIMO ORDERĮ, su ku
riuo jų giminės jiems patinkamas prekes gali 
įsigyti Vnešposyltorg’o

DOLERIŲ KRAUTUVĖSE.

6. Jų giminės gali įsigyti maisto produktų, audeklų, 
drabužių ir avalynės, tinkančių jų skoniui ir pri
taikytų.

7. Jie taupo laiką, nes tuo atveju nėra gabenimo per 
Atlantą.

8. Jie sutaupo pinigus, nes DOLERIŲ KRAUTUVĖ
SE prekės yra labai žemomis kainomis.
Aplankykite mūsų Parodinų Salę New Yorke!

Siuskite savo užsakymus ar klausimus į

PODAROGIFTS, INC.
(Vienintelis dovanų atstovas JAV-se)

220 Park Avė. South (corner 18th Street 
New York, N. Y. 10003 
Tel. 212—228-9547

arba į prie jo prisijungusias firmas:
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

45 West 45 St., New York, N. Y. 10036
Tek: 212 CI 5-7905 

arba į bet kurį ji] skyrių.
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

716 Walnut Street. Philadelphia, Pa. 19106 
Tel.: 215 WA 5-3455

arba į bet kurį jų skyrių.
PACKAGE EVPRESS & TRAVEL AGENCY. INC.

1530 Bedford Avė., Brooklyn, N. Y. 11216 
Tel.: 212 IN 7-5522

arba į bet kurį jų skyrių.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

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

Paragink savo pažįstamu* 

iisiraiyti Keleivį. Kaina 

metams $5.
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MOTERŲ SKYRIUS
VYT. MISEVIČIUS

Viršininką nuėmė
(HUMORESKA, PAIMTA IŠ VILNIAUS "TIESOS“) 

(Tęsinys)

— Nuėmė. Seniai laikas buvo! — išbaubė administ
ratorius. — Putrius vien kopūsto galva... Dar vakar minis
terijoj apie tai sužinojau... Šį rytą «utikau ji čia... “Svei
kas, — sako tas Putrelė man. — “Kas gero?“ Ir tiesia 
ranką. “Kas geria. — sakau jam. — O kas savo pridirbtą 
putrą srebia“. Ir nuėjau. Paraudonavo kaip kalakutas... 
Cha, ca... Ar nejuokinga?

— 0 mūsų Nugarėlė, ekonomika šitas, irgi juoką jam 
iškrėtė.

— Dabar niekas jam kepurės nekels... Pasibaigė vir
šininkavimo laikai...

— Seniai laikas buvo! — žaisdamas viršininko port- i 
sigaru, sušuko Simas Kirša. — Kiek mano žvėrienos jis, j 
žaltys, suvirškino! Su konjaku ir be... Dabar tik sardelėmis 
tau teks verstis, brangusis Putriuk!

Ir referentas niūniuodamas ėmė kasyti delną.
— Aš. brolyčiai, — šūktelėjo, išspiaudamas ant sofos 

tuščią saulėgrąžos skiautę, šoferis Benka Maukas. — o aš j 
jam... {

Čia ir nenugirdau. Suskambėjo užmiesčio telefonas.
— Pupyte! Rasele! Gerbiamiausias viršininkas yra? 

Sujunkite, brangioji... Čia aš. Gerklys. toks...
— Nėra draugo Putriaus. — sakau Gerkliui.

— Tai pasakykite jam... čia kolektyvo vardu labai 
prašau, kad šeštadienį. Be jokių atsisakymų... Ir aš asme
niškai. bičiuliškai, sakykite, kviečiau... O kaip šiaip laikosi 
draugas Putrius?

— Laikosi tai gerai... Sveikas..., — pasakojau aš • 
Gerkliui. — Tik, sako, su darbu jam nekaip... ĮI

— Kaip — nekaip? —keistai sušnikštė ragelis. — Su 
kokiu darbu?

— Iš pareigų vakar draugą Puirių atleido, — dėstau \ 

toliau. Čia ir nutilo šnikštimas ragelvje. Tokia tvla atsi-' 
rado.

— Alio! Klausom! — šaukiu. — Tai šeštadienį, sako
te, draugas Gerkly?

O draugas Gerklys jokio garse neišduoda... Tik ra- • 
gelyje kažkas tokio techniško triokštelėjo. Taip ir likau 
be pokalbio pabaigos.

Tik Putriaus kabinete Lizos Pinigytės balsą išgirdau. >
— Gėda! — piktai purškė kasininkė. — Nuėmė!' 

Gal ir gerai, kad nuėmė. Gal ir reikėjo nuimti? Dabar iš
augo nauji kvalifikuoti kadrai, specialistai. Putrius, — 
gagena jinai. — žmogus be pasiruošimo vadovauti. Gal 
Putrius ir nenorėjo, bet kada reikėjo gerų žmonių — štai 
Putrius ir vadovavo. O jūs eilę metų tik uodegas vizginote, 
aplink jį...

I
— Na. kas dėl uodegų, tai atsiprašau, — Įsižeidė 

Laiža.

Broliukai Tony ir Jaff Whittemore sako “Sudiev!“ 

Jie. pasikinkę mažą arkliuką, pasiryžo iš Needhamo, 
Mass.. nuvažiuoti į Montrealio pasaulinę parodą. Kol 

kas jiems sekasi. Kaip pavyks baigti 400 mylią kelio
nę, pamatysime.

Vincas Mykolaitia-Putina*

Teises patarimai Naujausios
Advskati M. šveikauskienė sutiko ataa

kyti į Keleivio skaitytoją klausimus teises į 1 v A vJ Vz
rvikalaia. Tie klausiami turi būti bendro CHICAGOS ISTORIJA, 
iaforaaeinio pobūdžio. Klausimus ir it-' parašė Aleksas Anmbrozė, 
aakymua spausdinsime šiame skyriuje. į 664 psl., daug iliustracijų,. į-

Klausimas

— Nereikia atsiprašymų, pasaugok juos kitam virši
ninkui, — atkelta Pinigytė. — O Putrius irgi žmogus... Ir 
nuėmė Putrių ne dėl nusikaltimo, ne dėl pažeidimo ar trū
kumų kokių, o dėl nesugebėjimo nuėmė. Ne savo vietoj! 
žmogus sėdėjo, ir tiek... Ar dabar jis mažesnės pagarbos ' 
vertas? Žmogus gi visas jėgas atidavė, o jūs? Et!

Ir labai neišauklėtai trenkusi kabineto durimis, Pini
gytė išėjo.

Išsiplepėjo ir kiti.
Pirmas čiulpa, pavaduotojas. Už čiulpos — Kirša. 

Už Kii-šos — Laiža. Už Laižos — Nugarėlė. Paskui — sta
tistikas, griežtai pagal etatų sąrašą.

Išlingavo ir Benka Maukas.
— Ir tu, Maukai. — sakau aš Benkai, — ir tu po viso 

to gero. kurį tau padarė Putrius. jam į nugarą įspyrei!
— Kaip kiti. taip ir aš, pupyte, sušvilpė Maukas.—Ir 

šoferis žmogus. Nebe tie laikai, mergužėle!
Ir išėjo.

Dabar, kai Putrius sutinka ką nors iš valdybos, pir
mas kepurę nusiima. Kad gėdos nebūtų prieš žmoną. Svei
kina jis pirmas ir Mauką, kurį kažkada jis iš kolonijos 
auklėti paėmė. Ir gerai, kad pirmas: negi Mauka sveikins 
tokį pensininką Povilą Putrių! Maukas gi Žaliavų valdy
bos viršininką Igną Žeką vežioja!

BAISIAJAM BIRŽELIUI

Paliko toli savo tėviškė* stotį,
Gimtinių laukų nematyti seniai.
Ne turtų, ne laimes keliauja ieškoti 
Lietuviškos žemės liūdni tremtiniai. 
Išdžiūvusios burnos ir užverktos akys,
Ir kūdikių alkano klyksmo kančia...
Ir motinų širdys kraujuodamos plakės,
Ir geso gyvybė kovoj su mirčia.

Toli pasiliko tėvynės dirvonai,
Sugriautų sodybų apleistos vietovės,
Kur, “Stalino saulei*4 pašvietus raudonai, 
Lietuvis neteko taikos ir gerovės. 
Plombuotų vagonų grotuoti langeliai,
Ir bado ir troškulio kupinos dienos... 
Prašvito juk saulė ir tremtinio daliai 
Pro šaltas, rasotas kalėjimo sienas...

Toli siaudžia tėviškės girios ir lankos —
Ir laimė ir džiaugsmas toli pasiliko,
Tit tvankūs vagonai riedėdami trankos 
J “plačią tėvynę** raudono grobiko.
Kada bus kelionės kentėjimų galas, 
Nuvargusios akys įžvelgt neįmano: 
Ledinis Altajus, laukinis Uralas 
Ar nusiaubtos stepės rūstaus Kazachstano.

Aptemo jų žvilgsni* nuo tvaiko ir ūko, 
Aplink tuštuma ir beribe naktis. 
Susidrumstė siela, ir minty* nutrūko,
Ir šaltą dvelkimą pajuto širdis.

1941. VI. 20.

rišta, kaina .$10.
BALADĖS, šitoj labai

gražiai išleistoj, gausiai i- 
iiustruotoj 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 mėgėjams 
tai yra nepaprasta šio iški
laus poeto dovana. Kaina $5 

BAISUSIS BIRŽELIS. Ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis, 
Varpinė ir šiaurės pašvaistė. 
Parašė Pranas Naumiestiš-
kis. Kaina.................. $3.50

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI, 
kaip juos pramatyti ir jų iš- 

j vengti. Parašė med. dr. Me- 
! nard M. Gertler. šiais lai- 
< kais. kada širdies susirgimai 
taip paplitę, ši knyga visiem
reikalinga. Kaina.......$375.

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

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti ir Varpo Nr. 5, ku
ris taip pat Įvairus ir Įdomus, 
kaina $2.).

’ LIETUVOS ISTORIJA, 
v. . . o, „ Vl-ji laida, parašė dr. Van-

” S‘eVe,n Daugirdaitė-Sruogienė,
“ San elemente (ai o apac,, paveikslu, ke-
j. lev, nuotrauka Tev, anta- „ žcm4lamai tvirtai įrišta, 
molnte sugedo dykumoje. Tė R ne ; (ik
v» riejo lcskotl pagalbos. bet. ]js mokiniams be( • jdo. 
ka. per Iną dieeias n«gr,ėo. ta,. ir icji.
Steven ėjo ieškoti. Jis papasako-Į j^ajna ‘
jo. kaip pėsčias nuėjo dykumoj, LIETUVIU BELETRI& 
W myli, 120 Uipsni, karštyje. TIKQS ANTOLOGUA, II
Jis ir jo tėvo lavonas buvo rasti, i „___ jomas, redagavo Bernarda*
—-- - - -=~= Brazdžionis ir Beny* Bab-

auskas. 700 puslapių, kaina 
$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

Laiike reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaityto jaa.
Klaasimuu prašome siųsti tiesiog šiuo

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

Prašau patarti šiuo reika
lu: I

Esame nauji ateiviai. Nuo 
pat atvykimo dirbau ir iš
laikiau šeimą. Apmokėjau t 
visas namų išlaidas. įsigijo
me namuką. Vyras savo už- Į 
darbį dėjo savo vardu į ban-' 
ką ir taupė. Vaikai paaugę 
apsirūpino darbais ir išsi-| 
skirstė.

Į koloniją iš kažkur atsi- į 
! bastė kažkokia moteris, ir 
mano vyras pradėjo su ja 
draugauti. Namuose prasi
dėjo pekla. Jis nori mane iš
gyvendinti iš namų. Vaikai 
pataria reikalauti, kad jis 
man grąžintų visus pinigus, 
kuriuos aš įdėjau į šeimą, 
nes šeimos išlaikymas pri
klauso vyrui — tėvui. Be to. 
kad reikalaučiau savo da
bartiniam išlaikymui.

Noriu paklausti, kur tuo 
reikalu turiu kreiptis. Ar ga
liu gauti atgal savo pinigus, 
Įdėtus į šeimą, ir kokį pro
centą vyro uždarbio galiu 
gauti ateity savo išlaikymui?

Žmona

; New Yorko valstija.

Atsakymas

Vyras ir tėvas privalo iš
laikyti savo žmoną ir maža
mečius vaikus. Tokia yra į- 

J statymų jam uždėta parei- 
i ga. Tačiau, jei žmona nori 
i dirbti ir prisidėti prie šeimos 
i išlaikymo arba jei ji nori vi 
są šeimos^įšląikymo naštą 
nešti artf— ji 
Ii tai padai^pMatymai jai

mai. Įstamrtmw«ikiša Į šei 
mos reikalus, nes būtų neį
manoma juos sekti ir tvarky
ti. Todėl Tamsta negausi jo
kių pinigų iš savo vyro už 
tas šeimos išlaidas, kurias 
padengei iš savo kišenės sa
vo geru noru.

Kai dėl dabartinio Tams
tos išlaikymo, vyras privalo 
Tamsta išlaikyti. Patarčiau 
neskubėti ir nesiimti “kraš
tutinių“ priemonių. Dažnai 
šeimos nesantaikos reikalai 
yra laikinio "pobūdžio ir nė
ra tokie rimti, kaip gali at
rodyti. Manyčiau, kad rei
kėtų su savo vyru rimtai pa-

n.,- . j m,, sikalbėti. Jei tai negelbės,
PS. šitaip Putinas savo poezijoj atvaizdavo 1941 m. ?aH ?auti patariinu ir pagal. 

birželio 13-16 dienomis lietuvių trėmimą į vergų stovyklas! bos iš visokių šaltinių. Kiek- 
Rusijos gilumoje. Ir šitas eilėraštis paimtas iš Putino eilė- viename mieste yra vadina- 
raščių knygos “Rūsčios dienos“, išė jusios 1944 m., bet dėl: family counseling ser-
tuoj užklupusios antrosios komunistų okupacijos paliku
sios neišplatintos. Tas eilėraštis buvo išspausdintas K.
Bielinio knygoje “Teroro ir vergijos imperija Sovietų Ru
sija“ kaip nežinomo autoriaus kūrinys, nes jo autorius gy

vices", kurie turi ekspertų 
šioje (šeimos) srityje.

Beje, nėra tokio “procen
to“ vyro uždarbio, kuria

veno okupuotoje Lietuvoje. (Minėt, K. Bielinio jdomi, S?™
knygą galite gauti Keleivio administracijoj už 75 centus).

Hh

tydamas sumą žmonai išlai
kyti. teismas vaduojasi viso
kiomis aplinkybėmis: vyro 
uždarbio dydžiu, žmonos 
uždarbio dydžiu ir kitomis 

• abiejų pusių sąlygomis.

Gera 
I dovana
i 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

Negrė Elizabeth Koontz iš Sa- 
Ksbary, N.C.. išrinkta visos A- 
merikos švietimo draugijos pre- i kalbą išverstos knygos, ku- 
zideate. Ta draugija turi apie Irios labai tinka dovanoms:
vieną milioną narių.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

“Selected Lithunian Short 
Stories'* (21 autoriaus), 280 
psl., kaina $5.00.

“The Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė
vės), 128 psl., kaina $3.95.

“Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas, M. Katiliškis, A.

ir I Šeinius), 
209 psl., kaina $4.95.

House Upon the Sand**

II Vatikano susirinkimo 
dokumentai, I dalis. Knygų 
serijos “Krikščionis gyveni- Landsbergis 
me“ pirmoji knyga, vertė1 
prel. Vytautas Balčiūnas ir
Antanas Tamošaitis. S.J., ,, - s-,- j \ u-o i
278 pd. Tos serijos knvpi <Jur«“G''*udo*)'168
prenumeratoriams JAV-se 
kaina $2.50, perkant pavie
niui $3.50, kitur prenumera
toriams $2.00, pavieniui — 
$2.50.

Pilnutinis Kristus, parašė 
Emile Guerry. vertė Tėvas 
Kęstutis Marija Butkus. O. 
F.M., 328 psl. Kaina $5.00.

kaina $3.95.
“The Ordeal of Assad Pa- 

sha“ (1. Šeiniaus), 61 psl-, 
kaina $2.00.

“The Maker of Goda“, 
Ten Lithuanian Stories, pa
rašė Stepas Zoborskas, 131 
psl.. kaina $3.00.

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo-

Abi knygas spausdino ir seph B. Končius, 211 psl.
administruoja Lietuvių En
ciklopedijos leidykla (361 
Broadvray, S. Boston, Mass. 
02127).

kaina minkštais viršeliai* 
$3, kietais $4.

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.
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Vietines žinios
I. Vasyliūno klasės mokinių 

koncertas

South End Music Center 
rengia Iz. Vasyliūno klasės 
mokinių koncertą šį penkta-; 
dienį, liepos 21 d. 8 vai. vak. 
vienos mokytojos namuose, į 
46 Eustis St.. Cambridge.

Bus atliktos A. Corelli 4 
sonatos: op. 3 nr.ll, op. 4 
nr. 9. op. 2 nr. 7, op. 1 nr. 88.

Įėjimas veltui. Visi kvie
čiami.

Sulaukė savo žmonos

Karo Viesulas išsklaidė 
Povilo Virbicko, dabar gy
venančio So. Bostone, šei
mą, kaip ir tūkstančius kitų 
šeimų. Jis atsidūrė JAV. o 
kita šeimos dalis liko Lietu
voje. Seniai P. Virbickas 
pradėjo rūpintis leidimu 
žmonai Marijai atvažiuoti 
pas jį. Ir pagaliau jis tos lai
mingos dienos sulaukė pra
eitą savaitę.

Sveikiname atvykusiąją 
ir jos sulaukusįjį!

Audickai j Kaliforniją

Antanina ir Jonas Audic
kai išskrido į Kaliforniją at
sisveikinti su savo sūnumi, 
JAV oro pajėgų pulkininku, 
kuris perkeliamas į Japoni
ją*

Santvarai sugrįžo

Rašytojas Stasys ir Elena 
Santvarai sugrįžo iš Cape 
Codo, ten atostogavę ištisą 
savaitę.

Bostono majoras bus 

profesorius

Dabartinis Bostono majo
ras Collins į majorus jau ne
kandidatuoja ir nuo sausio 
pradžios pakviestas į garsųjį 
Mass. technologijos institu
tą (MIT) profesoriauti. Jis 
dėstys miestų ūkį.

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

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

• • •

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.

• • •

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 
kūrinių jubiliejinis koncer
tas.

Senecos indėnu genties .vadas 
John Big Tree (viršui) mirė 102 
metu amžiaus. Prieš 54 metus 
jis pozavo penkių centu monetai 
sukurti (apačioje).

GERIAUSIAI PAILSĖSITE PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD — OSTERVILLt

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JUROS PLIAŽO 
GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

1€
87 East Bay Rd., OstervIUe, Cape Cod, Mass.

Tel. (Area 617) 428-842$
• Vila' Audronė yra apsupta dideuo pušų, beržu 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 
iUGSĖJO 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.

Ką tik gavome:
Vysk. P. Bučio atsimini

mai, II tomas, 282 psl., kai
na $3.50. • I

Paskutinis posėdis, Juozo i
Audėno atsiminimai, 277 
psl. kaina $4.00.

Žydinčios dienos, Prano
Įi Naujokaičio premijuotas ro- 

j manas, 250 psl., kaina $3.50.

Kritusieji už laisvę, para
šė Vladas Ramojus, tai vei
kalas apie partizanines ko
vas Lietuvoje. 182 psl, kai
na S2.50.

Nardžio pulkas, Balės
i Vaivorykštės, kaina $2.

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

<!| Jonukas keliauja, pasaka,
***********************************************f*????f*****f?f^******** pagal Kanapnickienę parašė 

Jonas Valaitis, kaina $1.50.

PAPILDYTA PROGRAMA

Prie birželio 30 d. Vliko 
tarybos priimtosios Lietuvos 
Laisvės Kovos Programos i 
paskelbtų 13-kos punktų 
prijungtinas dar vienas:

14. Genocido parodų or-j 
ganizavimas.

(Elta)

VALST. LIAUDININKU 

VADOVYBĖ

Lietuvių Valstiečių Liau
dininkų S-gos centro komi
tetas šitaip pasiskirstė pa
reigomis :

pirm. Jonas Daugėla, vi
cepirm. Juozas Audėnas ir 
Antanas Kučys. gen. sekr. 
Vytautas Bildušas, protok. 
sekr. Kazys Karvelis, ižd. 
Jonas Bertašius ir nariai 
Vanda Sruogienė, Juozas 
Pajaujis, Jonas Kardelis ir 
Mečys Mackevičius.

SIŲSKITE PINIGUS
Į LIETUVĄ

Gausite už juos daugiausia 
ir nemokėsite už siuntimą,

TIK Už DOLERIŲ 
CERTIFIKATUS.

Duokite savo giminėms ke
turis kartus daugiau, negu 
rubliais. Jūsų giminės tai 
patvirtins.

TIK DOLERIŲ 
CERTIFIKATAI

leidžia jūsų giminėms pirk
ti tai. ko nori — maistą, 
drabužius ir daug daug ki
tų dalyku — amerikinių. 
Vakarų Europos ir vietinių 
tam tikrose Vneshposyltor- 
go krautuvėse labai pigiom 
kainom. Jūsų giminės tai 
patvirtins.

PILNA GARANTIJA 
VELTUI

PATARNAVIMAS
Nėra jokio mo
kesčio už šitą pa
tarnavimą nei 
siuntėjui, nei ga
vėjui, nes tas iš
laidas moka 
Vneshposyltorg.

UŽSAKYKITE TUOJ 
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
New York. N.Y. 10010

Prašykite mūsų katalogų 
velt ui

American Express Compa- 
ny ir Podarogifts Ine. Įga
liotas atstovas.

Knygos
jaunimui

Gedimino sapnas ir Nerin
ga, eiliuotos pasakos ir le- 

j gendos, parašė Jonas Valai- 
į tis, kaina $2.25.

Chicagos istorija, parašė
Aleksas Ambrozė. 664 psl., ’ 
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10, į

ALGIS IR ALYTĖ, spalva-, 
vimo knygelė su įdomiu i 
-ai kam tekstu, kaina 50 c.
(Šias knygutes išsirašant, tantinas 
pridėti pašto išlaidoms 
15 centų).

minkštais — $8.
Lietuvos konstitucinės tei-į

vaikam tekstu, kaina 50 c.! klausimais, parašė Kos-j 
1 tantinas Račkauskas, 1787 t
psl., kaina $2.

MEŠKIUKAS RUDNOSIU- 
KAS. eiliuota pasaka, para

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

BALTOSIOS PELYTĖS 
i KELIONĖ į MĖNULĮ, 

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

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

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai- 

i na ........................... $1.80.

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

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

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

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: ui $l,vGC.C0 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

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

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

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

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 Užusenytė-Rudienė.
35277 C Avė. Yucaipa, Cal.
92399.

EXPO 67 MONTREAL
Turiu išnuomoti 2 kambarius 

atsilankantiems į parodą.
A. Leskaitė. 5377 King Ed- 

ward Avė., tel. 482-1380.

EXPO 67 LANKYTOJAMS
Išnuomojami 3 kambariai še

šiems asmenims moderniame 
name. patogus susisiekimas, $6 
asmeniui.

Petras Rzevuckas. 3330 Hays
Avė.. Montreal 5. P.Q. Canada
Tel. 254-4660.

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gaud pagalbą. 

.Vaistai, kurie buvo ilgai lau 
aiami, nuo reumatizmo, rankų 
kojų nutirpimo ir skaudėjim*
jau yra.

Tuojau siųsk šj skelbimą i» 
«vo vardą su antrašu, ir mo 
atsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS 
Nerth Sta^ P.O. Boz 9112 
Neįtark 4, New Ji

GINTARO TAKAIS, J. Na
- ------------------------A/K i rūn®s eilėraščiai, daug ilius
KR V$U llŽ tracijų, 64 psl- kaina $1.80

* , *. . * GTNTARĖLĖ, J. Narūnės
mokratinio socializmo iliustruota pasaka, 24 psl.

(S Kaino padas), kaina .......v................. ji
64 psl kaina M centų Ta tj , kalba ,

Lietuvos socialdemokratų
partijos programinės gairės, KETURKOJIS UGNIAGE 
32 psl.. kaina 20 centų. SYS, D. Rudokienės pa

Tavo kelias j socializmą, rašytas labai įdomus pa- 
(Leono Bliumo), 35 psl., sakojimas, gera dovani

vaikams, bet ir senelia' 
su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

MĖLYNT KARVELIAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai
na .... ....«••• •••••* $1.50.

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

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

Ant rytojaus po socialės! Už šį veikalą autorė 1961 
revoliucijos, (K. Kautskio). netais gavo L. Bendruome- 
111 psl.. kaina 35 centai. jog jaunimo dramos konkur-

Tikra teisybė apie Sovietų go pirmąją premiją, pagal 
Rusiją. (J. Januškio), 96 
psl . kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl.,

kaina 25 centai
Socializmo teorija, (M.

Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.
Socialdemokratija ir ko

munizmas (K. Kauskio). 47 
psl., kaina 25 centai

Kas yra socializacija (K.
Kauskio). 51 psl., kaina 25 
centai.

Materialistiškas istorijos 
supratimas, 80 psl., kaina 
20 centų.

Socializmas ir religija (E.
Vanderveldes), 24 psl., kai
na 10 centų.

kaina 25 centai.
Atskirai sudėjus, jų kaina

$3.10. bet visos kartu par
duodamos už $2.

jį Chicagoje yra susuktas
filmas, kurio paveikslais pa
juosta ir ši knygą.

ĮSIGYKITE ŠIAS

Poezijos knygos
EILĖRAŠČIŲ RINKINYS/ 

Steponas Strazdas, 159t 
psl.. kaina $2.50. Į

POEZIJA, Aistis. 420 psl.,' 
kaina $6.00. i

HENRIKO RADAUSKO 
RINKTINĖ, 237 psl, kai

na S5.00.
ŠERKŠNO SIDABRAS, M 

Vaitkus. 86 psl., kainai 
$1.50. i

METŲ VINGIAI. Alf. Ty- 
ruolis, 176 psl. kaina $3.

GĖLIŲ KALBĖJIMAS. Jo
nas Mekas. 32 psl., kai
na S 1.00.

DERLIAUS VAINIKAS, J. 
Mikuckis, 359 psl., kaina 
$2.50.

CHAPEL B.. Algimantas 
Mackus, 64 psl.. kaina $3.

DAINOS APIE LAISVĘ, 
Alf. Giedraitis, 32 psl., 
kaina 75 centai.

SIELOS BALSAI. J. Smals- 
torius. 221 psl. kaina 75 c.

VYNUOGĖS IR KAKTŲ- 
SAL Julijos Švabaitės ei 
lėraščių rinkinys. 96 psl. 
kaina $2.00.

PLAUK, MANO LAIVELI 
Petro Segato eilėraščiai 
111 psl., kaina......... $2.0(

SIDABRINĖS KAMANOS 
Kazio Bradūno eilėrašči, 
premijuotas rinkinys, 9^ 
psl., kaina $2.

AUKOS TAURĖ, Siasfc 
Santvaro 5-ji eilėraščii 
knyga. 150 puslapių, gra 
žiai įrišta, kaina... $2.5n

RUDENS SAPNAI, Kotry 
nos Grigaitytės eilėraščiai 
premijuota knyga, 80 ps! 
kaina $2.00.

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoje, labai daug aktualią 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

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

N.L. dabar pradeda duoti ptanešimus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuvių Dieną.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

Svaibios knygos
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

Prof. P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės santvarkos bruo
žai, 176 psl., Kama........................................................ $2.00

I
Prof. P. Pakarkiio Senasis Prūsų teisynas, 31 psl... 50 cnt.

Čicagietės Įspūdžiai komuni'tų pavergtoje Lietuvoj 
95 puslapiai, kaina........................................................$1.00

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

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

Dan Kui učio Magiškuoju kilimu j Vilnių, 330 pusla
pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ...............$3.00

įBaooeooooBooooūoeBaoooBoooooooooooooooooBaa

•9

Keleivio prenumerata - gera 

dovana visokiomis progomis!



Puslapis aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 29, 1967 m, liepos 19 d.

Vietines žinios
Vyr, Įeit. P. Neviera 

Washingtone

Registruokitės gražuolės 

varžyboms

Lietuvaitės nuo 16 m. am-

Amžinai atsisveikinome 

su inž. V. Sirutavičium

Svečia* ii Škotijos

Aleksandra Baikienė su-i
silaukė svečio iš Škotijos —' 

Bostoniečių Onos ir Albi- _ Lietv.va'tes nuo lb m. am- dėdėg yiado jutausko I 
no Nevieni sūnus Povilas iš- ^iaiu' O'įmedant kviečiamos ?9 m. amžiaus, het dar žva.

pi levo- dąl\\auti giažuolės Mi>s jaus vvro nofS jįs jr dįrb0 
t lės. Jis yra baigęs So. Bos- Lithuania of N.E. varzybo- - 

(lėlius velionio nuopelnus' tono šv. Petro lietuvių para- se» kuiios bus Lietuvių radi- 
lietuviu tautai.

vvko atlikti karinės
50 metų anglių kasyklose.

etuvių tautai. • pijos pradžios ir Christofo- programų metinėj gegu- __.
Velionis, dar gvvas būda- ro aukštesniaja mokykla, o zir-ėj L', d. Romu- — -

Penktadienio vakare Bos- mas. buvo pareiškęs norą 1964 m. baiAė Bostono Ko- vos pn-ke Monteloje. 50. BOSTONE PARDUODAMI
tono lietuviai atsisveikino mirus būti sudegintam, todėl legijoj verslo administraei- Išrinkt ii gražuolė bus a p- namai
su liepos 12 d. mirusiu inž. sestad-eni, liepos 15 d. jo jos fakultetą. Ten studijuo- do\anota Baltic Morist gė- v «en<w šeimos 4 kamh»
Vladu Sirutavičium. gyve- palaikai, lydint ilgai vilksti- damas, taip pat ėjo ir karini ių ir dovanų krautuvės gė- rię ir v<,ni<»s. visas atrem^uo- 
nusiu 497 Broad\vay. So. n?i automobilių, buvo nu- mokslą ir gavo leitenanto Ičmis, gubernatoriaus John tas. TUoj galima apsigyventi. 
Bostone. Žmonių buvo pilna vežti i Forest Hills kapinių laipsni, bet karinės prievo- olpe ę
didžios 
Lubino

Čia atsisveikinimo kalbas Prie velionio karsto buvo magistro laipsnio, kuri gavo -°* bostone
pasakė L. Bendruomenės a- padėti ALSS centro komite- 1966 m.

________............................... ......... vežti i Forest Hills kapinių laipsni, bet karinės prievo- olpe gražia statula. 2. Vienos šeimos — 6 kam ba
idžiusios Bostono lietuvio krematoriumą. Čia su velio- lės atlikti nereikėjo, nes Kay’s Specialty Shop gražia iuu ir^voma. Galima tuoj apsi- 
uibino laidoiimo ištaigos niu atsisveikino prof. Pra- Northeastern universitete vasarine suknele ir kojinė-. «-"e“ 41.
ataipa. ' ' nas Šveikauskas. ; mokėsi toliau, siekdamas Pettchell’s batu krau- J'rjS.T! SjuSui

pvgardcs vaidybos pirm. to. ALIAS centro valdybos.,
Stasys Griežė-Jurgelevičius. LDD 21 kuopos ir kt. vaini- 
JAV Inžinierių ir Architek- kai.
tų S-gos centro valdybos pir- Inž. A. Škudzinsko rūpe 
minink 
Ame 
dėme 
dybos
kailis. Dano sugriaus vaiuy- aukojo d. ir or. o. Jasaičiai • kompiuteriu 
bos pirm. Antanas Andriu- §15, D. ir I. Nikolskiai §10., 
lionis. Keleivio patikėtinių J. Sonda §20. Juozas Janus-, Linkime jaunam, kariui 
vardu Stasys Michelsonas ir kis §25. ! sveikatos ir sėkmingai eiti
Keleivio redaktorių^ Jackus Kitame numery bus pla- savo pareigas bei laimingai 
Sonda. visi primindami di- čiau. grįžti pas savuosius.

Mirė inž. Jono Mikalausko 

brolis

Venecualoje širdies smū
giui išrikus, miiė inž. dr. A. 
Mikalauskas, S. Bostone gy
venančio nuoširdaus lietu
višku reikalų rėmėjo inž. Jo
no Mikalausko brolis.

batais. v,
A ėhau gražuolės garbei bus Arti pajūrio ir autobusų lini- 
s’J’-UOŠtas balius. jo*- Atskiri Įėjimai.

Šių metų vasario mėnesį Todėl kviečiame lietuvai-_______________________ ^1)__
. jis buvo pašauktas karinės tęs dalyvauti šioje seniausių
prievolės atlikti ir pasiuva< radijo programų N. Anglijoj

tomą.

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP. 

(VAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai 

IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

ir kitu* Rusijos okupuotu* 
kraštus

Pristatymas greita* ir 
garantuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai- vak.

o šeštadieniai* 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p. 

331 W. Broadway 

So. Boston, Mas*. 02127 

Tet 268-0068 

Vedėja* J. Vaičaiti*

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgas 
X RAY

534 Broadway,
So. Boston, Mas*.

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

Kreiptis: Valeiša. 528 E. Sth St. 
So. Boston. Mass.

TRANS -ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE
VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ (STAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų
linijoms, kariu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
lūs patarnavimai vykstantiems Į FLORIDĄ.

navai>,e. amžių ir atnešaX V t *
Valentinai Minkienei.
502 Broadvvay 

So. Boston, Mass. 02127.

Mirė A. Škudzinsko brolis

Chicagoje po operacijos 
mirė S.asvs Škudzinskas, gi
męs 1595 m., pa’aidotas lie
pos 7 d. šv. Kazimiero kapi
nėse. Lietuvoje velionis bu
vo pavyzdingas ūkininkas 
Bebių kaime, Raseinių ap
skrity.

Jo Bostone gyvenančiam 
broliui ir.ž. Antanui šku- 

Inž. Jonuo Mikalauskui dzinskui reiškiame gilią už- 
Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į ! reiškiame gilią užuojautą. uojautą.
svečius savo gimines iš Lietuvos.

VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL

DOMO MOKESČIO.

KARTU YRA

Globė Parcel Service, Ine.
IR

V A S A R O S ATOSTOGAS

kviečiame praleisti CAPE UODE

I MEŠKOJE
Podarogifts skyrius

REIKALINGAS DUONOS 
KEPĖJAS

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADVVAY
South Boston. M;

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street, 
VVorcester, Mas*. 01604 

Tet. 798-3347

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

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

Vedėjas A. Schyrinski

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Milbury Sk. 

VVORCESTER, MASS.

TeL SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntiniu* tiesiog iš Wcrce*- 
terio į Lietuvų ir kita* Rusi
jos valdomas sritis- Čia kai- į 
bama lietuviškai, patarnau-i:> 
jama greitai ir sąžiningai. ;; 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTI 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADVVAY 
; SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis & Co.
—JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
<! fUpaat.ngai taisome laikrodihu 

bedas, pepuoialu*
Čia galima gauti įvairiau- :: 379 W. BROADVVAY

šių importuotų ir vietines J; ---------------------------
gamybos medžiagų ir kitų
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4849

LAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šiluomas Golf’o srovės; 
SILVER BEACH smėlis; lietuviška aplinka ir geras maistas 
suteikia puikias sąlygas pavasaroti bei pail-ėti.

SPORTO mėgėjams: sail-fish buriuoti, teniso aikštė ping-
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius iv užsa- i kroketas

Vakare TĖVAMS išvykus, prižiūrimi vaikai.kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų Įstaigoje.
ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. TieK kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.
Įstaiga atdara: kasdien r.uo 9 vai. iki 5 vai. v.

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

Rašyti ar skambinti:

399 \Vest Broadway. South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

SEZONĄ pradedame BIRŽELIO mėn. 13 dieną.
Su užsakymu prašome kreiptis:

M. LUšVS 88-01 101 St. Richmond Kili. N.Y. 11118
Tel. (212) 849-1193

L VEITAS 72 Congress St.. Brainiric, Mass. 02185 
Tel. (617) 843-2116

42 BEACI STREET 
MONLVENT BEACH 

CAPE COD. MASS. 02553 
Tt 617) 759.3251

MEŠKA

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGUOS

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

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

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių 

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadway

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

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. < 

► Lipdau popierius ir taisau! 
; viskų, kų pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausių 
medžiagų.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin HUI Ava. 
Dorchester, Maaa.

TeL CO 5-5854

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A- 
domo Varno pieštų Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotų portretų 
8x6 colių dydžio už 80 cnt.

Televiziją 
ik ir radiją >

Taiso Gerai ir Pigiai
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645

Veltui
lėliu namelisi

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

FORDAS
MES PARDUODAME PIGIAU 

IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminiu pasirinkimas 

Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 
FORD TRUCKS

VISOKS REMONTAS-DALYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE

(BODY SHOP)
Didelis A-l vartotų masinu patrinkimas 

žemiausia kaina
Norėdami talkos perkant naują ar vartotų mašinų su 
nuolaida bei mašinų remontuojant, kreipkitės į 

LONGINĄ IZBICKĄ

A. J. NAMAKSY
Real Estate A Insurance

321 County Club Rd-
; Newton Centre, Mass. 02159; 

Tel. 332-2645

dienomis: 327-1000 vakarais; 327-8076

327-1000
COVENEY FORO Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

oeptua ir turime visu* gatavus vaistus. K«S0t
Jei reik vaistų — eikit i lietuviškų vatetiuų.

Sav. Emanuei L. Roeengard, B. S„ Reg. Pharm.

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

Teistams AN 8-8028

Nuo 8 vai. rytu iki 8 vai. v^ išskyrus šventadienius ir

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
iš stoties VVLYN, 1360 U- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc., veikia sekmadie* 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis | 

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

Flood Sąuare M 
Hardivare Co.
Saviaiakas K. J. ALEKNA
S» EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TELEFONAS AN 8-4141

Banjamin Moore Dažai 
Popiaroa Siraoma

Stiklai Lan 
Viaolria reikmenys

Beikmenya plnmbariama 
VboU* cakiici daiktai

»


