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Detroite negrų riaušės, malšina 
1000 karių su tankais

Tai 20-sios riaušės šiais metais. Kariai ir tankai mies
to gatvėse. Sunaikinta daug turto.

Nespėjo pasibaigti negrų Chicagoje mirė 
riaušės Newarke. kaip praei-
to sekmadienio naktį dide- rašytojas A. RukūS 
lės riaušės kilo Detroite. Ten
viena policija nieko negalė-j Liepos -1 Chicagos .1- 
jo padaryti, todėl gubema-' £onin2.^_m11^ rašytojas An- 
torius iššaukė daugiau kaip tanas Rūkas, gimęs Šiau- 
5.000 karių ir riaušių maiši-' l>uc«e 190/ m rugsėjo 10 d. 
nime dalyvauja dar apie Velionis, baigęs siaubų 
7.000 policijos ir pagalbi- , mok.vt"M seminariją, 6 me- 
ninkų. Jau yra žmonių aukų, tus mokytojavo pradžios mo- 
nes negrai šaudo iš pasalų į

Arabų atstovai buvo nuvykę į Maskvą pinformuo ti apie jų viršūnių pasitarimą Kaire ir paprašyti 
pagalbos. Pačioje kairėje premjeras Aleksei Kosygin, o pačioje dešinėje komunistų partijos pirma
sis sekretorius Leonid Brežnev. Greta Kosygino Irako prezidentas Abdel Rahman Aref, o greta 
Brežnevo Alžerijos prezidentas Houari Boume dienne.

policiją ir ugniagesius, o po-
kyklose. vėliau studijavo 
Vytauto Didž. Universitete

licija ir' kariuomenė plėšikus i ku"°. hiarr. an. Lan n i fak“1,e 
ir namu padegėjus. O namai! bal«e m-J,s cla lan’ 
padeginėjami ir krautuvės) ke P‘°f- Bal,° Sniogosve- 
plėšiamos plačiu mastu. Ma- damą t,eatl.°. &«rn*nai 9- tu<- 
terialiniai nuostoliai jau sie-j Pat metu. M?- Jaksevieiaus
kia milionus dolerių. Negrai Į dram0£ atudl» lr ™osesl a' 

i kademimo teatro pastaty
mams. Vėliau reiškėsi Vil-verziasi ir } priemiesčius, 

nors riaušių apimti kvartalai 
yra policijos ir kariuome
nės atitverti nuo kitų miesto 
dalių.

Tokių riaušių čia nėra bu
vę nuo 1943 metų.

Gubernatorius Romney 
pareiškė, kad jis imsis visų 
galimų priemonių tvarkai at
statyti.

Primintina, kad kad per
nai riaušių buvo 30-tyje vie
tovių. Jos plečiasi ir šiemet, 
apimdamos New Yorko, Co
nnecticut ir kitaž valstijas.

Tai vis ta vadinamosios 
"juodosios jėgos revoliuci
ja“, išvirtusi plėšimais ir pa
degimais.

niaus teatrinėj veikloj, c 
taip pat ir JAV.

Velionis rašė poeziją, 
dramos veikalus, vertė juos 
iš svetimų kalbų ir pats da
lyvavo vaidinimuos.

Paskutinis jo kūrinys — 
"Mano tautos istorija“, eilė
raščių forma poetiniai at
vaizduota visa Lietuvos is
torija ligi dabarties vargų.
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Egipto Nasseris paskelbė 
tautos mobilizacijų

Nasseris reikalauja visuotinės tautos mobilizacijos. 
Pertvarkoma kariuomenė. Atrodo, kad arabai ves parti
zaninį karą.

Egipto prezidentas Nas- Pabaltijo pašto 
seris šaukia tautą į kovą!

Surado prieš 3500 m.
palaidotą miestą

Bostono archeologai, da
rydami kasinėjimus Graiki
jos saloje Thira (netoli 
Kretos saloą.) surado prieš 
3.500 metų išsiveržusio vul
kano palaidotą miestą, ku 
riame gyveno mažiausia 30. 
000 žmonių. Mokslui tai ne
paprastos reikšmės radinys. 
Jis gal padės galutinai iš
spręsti seną nuskendusio 
Atlantidos žemyno legendą.

Daug kas mano, kad jis 
nuskendus Atlanto vande
nyne, bet kiti išvedžioja. jog 
tai įvykę Egejos jūroje (da
lis Viduržemio jūros tarp 
Graikijos ir Maž. Azijos), 
kur yra ir ta Thira sala.

JA V įsipareigojimas 
tebegalioja

Skelbdamas šių metų lie
pos mėnesio .trečiąją savaitę 
Pavergtųjų Tautų Savaite ir 
ragindamas visus amerikie
čius atžymėti ją atitinkamo
mis apeigomis bei veiks
mais, prezidentas L. John
sonas pabrėžė šias tezes:

Laisvė ir teisingumas yra 
pagrindinės žmogaus teisės, 
priklausančios visiems žmo
nėms;

Tautų nepriklausomybė 
reikalauja, kad jos galėtų 
naudotis esmine laisvo pasi
rinkimo teise;

Šios neatsiejamos teisės 
yra suvaržytos ar atimtos 
daugelyje pasaulio sričių;

Jungtinės Amerikos Vals
tybės nuo pat savo valstybi
nio Įsikūrimo yra turėjusios 
nuolatini Įsipareigojimą val
stybinės nepriklausomybės 
ir žmogaus laisvės princi
pams.

Pavergtųjų Tautų Savai
tės proklamacija išlysta re
miantis kongreso 1959 me- 

i tų liepos 17 d. nutarimu 
rengti kasmet pavergtųjų 
tautų klausimui skirtas sa
vaites.

Kongreso nutarime buvo 
Įsakmiai nurodytas susirū-

Vliko pirmininkas
I

Valst. departamente
Liepos 12 d. Vliko pirm. 

dr. J. K. Valiūnas, lydimas 
Lietuvos atstovo Washing- 
tone J. Rajecko, lankėsi!
Valstybės departamente. Jį 
priėmė Rytų Europos sky
riaus viršininkas dr. P,ay-! 
mond E. Lisle ir Baltijos sk. 
vedėjas Homer R. Phelps,

Pasikalbėjimas su šitais 
pareigūnais truko daugiau 
kaip valandą. Valst. depar
tamento pareigūnai labai 
domėjosi dr. Valiūno lan
kymus! Piety Amerikoje ir 
pasimatymais su P. Ameri
kos valstybių užsienio poli
tikos vadovais bei kitais as
menimis. Be to, priėmė dė
mesin. kad Vlikas per savo
atstovybes ir kitas lietuvių D£L TARNAUTOJŲ ATOSTOGŲ KITAS "KELEIVIO4 
organizacijas veikia visuose
kontinentuose. Pareigūnai NUMERIS BEIŠEIS TIK RUGPIOČIO 9 DIENĄ, 
pageidavo, kad būtų palai
komas su jais dažnesnis 
kontaktas.

Lietuvos pasiuntinybėje i 
tą pačią dieną Vliko pirmi-* 
ninkas tarėsi Vliko veiklos, 
ypač Washingtone numato
mos Politinės konferencijos 
reikalais su Lietuvos atsto
vu Washingtone J. Kalecku 
ir pasiuntinybės patarėju dr.
S. A. Bačkiu.

(Elta)

Dešinėj N*ew Jersey gubernatorius Richard J. Hughes, 
kairėje Netvarko majoras Hugh Addonizio. Jie svarsto 
klausimus, susijusius su negrų riaušėmis N e vark e.

Atostogų metu "Keleivio“ įstaiga bus atidaryta 

nuo 2 vai. iki 6 vai. vak.. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai.

"Keleivio“ administracija

prieš Izraelį. Jis paskelbė, 
kad pertvarkąs kariuomenę, 
kad ji galėtų tęsti kovą prieš 
Izraelį. Kalbėdamas kara
liaus Faruko nuvertimo 15 
metų sukakties iškilmėse, 
Nasseris Įspėjo tautą, kad 
bus medžiaginių sunkumų, 
bet pažadėjo nepasiduoti Iz
raeliui.

Priminęs, kad Vietname 
kovoja ne tik kariai, bet visa 
tauta. Nasseris iškilmingai 
pareiškė, kad "mes nesame 
mažiau vertingi kaip Viet
namo tauta“.

Iš tos kalbos kai kas spė
lioja, kad Nasseris rengiasi 
partizaniniam karui prieš 
Izraelį.

Žuvo buvęs brazilų

prezidentas
Praeitą savaitę Brazilijos 

karo lėktuvas susidūrė su 
mažu privatiniu lėktuvu, ir 
šioje nelaimėje žuvo buvęs 
Brazilijos pręzidentas mar
šalas Humberto Castelo 
Branco ir dar 4 asmenys.

J prezidentus jis pateko 
1964 m. pavasarį, nuvertus 
prezidentą Joao Goulartą. 
Kieta ranka jis valdė kraštą 
iki 1966 m. kovo 15 d., kada 
prezidentu buvo išrinktas 
Arthur da Costae Silva.

ženklas
Atstovas E. J. Denvinskis 

(R.. III.) Atstovų Rūmų už
sienio ir pašto reikalų komi
teto narys, oficialiai pasiūlė 
įstatymo projektą, kuriuo 
JAV paštui būtų leista iš
keisti specialų pašto ženklą 
paminėti Baltijos valstybių 
50-ties metų sukakčiai nuo 
nepriklausomybės atstaty
mo.

(Eite)

Britanija traukiasi 
iš Rytų

Britanija piaskelbė, kad 
ji iki 1971 metų panaikins 
savo karo įgulas Singapore 
ir Malaizijoje, kur dabar lai
koma apie 80,000 karių.

• Jt
Lėktuvų nelaimėje JAV yra kaltos, kad
žuvo 82 žmonės sovietai pralaimėjo

su-, I Liepos 19 d. ties Hender-'; Sovietų reikalavimu „
Geležinkelių streiką i sonville. N.C.. sprausminis šauktieji nepaprasti Jungti 

mažu niu Tautų posėdžiai pasibai-

S. Carolinoj suėmė 
12 rasistų

FBI suėmė 12 asmenų 
kurie kaltinami slaptai susi-, pigimas komunistinės Rusi 
tarę neleisti įvesti mišrias j?8 pavergtomis tautomis, 
mokyklas dviejuose apskn-l nžw da„eiau kaip 20 tokių 
ciuose. Esą įrodymų, kad > tautu. Jų tarpe Įsakmiai pa- 
dalis jų priklausė Ku Klux I minėta ir Lietuva.
Klan organizacijai. t (Elta)

sustabdė
Aną kartą rašėme, kad 

prasidėjęs geležinkeliečių 
streikas bus greitai sustab
dytas. Taip ir buvo.

Pasirėmęs išleistu Įstaty
mu, prezidentas paliepė 
darbininkams grįžti i darbą 
ir paskyrė 5 asmenų komite
tą su šen. Morse priešaky, 
kuris tarpininkaus tarp a- 
biejų saliu. Tarp kitų narių 
jame yra buvęs Mass. šen. 
Šaltonstall ir AFL-CIO pre
zidentas Męany.

Kaip tam komitetui seksis 
tarpininkavimas, pamatysi
me. Unija Morses paskyri
mą pirmininku laiko di
džiausia klaida, nes iis esąs 
pats aršiausias streiklaužis, 
taigi, šališkas asmuo.

lėktuvas susidūrė su
privatiniu lėktuvu. Viso la- gė. Namo išvyko ir Sovietų
bo žuvo 82 asmenys, jų tar-i Sąjungos užsienio reikah
pe neseniai paskirtas laivy- ministeris Gromyko.
no sekretorius John Mc- Jis išvyko nusivylęs, nes
Naughton, jo žmona ir sū- Sovietų S-ga tikėjosi, kar
nūs. Jungtinės Tautos pasmerks

Tą pačia dieną sudužo I^eįi kaip agresorių ir pn-
Malagasv ' , Madagaskaro). u,°' Paraukti »
respublikos lėktuvas. žuvo 'mt“ P o ų, bet s> pasaulio
40 žmonių, iu tarpe ir tos tautM tok,» nuta"
valstybės užsienio reikalu ™ nePadare,‘r .vel vls« * 
miniiprk ‘(klausimą perdavė svarstytilllalliOVąZI Io. /-ė rr* 1*1 * *Saugumo Taiybai, kurioje 

jau ankščiau nebuvo galima 
susitarti ir ka nors pozity 
vaus nutarti. Dėl tos nesėk 
mės Gromvkn kaltina JAV

Kiek buvo lėktuvų 
nelaimių

JAV nuo 1956 m. sausio 
1 d. buvo 199 lėktuvų nelai
mės. Daugiausia nukrito ir 
sudužo privačių mažų lėktu
vų. Žuvo 669 asmenys.

e*********************************

Sutarė dėl Panamos 
kanalo

JAV sutiko pripažinti Pa
namos suverenumą kanalo 
juostoje. Kanalą tvarkys 
mišri komisija, kurioje bus 
5 JAV nariai ir 4 Panamos.

JAV turi teisę kasti kitą 
kanalą per Panamos žemę 
Mokestis už kanalo juostos 
žemę pakeliamas iki $17.5 
mil. (buvo mokama 1.9 
mil.). Panama gaus daugiau 
ir už naudojimąsi tuo kana
lu. Dabar gavo 17 centų už 
toną, o gaus 22 centus.

Puerto Rieo už
dabartinę padėtį

Sekmadienį žymi portori- 
kiečių dauguma pasisakė už 
dabartinę krašto politinę pa
dėtį, mažiau tebuvo šalinin
kų valdytis valstijos teisėmis

Krašto apsaugos sekretorius Me 
Namara, grįžęs iš Vietnamo, pa
reiškė. kad ten reikalinga dau
giau karią, bet ne tiek. kad rei
kėtų pašaukti atsarginių.

Eisenhovreris pareiškė, ’ 
kad reikia paskelbti i. Viet-! pie 2.000 
namui karą ir mobilizuotis.

Alžyro teismas nutarė iš
duoti Kongo valstybei jo bu-i jr ^ar mažiau buvo norinčių 
vu»į ministeri pirmininką pj]nos nepriklausomybės. 
Čombe. kuris Konge už akių
vra nubaustas mirtim.

Dabar Puerto Rico yra 
JAV bendruomenėje, jos 

Senatas priėmė kovai su' gyventojai yra JAV pilie- 
oro užteršimu įstatymą. Im- čiai, bet neturi teisės rinkti 
sis griežtų priemonių prieš prezidento, neturi savo at- 

bendrovių keleivinių lėktų-! Oro nuodytojas įmones ir kt. stovų kongrese, ir nemoka 
vų. *«e#eee#eeee<eeeeeeeeee<eeee*eeeee federalinių mokesčių.

Dabar yra 104,000 priva
čių asmeninių lėktuvų ir a- 

iyairių lėktuvų

Jame* M. N'abrit pareiškė laik
raštininkams. kad jis atsisako 
iš Howardn universiteto, kurio 
dauguma studentų yra negrai, 
prezidento vietos, nes jame ima 
viršų "juodoji j»‘ Nahrit jos 
nebijąs, bet nen riti ju pre
zidentu.
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V.Sirut&vičius-ateities žmogus
PROF. PRANO ŠVEIKAUSKO

KALBA, PASAKYTA KREMATORIUME LIEPOS 15 D.

kas iš esančių šiame krašte jau bus nemažai girdėję. Ga
lima būtų tik priminti, kad dažnas iš pirmųjų emigrantų 
Amerikon dirbo pirma kelis metus Vokietijos plieno lie
jyklose arba Škotijos anglies kasyklose, kol užsidirbo pi
nigų kelionei i Ameriką. Kita dalis lietuviško darbo jau- į 
nimo traukė Į pramonės miestus pačioje Rusijos imperijo-' 
je: i Rygą. Petrapili. Odesą ir kt.

Man tenka garbinga, bet skaudi pareiga pasakyti 
paskutinį atsisveikinomo žodį velioniui Vladui Sirutavi
čiui. Vakar visa eilė kalbėtojų nušvietė jo veiklą visuome
ninėje. politinėje, technologįnėje ir kitose srityse, šian
dien lenkdami galvas prieš jo asmenybės palaikus, mes 
galim- iškelti klausimus, kame pasireiškė velionio asme
nybės nepaprastumas ir kodėl ji buvo visiems gerbtina? 
Atsakydami į tai, mes negalime nepaliesti tų aplinkybių 
kuriose jis užaugo, subrendo ir išgyveno iki gilios senat
vės. ir nepaliesti tų sričių, kuriose jo veikla pasireiškė 
Tik tokiu būdu mes galime velionį tinkamai įvertinti, pa 
reikšdami jam paskutinę pagarbą.

Velionis buvo kilęs iš bajorų, žemvaldžių luomo 
Šio luomo žmonės, paprastai, išėję mokslą gaudavo gera: 
tarnybas ir. ištarnavę tam tikrą laiką, grįždavo į save 
dvarą ūkininkauti ir dažniausiai paskęsdavo sočioje ii 
nublukusioje kasdienybėje. Labai reti iš jų atsidėdave 
menui ar mokslui, o dar retesni iš universiteo suolų nu 
krypdavo į visuomeninį veikimą, tapdavo idealistais, daž 
nai nežinančiais, kaip ir kur savo veikimą pritaikyti.

Lietuva tada buvo įjungta į Rusijos imperiją, o toje 
imperijoje buvo ypatingos politinės ir ekonominės sąly
gos. Caro valdžia turėjo neapribotą galią ir su pagalb: 
biurokratiško aparato ir kariuomenės valdė kraštą. Visuo 
menė buvo suskirstyta luomais, ir tame suskirstyme bajo 
rai turėjo ypatingų privilegijų, po jų sekė valdininkai-biu 
rokratai, dvasiškija. įvarių kategorijų-gildijų pirkliai 
fabrikantai, įvairių sričių vertelgos it tt.

Žemiausioje vietoje stovėjo valstietis mužikas, ir ji: 
labiausiai buvo apkrautas pareigomis ir mokesčiais. Pc 
baudžiavos panaikinimo priaugus naujoms kaitoms vals 
tiečių, jie nebegalėjo sutilpt avo sodybų žemėje ir tūks 
tančiais traukė į miestus, ieškodami darbo. Ilgos darbe 
valandos, butų trūkumas, stoka apšvietimo ir išsilavinimo 
menki uždarbiai, neprisitaikymas miesto sąlygoms, nuo
lat gresiantis nedarbas ir daug kitų aplinkybių fizinia: 
naikino ir moraliai žlugdė į miestą patekusį valstietį. Visa 
eilė visuomenės veikėjų ir rašytojų ėmė idealizuoti liaudį 
prie gamtos ir žemės pritapusį valstietį, turintį gerus pa 
pročius ir tikybines dorovines normas.

Dostojevskis baisėjosi miestais ir geležinkeliais, nuo 
lat vežančiais naujas aukas į miestus, o Tolstojus ieškojo 
liaudyje tikros dorybės ir neiškreiptos krikščionybės dės
nių. Atsirado idealistų, kurie norėjo fiziniu darbu pelnyt' 
sau dponą. atsirado idealistų, kurie metė mokyklų suolu? 
ir ėjo šviesti liaudies ir dažnai tų pačių valstiečių buvo į- 
skundžiami valdžiai. Kiti vėl, kaip politiniai idealistai 
matė išeitį valstiečio prispaudėjų baudime ir ruošė atenta
tus prieš ypatingai žiaurius biurokratus ir patį carą.

Įdomu, kad idealistiniai nusistatęs jaunasis Siiuta- 
vičius neprisidėjo prie "liaudį gelbstinčios“ veiklos, ne- 
persiėmė tiems laikams populiaria filosofija, bet ėmėsi 
kultūrinio ir politinio švietimo pramonės darbininkų tarpe. 
Jis suprato, kad bergždžias darbas apsaugoti valstiečius 
nuo miestų. Jiems neužtenka žemės, o mieste jie greičiau 
gali uždirbti, todėl tūkstančiais veržiasi į miestus, nepai-. 
sant visų sunkumų ir visų baisumų, kuriuos jiems tenka 
patirti. Todėl išeities reikia ieškoti pačių darbininkų švie
time, organizavime, jų politiniame subrendime, geresnių 
darbo sąlygų iškovojime, socialiniame ir kultūriniame ap
rūpinime.

Todėl jis stoja į socialdemokratų partiją, todėl jis 
atvažiuoja į Vilnių ir dirba slaptai darbininkų tarpe, or
ganizuoja slaptus būrelius, ruošia mitingus, prakalbas, 
streikus. Reikia atsiminti, kad tai buvo dar praeitame 
šimtmetyje, reikia atsiminti, kad darbininkams reikdavo 
dirbti 12 valandų per dieną arba daugiau, sąlygos buvo 
nežmoniškos, uždarbiai menki, organizuoti unijas ir strei
kuoti draudžiama, draudžiama viešai diskutuoti politinius 
ir profesinius reikalus.

Jaunasis Sirutavičius suprato, kad tuos draudimus 
pirmon eilėn reikia sunaikinti, ir dėl to jis nuėjo į politinę 
veiklą. Bet jis suprato daugiau. Jis suprato, kad pramonė, 
o ne žemės ūkis gali surinkti darbo rankų perteklių, kad 
mašinos gali ne tik pavergti, bet ir išgelbėti žmogų nuo 
labai sunkaus darbo, jis suprato, kad technologija išlaisvi
na žmogų nuo labai sunkaus fizinio darbo. Todėl jis pa
sirinko inžinieriaus technologo profesiją, todėl jis stengėsi 
kurti pramonę Lietuvoje.

Lietuvos sąlygos buvo ypatingos Rusijos imperijoje. 
Be luomų skirtumo, toje imperijoj buvo ir tautiniai pilie
čių skirtumai. Rusai pravos1 vai buvo pirmos rūšies pi
liečiai. O lietuviai katalikai stovėjo labai žemai imperijos 
piliečių gradacijoj. Jiems ir spausdintas žodis sava kalba, 
ir lietuviškos mokyklos — buvo draudžiama. Todėl ir pra- 
simokalinimas valstiečiui ir darbininkui buvo sunkus. 
Tūkstančiai jų emigravo į Vokietijos pramonės miestus, 
į Anglijos ir Škotijos kasyklas, o ypač į Jungtines Ameri
kos Valstijas. Apie ankstyvesnių emigrantų būklę daug

Žinoma, ir pačioje Lietuvoje Vilnius, Kaunas, šiau-i 
liai susemdavo dalį lietuviško kaimiško jaunimo. Juos or
ganizavo studentas Sirutavičius. kuris, pasirinkęs techno
logo darbą, jau tada žinojo, kad tik pramonė Lietuvoje 
galės patiekti darbo gyventojams ir apsaugoti juos nuo 
emigracijos. Dabar mes žinome, kad žmonių skaičius že
mės ūkyje mažėja, o miestai auga. Mašinų pritaikymas 
žemės ūkyje atleidžia vis didesnį skaičių žmonių, o miestų 
pramonė juos susemia. Tas vyksta Amerikoje, Vokieti
joje. Lietuvoje ir visuose kituose kraštuose. Tai dabar visi 
žinome. Bet Sirutavičius tą vyksmą numatė prieš 60, prieš 
70 metų. O 1910 metais jis jau kuria kartono fabriką. Vė- 
iau nepi iklausomoj Lietuvoj jis daro pastangų plėsti pra
monę. sukurti kultūrinį ir pramoninį centrą Šiauliuose, 
suranda būdų gerai ekonominiai ir socialiniai aprūpinti 
larbininkus.

Velionis buvo Steigiamojo Seimo Socialdemokratų 
frakcijos narys. Bet į kitus seimus jau savo kandidatūros 
įestatė. Mes nežinome tikrų priežasčių, bet. gal būt, vals
tybe.- biurokratinimas ir jam priešingų partijų politinis 
rumparegiškumas turėjo tam reikšmės. Jis matė krašto 
šeitį ir ekonomine ir politine prasme tik pramonės kėlime 
i tam darbui jis atsidėjo.

V. Sirutavičius, gilus demokratas, kuris tvirtai tikėjo 
kiekvieno žmogaus teise dalyvauti politiniame gyvenime, 
kuris matė išeitį bendram žmogaus ekonominio lygio pa
kėlime. jo bendro išsilavinimo ir kultūros išvystyme ir 
monių socialiniame aprūpinime, — turėjo nemaža nu

sivylimų.
Ekonominė krizė perbloškė pramoninius kraštus ii 

įususino žemės ūkio šalis. Tas suardė daugelio kraštų 
ūkinę ir politinę pusiausvyrą. Rytuose siautėjo Stalino 
liktatūra. o vakaruose išaugo Mussolinio ir Hitlerio reži
mai. O Rytų Europa, išsilaisvinusi iš Rusijos ir Austro-
Vengrijos bei Turkijos imperijų valdymo ir dominavimo. ! 
neitai užmiršo, kad buvo išsilaisvinta visų žmonių pa- Į 
stangomis ir kad tų kraštų didžiausias tuitas yra žmogus,' 
—išsiugdė savo biurokratus ir savas diktatūriškas mizeri- į 
'as. Nuo Baltijos iki Juodosios jūros ir iki Viduržemio ju
os visa Rytų Europa savo politiniu nesubrendimu pakliu

vo valdžion savų tautinių diktatorių. Estija, Latvija, Lie- 
uva. Lenkija, Vengrija, Albanija. Jugoslavija, Rumunija. 
Bulgarija. Graikija. — visos šios Rytų Europos šalys, vien 
ik Čekoslovakiją išskyrus, — vienokio? ar kitokios dik

tatūros buvo valdomos. Ir tie, mizevni diktatoriai rėmėsi 
oolicija ir savo karininkija tam, kad varžytų savų piliečių 
teises, draustų darbininkų organizacijas, vaikytų darbi
ninkų ir ūkininkų streikus, malšintų sukilimus demokra
tinei tvarkai atstatyti. O antram pasauliniam karui atėjus, 
rnose kraštuose nebuvo vieningumo ir bendro politinio su
siklausymo. kokį turėjo demokratinė Suomija arba Skan
dinavija. Diktatoriai pirmi išbėgiojo, o ju ugdytos kariuo
menės liko nepanaudotos arba visai neefektyvios.

Jau nebejaunas žmogus V. Sirutavičius, buvęs darbi- į 
ninku organizatorius, seimo narys, inžinierius technolo-i 
gas. demokratas ir visuomenės veikėjas, buvęs žemvaldys 
ir fabrikantas ir kartu socialinio darbininkų aprūpinimo 
pionierius Lietuvoje, — atsidūrė emigracijoje Amerikoje, į 
Tr ką jis turėjo veikti Amerikoje?.. Fabrike vairavo liftą.. 
vadinamą elevatorių, kol išsitarnavo darbininko pensiją, j 

I
Tačiau velionis niekada nenusiminė. Jis buvo tiek 

pat raibus ir linksmas, kaip ir anksčiau. Niekada ir niekam 
nenusiskundė. Negyveno praeitimi ir negalėjo suprasti, 
kodėl tiek daug žmonių tik praeitim gyvena. Velionis gy
veno ateitimi iki paskutiniųjų dienų. Nepaisydamas senat
vės, rašė straipsnius, skaitė knygas, žurnalus, domėjosi 
Lietuvos industrializacija su visais teigiamais ir neigia
mais jos reiškiniais. Spėliojo Lietuvos ir Rytų Europos po
litines ir ekonomines galimybes. Jis buvo ateities žmogus.

Velionis buvo ir labai kuklus žmogus. Jei apie jį kas 
teigiamai parašydavo ar pakalbėdavo, tai jis vis sakyda
vo: "Et, perdaug jau perdeda. Kažin kokį didvyrį iš ma
nęs daro. Aš paprastas žmogus... Ko čia niekus šnekėti.“

Aš esu tikras, kad jei šiandien jis girdėtų mane čia' 
kalbant, tai panašiai pasakytų. Jo kuklumas, jo pilietinis 
padoi-umas, jo ryžtas visuomeniniam darbui buvo visiems 

! žinomi. Jis buvo nepaprastas, neeilinis žmogus. Tokių yra 
maža. Todėl mums ypatingai gaila su juo skirtis.

širdinga užuojauta jo žmonai, vaikams, vaikaičiams 
ir giminėms.

Jis sulaukė 90 metų, galima sakyti, gilios senatvės, jo 
šeima skaidrino jo gyvenimą. Jo gyvenimas nebuvo sun
kus. bet jo siekiamus idealus, jo saulę, dažnai debesys' 
dengdavo, kaip ir šią dieną, kada mes jam sakome pasku
tinį atsisveikinimo žodį.

Tegul būna poilsis jo palaikams, o jo darbai, jo dva
sia ilgai gyvens žmonėse, ir gal tik vaikų vaikai tikrai 
įvertins tokius, kaip jis buvo.

Kovotojui dėl Lietuvos žmonių ir krašto gerovės

Inž. Vladui Sirutavičiui
mirus, jo žmonai Irenai, dukr ai Irenai, sūnui Jonui ir 

giminėms reiškia gilią užuojautą

Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos Centro Valdyba

Inž. Vlado Si
netikėta mirtis — labai liūdnas ir skaudus įvykis: 
netekome taurios lietuviškos asmenybės.

Giliai užjaučiu velionio šeimą. Jo draugus ir jo 
idėjos vienminčius — socialdemokratus.

Dr. Balvs Matulionis

IŠ LAIŠKV VELIONIO

NAŠLEI

Auka Literatūros Fondui

Vietoj gėlių prie inž. Vla
do Sirutavičiaus karsto AL 
SS Literatūros Fondui auko
jo Stasys Šurkus iš San Jo
se, Cal., $25.

Seni, geri velionio V. Si
rutavičiaus bičiuliai Sofija 
ir dr. Domas Jasaičiai iš
Tampos, Fla.. tarp kitko ra 
šo:

"Mudu tą įvykį skaudžiai 
išgyvename. Mes reiškiame 
Jums ir Jūsų dukrai gilią bi
čiulišką užuojautą.

"A. a. Vladas buvo mums 
visuomet taurus žmogus ir

Padėka
Mūsų mylimam vyrui ir 

tėvui inž. Vladui Sirutavi
čiui mitus, iš velionies drau
gų, bičiulių ir kitų artimųjų 
patyrėme daug širdies šili
mos, gilios užuojautos, nuo
širdžios pagalbos ir morali
nės paramos. Visa tai di
džiai stiprino mūsų jėgas ir 
padėjo išgyventi taip sun
kias valandas.

Taip atrodė liepos 12 d. miręs , . ......
garbingo piliecio-visuomeni-

inž. Vladas Sirutavičius stadea- n;nko pavyzdys Tokiu į,, 

to technologo uniformoje. ' pasiliko mums visiems lai
kams.“

INŽINIERIAI IR ČIA

PAVYZDINGI

Bostono lietuviai inžinie
riai yra daug kuo pavyzdin- ’ 
gi. Jie yra susispietę Į savo 
organizaciją, kas mėnesį su
sirinkę svarsto jiems rūpi
mus klausimus, pavieniui 
aktingai dalyvauja įvairiose' 
kitose organizacijose. Jų au-' 
kos Lietuvos laisvinimo ir; 
kitiems reikalams sudaro la-! 
bai žymią visos kolonijos! 
aukų dalį.

Pavyzdingi jie buvo irt 
santykiuose su savo vyriau
siu amžium kolega inž. Vla
du Sirutavičium. Jie jį buvo 
išsirinkę savo organizacijos 
garbės nariu, pagarbiai su 
juo santykiavo jam gyvam 
esant ir gražiai pagerbė jį, 
mirusį.

Tik sužinojęs apie jo mir
ti, A.L. Inžinierių ir Archi
tektų S-gos skyriaus valdy-. 
bos pirm. inž Jonas Miką-! 
lauskas tuoj atvyko šeimai 
užuojautos pareikšti. Iškil
mingam atsisveikinime suį 
velioniu ALIAS centro val
dybos pirm. inž. Juozas Da- 
čys gražiai apibūdino velio
nio asmenį ir jo profesinę 
bei visuomeninę veiklą, prie 
karsto buvo padėti centro ir 
skyriaus vainikai. Inž. An
tano škudzinsko pastango
mis Lietuvių Fondui buvo 
surinkta $170. kuriais bus į- 
amžintas velionio vardas 
minėtame fonde.

Aleksandra čereškienė. 
inž. Jono čereškos žmona, j 
su kitomis inžinierių žmono-j 
mis suruošė vaišes laidotu- į 
vių dalyviams.

Muzikas J. Bertulis iš 
Chicagos rašo:

"Leiskite pareikšti Jums 
mano giliausią užuojautą, 
netekus inž. Vlado Sirutavi
čiaus.

"Jo kilnumą pažinau 
Tryškiuose 1916 m. pas kun. 
Stankaiti.“

Už visa tai mes esame be 
galo dėkingi visiems, kurie 
mus paguodė bičiulišku žo
džiu ar laiškais, kurie Įamži
no mums brangaus asmens 
vardą Lietuvių Fonde. A.L. 
S.S. Literatūros Fonde, pa
puošė karst# gėlėmis, gra
žiai apibūdino velionies. as
menį ir veiklą, ir visiem? da
lyvavusiems šermenyse ir 
laidotuvėse.

Mes visada su nuoširdžiu 
dėkingumu atsiminsime y- 
pač velionies kolegas inži
nierius ir jų organizaciją, 
kurie su jaudinančios lietu
viškos bičiulystės jausmais 
ir žodžiais išlydėjo mūsų 
mvlimaji šeimos nari.

Mes pasiliekame amžinai 
dėkingi visiems, praskaidri
nusiems mūsų skaudų liūde
sį.

Sirutavičių šeima

Įrašytas Lietuvių Fondo

ai nariu

Inž. Vlado Sirutavičiau? 
šeimai pareiškus pageidavi 
mą. kad gėlėm išleidžiamos 
lėšos būtų geriau aukojamo? 
viešiesiem lietuviškiem rei 
kalam, šermenyse vien Lie 
tuvių Fondui surinkta $170 
kurie bus įnešti į fondą ve 
lionio vardu.

LF Vajaus komitetas reiš 
kia nuoširdžią užuojautą 
velionio Vlado Sirutavičiau? 
šeimai ir giminėms ir kartu 
pagarbą už didelį lietuviškų 
reikalų įvertinimą, o visiem? 
aukotojams nuoširdžiai dė
koja už auką Lietuvių Fon 
dui.

Aukojo šie asmenys: 15 
dol. J. Čereška. po 10 dol 
O. Ivaškienė, Č. Mickūnas. 
J. Mikalauskas, P.A. Švei
kauskas, J.A. Rasys, J. Gim
butas, B. Galinis ir J. Dab- 
lila.

Po 5 dol. P. Kalvaitienė 
A. Puskepaląitis, S. Griežė- 
Jurgelevičius. Kizlauskis, V. 
Izbickas, A. Lapšys, V. 
Kuodys. E. Manomaitis, B. 
Veitas, R. Veitas, P. Brazai
tis. J. Jašinskas, P. Ausie- 
jus, R. Budreika ir A. šku- 
dzinskas. A

Geri
žodynai

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi- 
įaitė ir Šlapoberskis. apie 
27,000 žodžių. 511 psl., kal
ia — $5.00.

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

Dabartines lietuvių kalbos 
žodynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt, yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl.,
kaina .. •••s . • •••• ........ 112.00

UETUVOS ŽEMĖLAPIAI

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



t

Nr. 30, 1967 m. liepos 26 d. E1V1S, 30. F—*—>. •—,r*-»

KAS NIKKO NEVUKU, 

JO NIEKAS N1PUK1A. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KABU 

TAS DUONOS NEPRAŠO.

Kas netingite, paskaitykite!
S. GRIEŽE

(Tęsinys)

Kalbėkime šiaip, kalbėki- ta, kaip pas rusus. Vokiečiai 
me kitaip, bet turime pripa- turi ką parodyti, nėra ką sa- 
žinti, kad vokiečiai yra išra- kyti.
dingi žmonės. Va, kad ir jų į Čia buvo kalbama apie 
paviljonas Montrealio Expo: Vakarų Vokietijos paviljo- 
67 — kitoks, negu visų kitų, ną. Jo numeris — C 454. 
ir gana. Ir ką tu jiems pada
rysi!

Kaip žinoma, paskutinio
jo karo metu aviacija, arba 
kaip kiti ją vadina — oro 
laivynas — išsivystė į tokią 
pajėgą, kad, broleliai jūs 
mano! Juk ne kas kitas, o 
tik ji. toji aviacija, nuskri
dus šimtus mylių priešo už- 
nugarin drebino miestų mū
rus ir virkdė šimtus tūkstan
čių civilinių žmonių. Lėktu
vai kaip mašalai (moskitai) 
visur prilenda, priskrenda ir 
ikyriai zvimbia apie ausis.

Pakalbėjus apie vokiečius, 
nereikia pamilsti ir žydų. 
nes jie beveik giminės. Ne 
kraujo. Ne! Bet kalbos. Juk 
žydų kalba, vadinamoji idiš, 
tai ir yra vokiečių kalba, tik 
kiek pritaikyta savai žydiš
kai dvasiai. Iki Hitlerio lai
kų tarp tų tautų ir santykiai 
buvo visiškai normalūs.

Kaip žinome, oficialiai 
dabar žydų valstybė vadina
si Izraelis. Tai mes ir pavil
joną toliau tuo vardu vadin
sime.

Jis yra toje pačioje Ile
Dar gerai, jei tiktai zvimb- • Notre Dame, kur ir vokiečių 
tų. bet ima ir čiulpia tavo su rusais, net toje pat pa- 
locną krauju nė ačiū nesą- krantėje, kur ir rusų, tik 
kydami, prie kito tilto. Jo nr. C 430.

Teko nuo jų ne tik patiem Paviljonas iš baltų cemen- 
gintis, bet ir gėrybes saugo-1 tinių plokščių, statytas ku- 
ti. bais, kurių kampai išsišovę

koti Izraelio valstybės rei- 
i kalams.
j Tiek paviljono išorė, tiek 
Į jo eksponatai (nuotraukos 
Į užrašai, diagramos ir kt.) 
sukelia nuotaikas, rodančias 
Izraelio tautos ryžtą sukur
ti savąjj kampą, savąją vals
tybę. kur galėtų prisiglausti 
kiekvienas pagalbos reika
lingas jos narys. Ir visa tai 
jie daro ryžtingai, be jokių 
kompromisų.

Prieš gerus 15 metų. pa
matęs Bostono Univ. per 
mokslo metų užbaigą jvairių 
tautų studentų pasirodymus 
ir Izraelio porą jaunuolių, 
atliekančių savo programą, 
rašiau Drauge, kad Izraelio 
susikūrimas turės didelės j-

LABAI {DOMŪS

ATSIMINIMAI
Atsiminimus visuomet j- 

domu skaityti, todėl siūlome 
Įsigyti šias mūsų žinomų 
žmonių gyvai parašytas at
siminimų knygas:

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

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

šitas Londono tiltas atgyvenu savo amžių — jam jau 136 metai. Jis bus nugriautas. Jį parduotų, 
takos visai Mažajai Azijai.i jei kas tik pirktų. 1970 metais jo vietoje bus pastatytas naujas tiltas.
Anas mintis aplankytas Iz
raelio paviljonas tik patvir
tina.

(Bus daugiau)

ARGENTINA

Lietuviai Australijoje PHILADELPHIA, PA. 

Įspūdinga demonstracija

Va. kariaujančios valsty
bės statė žmonėms pože
miuose slėptuves, o jmones, 
kurios netilpo j požeminius 
rūsius, slėpė, maskavo viso
kiais būdais.

Vienas tokių būdų buvo— 
aptraukti jmonę milžinišku 
tinklu ir apkaišyti visokiais 
piešinėliais, kad iš viršaus 
žiūrint atrodytų, jog čia e- 
sama gražaus gojelio, kokio 
nors tvenkinio, meldais ap
augusio ar (įąr kaip kitaip. 

Pasibaigus karui, tokių

laukan vienas per kitą (kur 
vienų Įdubimai, kitų išsišo- 
vimai). Stogas laužytas geo
metrinėm liųijom, gana lėkš
tas. Visa paviljono išorė ori
ginali ir gana patraukli..

Viduje, tamsiai mėlynoj- 
priemenėje, dešinėje sėdi 
už baro mergina ir pardavi
nėja brošiūrėles. Sakau, žy
dai — vis žydai, jie ir čia 
biznį daro. Visur kitur bro
šiūrėlės už dyką. pas juos — 
mokėk kvoterį. Ką gi, nauja 
valstybė, kuriasi labai jau

Paskutiniais statistikos šalininkai, kurių visados yra 
daviniais, Australija turi daugiau, nuginkluoja lais-

„ ,. ..................... i 11.75 milionus gyventojų, vės kovotojus ir laisvę gi-
beselių Kazimieriecių so-į jų Įarpe 8,252 lietuviai, ku- nantiems net išmuša gink-

dyboje Buenos Aires mies-: rįe jau yra priemę Australi- lą iš rankų. O agresija somvbės oaminklo__ Inde-
te yra Tėvų marijonų mu-( jOg piiietybę j gį skaičių ne_ triumfuoja, nes jai talkina pendenceP Hali. Ten yra
•žibins jp įivm nnarpsn jeįna ~a gin3ę lietuviai, ku- taika. Taikos vardan daug Laisvės Varpas ir salė, ku

rie automatiškai tampa kur nusileidžia ir laisvieji, rioje buvo paskelbta JAV
Australijos piliečiais. Apie kad tik toji taika būtų išlai- nepriklausomybė.
1,000 lietuvių dar nepriėmė kyta . į Aikštėje buvo susirinkę

Lietuvių muziejus
Pavergtųjų Tautų Komi

tetas liepos 16 d. 5 vai. vak. 
surengė įspūdingą demonst
raciją prie JAV nepriklau-

ziejus. Lietuvių kongreso 
metu ji aplankė Vliko pirmi
ninkas dr. K. J. Valiūnas ir 
Liet. Bendruomenės centro 
valdybos vicepirmininkas S. 
Barzdukas.

Muziejaus knygoje dr. K. 
Valiūnas Įrašė:

"Nuoširdžiai linkiu jūsų 
i muziejui plėstis, augti, pasi-

DU MEDINIAI IR TRYS 
GELEŽINIAI KRYŽIAI, 
Antano Šukio atsiminimai iš 
Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų, 376 psl. kaina . .$3.00

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

pilietybės.

Kuo Australija turtinga

duo-

Toliau laikraštis ragina apie 1500 įvairių tautų at- na 
visus lietuvius bei kitų pa- stovų su vėliavomis.. Daly- 
vergtų tautų atstovus užsie- Vavo miesto majoras James
niuose gausiai dalyvauti ar
tėjančios Pavergtųjų savai-

TAU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 psl., kai- 

..........................$2.00

palapinių nėra kur dėti, gaUiės išdegintoje ir uolėto- 
nes įmonių dangstyti nuo a- je žemėje. Reikia Įdėti daug 
viacijos akių jau nebereikia. darbo ir pinig0> kad nors

Tai va. vokiečiai ėmė su- kjek žemelę pavertus na- 
galvojo tokią palapinę ir ki- šesne Jie ir dirba ir jau la_
tiems parodyti. Ką čia, sako, 
statysime kažkokį paviljoną 
Montrealyje, o palapinės be 
darbo sandėliuose voliosis, 
kad kandys graužtų. Gana 
jom, tegu prasivėdina!

Įkalė aštuonis plieninius 
kuolus, ištempė plieninį 
tinklą, aptraukė peršviečia
ma plėve, ir paviljonas ga
tavas. Pigu ir greita. O nau
dą ta pati: po parodos 
griauk ir vežkis kad nori na
mo, nes kam gi tie paviljo
nai reikalingi po parodos.

Bet toji vokiečių palapi
nėje —- maži juokai! Aukš
čiausio kuolo, aukštis —120 
pėdų. o stogo — tos per
šviečiamos plėvės — plotas 
100.000 ketvirtainių pėdų.

Savo laiku buvo dėl jos 
kai kam ir gerokai kraujo 
pagadinta. Pastačius neį
prastos išvaizdos paviljoną, 
smalsuoliai ėmė dairytis, 
šiukštinėti, net malūnspar
niu pakilę j orą dairytis ir... 
Įžiūrėjo, kad toji palapinė 
atvaizduoja prieškarinĮ Vo
kieti ios žemėlapi. Kilo gvol- 
tas. Kaimynai iš Rytų pasi
šiaušė. Bet rimtesni parodos 
tvarkytojai, žiūrėdami iš”a- 
pačios“. jokio kriminalo ne
įžiūrėjo, ir ta palapinė taip 
ir tebestovi toje pačioje Ile 
Notre Dame saloje, kurioje 
ir SSSR, prie šv. Lauryno 
upės, jau kups laikas virtu
sios Didžiųjų ežerų su At- 
lando vandenynu jūreivys
tės keliu.

Vidaus išplanavimas prak-

bai daug padarė. Seniau Lie
tuvoje sakydavo: žydas že
mės nears. O žiūrėk, kaip a- 
ria Palestinoje akmenynus. 
Kad jiems tokios žemelės, 
kaip Lietuvoje — tikrą so
dą, žemės rojų padarytų!

Priekiniame kambaryje 
aukšta plati siena išrašyta 
skersai ir išilgai (vertikaliai 
ir horizontaliai) visokiom 
kalbom aukso raidėmis... 
psalmių posmais.

Toliau einame siuru tam
siu koridoriumi ir prieina
me... mažo vaiko batuką ant 
Stalelio, o už jo ant sienos 
nuotrauka — žydų naikini
mo vienas momentas.
, , Parodyta ir ola Nagevo ar 
kažkurioje kitoje dykumoje 
prie Galileios ežero, kur bu 
vo atrasti keli (regis 4) mo
liniai puodai su senovės 
rankraščiais. Ir pats rank 
rastis išvyniotas parodytas, 
amžiaus apgadintu 
pakraščiu.
’ Be visos eilės foto nuo
traukų apie kūrybini Izrae
lio atsistatymo darbą, dar 
buvo pavaizduota reljefiniai 
vandens reikšmė jo ūkiui: 
čiurlena vanduo — augme
nija žydi, nutrūko srovelė— 
viskas nuvyto, sudžiūvo.
, Mano lankymosi metu 
(birželio 7-11 d.) buvo pa
čios karščiausios dienos ne 
tik žydų žemėje, bet ir Jung
tinių Tautų Saugumo Tary
boje. Jautėsi visa tai ir Iz
raelio paviljone. Ant sienų

D IENOJ ANT, Kipro Bie
linio, 464 psl., kaina....$2.00

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

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

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, dr. Kazio Griniaus,
II tomas. 336 psl. kaina $5.

H. J. Tate, gubernatoriaus 
atstovas Robert E. Young, 
du kongresmanai — Willim 
J. Green ir Edward G. Bies- 
tei' Jr.

Kalbose buvo pabrėžta, 
kad Rusija yra pavergusi 22 
laisvas tautas, ir priminta, 
kad JAV nedali būti abejin
ga pavergtų tautų išlaisvini
mo reikalu.

Šitą Įvyki plačiai aprašė 
The Philadelphia Inųuirer 
ir The Evening Bulletin

Naujausi statistiko:
... . . . • menys rodo, kad Australija tės proga minėjimuose ir vi-

.na visi ne. tUn 158 milionus avių (apie sur kelti balsą už tautų lais- 
tiktai didžiuotųsi, bet ir tu-, 15 avbj kiekvienam austra- vę. Tiek lietuviai, tiek kitos 
retų progos pasirinkti jėgos juj^ jg milionų galvijų, iš tautybės neturi leistis užliū- 
lietuvybei išlaikyti 'kurių 13 milionų mėsinių ir liuojamos taikos vardan, bet

b. Barzdukas įrašė: • 4 milionai melžiamų karv ių, aktingai kovoti už laisvę.
”Esu nustebintas ir suža- j Nemažas ir kiaulių skaičius

vėtąs tuo darbu, kurį atliko'__1.75 miliono.
šio muziejaus kūrėjai. Gar-! pį to Australija turi be 
bė jiems“. } gai0 daug mineralų ir meta-

Palankiai atsiliepė ir Ve-, jų rūdų, kuriu tik nedidelė 
necuelos L. Bendruomenės, dalis eksploatuojama.
pirm. inž. Venckus. Jis pa- ; tųjų Tautų Savaitė. Ta pro-l gtraįsni^'buTO paįvairinti
sake, aplankęs nevieną Pie-, .. , ga bus padėti vainikai prie nnntl^nvnml\
tų Amerikos valstybę, bet j Ta’ka-pavojmg* pagunda pamįnkių žuvusiem kariam,
tokio lietuviu muziejaus ne-! Tokia antrašte Australijos o po to seks demonstracijos, 
matęs. Ir jis sakė. kad garbė Lietuvių Bendruomenės sa- Demonstrantai rinksis 1 sa- 
tiems. kurie muziejų Įkūrė ir vaitraštis Mūsų Pastogė les, kur kalbėtojais kviečia- 
kiekvieną lietuvišką daiktelį (1967. VII. 3 d.) pasisako m i žymūs Australijos politi- 
brangina. šiandien taip plačiai švais- kai bei visuomenininkai. Tos

tomais taikus ir laisvės žo- savaitės proga taip pat bus 
džiais. Anot straipsnio auto- rodomi antikomunistiniai 
riaus. "tai, ką vieni laiko filmai, ruošiamos atitinka- 
vergija. kiti vadina laisve“, mos parodos ir kt.
Tais žodžiais ypatingai gau
siai švaistosi Maskvos ir Pe-

Pavergtųjų Tautų Savaitė

Visuose Australijos dides
niuose centruose liepos pa
baigoje bus minima Paverg-

Įspūdinga šventė 

Lietuvių Centre

Birželio 17 d. Lietuvių 
Centro salėje buvo pagerbtai kingo diktatoriai.
senoji ir naujoji valdybos, 
Antanai, Jonai, Petrai ir Po
vilai. Buvo vaišės ir meninė 
programa.

Mažųjų "Papartynas“ šo
ko ir dainavo, džiugindami 
ne tik savo tėvelius, bet ir

Toliau
laikraštis rašo:

"Laisvė ir taika — du šio
amžiaus magiški žodžiai, 
kurių sąskaitpn jau daugiau 
kaip trečdalis žmonijos ken
čia vergiją. Laisvė reiškia

Mirė Juozas Rimas

Melbourne (Vic.) birželio 
6 d. mirė buvęs aktyvus Mū
sų Pastogės bendradarbis 
žurnalistas Juozas Rimas. 
Jis dar Lietuvoje bendradar
biavo Įvairiuose lietuviškuo
se laikraščiuose.i kovą, nuolatinę kova. nes 

kitus dalyvius. "Papartynui“! laisvė visada tik iškovojama
vadovauja R. Rukšėnaitė irĮ ir laikosi tik ginama. Taika Paminėjo birželio trėmimus 
Verutė Žiukaitė. > visados yra klastinga gundy- Australuos lietuviai olaPo jų pasirodė tautinių šo-jtoja, kad geriau gyventi i.- ėįaf pami„ėįo birželio trėmi- 
kių vyresnieji šokėjai ku-, pakelti vergija bet turėti ra- mus' A<Jelafdčje birželio 25

dieną buvo padėtas vainikas 
prie žuvusiųjų karių pa-vienu Centro vicepirm. Luis Lem-| nimu rizikuoti. Ir taip, taikos 

beris. Vėliau gėrėjomės L.gėrėjomės 
Centro choru "Aušra“, kurj 
įkūrė čia gimęs Arturas Mi- 
čiudas, o dabar jam vado
vauja Vacioyas Rymavičius. 
Jis jau apie 40 metų vado
vauja ir Šv. Cicilijos chorui.

Chorui pianinu pritarė 
Marytė čikštaitė.

Programai pasibaigus, 
kalbėjo V. Rymavičius, Lai
ko redaktorius Jz. Mikal- 
čius, Argentinos Lietuvių 
Balso redaktorius K. Nor-

sios Lietuvių Centro valdy
bos pirm. A. Jasuitis.

Po visų kalbų L.C. pirm. 
Julius Mičiudas pasveikino 
visus centro narius. Anta
nus, Jonus, Petrus ir Povi
lus. Kadangi pirmininko 
vardinės yrą. birželio 21 d., 
tai ir jam visi gausiai plojo.

tiškas, eksponatų neperkrau- iškabinti plakatai kvietė au-

Tada prasidėjo vaišės, vė- 
kus, ALOST pirm. J. Čikš-' liau šokiai, privatūs pašne- 
tas, radijo valandėlės vedė-, kesiai iki ryto.
jas Z. Juknevičius ir buvu- Juozas Šiušia

Daugelis buvo tautiniais 
drabužiais apsirengę. Tuo i 
išsiskyrė vengrai. vokiečiai, 
lietuviai ir latviai.

Prie Laisvės Varpo padė
tas vainikas.

Lietuviams komitete at
stovavo Gabrielius Mironas.

Kipras Tautkus

JUK NETURITE?
Petronėlės Orintaitės ei

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

VYSKUPO P. BŪČIO 
ATSIMINIMAI, I tomas, 
320 psl., kaina $3.50, 11 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.

minklo, o po. to buvo minė
jimas ir "koncertas Miesto ro
tušės salėje, kuri buvo sau
sakimšai pilna žmonių. Pa
grindinę kalbą sakė parla
mento narys Milhouse, o me
ninėje dalyje iš lietuvių pu
sės dalyvavo G. Vasiliaus
kienė ir Lituanios choras, 
diriguojamas Vaclovo Šim
kaus.

DĖMESIUI !

PALENGVINKITE MUSŲ 

DARBĄ

Kiek laiko ir pinigo šutau 
pytume, jei mielieji prenu
meratoriai nelauktų, kol 
juos paragina mokėti, o pa
tys. be paraginimo, prieš 
atsiųstų reikalingą sumą*

Esame labai dėkingi tiem, 
kurie tokių raginimų nelau
kia, ir tikime, kad ateityje 
prenumeratai pasibaigiant,

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

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

PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboro8 Armonie* 
nės, 253 psl., kaina .... $3.

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

ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ,

Panašūs minėjimai įvyko vis mažiau bebus tokių, ku* 
Melbourne. Sydnejuje. Gee- riems reikės siųsti primini' 
longe ir kitose didesnėse lie- mus.
tuvių susibūrimo kolonijose.į Keleivio adm-ja

J. A.

K*
na

Žuko, 476 psl kai-
$5

Tas knygas gaiiie gauti 
Keleivio administracijoje
(636 Broadway, So. Boston, 
Masa. 02127).



Poslapis ketvirtas KELEIVIS, sa BOSTON Nr. 30. 1967 m. liepos 26 d.

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Lietuvos žydą gelbėjimas Ką Lietuvoje žmonės sužinotų, 
ir sovietiniai nutylėjimai

JEI BOTŲ ĮSILEIDŽIAMA LAISVA SPAUDA?
‘ i

Montrealio parodon iš Vilniaus atvežtasis delegatas-i

| ĮDOMIOS KNYGOS

Romanai

P. RAGENAS

Menkos kokybės pienas

I’ier.o tiekimo planas Lie
tuvoje Įvykdomas, bet pie-

(Tęsinys)

šiaip bolševikų metais jo kambarėlis buvo daugiau 
ninėse gaunamojo pieno* tik ‘ panašus į sandėlį, priverstą retų knygų, ypač bibliografi

nių leidinių, kuriuos rusų rašytojai po 1918 m. pardavinė
jo už duonos gabaliuką su parašu, su geradariui dedikuo-

"Savanoriai“ Sibire

Po dešimties metų "sava
noriško“ keliolikos šimtų 
lietuvių jaunuolių ištrėmi
mo birželio 29 d. Tiesoje pa- 25', esą pirmas rūšies. Ve- 
sirodė žinutė apie keletą lie- terinarijos valdybos virši- 
tuvių. 1957 metais išsiųstų ninkas spėja, kad kaip tik J tu eilėraščiu ir t.t.
Į Vakarų Sibirą, i Chruščio- dėl menkos pieno kokybės
vo prasimanytąsias "plėši- kaikurios pieno perdirbimo' Taip pat čia laikė ir retos vertės porcelano rinkinį.

Įmonės negalinčios paga-■ lietuviškuosius ilguosius ir visą numizmatiką, miniatiūras 
minti sūrių, arba sūriai isei-Į įr savo buvusio dvaro bei giminės dokumentus. Turėjo ir 
na blogi (Tiesa, liepos! d.). ger0 konjak0 bei pupelių kavos.
Pieno blogumo priežastys e- 
sančios — nerūpestinga kar
vių sveikatos
švaros stoka.

nines žemes“.
Pašo apie keletą dirban

čių Kurgano miesto statybo
je. FAeš 10 metų. kai tie 
j .nuo, ti buv išsiųsti, ten 
tebuvo tušti lanRai. "Jie dir
bo prie geležinkelio Į plėši
nių statybas”, — rašo žinu
tėje. — "Pirmąją žiemą su
tiko palapinėse ir vag\ /. Jo
se. O užuralėje šaltis nelepi
no — viršum 40 laipsnių sie
kė“.

Pasakotojas mini
Pastarnoką, kuris ne tik at
laikė tas sąlygas, bet iš pa
prasto tinkuotojo mokinio 
per dešimti metų pasiekęs 
eL tinkuotojų brigadininko 

laipsnį... Jo vadovaujami 
dirbą (ne kaip brigadinin
kai, o kaip paprasti darbi
ninkai) ir jo paties žmona, 
ir brolis, ir dar keletas prieš 
10 metų išsiųstųjų. Apie 
žima kalbos dar nėra.

Ant sienos buvo du įdomūs žemėlapiai. Europos že- 
priežiūra ir mėlapvje vėliavėlėmis žymėjo fronto linijas, oficialias,

Jau treti metai, kaip gvvuJ fP?«al Tas5i} be‘.«1vaja.v!,li« ?alvosbuv0 linkusios ant
lininkvstės darbininkus Lie-: tlkrof v,et°t?±.lS 9^?"? ze™el.aP,s- ii I

• 1V, ' b; » apsunkina rei-1 P35- karo 1:300’000 vokiškų žemėlapių, turėjo sužymėtas 
ka’.avimai saugotis nuo gv- taip pat įaudonomis vėliavėlėmis, žinomų rašytojų gimi- 
vuliu apsikrėtimo snukio ir niu ar mirties vietas, mėlynomis žymėjo kultūrininkus, 
nagų liga, kuri esanti papli- Vienos kitos vietos vėliavėlė man buvo įtartinai nulinku- 
tusi kaimyninėje Gudijoje, si ant kai kurių įusų stovėjimo ar lėktuvų sekimo vietų; 

Joną Lietuvoje nuo tos ligos lig- po karo jos visos atsistojo.
šiol dar esą apsisaugota. 
Užtat neapsisaugo nuo kitų
ligų ir nuo nešvaros.

(Ei

Paukščiu maras

gri-

O sako. kad dabar "nėra 
emigracijos“ iš Lietuvos... 
Kvislingai tebelieja kroko- 
diliškas aš-1vr< dėl kadai tu
rėjusių emigruoti Brazilijon,

eksponatas K. Kairys, paklaustas, kodėl Lietuvon vis neį
leidžiama spauda iš kitų kraštų, aiškinosi, kad neįleidžia
ma "bloga“ spauda...

Tikslesnį atsakymą į tą K. Kairiui pateiktąjį klausi
mą galima gauti iš "gerosios spaudos“. Užsienio spauda 
"bloga“’todėl, kad ji galėtų ^kliudyti mulkinti skaitytojus 
Lietuvoje. Vienas naujausių to mulkinimo pavyzdys — 
Valstiečių Laikraštyje liepos 5 d. paskelbtas straipsnis a- 
pie gyventojų skaičiaus augimą. Autorius, be abejo, nuo 
pat pradžios mokyklos suolo mulkinamas, ir skaitytojus 
mulkina tokiais tvirtinimais, kaip pavyzdžiui:

Pranas Naujokaitis, ŽY
DINČIOS DIENOS, premi
juotas nemanas. 250 pšl., 
kaina $8.50. t

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

Andrius Valuckas, NE
MUNO SŪNŪS, romanas iš
suvalkiečių ūkininkų sukili
mo 1985 m., 1 tomas, 280 

Į psl.. kaina $3.00.
Andrius Valuckas, NE

MUNO SŪNUS. II tomas,
423 ps! , kaina $4.00.

Buržuaziniai mokslininkai... šias bėdas (maisto sto- ga>ly saĮmįnen> KATRY- 
ką kaikuriuose kraštuose. E.) stengiasi paaiškinti, kad. na, i omanas. laimėjęs Šve- 
esą. pasaulyje perdaug gyventojų... Išvados peršamos dijo’s literatūros premiją, 
žmogėdriškos. Bandoma įrodyti, kad reikalingi karai, 291 psl., kaina $5.00 
žmonių naikinimas... Bet gyvenimas, ypač socialistinių ša
lių patyrimas, rodo. kad tokie aiškinimai visiškai nepa
grįsti... ikirevoliucinėje Rusijoje Vidurinės Azijos tautų 
nuolatinis palydovas buvo badas, ligos ir tt. Po revoliuci
jos natūralusis gyventojų prieauglis čia nesumažėjo, ta
čiau šie reiškiniai išnyko. Matyt, nenoras pripažinti, kad 
socializmo šalyse yra geresnė ekonominė-socialinė san
tvarka, ir yra ta priežastis, dėl ko pavergtų ir pusiau kolo
nijinių šalių gyventojų kančios ir vargai aiškinami jų pa
čių ’kalte“ — dideliu gimimų skaičiumi“...

i
Jeigu Lietuvoje būtų gaunama ir užsieninė spauda 

arba bent vietinė būtų nemonopolizuota ir laisvesnė, tai 
skaitytojai sužinotų, kad niekur negirdėti tokių "moksli
ninkų“ kurie siūlytų žmonių daugėjimo sukeliamas pro
blemas spręsti karais ar panašiomis naikinimo priemonė
mis. Jie sužinotų, kad didžiausi žmonijos aruodai dabar 
yra šiaurinė Amerika, kurios 6'7 gyventojų, dirbančiu 
žemės ūkyje, pagamina maisto beveik 200 milionų savo 
krašto gyventojų, 60-čiai milionų indų ir apie 100-tui mi
lionų kitų, kai sukolchozjntoj Rusijoj viena pusė gyvento
jų žemę dirbdama, nebespėja išmaitinti kitos pusės savo 
krašto gyventojų. Sužinotų, kad nekolchozinė Rytinė Eu
ropa prieš II Pasaulinį karą dar eksportuodavo kasmet a- 
pie 5 mil. tonų javų, o 1966 metais visiškai ar iš dalies su- 
kolchozinta Rytinė Europa su visa Rusija ir buvusiu jos 
aruodu — Ukraina turėjo importuoti apie 16 mil. tonų 
javų, kad maždaug panašaus dydžio Šiaurinė Amerika, 
būdama nesukolchozinta. tais pačiais metais sugebėjo

Petr. Tarulis, VILNIAUS
RUbAb, 495 psl., kaina 
minkštais viršeliais $3.15.

Jurgis Gliaudą, DELFINO
ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psi.. Raina $2.50

Aibmas Baranauskas,
KARKLUPĖNUOSE, pre- 
iiiijvioias romanas, 224 psl., 
Luina $2.a0.

Kazys Almenas, UPĖ |
RY1U5, UPE Į SIAURŲ,
romanas i dalis. 325 psl., 11 
dalis 8 Už psi., kiekvienos da- 
lies kaina $5-00.

Ale Rūta. KELIAS Į
KAiRŲ, picini juotas roma
nas is JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psi., 
kaina $5.00-

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

Vytautas Volertas, UPE
TEKA VINGIAIS, romanas
332 psl., kaina $3.50.

Vacys Kavaliūnas. KAL*
NŲ GIESME, premijuotas 
romanas, 2oJ psl.. kaina 
$2.50.

Aloyzas Baronas, TRE
ČIOJI įMOTERIS, 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, ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi- 
uotas romanas iš politinių 
migrantų gyvenimo, 268 
>sl., kaina $2.50.

Juozas Kralikauskas, Trr- 
’IAGO UGNIS, premijuotas 
omanas, 205 pusi., kaina 
S2.50.

Aloyzas Baronas: VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNES, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
<aina $3,90.

Vytautas Alantas: TARP
JVIEJŲ GYVENIMŲ, 462
msl., kaina $4.59.

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

Juozas SvaMtas: JO SU
ŽADĖTINĖ, premijų o t a s 
romanas Iš Vinco Kudirkos 
gyvenimo, 394 pusi kaina 
$4.00

Pranas Naujokaitis: U-
PEL1A1 NEGRĮŽ T A Į 
KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.
MINDAUGO NUŽUDY
MAS, Juozo Kralikausko 

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

Keleivio administracijoj.

Šiaip Borisas buvo nepraktiškas gyvenime aristokra
tas. Visokių žemės pagerinimų ėmęsis savo dvare. Augi
nęs karpius, originalias ir atsėlinės javų bei pievų žolių 
sėklas, rūpinęsis galvijų prieaugliu, bet visas laimėjimas 
tebuvo vienas Žemės Ūkio Rūmų pažymėjimas už gerai

Veterinariios in^nekciia išau8inti> veršiuką, visos eilės vasarojusių rašytojų padė- 
. ValstįJaikraštįi (liepos kos laiškutis bei viena kita nauJa M vizitinė kortelė dide- 

2 d.) Įspėjo, kad Vilniaus bame rinkinyje ir paminklas V. Mykolaičio-Putino 
mieste ir Vilniaus rajone pa- "Krizėje“ — Įamžinta žmona ir jis pats. Šiaip jis bolševi- 
sireiškė paukščių maras. Dėl kų metais gražiai blizgino batus, bet vaikščiojo neteku- 
to Vilniaus mie ste uždraus- šiomis galvų kojinėmis ir keikėsi rinktiniais Europos 
ta prekiauti turguose gyvais keiksmažodžiais, pasakodamas daug įvairių politinių a- 
paukščiais, paukštiena ir nekdotų, artimuosius draugus informuodamas BBC. šve- 
kiausin.iais. Taip pat ragina ^ų ir kitų žiniomis. Jis dar keliomis dienomis prieš karo 

veiksmus patarė palikti Šiaulius ir trauktis į kaimus Kur
šėnų link. -

naiRinti visus laukinius 
paukščius, atskrendančius i

Argentinon, net Kanadon... ūkius, kur laikoma naminių
I £ I paukščių.

Rado B. Sruogos rankraščiu

Buvusioje Stutthofo sto
vykloje. kurioje buvo nacių 
laikais kalintas nemažas 
būrys lietuvei, lenkai yra Į- 
rengę muziejų. Kaune esąs 
gautas pranešimas, kad mu
ziejaus archyve esą surasta 
B. Sruogos rankraščių, eilė
raščių. rašytų toje stovykloj.

(E)

(E)
Šiaip jis buvo ištikimiausias komunistų draugas, ar

timas Justo Paleckio bičiulis dar iš Rygos ir Naujo žo
džio dienų, kurį buvo pasikvietęs ir vienintelės savo duk- eksportuoti 60 mil. savo išaugintų javų pertekliaus. Ir su-I v •teis krikštatėviu, o kalėjime sėdinčiam Sniečkui siuntęs. žinotų daug kitų dalykų, kurių akivaizdoje keblu būtu
___ _ * ±* -l?  * J -1 11 — — n ini or»nU/4ni mullzinti cl'Ol’komunistų monopolizuotajai spaudai taip mulkinti skai

tytojus. kaip ji tai daro nesivaržydama dabar. Tai ir yra 
tikroji kitos spaudos neįsileidimo priežastis. — priežastis, 
kurios K. Kairys Montrealvje neišdrįso atvirai pripažinti.

(ELTA)

pagalbos siuntinėlius ir dėl meilės socialistiniam kraštui 
atsisakęs pasinaudoti repatriacija. '

Asmeniškai "prezidentą“ Justą telaikė girtuokliu, 
pi agėrusiu savo talentą, gyvenusiu iš Mopro pašalpos ne
vykusiu žydvaikiu ar čigonvaikiu, nes jis nebuvęs tikras 
Paleckio vaikas. Boriso rinkinyje buvo gausu Paleckio 
vizitinių, jų viena dar iš 1928 ar 1929. su padėkos įrašu 
ir palydima pašaipiniu pasakojimu. Ją palikęs jam Palec
kis. nes ateityje būsiąs didelis žmogus ir jį visi norėsią 
lankyti bei sveikintis, net ir buvę apskrities viršininkai 

' bei komendantai jo užtarimo prašysią. Ją kartais palydė- 
Joje smulkiai aprašyta • davo aitria pašaipa, kurios sakinys šiaip padorioje kalboje 

bolševikinio teroro sistema,! nesutinkamas.
tos vergų stovyklos, kuriose'
kentėjo ir žuvo mūsų Taigi šis Borisas von Melngailis ir buvo nusivežtas 
broliai, seserys, giminės iri iš rūsio į vokiečių lauko komendantūrą. Jis karo lauko 
draugai. Knygos kaina — komendantą visais būdais stengėsi įtikinti, kad šis įkaitų 

parinkimas yra pats nevykusiausias, koks gali būti. Šiau
lių ir kiti pasislėpę komunistai visai nesirūpins, jei dėl 
kokio jų veikimo bus sušaudyti kunigai ar kiti buržujiniai 
įtakingi asmenys. Pasislėpę komunistai dar džiaugsis, kad 
juos sušaudė vokiečiai, tai bus jiems dviguba nauda: 1. 
likviduoti nepageidaujami asmenys, kuriuos Maskva pra
dėjo vežti į Sibirą ar naikinti ir 2. bus geriausia propa
ganda. kaip vokiečiai žiaurūs. Tada jis iš komendanto iš
girdęs, kad Naujoji Europa ir Fuereris nesuinteresuoti 
lietuviais, baigusiais mokslą, ir vokiečiai esą labai paten
kinti. kad Maskva tiek daug lietuvių išvežė. Bet dėl pro
pagandinių dienos reikalų nusileido. Susisiekė su štabu 
ir leido pakeisti įkaitus kitais, susijusiais su komunistine 
veikla ir bolševikiniais rinkimais. Bet jam nepavykę išgel
bėti nei vieno žydo, nes žydai priklausą "Reichui“ ir "vo
kiečių teisei“.

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio

knygą

TERORO IR VERGIJOS 

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Jau verčia šlovinti 

savo sukakti

Rusų revoliucijos pašlovi
nimo pareigą Lietuvoje jau 
atlikta. Tam Vilniuje birže
lio 30 d. ir liepos 1-2 d. buvo 
surengtas chorų, "kaimo ka
pelų“ ir sportininkų pasiro
dymą-. paįvairintas karna- 

omis. Ne tik 
nuzikantai, 

bet ir neseniai katedros 
bokšte sukabinti iš Įvairiu 
Lietuvos bažnyčių varpai 
turėjo skambinti "Varsa -
vianka“ ir kitas rusu bolše- *■ *.
vikines dainas.

Laikraštis tvirtina, kad 
šiam "pasiliriksminimui“ sa
vo dalyvavimu duoklę atida-i

vab'ŠE mis eis 
uaininn. tai bv '■*

! , -F

PIGIOS, ĮDOMIOS Ką dovanoti?

•fe
75 centai

knygos J Jeigu yra reikalas ameri 
1 kiečiui padovanoti knyga

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI

Jeigu nebus panaudotos tuoj 
pat apsaugos priemonės, š i r 
d i e s priepuoliai ištiks 
kas perktą vyrą ateinančiu pen- 
keri>’ i laikotarpy. Paskai
tęs i.nygą

ŠIRDIES PRIEPI OLIAI,
i u sužinosi, kad šiai ligai gali 
pasipriešinti ir jos išvengti. .. 

Knygos kaina 3 dol. 75 c.
Knyga gaunama Keleivio ad

vė apie pusdevmto tūkstan-į minist racijoje.
Lietuvos ,

KĄ LAUMES LEME
cio iš visos Lietuvos su 
trauktų dainininkų bei mu
zikantu, keletas tūkstančių 
sportininkų. Choristu ir mu
zikantų buvę po lygiai mies
telėnu ir kaimiečiu. Dabar «. - *
daugumas jau galės atsi
kvėpti nuo tos revoliucijos. 
Tik profesionalai meninin
kai ir kai kurie atrinktieji 
mėgėjiški kolektyvai tebe
turi prieš akis neatliktą bai-

Tai rašytojos Petronėlė* 
Orintaitės parašyti atsiminė 
mai apie žymiąją poetę Sa-

Kas ta "vokiečių teisė“, jis nesupratęs nei tą vakarą, 
nei dar gerokai vėliau, nes jis dar nebuvo niekur skaitęs 
naujųjų vokiečių teisės rinkinių ir vėlesnį Ostlandą lie
čiančių įsakymų bei teisės nuostatų. Tačiau jau 1941 m.

lomėją Nėrį, tiek daug kai- liepos mėn. viduryje apie vokiečių teisę buvo susiorienta-
bų sukėlusią ir šiame žemy
ne, 254 pusi., kaina $3. 

Knygą išleido Chicagos

vęs ir man pasakojo, kad lietuviai nebeatgaus bolševikų 
nacionalizuoto turto (namų ir žemės bei įmonių), nes vi
sos Sovietų Rusijos, neišskiriant ir Lietuvos, visas turtas

Į tai Keleivio administracijo 
įe galite gauti šias tinkama 
knygas:

Awakening Lithuania, e 
study on the rite of moderr 
Lithuanian nationalism b> 
Jack J. Stukas, 186 psl., kai
na $5.00.

"Lithuania land of he 
roes,“ paraiė L. Valiukas 
kaina $4.75.

Vytautas the Great Grane 
Duke of Lithuania, dr. J- B 
Končius, iliustruota, 211 
psl., kaina kietais viršeliai} 
$.4.00, minkitais $3.00.

POPULAR LITHUAN1 
AN RECIPES- paraiė Juzė 
Daužvardienė' kaina $2.

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

> Grožvylė* 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.

NAUJOS AKĖČIOS

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

Lietuvių Literatūros Dr-ja, nuo 1941. VI. 18 ar 20 d. priklauso Reichui, taigi kelias 
dienas anksčiau, nei prasidėjo karas. Vėliau jis tą Reichs- 
blatt (?) man parodė, nes parsivežė iš Vokietijos ar šiaip 
kur gavo.

(Bus daugiau)

_ i
Ji lengvai skaitoma, prade-

giamąją plano dali — pasi- jęs ją norėsi ir baigti, 
rodymą Maskvoje. Knyga gaunama ir Kelei-

(E) ‘vio administracijoje. i
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'asikalbčjimas 
Maikio su Tėvu

MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDAI •
STASYS MICHELSONAS

AUKOS TAUTOS

FONDUI
Ini V. Sirutavičių prisimenant

Per įgal. Joną Butkų, Praetą kartą rašėme, kad liepos 14 d. Bostone J. Lu- 
Bridgeport, Conn., aukojo: bino laidojimo įstaigoje buvo iškilmingai atsisveikinta su

_ on :_ i t liepos 12 d. mirusiu inž. Vladu Sirutavičium. Ten tarppo 20 dol. įgal. J. Butkus . .. . .... T - . • , . . , ,, ,
ir Vvtauta® Kiinnka- I kitų kalbėjo Lietuvių Bendruomene.- Apygardos valdybos 

vytauus MjonKa, |pirm_ Stasy3 Griežė-Ju.aelcvičius ir Amerikos Lietuvių 
po 10 dol. kunigai —- Pr. Inžinierių ir Architektu Sąjungos vaidybos pirm. inž. Juo- 

(S&rfSdj- J' JUSlt*V‘C,MS: » Dačys, kurių kalbos čia spausdinamos. ‘

po 5 dol. St. Amonienė, 
EI. Bagdonienė, EI. Bara
nauskienė, R. Balienė, I.

S. GRIE2ES-JURGELEVIČIAUS KALBA

Blažienė, St. Blynas, L. Gu-' . .Si®ie !»«<**> esame dažni svečiai, subėgę atsisvei- 
delienė G. Ivaškienė E. Ja- kinti tai su vienu, tai su kitu amžinybėn iškeliavusiu Bos- 
niūnienė, J. Karienė-Aukse- t°no lietuviškos kolonijos nariu.
lis, M. Liaukienė. B. Kukle-j ge^ šiandien susirinkome atsisveikinti ne su eiliniu.
roenė, E. Mit eviciene, F. Kudirkos žodžiais tariant, su šulu, lėmusiu Lietuviško 
Mockaitis, O. Ramanauskie- . ’ .
nė, J. Rastienė; . Namo sieną.

po 1 dol. Rygelienė ir J. I Velionis inž. Vladas Sirutaviėius — bajoras kilme.
Valiulis. i aristokratas dvasia, džentelmenas -.psiėjime. demokratas

t p u k santykiuose su kitais. Dėl kilmės ir gero profesinio pasi-
. ??. °. va. ruošimo jis turėjo plačiu galimybių anuo metu išplaukti

aukojusiems, o ypatingai į- ‘ »* u s,.vande,nls 11 dzla,u.gtls ?sm®»'"‘als
galiotiniui Jonui Butkui, ku- patogumais, šių dienų lietuviškai amerikiniu žargonu ta 
ris asmeniškai aukojo 20 - riant, turėti "good time“. Tačiau velionis pasirinko kitą 
dol. ir iš visų kitų surinko ir gyvenimo kelią, kelią kietą ir labai sunkų. Jis visus savo 

' išteklius ir sugebėjimus skyrė savo vargano brolio lietuvio 
sunkiai daliai palengv inti.

Užklydę jo sodybon iš Rytų šalies nauji variagos ii 
pamatę darbininkų butus, kraipė galvas ir nenorėjo pati

ls viso supirko 523 akrus žė-. keti, kad tai tiki ai darbininkų butai.
mes. Pristatė brangių pa-i Jis ir gilios senatvės sulaukęs, iki paskutiniųjų dienų
minklu, kryžių ir koplytėlių, buvo tvirtas, "kaip ąžuols prie Nemunėlio“, ir vis sielojosi, 
Dabar visą tą lietuvių skar- rūpinosi bendrais lietuviškais reikalais, šitoks, net ir gilios 
bą pasiglemžė arkivyskupas senatvės nepalaužtas gajumas rodo velionio dvasios stip

_ Maiki, nuo dabar aš pamokslų jau nebėra. Visas’ f «ektų idealų pastovumų. Užtatai šiandien prie
jau nesakysiu tau "Tegul biznis eina angelskai. Kol sunnMl lietuvių ra- ,o karsto mums belieka giliai susimąstyti ir peržvelgti
bus pagarbintas“, ale šaky- lietuviai maineriai tenai bu
siu: ''Tegyvuoja mūsų tau- vo jauni, tai už savo kalbą
ta!“

New Yorke negrų riaušėse nukentėjo ir policininkų, 
čia matome viena iš tokių nukentėjusių.

atsiuntė tas aukas.

• kiek mes esame savuose principuose tvirti ir nuoseklūs.
.. . . . . Palauk, tėve, palauk.. Velionis inž?Vladas Sirutaviėius ilgą savo amžių su-

. h»w«oj "JMsest .su pako- Arne patys lietuviai, jam naudingai ir garbingai. Užtatai mums belieka že
— Taip bus daug geriau, kais, o dabar musų pačių savo turtą atidavė? Kaip gi . ® . . . .. . .tėve. kunigai tų kalbų gubija. i jis buių galėjęs visa tai,pa- ma??U‘e"ktl. «alvas.Ples Io atmlnlm,!’ Pye.ksti
— Bet ar tu žinai kodėl —Tėve, parapijiečių tau- imti jeigu lietuviai nebūtų nas)el’ dūkia1, sunui n kitiems artimiesiems gilių uzuojau-

aš pakeičiau savo politiką? tvbė bažnyčiai nerūpi. > sutikę jam ųfiduoti? i sl9 sunkaus liūdesio valandų. O visai lietuviškajai vi-
— Sakvsiu, kad susipra- — Ir man rodos, kad ne- _ M.iki .5 „etmliiU suomenel dera Pasl5cnlt! m lš tokn! milžinų pavyzdžiorūpi. Tas pats šenandorie- teu dfvadlyvai išviro^ a-' kokiu buvo a' a' inž’ Vladas Si™tavičius. 

tis rašo. kad tenai net ir ka- k žinau kad ant da.
pinėse palaidotiems lietu-

tai.
— Jes. Maik, susipratau. 

Tu žinai, kad aš visada bu . . lvko lietuviai negalėjo su-
vau ščyras parapijonas, daž- viams neduoda pakajaus. ■ tikti Tai nauja mada numi, 

’ ............................ . • Seniau pastatytus įnirusiems ržlian,s laidoti.
paminklus buldozeriais nu-j
verčia, žemę sulygina ir tuos1 — L) kas tai per mada? 
lotus parduoda kitiems. Vie-j _ Nugi pastatė kapįnėse 
nos pamilijos kapas buvo koplyčią, kur įneša atvežtą 
gražiai aptvertas, ant kam-; nabašninką, sukalba pote- 
pinių stulpelių buvo uždėti į rius, įr nepia visiems važiuo- 
gražūs blizgantys rutuliai, y namo. o nabašninkas pa- 
vidury pastatytas kryžius,, jieka koplyčioj. Kur jį pade- 
bet ir tuos nuvertė. 5ako, :da nežino. Žmonės
dabar nei žymės nebėra, kurį pradėj0 kalbėti visaip. Kai

INŽ. JUOZO DAČIO KALBA

Berrydale, Ela., patys kaliniai padegė kalėjimą, žuvo 
37 kaliniai.

nai padėdavau zakristijonui 
bažnyčią iššluoti ir dulkes 
nuo šventųjų feisų nušluos
tyt, ale kai dabar pamačiau, 
kad mūsų parapijos ir baž
nyčios pradėjo nutautinimo 
politiką vesti ir gražią mūsų 
kalbą gūbyt. tai jau pasa
kiau : reikia savo tautą ginti. 

— Malonų tai girdėti.
— Nu, gal ne visiems bus 

malonu, ale kai aš sakyda
vau "Tegul bus pagarbin
tas“. tai irgi ne visiems buvo 
malonu, net Zaeirka kartą 
pavadino mane "špitolnin- 
ku“. Valuk ,to paskutiniais 
laikais aš jau pradėjau ki
taip jį sveikinti: "Tegul bus 
pagarbintas krabras dzū
kas!“ Ir tas jam patinka, vi
sada užfundija. Žinai, jis 
vilenskas dzūkas.

— Tas jau matyt iš jo pa
vardės. tėve. Dzūkai smar
kūs vyrai.

— Nu, gal ne tokie smar
kūs, kaip Plungės žemaičiai, 
ale apie tai nekalbėsime. 
Šiandien aš norėjau tau pa
sakyti, kad gavau dvi ce
kavas gromatas: vieną iš Či
kagos, o antrą iš Šenando- 
rio.

— O kas rašo?
— Rašo visai nepažįstami 

žmonės.
— O ko jrs nori?
— Žinai, jiems patinka, 

kad mudu pereitą kartą kal
bėjom apie parapijas. Pir
ma jie nežinojo, kad A- 
merikos lietuviai sudėjo į 
savo bažnyčias 35 milionus

tas kapas buvo. O juk žmo-' 
nės buvo ta lotą nusipirkę ir 
pinigą kunįgui užmokėję. 
Nu. tai pamislyk, kur čia tei-
sybė?

kas spėja, kad tokie lavonai 
gali būt atiduodami škulėm, 
kujr medicinos studentai juos 
retidavoja. Tada graboriui 
lieka grabas, kurį jis gali ki-

— Jeigu as būčiau to ka-'tam parduoti. Yra visokių 
po savininkas, tėve, tai aš į Raibų, Maiki. Todėl čikagie- 

čiai sudarė komitetą, kuris 
pradėjo šitą biznį tyrinėti. 
Prasti pyragai. Maiki.

— Bet ar tėvas pagalvoji, 
kad vis dėlto čia kalti patys 
žmonės. Jeįm jie savo tur
tu nebūtų vyskupams užra- 
šinėję, šitokių rūpesčių šian
dien nebūtų turėję. Laisva
maniai tokių bėdų neturi. Ir 
pasenę jie yra laimingi, 
miršta be baimės, nes žino, 
kad pragaro nėra ir velnias 
jų nelaukia.

traukčiau kunigą į teismą.
— Jes. Maiki, gal reikė

tų. Ale žmonės bijosi.
— Ko jie bijosi?
— Bijosi, kad kunigas ne

iškeiktų per pamokslą. Gali 
dar komunistais, bedieviais 
apšaukti, jeigu kas atsivožy- 
tų jį skųsti. 0 ką tu su juo!

— Aš, tėve. ir už tai ji 
apskųsčiau. Juk Shenando- 
ah’ris ne Afrikos pelkėse, 
bet civilizuotoj Amerikoj, 
kur įstatymai gina piliečių 
teises.

— Ale aš tau pasakysiu,
Maiki, kad ne vien tik Šena- 
doryje kunigai turi tokią va
lią. Čikaga yra didesnis ci- 
bulizaci jos miestas, bet ir te
nai negeriau. Aš turiu gro- 
matą ir iš tos siaubios Čika
gos. kur yra taip pat slaunos 

1 švento Kazimiero kapinės. 
Jas įsteigė lietu vai katalikai. 
Visų pirma nupirko 40 akių

LIETUVIŲ išeivija a 
MERIKOJE, St Michelso 

no vaizdžiai parašyta šit 
krašto lietuvių istorija 
500 puslapių, kaina mink 
štais viršeliais 14-00, t
kietais $5.00.

dolerių ir kad dabar tuos'žemės, paskui dar 40 akrų. 
skarbus turi pasiglemžę vėliau dapirko dar 30 akrų, 
svetimi vyskupai. Ir nega- po to dar 25 akrus ir 1939 
na, kad pasiglemžė mūsų
sunkią proc£, ale ir mūsų 
kalbą, lietuvybę dusina. Še-1 dapirko dar 178 akrus. Kai 
nandoriškis rašo savo gro-: Zaeirka man tas ličbas su- 
matoj, kad šenadoryje šv. i dėjo, tai išėjįo, kad šv. Ka- 
Jųrgio bažnyčioj lietuviškų zimiero kapinėms lietuviai

metais 250 aki ų. Bet ir tai 
ne viskas. 1952-rais metais Paragink tavo pailsta 

iisiraiyti Keleivį.
U.

Susirinkome čia atsisveikinti su velioniu ir prisiminti 
kai kuriuos svarbesnius jo atiktus darbus, jo pastangas, 
jo idėjas.

Vladas Sirutaviėius išėjo Petrapilio Technologijos 
Institutą ir jį baigė 1905 metais. Įsigydamas dipl. techno
logijos inžinieriaus vardą. Visą savo gyvenimą jis pašven
tė Lietuvos pramonės ugdymui, krašto atstatymui ir socia
liniam dirbančiųjų aprūpinimui.

Prisimenant, kad po I-jo pasaulinio kai o Lietuva kė
lėsi iš griuvėsių, tai jai viskas buvo reikalinga. Ir kolegos 
Vlado pastangos kaip tik ir vyko ta kryptimi. Dar prieš I- 
jį pasaulinį karą, 1910 m., jis suprojektavo Kairiškių kar
tono fabriką, suorganizavo jam statyti bendrovę ir 1911 
metais fabrikas pradėjo veikti.

Po poros metų jis organizavo bendrovę presšpanui 
(suspaustam kartonui) gaminti, bet prasidėjęs karas su
stabdė tą darbą.

Ypatingą dėmesį jis kreipė į statybines medžiagas 
iš savo krapto žaliavos, todėl nepriklausomybės metais jis 
organizavo "Molio“ bendrove, kurioje Šiaulių apskrities 
savivaldybė turėjo trečdali akcijų. Ta bendrovė pastatė 
ties Kuršėnais Daugeliuose 5 mil. metinės gamybos ply
tinę. Ši plytinė vėliau buvo išplėsta, bet kaip svarbi krašto 
įmonė II-jo pasaulinio karo motu išsprogdinta.

Ten pat 1937-39 m. buvo pastatytas eternito fabri
kas — stogams dengti plytelėm < gaminti, bet karas sutruk
dė jį paleisti veikti, o vėliau vokiečiai išmontavo jo maši 
nas ir išsivežė.

Jis buvo patriotas ir idealistas. Kurdamas pramonę, 
organizuodamas bendroves. ji< siekė pakelti Lietuvos e- 
konominį lygi ir žmonių gero- ę.

Šiauliuose jis suorganiza\ o "Pastogės“ bendrovę kul 
tūriniam centrui pastatyti, kur būtu patalpos teatrui, susi
rinkimams ir kitiems reikalams Savo tėviškėje savo lėšo
mis pastatė pradžios mokyklą, o savo ūkį Kairiškiuose pa 
vertė pavyzdingu žemės ūkiu.

Velionis labai rūpino;i socialine darbininkų gerove: 
savo darbininkams suteikė gerus butus ir gerą atlyginimą, 
o nevienam ^avo darbininkų vaiku padėjo ir aukštuosius 
mokslus išeiti. Be to, jis organizavo savivaldybes, veikė
ūkinėse organizacijose.

Inž. V. Sirutaviėius buvo didelių gabumų, plataus

daug prisidėjo prie Lietuvos atkūrimo ir jos ūkinės gero
vės pakėlimo nepriklausomybės laikais.

Kolega Vladas priklausė socialdemokratų partijai, 
bet buvo tolerantas, visiems prieinamas, nuoširdus, visuo
met stengdamasis kitam padėti.

Pirmosios bolševikų okupacijos metu būdamas sta
tybinių medžiagų tresto vyr. inžinieriumi, jis užtarė ar pas 
save priėmė nevieną, kuris dėl savo politinio-patriotinio 
nusistatymo negalėjo gauti darbo. Būdamas tokioje pozi
cijoje. jis greit pamatė ir labai pergyveno, kad dirbama 
ne taip ir ne tai, kas kraštui naudinga ir reikalinga.

Protestuodamas prieš šią prievartą, jis su savo šeima 
pasitraukė į Vakarus.

Savo didelę patirtį jis norėjo perduoti savo kraštui, 
todėl emigracijoj labai aktyviai įsijungė į būsimo Lietuvoj 
ūkinio atstatymo studijas. Jis buvo vienas 5 asmenų Pla
navimo Komisijos, veikusios Vokietijoje prof. S. Kairio 
adovaujamos, kurioje inž. V. Sirutaviėius vadovavo pra

monės sekcijai, o vėliau, persikėlęs į JAV, čia Bostone 
dirbo Lietuvos ūkio atstatymo studijų komisijoj, taip pat 
vadovaudamas pramonės sekcijai, ir surinko daug vertin
gos medžiagos.

Dirbdamas šį darbą, jis buvo įsitikinęs, kad
1. racionalus ir intensyvus darbas sudaro tautos ūki

nio, kultūrinio ir socialinio gyvenimo pagrindą:

2. kad atgimusi Lietuva turės įeiti į apvienytos Euro
pos ūkinę sistemą ir turės paklusti bendriesiems tos sis
temos dėsniams ir reikalavimams;

3. kad krašto atkūrimui bus reikalinga parama Mar
šalo ar kitokio plano pavidalu ir kad kraštas turės teisę 
tos paramos reikalauti.

Pašvęsdamas didesnę savo gyvenimo dalį pramonės 
ugdymui, jis matė, kad pramonė Įgalina žymiai greičiau 
pakelti žmonių gyvenimo lygį ir jų ekonominę gerovę.

Jo gyvenimo kelias buvo kūrybingas, jo idėjos buvo 
naujos, projektai modernūs ir labai reikalingi savo kraš
tui. Lietuvių tautai jis atliko didelį patarnavimą kaip gar
bingas jos pilietis.

Lai ilsisi jis ramiai šioje laisvės šalyje. į kurią jis at
vyko protestuodamas prieš prievartą.

Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų S-gos var
du, jos garbės nariui mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiu

masto ir įgijęs daug praktiKos savo profesijos srityje žmo- Į velionio našlei, jo šeimai, giminėms, draugams ir artimie- 
gU8. Savo žiniomis, veikla ir pavys jis nepaprastai ( siems.

t



* ri 1

KELEIVIS, SO. BOSTON Nr 30 1967 m. liepos 26 d.Puslapis Beitai

K. BALTRUKONIS

Paleistuviai
Tarp jaunomis pušaitėmis apaugusių kalnelių pla

čiai išsidriekęs dunksojo didelis Suvalkijos kaimas. Papė
dėje tų kalnų virtinės prie kelio, giliai i molyną isirėmu- 
sios, murksojo senos medinės trobos, apglėbtos striekti- 
niais šiaudų stogais, apaugusiais samanomis. Plačiašakiai 
topoliai ir nusvilusios beržų šakos gaubė pastatus iš visų 
pusių. Pakluonėje čiurlenąs upelis, švelniam vėjeliui me
džių šakas beglostant, lyg švelni jautri simfonija, šią vie
tovę darė mistiškai užburtą. Ypač pasakiškai mįslinga ši 
sodyba būdavo pavakare, saulutei besileidžiant, ir rytais 
kai už kalnų pasirodydavo raudona žara.

Šio nuostabiai žavaus ūkio šeimininkas Raulas Bud- 
reika. Paveldėjo jis jį iš tėvo, plačiai apylinkėje žinomu 
ir gerbiamo žmogaus. Raulas buvo iš stuomens ir liemens 
vyras: aukštas, lieknas, kiek linktelėjęs. Gelsvi ilgi plau
kai. plačiai išsidraikę, dengė raukšlėtą kaktą, iš po kurios 
dvi mėlynos akys, tyros kaip šaltinio vanduo, ramiai, bet 
įspūdingai skleidė jo vidaus pasaulio rimtį ir išmintį. Vos 
tik trisdešimt pavasarių jis tesuspėjo praleisti, bet pavel
dėti tėvo sielos bruožai ir jaudinančios aplinkos įtaka, ma
tyt, įaudė į jo sielos audinį ryškų ir spalvingą turinį. Skai
tyti išmoko namuose, tėvo padedamas. Atliekamą laiką 
praleisdavo prie knygos ir lakraščio. Nusipirkdavo jis jų 
miestelio knygyne arba parsinešdavo iš mokytojo, kurio 
mokykla buvo netoli jų sodybos. Neidavo į vakaruškas, 
nekortuodavo, nemėgo svaigalų. Bažnyčia jo nematydavo. 
Visas jo pasižmonėjimas buvo minėtas mokytojas ir jo- 
markas. Buvo nevedęs, gyveno drauge su seserim, dviem 
pavasariais vyresne, kuriai, pagal tėvo palikimą, turėjo 
išmokėti dalį. Turėjo ir savo filosofiją, kuri buvo jo elgse
nos ir mąstymo švyturys.

— Jei Dievas yra ir toks, koki jį piešia kunigai, tai 
aš ramiai užmerkiu akis. Pragaras? Tai vaikams pasakos ' j 
Jei Dievas tobulybė, jis negali pasmerkti savo vaikų am
žinam kentėjimui. Tai muilo burbulai boboms gąsdinti. 
Velnių nereikia ieškoti pragare: jie vaikščioja čia žemėje, 
įlindę į bobų sijonus ar i vyriškas kelnes.

Taip jis postringaudavo, anot kaimynų, ne tik apie 
religiją, bet ir apie visus kitus aktualius klausimus. Praš
matnesni ūkininkai jį vadindavo filosofu, mokytojas va
dino pažangiausiu ir išmintingiausiu ūkininku. Mokyklos 
jis nelankė, trapūs mokslai jam buvo svetimi, nežinojo, 
kas yra menas, tačiau grožį siurbte siurbė į savo sielos 
slaptas gelmes, retai kam tesuprantamas. Sekmadieniais, 
kai sesuo, šešis kilometrus nuklampojusi, ant kelių atsi
klaupusi nuoširdžiai melsdavosi, jis. pypkę naminio taba
ko prisikimšęs, lėtai žingsniuodavo savo pušynėlio link. 
Užkopęs atsisėsdavo ani kelmo įę. įrėmęs smakrą į platų 
nuo darbo supleišėjusį delną, giliai žvelgdavo į reto grožio 
medžiuos ir žalumynuos paskendusias tarpukalnių sody
bas. Čia pat pakalnėje, paupyje, tankiame alksnyne, lakš
tingalos suokimas Įliedavo Raulo dūšion šviežios kibirkš
ties. ir jis jausdavo pasigėrėjimo svaigulį. Pušynėlio aro
matas. švelniai dvelkiąs vėjas ir banguojantieji javai lyg 
nematomas eleksyras uždegdavo jį aistra gyventi, dirbti, 
mąstyti. Jis niekad nejautė vienumos, nežinojo, kas yra
pesimizmas.

šitos trys merginos sudarė orkestrą N«w Yorke ir gro
ju nuogos. Detektyvas joms surašo pakvietimą į teismą.

INDIJOJE STERILIZUOSf • VYRUS

Indija, kovodama su gy
ventojų perteklium, ruošia

lR JIE IŠRADO NAUJĄ

: • FILTRĄ

Rašėme, kad Columbia 
u-tas paskelbė Strickmano

planą priverstinai sterilizuo-j išrastą cigarečių filtrą, kuris 
ti vyrus, kurie turi po tris ari sulaikąs beveik visą nikoti- 
daugiau vąikų. Didesniam ną ir smalą.
šeimų planavimo paskatini-i Tokius pat veiksmingus 
mui planavimo ministeris; filtrus pasiskelbė išradę ir

Naujausios
KNYGOS

Kazys Inčiūra

VASARA

Kvepia šilas išsirpusiom žemuogėm 
tū tū tū — tutinuoja bitutė.
Su trumpo jom naktim ir su nemiga 
atlalėjo laukais šienapiūtė.
Saulė išsiurbė kūdrą vidudienį, 
jau Palaukių ji ežerą siurbia.
Jokis paukštis sparnų nepajudina, 
tik lėktuvas kaip širšonas birbia. 
Užsimerksi — tolybėj regėsi jį 
už kalnų, padūmavusio miško, — 
Skambins skambins aplinkai procesija — 
žiedų, varpig-'vikrių peteliškių.

siūlo dovanoti nešiojamą ra
dijo aparatą kiekvienam vy
rui. kuris savanoriškai su
tiks būti sterilizuotas.

ABORTAI ANGLIJOJE
Žemieji rūmai po 13 va

landų svarstymo 167 balsais 
prieš 63 priėmė naują abor
tų įstatymą, kuris perduotas 
svarstyti lordų rūmams.

Pagal tą įstatymą, abortas 
leidžiamas tuo atveju, jei du 
gydytojai nutaria, kad toli
mesnis neštvmas rimtai gre
sia moters gyvybei. Tada a- 
bortas bus padarytas veltui.

trys kanadiečiai iš Windso- 
ro universiteto.

Kokie iš tikrųjų bus tie 
filtrai, pamatysime.

PARDUODA ŪSUS

Paryžiuje skelbiama, kad 
parduodama meniški ūsai, 
barzdos ir žandenos. Taigi, 
bitnikams nereikės augintis, 
o galės įsigyti šiuos "papuo
šalus“ gatavus...

VĖL NAUJA DOVANA 

VAIKAMS

CHICAGOS ISTORIJA,
parašė Aleksas Anmbrozė, 
664 psl., daug iliustracijų, į- 
rišta, kaina $10.

BALADĖS, šitoj labai 
gražiai išleistoj, gausiai i- 
liustruotoj knygoj yra sep
tynios Maironio baladės. Tai 
knyga, labai tinkama dova
noms. Kaina............... $6.00

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

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

BAISUSIS BIRŽELIS, ši-

T : kr_’-s ’/6'Ua ■

Italijoje
suknele.

rudeninę
patinka

INDIJA PRIEŠ BUČKIUS 

SCENOJE

Indijos informacijos mi
nisteris pasiūlė surengti se
minarus pasibučiavimų sce
noje reikalu. Vyriausybė no
rinti išsiaiškinti savo požiū
rį į pasibučiavimus, prieš j 
duodama leidimą rodyti fil- ‘ 
mus, kuriuose bučiuojamasi.1 
Mat. Indijoj gamintuose fil
muose yra uždrausti pasibu
čiavimai, o užsieniečių fil
muose negailestingai tie pa-. 
sibučiavimai karpomi, ir. i 
kur jų yra, ten teįleidžiami! 
tik suaugę.

^fASIBAIGE VEDYBŲ 

LAIKAS

\'ew Yorko skrybėlių vienas kū
rėjas rudeniui siūlo tokią skry
bėlę. kuri, atrodo, daugiau tinka 
vyrams, negu moterims.

toje 238 psl. knygoje yra 3 
Savo mažuosius vėl gali-į dramos: Baisusis Birželis, 

me pradžiuginti gražia do-' Varpinė ir šiaurės pašvaistė, 
vana _ Vytė, Nemunėlio I Parašė Pranas Naumiestiš- 

tik ką išėjusia knyga MEŠ
KIUKAS RUDNOSIUKAS 
Tai jau trečioji laida. Lietu
viškos knygos istorijoje tai

kis. Kaina.................. $3.50
ŠIRDIES PRIEPUOLIAI,

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

Sesuo Agota, stambių kaulų kresna mergina, buvo 
skirtinga nuo brolio. Tankūs juodi plaukai. į kasas supin
ti, visuomet buvo pridengti marga skarele. Akys juodos 
kaip naktis. Žmonės ją vadindavo Budreikos davatka. 
Turėjo ji didelį rožančių, kurį šventadieniais ir net kai 
kada darbo dienomis nešiodavosi už prijuostės užsikišusi. 
Nei skaityti, nei rašyti negalėjo, šiaip jau paslaugi, teisin
ga moteris, bet turėjo plačias akis, daug matydavo ir dar 
daugiau girdėdavo. Retas kuris švarus teišlįsdavo pro jos 
tankų fanatišką kritikos koštuvą. Buvo gera šeimininkė ir 
darbšti, kaip ir brolis. Ar lis, ar snigs, ji kiekvieną šven
tadienį pūkšnoja bažnytėlėm Retkarčiais klampodavo ne 
tuščiomis: sūrį. sviesto, kiaušinių ar vištą nutempdavo 
klebonijon. Per atlaidus nešdavo didesnę duoklę. 
Ji buvo įsitikinusi, kad jos tuka duodama pačiam Dievui, 
nes juk ne kas kitas, kaip tik kunigėlis arčiausiai Dievo 
e3ąs. Santuoka, kaimo bernai jai ir j gaivą neateidavo. 
Darbas ir malda „buvo jos gyvenimo turinys, o svajonė — 
dangaus karalystė.

Sylvija Hitchock iš Alabaėios 
išrinkta pasaulio gražuole.

■i L-: Įf Keistų dalykų dar dedasi 
Indijoje. Ten dar daug kas i 
tiki astrologams, kurie žmo
gaus likimą sprendžia iš 
žvaigždžių vietos danguje.

Štai Rajastano valstybėje! 
(įkima, kad liepos 13 d. pa-Į 
smaigė palankus vedyboms, 
laikas. Mat, liepos 14 d. sau-j 
lės kelias (zodiakas) įžengė; 
į Vėžio ženklą, ir meilės 
deivė Kami^įeva užmiega.

Kitas palankus vedyboms 
laikas prasidės kitų metų 
lapkričio 12 d. Taigi tos 
mergaitės, kurios nesuspėjo 
susirasti vyro, turės lauk
ti 16 mėnesjų.

Taip galvojama šiaurinėj 
Indijoje. Pietų Indijoje to
kių burtų nebesilaikoma.

čiomis. neišvažiuodavo tuščiomis ar susiraukę kalėdiškiai. 
Raulas su pašaipa dūšioj juos sutikdavo, įdėdavo maišą 
rugių ar kviečių į rogeę, bet kunigui rankos niekad nebu
čiuodavo, nesilankstydavo. Sutikdavo šaltai, bet manda
giai. Darė jis tai dėl šventos ramybės, nenorėdamas se- 

Nora ir skirtingi buvo dvasios pasauliai Urp Raulo sers užgauti ir žmonių papi’Zibti. Buvo didelis toleruotas 
ir Agotos, tačiau jų namuose buvo tvarka ir gerovė. Tvarte Jls zinoJ° P8880’”* <•»»» netiesos, apgaules ir kad 
buvo apstu gyvulių, kluone pašaro ir javų, svirne krūvos tos negerovės veisias! daugiausiai ten, kur žmones ne mus- 
grūdų, o trobos pastogėje kabojo rūkytų lašinių paltys, t0,tl8 ana 18881 1 ’•
kumpiai ir skilandžiai. Neišeidavo iš jų namų ubagas tuš- (Bus daugiau)

nedažnas reiškinys. Tas ro-j kais. kada širdies susirgimai 
do, kad tie, kuriems knyga j taip paplitę, ši knyga visiem
skiriama, ją tikrai nepapras-l reikalinga. Kaina.......$375.
tai mėgsta. Todėl pradžių-į VARPAS NR. 6. 168 psl. 
ginkite savo vaikučius, įsi-į Jame įdomūs dr. J- Pajaujo, 
gykite ją tuoj arba Kalėdų! J* Auuėno. d r. Y. Siuogie-

MAn r nės. H. Blazo, M. Mackevi-proga. Kaina $3.00. Gauna-: . Tz . , , .ciaus. A. Kučo ir kt. straips
niai. Kaina.................... $2.

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

į ris taip pat įvairus ir įdomus, 
kaina $2.).

LIETUVOS ISTORIJA, 
Vl-ji laida, parašė dr. Van
da Daugirdaitė-Sruogienė,
414 psl., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Knyga ne tik geras vadovė
lis mokiniams, bet ją su įdo
mumu skaitys ir suaugusieji.
Kaina ............................ $6.

LIETUVIŲ BELETRIS
TIKOS ANTOLOGIJA, II 

i omas, redagavo Bernardas 
!Brazdžionis ir Benys Bab- 
i auskas. 700 puslapių, kaina 
$10. Knygoje yra 61 rašyto
jo kūrybos pavyzdžiai.

me ir Keleivy.

Maloni naujiena 
knygų miege j amsi

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ-

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomy
bės akto pasirašytojo Stepono Kairio.atsimini
mų I ĮoftiasJ416 psl. čia įįionįiai jjavteizduoja- 

; mas lietuvių tautinio atįjpmmo laikotarpis iki 
1905 metų. Priede daug'dokumentų.

Z

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

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

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

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

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

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

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

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

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

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.
ĮSIGYKITE MAS ĮDOMIAS KNYGAS!

šitos knygosgaunamos Keleivio administrasi joj
636 Broailvray, So. Boston, Mass. 02127

Gera
dovana
Kai rengiatės duoti kokią 

dovaną angliškai kalban
tiems, nepamirškite, kad ge
riausia dovana yra knyga. 
Štai čia kelios lietuvių rašy
tojų parašytos ir į anglų 

: kalbą išverstos knygos, ku- 
• rios labai tinka dovanoms:
Į "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. 
Landsbergis ir I Šeinius), 
209 psl., kaina $4.95.

"House Upon the Sand“ 
(Jurgio Gliaudos), 168 psl., 
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
seph B. Končius, 211 psl., 
kaina minkštais viršeliais 
$3, kietais $4-

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.
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Vietinės žinios
1EŠKOMA
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GERIAUSIAI PAILSĖSITE PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD — OSTERVILLE 

XI KORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JCROS PLIAŽO 
GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETES VILOJE

Paieškomas Stanislovas Jura- ' 
šius. kilęs iš Šiaulių apskr., Kur- 

., tuvėnų parapijos, kurį laika gy-

Lietuvių dr-jos namai 

turės keltuvų

Inž. V. Česnulis Bostone

Inž. Vytautas Česnulis jau 
i kelinti metai dirba Puerto 

So. Bostono Lietuvių Pil. i j>jcoj prie elektrinės staty- 
Dr-jos mėnesinis susirinki-Į bos §juo metu jis grįžo atos-
mas buvo liepos 20 d. Jame 
pagerbtas vienas miręs na
rys. bet jo vieton nebuvo ko 
priimti.

Birželio mėnuo davė pel
no $767.

Seniai kalbąma. kad bū
tina įrengti keltuvą. Tas jau 
turėjo būti padaryta tada. 
kai buvo įrengiamas trečias 
aukštas. Kartu viską darant 
būtų buvę daug pigiau ir 
keltuvą įrengti, bet ano me
to draugijos vadovybė to ne
suprato. Už jos klaidą dabar 
tenka draugijai mokėti.

šiame susirinkime sužino 
ta, kad jau daromi konkre
tūs žygiai keltuvui įrengti. Į 
tą darbą įtraukiami visi na 
riai. Jau yra pasižadėjusių 
prisidėti stambiomis auko
mis. Štai Jonas ir Marija O- 
wirkos iš Dorchesterio pa
žadėjo net $50. J. Lubinas, 
valdybos pirm. St. Drevins- 
kas ir vald. ižrininkas Ed. 
Ketvirtis po $100, Dariaus 
posto moterų pirm. E. Pira- 
gfenė $50 ir tt. Prie to dar
bo gali prisidėti kiekvienas 
narys, platindamas laimėji
mų knygutes.

togų pas savo šeimą į Bosto
ną. šio mėnesio gale jis vėl 
grįžta į savo darbą.

Nauja šeima

Šį šeštadienį, liepos 29 d
Glorija RazvaJauskaitė ir 
Algis Adomkaitis sukuria 
šeimą. Vedybinis pokylis 
bus 6 vai. vak. So. Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos salėje.

Linkime jauniesiems ilgo 
ir laimingo gyvenimo.

Jaunoji ypa baigusi Bos
tono Kolegiją ir dabar mo
kytojauja Bostono pradžios 
mokykloje, jaunasis dar stu
dijuoja.

Sveikino iš Kalifornijos

Sena Keleivio skaitytoja 
B. Palby. gyv. Dorchestery, 
atsiuntė sveikinimą iš Kali
fornijos, kui; ji atostogauja 
pas savo sūnų pulk. Įeit. F. 
Jasėna.

Girnių Seimą išsisklaido

Dr. Juozo ir Onos Girnių 
šeima išsisklaido po visas 
Jungtines Valstybes.

Ramūnas Girnius šį pava
sarį baigė Tufts universite
tą, gaudamas fizikos baka
lauro laipsnį. Jis gimė 1945. 
IX. 23 Mannheime. Vokie
tijoje, ir baigė Bostono Ko
legijos gimnaziją 1963 m. 
Gavęs asistentūrą, tolimes
nėms fizikos studijoms iš
vyksta į Pittsburgho univer
sitetą.

Saulius Girnius (g. 1949 
jau JAV) šiemet baigė Bos
tono Latin School. Jis buvo 
tarp National Merit'Scholar- 
ship finalistu, o savo mo
kykloje už bendrą gerą mo
kymąsi (general excellence) 
buvo atžymėtas premija. 
Studijoms pasirinko Cleve- 
lando Western Reserve uni
versitetą, kur gavo stipen
diją mokslui ir pragyveni
mui.

Abu yra pilnai baigę ir 
Bostono lituanistinę mokyk
lą (12 skyrių).

Tuo būdu iš trijų Girnių 
sūnų Bostone belieka vidu
rinysis Kęstutis, kuris rude
nį pradės Harvarde filoso
fijos studijų paskutiniuosius 
metus.

Vandalų nuostoliai Bostonui

Bostono parkų departa
mentas savo žinioje turi 120 
žaidimo aikštelių ir mokyk
los 57, taigi viso labo 177. 
Visokie vandalai, sulaužy
dami. sudegindami ar kaip 
kitaip sugadindami tų aikš
telių trobesius ir įvairius į- 
rengimus, peš. metus pada
ro daugiau nei $200.000 
nuostolių. Daugiausia tie 
piktadariai šėlsta naktimis 
vasaros metu.

venęs Chicagoje.
Jis pats arba ką nors apie jį

žinantieji malonėkite pranešti 
Rokui Praspelauskui, 2418 W. 
ttith Pl„ Chicago, III. 60632.

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kitų 
dekoratyvinių medžių parko. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

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

(7 minutės pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma ♦.ašarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki
iUGSĖJO 15 D. ir jau DABAR priimami užsakymai. 

Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST.,
BOSTON. MASS. 02124. TEL. 2S8-5999, o po BIRŽELIO 
18 D. tiesiai i 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 atvažiavusi iš Lietuvos 
ieško savo dėdės Prano Užusenio 

:j Į i. Rudiškių kaimo, Subačiaus pa 
rupijos. Brangus dėde, jei esi 
gyvas, atsiliepk. Jei kas žinote

■i
ką nors apie ji, praneškite man.

Stasė I'žusenytė-Rudienė, 
35277 C Avė. Yucaipa, Cal. 
923S9.

IŠNUOMOJAMA

272 N'evada Street, Newtonville, 
Mass., antrame aukšte išnuomo
jamas 6 kambarių butas su vo
nia. guzo virtuve ir visais kitais 
Įrengimais.

Yra mašinai pasistatyti erdvi 
3| vieta.

kreiptis vietoje į savininką 
K. Kušleiką.

(31)

Prof. J. Puzinas atostogauja 

pas dr. B. Matulionį

KĄ SAKĖME MES 

IR KĄ SAKĖ JIE

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.

SLA—jau 80 met į 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 įvairių klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.0C.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: ui $1,OCC.CO apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

ŠIA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už Jl.0o0.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

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

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

EXPO 67 MONTREAL
Turiu išnuomoti 2 kambarius 

Kai 1940 m. Maskva oku-1 atsilankantiems į parodą.Prof. dr. Jonas Puzinas iš 
Philadelphijos su žmona at
ostogauja Wallum Lake, R.
I pas savo bičiulį dr. Balį ,
Matulionį gražioje gamtos F .-i--,. , . J bet ir nesidžiaugiąs naujaisaplinkoje- , įvykiais, kaip tai%ar0 Jko.

munistai.
”Jeigu raudonoji armija 

iš tikiu jų būtų atėjusi padėti 
Lietuvos žmonėms demo
kratiją atstatyti, kaip ko
munistai pasakoja, tai jos

pavo Lietuvą, Keleivis lie
pos 10 d. laidoje rašė. nesi

Tik tiek?!

Mass. gubernatorius ir 
miesto majoras liepos 16-22 

A. Jokūbaitis atsiuntei d. paskelbė Pavergtųjų tau- 
mums kažkokio laikraščio į tų savaitę, bet kaip ta savai- , , . 
iškarpą su nuotrauka, kurio- i tė čia buvo paminėta pačių ^ ima °ūtų tik pašli

Jauna, bet gera 

meškeriotoja

ję mergaitė laiko už virva-; pavergtųjų tautų, ypač mū- ?51.ntL ,mes zino,?e;. 
galio didelę žuvį. Tekste pa-1 sų. — tai dar neteko girdė- Lietuvos žmonių laisvė ne
aiškinta, kad tai 7 metų Rū- ti... 1 Jiems Jjūpėti, nes laisvės
ta Draguneviciute iš Mama-

A. Lesltaitė, 5377 King Ed-
ward Avė., tel. 482-1380. -------------------- — •

GREITA PAGALBA
Nenusimink, garnį pagalbą, j 
Vaistai, kurie buvo Ilgai laa- į 

I adami, nuo reumatizmo, rankų,1 
į kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
jau ynų

Tuojau siųsk šį skelbimą ir' 
■savo vardą su antrašu, ir mes' 
atsiųsime vaistų išbandymui.

t
ROYAL PRODUCTS 

North Sta^ P.O. Boa 9112 į
N»warfc 4. Ncw )

roneck. N. Y.. sumeškerioju
si Craigville Beach, Cape V. Kapočius ligoninėje

Cod. 7 svarų juodąją žuvį Viktorą Kapočių, Lie 
(tautog).

Bostoniečiai ir kiti svečiai 

Cape Code

Nors paskutėm savaitėm 
mūsų pajūrio oras ir nebu
vo labai palankus vasaroto
jams, bet jų vistiek nema
ža yra sugūžėję į Cape Co- 
dą. Daugelis bostoniečių ten 
nuvyksta tik savaitgaliais, 
bet yra ir ilgesnam laikui 
ten apsigyvenusių. Dail. V. 
Vizgirda, išbuvojęs ten dvi 
savaites, dabar atvyksta sa
vaitgaliais, o Elena Vizgir
dienė vasarojo jau tris sa
vaites. S. ir E. Santvarai dar 
ten pakartotinai maldėsi ir 
pereitą savaitę. Ilgesniam 
laikui Cape Codo žalumy
nuos įsivietino Tatjana ir 
Jonas Vasiliauskai, o praei
tą savaitę ten pradėjo atos
togas ir inž. dr. Jurgis Gim
butas. pas kurį ir jo jauniau
sioji dukrelė iš Los Angeles 
Rasa. Yra ir daugiau bosto
niečių. kurie ten prisistatė 
jau nuosavų vilų. šiuo metu 
ilsisi savo viloj ir LE leidė
jas Juozas Kapočius.

Iš tolimesnių svečių Cape 
Codan yra atkeliavę chica- 
giškiai teatralai I. ir A. 
Sprindžiai, iš New Yorko 
dailininkai V. K. Jonynas 
ten pakartotinai maudėsi ir 
Č. Janusas, baletininkas A. 
Butkus iš Chicagos. dar dr. 
Balys su žmona. A. Diržys 
su žmona ir daug kitų.

Praeitą šeštadienį ”Aud
ronės“ viloj buvo geroj nuo-

nėra ir pačioje Rusijoje 
Tai Keleivio ano meto i

nuomonė
O štai, kąip tuo reikalu

tu^jių Enciklopedijos leidėjo pasiekė JA\ lietuviai ko- 
Juozo Kapočiaus broli, išti- munistai. 
ko antras širdies priepuolis. Amerikos kompartijos lie- 
Jis paguldytas Camey ligo- centro biuro sekreto

rius A. Bimba 1940 m. lie
pos 10 d. pasiuntė sveikini- 

Linkime greičiau pasveik-’ mą Lietuvos komunistų par-
nmeje.

ti- tijos centro komitetui, ku-
riame tarp kitko sakoma:

”Vardu Amerikos lietuvių 
komunistų ir tūkstančių sim- 
patikų mes nuoširdžiai svei
kiname jus jūsų didžiojo is-1 
torinio laimėjimo valando-

Rugpiūčio 13 d. Minku >••• Ta mintis- 3°g ir me? 
radijo piknikas Romuvos nors maža dalele. palyginti 
Parke, Brocktor.e. su Jūsų pasiaukojimu, pnsi-

, , # dėjome prie jūsų didvyriš
kos kovos, padidina mūsų

Rugsėjo 10 d. So. Bosto-' džiaugsmą Lietuvos liaudies 
no Lietuviu Pil. Dr-jos ilga-' l§ savo puses
mečių narių pagerbimas sa- į mes pasizadam visais mums 
vo namų salėje. prieinamais budais padėti

I jums... Tegul gyvuoja Lie
tuvos Komunistu partija! 
Tegul gyvuoja didžioji so
cialistinė Taiybų Sąjunga... 
viso pasaulio, darbo liaudies 
draugė ir talkininkė!“

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

• ♦ *

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

taikoj atšvęstas Marijos
žinoma, tuos nuostolius Jansonienės vardadienis, 

mrt sumokaibė savo fnokes- dalyvaujant gražiam būriui kūrinių jubiliejinis koncer
nais ir tylime... ___ svečių. tas.

Ką tik gavome:
I

Vysk. P. Bučio atsimini
mai. II tomas, 282 psl., kai
na $3.50. !T t* ~ i

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

Žydinčios dienos, Prano, 
Naujokaičio premijuotas ro-' 
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 $2.50.

Nardžio pulkas, Balės
Vaivorykštės, kaina $2.

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

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

Gedimino sapnas ir Nerin
ga, eiliuotos pasakos ir le
gendos, parašė Jonas Valai
tis, kaina $2.25.

Chicagos istorija, parašė 
Aleksas Ambrozė. 664 psl., 
gausiai iliustluota, kai
na kietais viršeliais $10, 
minkštais — $8.

Lietuvos konstitucinės tei
sės klausimais, parašė Kos-
tantinas Račkauskas, 178 
psl., kaina $2.

ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

DOVANA MOŠŲ 

MAŽIESIEMS

Mūsų skurdi literatūra 
mažiesiems praturtėjo nau
ju leidiniu. Tai Danutės 
Bindokienėi knygelė 

“BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ I MĖNULI“.

Joa kaina $1.50. Paiku- “Keleivio’’ administraci- 
bėkit pradžiuginti savo vai-' ja prašo gerb. skaitytojua, 
kua, nupirkite jiems tų kny- kurie keičia adresų, prane- 
gelę. Ji gaunama ir Keleivio šant naujųjį adresų neui
įstaigojo. mfriU onr»<vfi ir senai! 

Nepamirškite parašyti
pašto numerio — code.

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj*’ laba1 daug aktualių 
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 pranešimus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuvių Dieną.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

Svaibios knygos
Buvusio IJetuvos 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

Prof. P. Pakarklio 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 ūčio Magiškuoju kilimu į Vilnių, 330 pusla
pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina ................$3.00

ooeooooooooooooooooooooooooooooooooooeoeooo

prenumerata - gera 
dovana visokiomis progomis!

1 r



Poslapis aštuntas Nr. 3(\ 1967 m. liepos 26 d.

Ar ne perdaug ima 

už elektrą?

Šen. Efhvard Eennedv

KELEIVIS. SO. BOSTON

Vietines žinios

DEL TARNAUTOJU ATOSTOGŲ KITAS “KELEIVIO“ iI
NUMERIS BEIŠEIS TIK RUGPIŪČIO 9 DIENĄ.

Atostogų metu “Keleivio“ įstaiga bus atidaryta 

nuo 2 vai. iki 6 vai. vak., šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai.

“Keleivio“ administracija

Washingtone — $4.82. Ten
nessee — $4.61.

Senatorius taip pat susirū-' Onos IVaškienės t udovau jama> Lietuviu t:..;; iu -ūkių sambūris dalyvaus Minkų radijo gegužinės 
programoje Romuvos parke Bro-.ktone- V itel luje rugpiūčio 13 dieną.

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 

(VAIRIAUSIAS DOVANAS 

siunčia betarpiškai

16 BOSTONO I LIETUVĄ

ir kitu* Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas kr 
garantuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai* vak.

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

331 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

Dr. J. C. bandžius 
(Seymour)

Lietavia Gydytojas ir Ckirargaa 
X RAY

534 Broathray,
So. Boston* Maaa.

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

Telefonas: A N 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakarnio

JPft D1NIS 
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston. Masa

*m*mm****m«««***********mm*m

siūlo Mass. viešnių įmonių pinęs, ar elektrainės pasi- 
departamentni ištirti. ar ne stengė taip viską sutvarkyti, 
petbrangiai mokoma už e- kad neįvyktų tokio elektros' 
lektros jėgą. Jis nurodo, kad tiekimo sutrukdymo, koksai 
Mass. už 2-' > kilovvatų mo- buvo liepos 3 d. Cape Code 
karna $8.77
už

Rinksime gražuolę

Rugpiūčio 13 d. seniausias 
Connecticute kada apie 2 mil. žmonių Anglijos lietuvių radijas

Šokiam išnuomojamas

, . . . . * • .. -• 1 • • 1 » V I . - ' - I i 1 1 i 1 J I 1 x\ vūžta pati elektros kiekį —. pie 7 valandas buvo palikę! ren?ia ?e23izmę. kurioje bus pi ; nadėi
$7.92. Alabamoj - S5.36. i be šviesos. renkama "M iss Lithuania of ,kanJiu vįlgiu,

V K tom nGt Ola - «- ' •-

gros Ferdinando u.iiima.ua» j
Smito o;. stras is Brockto- butas (1 kambariai ir virtuvė) 
no. RI aukšte So. Bostone. 611 Se.

Vvr. ' mininkė Monika '„en,h1 Kreiptis j savininką 
ii aukšte. (31)lejos---------------------------------- - -- ----

N.E.”, taip pat geniausieji 
"mamės ir papeš“ polkos.

; jaunimo polkos, valso, tan
go ir tvisto šokėjai. Juos iš
rinks šitokius sudėties ko- 

.misija: Julija Arlauskien?, 
Ona Ivaškienė, Henrikas Če
pas, Juozas Kasperas ir Mi-

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ IŠTAIGA NAUJOJOJ lan Stettin.
ANGLIJOJ. atsto\aujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvu Laimėjusieji varžy’ us
fiaajaans, kartu utvarkanti viešbučius ir keiiomų pfauns. Spėria-j apdovanoti gražiomi
lūs patarnavimai vykstantiems Į FLORIDĄ. Louise Day Hicks. kandida

tės į Bostono majorjs, dova-
Per TANS-ATI ANTK TRAVEL SERVICE galite atsikviesti į nomis.
svečius savo gimines is Lietuvos. '

TRANS- ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE

VISI PAT \K\ \VIMAl 51 TEIKIAMI GREITAI IR BE PAPlL-į v A s A R O SI
DOMO MOKESČIO.

KAKTŲ YRA

bus 50. BOSTONE PARDUODAMI
užtektinai ir gerų gėrimu. NAMAI

Kviečiame užbaigti šia 
\ S '3i*3 
■ ’ H m 0 ’ 
tiškan. 
vos pa 
tekyje r

Steponas ir Valentina

1. Vienos šeimos — 4 kahiba 
mai šiame meti- rių ir vonios, visas atremontuo

ji : ikr.ike roman- tas. Tuoj galima apsigyventi, 
•aviškame Fomu-
Brocktone-.Mon-

iūčio 13 d

? linkai

REIK/ - G \S DUONOS 
KEPĖJAS

Kreip.' eis i. 52 s E. sth St. 
5 . ■ ‘•-ton. Mass.

2. Vienos šeimos — 6 kamha- 
liai ir vonia. Galima tuoj apsi
gyventi.

3. Dvieju šeimų — 4 kamba
riai ir vonia ir 5 kambariai ir 
vonia.

Arli pajūrio ir autobusų lini
jos. Atskiri įėjimai.

Skambinti: AN 8-3386.
(31)

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.

169 Miibury SL 

VVORCESTER, MASS.

Tel. SW 8-2868 

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

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

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

•M*******************************
M*******************************

Ketvirtis & Co.
—-JEWELEftS— 

Laikrodžiai-Deimantat 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rflpoatimrai taisomo laikrodinis

Uodas, papuotalua

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

A T O S T O G A S

kviečiame praieGii

E Dažau ir Taisau :
»■ « 
» Namus iš lauko ir viduje. < 
p Lipdau popierius ir taisau! 
' viską, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausią 
medžiagą.

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchenter, Maaa.
TeL CO 5-5854

C A P E C O D' E

Globė Parcel Service, Ine. i MEŠKOJE
IR CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo 

SILVER L,LAI H smėlis: lietuviška apii< 
suteikia puikias sąlygas nava-, roti i ei pač-Podarogifts skyrius

SPORTO mėgėjam
per kuri galite i austi savo giminėms pinigus, siuntinius ir užsa-' pons, kroketas.

į Vakare TĖVAMS išvykus, prižiūrami v;kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS. ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS 
ir kt. galima : ;G/.i SAVIKAINA mūsų įstaigoje.
ĮSTAIGA LIEiCVEKA. kreipkitės lietuviškai. Tiex kelionių, 
tiek siuntiniu reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.
Įstaiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.

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

Rašyti ar skambint':

390 V»e t Broadway. South Boston, Mas3. 02127 
Telefonas: 268-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

Veltui
lėliu namelis

pilnas visokių skanėstų 

visiems musų naujiems pirkėjams

t
Veltui 24 valandų alyvos burnerio aptarnavimas 

Kasmetinis išvalymas

Alyvos kaina tik 15.9 centų galionas

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

GE 6 1204

Vedėja B. Sviklienė

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadway 

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

ATLAS PARCELS CO. 
82 Harrison Street, 

VVorcester, Mass. 01604 
Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vietinės gamybos medžiagų, ap-

ma> Gult o >ro\ės; av(>, maįs(o jr 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

ir geras maistas 
i.

.il-fish būriuoE. teniso aikšte ping-

S E Z O N Ą pr.'C .m? EiRžELIOmėn. i 3 dieną.
Su mu prašome kreiptis:

M. LUšVS ss-' i l'G 5t. Richmond Hill. N.Y 
Te!. (212) 849-1193

I. VEITAS 72 < orgress St.. Braintree, Mass. 02185 
Tel. (617) d 13-21*6

12 IiEAClJ STREET 
MONT 'SENT BEAUH 

CAPE COD, MASS. 02553 
Tek '617) 759 3251

MEŠKA

11418

FORDAS

MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU
Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas

Atvykite pažiūrėti — sutaupy ti — pirkti 
Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 
MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 

FORD TRI'CKS
VISOKS REMONTA S — D A LYS 

24 VAL- MAŠINŲ VILKIMAS 
KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE

(BODY SHOP)
Didelis A-l vartotų masinu pasirinkimas 

žemiausia kaina
Norėdami talkos perkant nauja ar va-*otą masiną su 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės j 

LONGINĄ I Z B IC K Ą
dienomis: 327-1000

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS

Keleivio administracijoje 
galima gauti dailininko A-

1,m tikras įtaigas ateikvierti domo v.rno pieit, Lietueo. 
gimines čia pas save i svečios .
ar nuolatiniam apstey.M.imai. nepnklautomj-be. pa.kelb,- 
Patarnavimas atliekamas arei- mo akto paairaaytojo Stepo* 
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti-į no Kairio spalvotą portretą 
kinsite. 8x6 colių dydžio už 80 cnt.

Vedėjas A. Schyrinski ■

Televiziją 
ir radiją .

Taiso Gerai Ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street

South Boston 
Tel. AN 8-6645 

tbooeoooooooooooooaaaoM*

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

vakarais: 327-8076

327-1000
COVENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST ROXBURY

Parduodame tiktai vatotea, išpildoma gydytojų re 

ceptue ir turime viaus gatavus vaistas.

Jei reik vaistą — eikit į Hetuviiką valatteą.

Sav. Emanuel L. Roeengard* B. Beg. Pharm.

*82 a W. Broadvay, Ur* E ir F gatvių* SO. BOSTON. 

Telefeaaa AN S40U

Nuo 9 vaL ryte Iki 8 vaL vw Hekyne •veatadleaiai Ir

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
ii stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir ii stoties FM, 
101.7 mc,. veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. dio- 
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.

A. J. NAMAKSV i
Real Estete A Insurance

321 County Club Rd- 
Newton Centre* Mass. 02159 

Tel. 332-2645

Flood Sąuare K 
Hardware Co.
SevbriabM N. J. ALKRNA
«» EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MA8S. 
TELEFONAS AN S-414S 

Baajamin Moore Datai 
Popieroa Sianoma 

Stiklai Langams 
VlaoMa reikmcnyi narnami 

Ecikmanya plumbariama 
ViaoUa


