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Nississippi keliais negrui dar 
nesaugu keliauti

— Jais keliaujant pašautas Meredith, kuris norėjo savo 
kelione paskatinti negrus nebijoti registruotis balsavimui.

James Meredith, kuris pa
garsėjo prieš ketverius me
tus savo pastangomis pir
majam negrui patekti j vien 
baltųjų lankomą Mississippi 
universitetą, pasiryžo ke
liauti per Mississippi valsty
bę ir tuo būdu paskatinti sa
vo tautiečius nebijoti regist- 
luotis ir balsuoti- Mat, iki 
šiol dar daug negrų nedrįs
ta balsavimo teise pasinau
dotu

Deja, neilgai jis keliavo: 
iš krūmų išlindęs Aubrey 
Norwell jį pašovė. Gyvybei 
pavojaus nėra. Meredith da
bar gydomas New Yorke, 
kur jis studijuoja teisę.

Tas Įvykis vėl sukėlė Į ko
jas negrų veikėjus. Jie pasi
ryžo Meredith kelionę tęsti 
Ir keliauja jau ne keli, bet
didelis būrys, kuris nuolat ney ui Pasilieka atviras kelias 
didėja. Meredith buvo pasi- kandidatuoti į prezidentus. 
ryžę= eiti js Męmphis, Tenn.J=.. —. --
Į Jacksoną. o dabar kilo j 
mintis tą kelionę pailginti iri 
pasukti per medvilnės sritį. ZūUtt padidinti 
kur negrų daug daugiau, ne
gu baltųjų, bet rinkimų sąra
šuose jie tesudaro mažumą.

Pennsylvanijos gubernatorius 
VVilliam Scrantonas pareiškė ne. 
kandidatuosiąs į prezidentus. 
Panašiai pasisakė ir New Yorko 
gubernatorius Nelsonas Rocke
felleris. Tuo būdu Michigano 
gubernatoriui George’ui Rom.

pensijas
Prezidentas Johnsonas

Tur žygiu norima paska- Senųjų suvažiavime prane- 
tinti tuos labai Įbaugintus šė, kad pasiūlęs socialinio 
negrus naudotis jiems Įstaty- aprūpinimo sekr. Gardneriui
mų duota teise- paruošti pensijų padidinimo 

projektą, kuris bus pateiktas 
kongresui po Naujųjų Metų-

Naujas radaras
Tik dabar oficialiai pa

skelbta. kad Vietname nau
dojamas naujas radaras, va
dinamas Sky Spot. Jis yra 
lengvai kilojamas. Jo opera
torius iš žemės net tamsoje 
gali nurodyti 'lėktuvams 
kryptį Į taikinį ir jį pasiekus 

j duoti signalą mesti bombas
Aplamai, pastaruoju me

tu radaras yra labai ištobu
lintas, ir juo galima regėti 
toli už horizonto net smul
kius daiktus.

90 metu senelė staiga

Lucius D. Amerson, 32 m. amž.,
Korėjos karo parašiutininkas, į

1 zenenominuotas Alabamos Macono. ’
apskrities šerifu. Jei lapkričio 
mene.,j jis bus išrinktas, tai bus 
vienintelis šerifas negras.

praregėjo
Kunigaikštienė Cantacu- 

90 m. amžiaus, kuri 
jau 10 metų buvo akla. stai
ga praregėjo. Ji negali skai
tyti, bet atskiria spalvas, 
mato žmones ir kt.

Baigėsi telegrafo 
streikas

Baigėsi Western Union 
bendrovės darbininkų strei
kas, kuris tesitęsė 40 valan
dų. Sutartis pasirašyta 2 me
tams. Darbininkai laimė
jo algų priedo 9% ir dar ki
tokių pagerinimų.

Ji yra buv- JAV preziden
to Grant sūnaus duktė.

Worcestery mirė 
1. Giedraitienė

Po dviejų sunkių operaci
jų ir ilgos ligos birželio 12 d 
Worcesterio ligoninėje mirė 
buvusi Lietuvoje ilgametė 
lietuvių kalbos mokytoja 
Iliuminata Giedraitienė, gy
venusi 26 Woodland St., 
Worcester, Mass- 01610.

Liko liūdesy vyras rašyto
jas Antanas Giedraitis ir 
duktė Gražvyda, kuriems 
reiškiame gilią užuojautą.

Kinijoje valymai 
nesiliauja

Jau rašėme, kad Kinijos 
komunistų partijoje vyksta 
valymas, kad iš partijos pa
šalint? žymūs partijos veikė
jai. Dabar žinoma, kad tas 
valymas vyksta visame kraš
te: pašalinami komitetų na
riai, laikraščių redaktoriai, 
Įžymūs rašytojai ir kt. Jie 
kaltinami nukrypę nuo „ge
neralinės linijos“ ir ruošę 
sukilimą, panašų Į „vengrų 
kontrrevoliucinį sukilimą 
1956 metais“.

Sostinėje ir kituose did
miesčiuose rengiamos de
monstracijos su šūkiais „Te
gyvuoja Mao“„ „šalin išda
vikai !“

Gegužės 30 d. urnos su Stepono Kairio ir Kipro Bielinio pelenais 
buvo iškilmingai padėtos Chicagos Lietuvių Tautinėse kapinėse. 
Jos nuo vartų į tribūną ir po kalbų iš ten Į joms skirtą vietą buvo 
iškilmingai palydėtos. Pirmoje eilėje ėjo vėliavnešiai (Lietuvos— 
Vytautas Saulius, JAV—dr. E. Žilinskas) ir komiteto pirm. Juozas 
Skorubskas, už jų skautai, adv. S. Briedis nešė Stepono Kairio 
urną, toliau sekė garbės karstanešiai, J. Sonda su Kipro Bielinio 
urna (abi urnos buvo knygos pavidalo), karstanešiai, giminės, 
kiti iškilmių dalyviai, šioje nuotraukoje viršuje pirmoji greta, 
apačioje kairėj — J. Sonda neša K. Bielinio urną.

Vietname politinė padėtis 
ramesni, bet netikra

Ky padėtis lyg sustiprėjo, bet rytoj ji gali vėl pablo
gėti. Demonstruoja ir katalikai. Didinamos JAV karinės 
pajėgos.

Vadas prašė save 
bombarduoti

Kap. Carpenterio dalinį 
Vietname priešas taip apsu
po, kad nebebuvo vilties iš
sigelbėti- Galvodamas, kad 
geriau mirti, negu pasiduoti 
priešui, ir tikėdamas, kad 
bombarduojant jo dalinį dar 
daugiau nukentės į jį įsibro
vęs priešas, kapitonas pa
prašė bombarduoti jo uži
mamas pozicijas.

Jo prašymas buvo išpildy
tas. Ir tikrai. Carpenterio 
karių nedaug nukentėjo, bet 
priešas buvo priverstas puo
limą nutraukti, ir tuo būdu 
išsilaisvino ne tik Carpente
rio dalinys, bet ir gretimi 
daliniai, kurie taip pat buvo 
apsupti.

Carpenteris už narsumą 
buvo apdovanotas sidabrine 
žvaigžde ir nominuotas gar
bės medaliui gauti.

Nelaimės keliuose
ėia ir kitur

Jų, aišku, yra kasdien. Vi
sų nosuminėsi. Bet štai nors 
kelios.

Bombėjaus (Indijoj) prie
miesčio traukiniams susidū
rus. žuvo 100 žmonių ir ne
mažiau kaip 120 sužeista.

Prie North Reading. Mass-. 
susidūrė du automobiliai. 
Viename jų važiavo Pelley 
su žmona ir trimis vaikais. 
Abu tėvai ir abu sūnūs žuvo. 
Gyva išliko tik 7 m. duktė, 
bet ir ta pavojingai sužeista.

Hong Konge (Azijoj) per 
19 valandų prilijo net 14 co
lių Dėl lietaus žuvo daugiau 
kaip 50 žmonių.

Didelių nuostolių Floridoj 
ir Kuboj padarė viesulas Al
ma. Daug žalos padarė ir ki
tas viesulas Kansase.

Kalifornijoje susidūrė du 
lėktuvai:. bandomasis bom
bonešis ir naikintuvas, kurį 
vairavo pagarsėjęs bandy
mų lakūnas Walker- Walker 
ir bombonešio vairuotojas 
žuvo. bet išliko gyvas jame 
skridęs kitas lakūnas, kuris 
nusileido parašiutu, nors ir 
gerokai aplamdytas. Ta ne
laimė, be dviejų lakūnų gy
vybės. padarė ir medžiagi
nių nuostolių apie pusę bi- 

* liono dolerių.

Kairėje pašautas negras James Meredith. kuris pasiry
žo pėsčias keliauti per Mississippi valstybę, tuo norė
damas paskatinti savo tautiečius nebijoti eiti balsuoti. 
Dešinėje Aubrey J. Norvellis, kuris Meredithą iš pasalų 
pašovė.

Anglu skautai prieš 
trumpas keblias

Jų 24 asmenų vykdomasis . Anglu jūrininkai streikuo- 
komitetas pasiūlė skautams J* hetvirt* savaite, nors 
nešiot: ilgas kelnias ir išmes- unijų s-ga jų neremia, 
ti iš organizacijos žodį boys, i ^^^•^•m.m^^m****#*******#***^

«**#**##****##**##***###*********•>

Mass. demokratai 
nominavo

Mass. demokratų konven
cija į senatorius nominavo 
buvusį Mass gubernatorių 
Endicott Peabody, o į gu
bernatorius buvusį Mass. ge
neralini prokurorą Edvardą 
McCormacką, kuris yra ve
dęs lietuvaitę Ruplytę.

Į senatorius kandidatavo 
ir Bostono majoras Collins, 
bet pralaimėjo.

Sovietiją rinko 
"parlamenti?

Praeitą sekmadienį So
vietų Sąjungoje, taigi ir Lie
tuvoje, rinko „parlamen
tus**. Aišku, balsavo, kaip 
visuomet pranešama, 98.8% 
ir išrinkti visi, kuri buvo 
kandidatų sąrašuose, nes jų 
tebuvo tik tiek, kiek ir reikia 
išrinkti.

Suprantama, kad jokių 
politikes pakitimų nebus

Praeitą savaitę karingasis 
budistų vadas Quang pa
skelbė bado streiką. Vyriau
sybės priešininkų centre Hue 
mieste vienuoliai gatves už
tvėrė savo altoriais, kad tuo 
būdu sutrukdytų karinių 
sunkvežimių judėjimą.

Bet ir budistų tarpe nėra 
vienybės dėl kovos priemo
nių.

Vyriausybės galva Ky į 
budistų svarbiausią stovyk
lą Hue pasiuntė 400 polici
ninkų, kurie užėmė policijos 
stotis. Ky atsargiai nori įsi
stiprinti ir čia, kaip tai pa
darė Danange prieš mėnesį-

Praeitą sekmadienį Sai
gone katalikai surengė di
džiulę demonstraciją pa
remti Ky vyriausybės politi
kai ir amerikiečiams. Tokių 
demonstracijų buvo ir kitur.
Tuo jie nori parodyti, kad 
nėra bnkę nusileisti budis
tams, trokštantiems visą 
valdžią paimti tik į savo vie
nų rankas.

Ky buvo pasirengęs vykti 
į Azijos užsienio reikalų mi
nisterių konferenciją Pietų 
Korėjoje, bet paskutiniuoju 
metu savo kelionę atšaukė.

JAV karinės pajėgos P.
Vietname vis didinamos Iki 
metų galo numatoma jas pa
didinti net visu šimtu tūks
tančių karių. Dabar ten yra 
286,000.

Respublikonų galimas 
kandidatas į prezidentus Mi
chigano gubernatorius Rom
ney, kalbėdamas televizijo
je, pareiškė, kad JAV vy
riausybė neturi aiškios poli
tikos nei kaip tą karą Viet
name laimėti ginklu, nei 
kaip derybomis.. Jeigu jau 
kariauti, tai kariauti kaip 
įeikiant: jei bombarduoti, 
tai bombarduoti didžiulius 
degalų sandėlius Haipbongo 
uoste, o ne atskirus sunkve
žimius su degalais- Esą, rei
kią būti pasiruošusiems ap
leisti Vietnamą, jeigu to pa
norės po rinkimų sudarytoji 
Vietnamo vyriausybė.

Baigė studijuoti
gimdymo kontrolę

Popiežiaus Pauliaus VI 
sudaryta 57 specialistų ko
misija baigė nagrinėti gim
dymo kontrolės klausimą.
Komisijos išvadas svarstys 
16 kardinolų ir vyskupų bir
želio 19-26 d. Popiežiaus 
paskelbimas leisti naudotis 
dirbtinėm priemonėm gim
dymui kontroliuoti, ar ne
leisti numatomas šį rudenį., .... .... . ...

Žinoma, katalikai ir be to k'" ^*e)0 au,<»"»bdy
priemones vartoja... i S®**®"® sratvėje.

Joaquin Balanguer išrinktas Do
mininkonu respublikos preziden
tu.

Vienas jaunąją budistą vienuo
lio vadu Tich Thien Minh. su
žeistas rankinei granatai spro-
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To mes nepamiršime! i
Suėjo lygiai 25 metai, kai prasidėjo masiniai lietuvių ' 

ir kitų pabaltiečių trėmimai į vergų darbus Rusijos gilu
moje. Dabar žinome, kad vien iš Lietuvos buvo ištremta 
arba vietoj sunaikinta keli šimtai tūkstančių žmonių., jų 
tarpe senelių, moterų ir vaikų, kurie tikrai nebuvo jokie 
politiniai veikėjai.

A; ;nes galime kada šiuos žiaurumus pamiršti?
Ar mes galime pamiršti tą tautos sukilimą karui tik 

prasinėj kuriamo sudėta ir tūkstančiai gyvybių?
i i. galime pamiršti herojiškas paitizanų kovas • 

su tautos pa vergėjais karui pasibaigus?
Ar galime pamiršti dar ir šiandien visos tautos tylų 

priešinimąsi komunistų politinei ir ekonominei vergijai, 
jų pastangoms „ne tik sunaikinti vi—’ skirtingas tau
tas, bet ir visai jas sulieti", tariant Lenino žodžiais?

Ne ir dar kartą ne! Mes esame Įpareigoti ir savo vaikų 
ir vaikaičių širdyse tą atminimą įskiepyti..

Mes turime apie tai kalbėti visam pasauliui: parla
mentarams, kaimynams, draugams kitataučiams fabrike, 
ofise, universitete ir visur kitur-

Mūsų priešai nori mus užglostyti, nutildyti ir apakin
ti, kad visa tai užmirštume ir jų naujų nusikaltimų prieš 
n. ų tautą neregėtume, bet mes turime būti gyvi ir bud
rūs ligi pat Lietuvos laisvės valandos. Tebūnie ir ši tragiš- j 
kojo L želio sukaktis tam mūsų ryžtui sustiprinti!

Visi kas gyvas į Dainų šventę!
Trečioji JAV ir Kanados Lietuvių Dainų šventė jau 

čia pat Chicagos International Arnphitheatre liepos 3 (L 
apie du lūkst .čiai choristų (suaugęir vaikai) duos gerų 
poros valandų programą, kurios prisiminimais vėliau pen
kerius metus gyvensime- Šios Dainų šventės reikšmė yra 
išskirtina ypač todėl, kad ji sutampa su Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresu. Užtat ir jungtinis vaikų choras, užtai 
ir du tūkstančiai kėdžių paskirta suvažiavusiam jaunimui. 
Tokio pobūdžio tautinė demonstracija vargiai ar pasikar
tos per sekantį dešimtmetį.

Yra „lietuviškų“ JAV miestų, kaip, pavyzdžiui. Det
roitas, kurie šimtu procentų ruošiasi Danų šventėje daly
vauti. Šis „šimtaprocentinis“ pareiškimas nėra juokas, nes 
tikrai žada dalyvauti kuo ue visi gyvieji lietuviai, arba 
visi tie, kurie lanko didžiuosius, svarbiuosius parengimus 
Detroite. Nors Detroitas visur dalyvauja labai gausiai

Niekada negalima pamiršti to. ką komunistai padarė Lietuvoje, 
čia vaizdai iš Proveniškią darbo stovyklos, kurios kalinius ir net 
tarnautojus komunistai, pasitraukdami 1941 m. iš Lietuvos, 
išžudė. Viršuje stovyklos trobesiai, apačioje dalis nužudytąją 
lavonu. Panašiu žiaurumu komunistai Įvykdė Rainiuose. Panevė
žy ir kitur.

(prisiminkime New Yorko Lietuvių Dieną pasaulinėje pa
rodoje ir 1965 m. Lapkričio Tryliktąją), bet Trečioje Dai
nų šventėje sumuš visus rekordus.

Na, Detroitas yra Chicagos kaimynas- Nė pilnų trijų 
šimtų mylių vienas nuo kito nuotolio. Penkių valandų dar
bas Šauniaisiais greitkeliais. Tačiau Dainų šventėje ir Jau
nimo Kongrese reikalingas ne vien kaimynų dalyyvavi
mas. Į šitą dvasinę šventę, į tautinio atsigaivinimo atlai
dus, į pažinčių atnaujinimo, ryšių sustiprinimo, meilės ir 
tėvynės ilgesio per dainą atgaivinimu sąskrydį tun suva
žiuoti visų JAV ir Kanados lietuviškų židinių atstovai. 
Džiugu chorų sąraše skaityti Bostono, Woreesterio, Wa- 
terburio. New Yorko chorų vardus. Vai, net ir Los Angeles 
sa c atsiųs! Bet ne vien choristai Dainų šventei rei- 
kakngi. L,giai reikalinga ir publika Publika iš tolimiau
sių JAV ir Kanados vietovių.

Rašiau čia prieš keletą mėnesių ir panašiai graude
nau. Tuomet siūliau, ypač tolimesnkr ? iš New Yorko bei 
N. Anglijos, pasiimti po ca.^vę Dainų šventės
proga. Tikiuosi, kad neretas taip ir padarė ir jau balnoja 
plieninį žirgelį tūkstanties mylių žygiui. Bet yra daug ir 
tokių, kurie neapsisprendžia iki paskutinės minutės ir 
kurie Dainų šventės—Jaunimo Kongreso džiaugsmo pa
gyventi besuspės tik skubiai susimėtė, traukiniu ar lėktuvu 
trijų dienų savaitgaly Chicagą pasiekdami. Šiais vėlyvais 
žodžiais tebūna apeliuojama į visus neapsisprendusius, 
į t •. lavusius. Svarbu tik pasiekti Chicagą. o amfiteatre 
vietos rasis, kad ir stačiomis.

Propagandą už Trečiąją Dainų šventę pradėjus, 
kažkas kažkur spaudos bendradarbius pamokė, kad ne
rašytų atsišaukimų, o kalbėtų apie konrečius dalykus- 
Nevisai sutinku, kad „atsišaukimų“ nereikia. Visoje spau
doje po kelis kartus jau surašyta, kokie chorai važiuos, 
kas tų chorų dirigentai ir pirmininkai, kokias dainas ir 
kieno kantatą dainuos, kas bus solistai, kas bendrų chorų 
dirigentai, kas kalbas sakys ir kas jų nesakys. Informaci
jos skaitytojas jau turi begales, o nuvažiavęs atminimui 
gaus ir specia ų leidinį, kuriame vėl viską ras. Man regis, 
kad šį kartą kaip tik permazai buvo tų „atsišaukimų“, 
publikos kvietimo. Užtat paskutinę minutę ir apeliuoju 
į tolimesnius tautiečius, ypač į New Yorko ir N Anglijos 
brolius, ragindamas atvažiuoti į Chicagą liepos 2-3-4 die
nomis ir būtinai dalyvauti International Arnphitheatre 
Dainų šventėje liepos 3 dieną. Iš ankstesnių asmeniškų 
patyrimų čia rašantis gali garantuoti, kad šventės įspū
džiai liks gyvi atminty daugeliui daugeliui metų. Nepa
mirština ir šio dalyvavimo praktiškoii pusė: au mumis bus 
jaunimas, ir jis mus stebės, pasvers, frertine. Jaunimo Me
tuose susitikime su jaunimu, pasirodykime jaunimui, pa
sidžiaukime juo ir su juo. Alfonsas Nakas

I
] GINS UŽGROBTAS

ŽEMES

„Taiką mylėjusieji“ Rusi
jos carai užgrobė didžiulius 
žemės plotus Europoje ir 
dar didesnius Azijoje, nu
kėlė Rusijos sienas net iki 
Vladivostoko prie Japonijos 
jūros, Beringo sąsiaurio, bu
vc Įsikūrę net Alaškoje, ku
rią vėliau pardavė JAV.

Svetimas žemes grobda
mi, rusu carai nemažai jų 
užgrobė ir iš kinų. Kinai to 
nepamiršo ir šiandien vis 
dažniau ir aiškiau tai prime
na Kremliaus valdovams.

Bet ir carų įpėdiniai — 
Kremliaus valdovai, patys 
po Antrojo pasaulinio karo 
svetimų žemių prisiplėšę, 
nėra linkę nė pagalvoti apie 
carų iš bet ko užgrobtų že
mių atidavimą tiems, ku
riems jos priklauso. Negal
voja jie nė kinams jų žemių 
geruoju atiduoti

Tai aiškiai pasakė patsai 
Sovietijos „prezidentas*“ 
Podgomyj. neseniai nuvykęs 
į Chabarovską. prie Man- 
džurijos sienos. Jis pareiškė, 
kad galingoji raudonoji ar
mija budi ir yra pasiruošusi 
sutrvpti kiekvieną priešą, 
kuris kėsinsis Į Sovietų Są
jungos dabartinius rubežius-

Stalinas generaJisimuso uni for
; moję, visą sovietą budeliu km 
■ viniaasias budelis. Je įsakymi 

ir Lietuva buvo pavergta.

JAUNIMO METŲ 
ŽENKLAS

1966 metai vadinami Jau
nimo Metais- Į Pasaulio Lie
tuviu Jaunimo Kongresą 
(birželio 30—liepos 4 dieno
mis Chicagoje) iš visų laisvų 
kraštų suvažiavęs lietuviš
kasis jaunimas atnaujins jė
gas ir vilti kovai už Lietuvos 
ateiti-

Jaunimo Metų Komitetai 
platina ženklą — Lietuvos 
herbą Vyti. šis ženklas kai
nuoja tik 50 —centų, ir jo 
pajamos yra skiriamos Jau
nimo metų ir Kongreso iš
laidoms padengti.

Kiekvienas lietuvis yra 
skatinamas šį ženklą įsigyti 
ir tuo prisidėti prie Lietuvos 
laisvinimo darbų sėkmės. 
Tegul prie kikvieno lietuvio 
automobilio, prie kiekvieno 
lietuviško namo būna mato
mas Vytis, rodydamas lietu
vių vienybę ir kietą pasiry
žimą kovoti už Lietuvos lais
vę- -

SLA JUBILIEJINIS 80 M. 

SEIMAS

Jis įvyks Clevelande 1966 
m. 'liepos 11-13 dienomis 
The PIC CARTER viešbu
tyje. Prospect Avė. ir Easth 
Ninth St., tel. PR 1-7200- 
Delegatai ir svečiai kvie
čiami apsigyventi tame pa
čiame viešbutyje Automo
bilių laikymas garaže gyve
nantiems viešbutyje yra ne
mokamas.

Jubiliejinio seimo
atidarymas

bus pirmadienį, liepos 11d. 
9:00 vai- ryto The Pic-Car- 
ter viešbučio Grand Bali 
Room salėje. Atidarymo iš
kilmėse dalyvaus Clevelan
do miesto meras Ralph S. 
Locher. Tuojau po atidary
mo bus pirmoji SLA seimo 
sesija, kurioje atitinkama 
programa bus paminėta or
ganizacijos 80 metų sukak
tis. - -

Lietuvių Kultūrinio darželio 

lankymas

bus pirmadienį, liepos 11 d.
5:00 vai- vakare. Tada dele
gatai ir svečiai specialiais 
autobusais bus nuvežti į Lie
tuvių Kultūrinį darželį, kur 
bus padėti vainikai prie mū
sų tautos veteranų pamink-

Seimo delegatų ir svečių

šeimyninis pobūvis

įvyks Čiurlionio Meno An
samblio patalpose ir daržely, 
10809 Magnolia Dr Visi tu
rės progos apžiūrėti čiurlio- 
niečių namus, kurie yra įsi
gyti su SLA pagalba. Bus 
vaišės.

Jubiliejinio seimo banketas

yra rengiamas antradienį, Į 
liepos 12 d. Pic-Carter! 
Grand Bali Room salėje- 
Pradžia 7:30 va?, vakaro. 
Banketo metu bus įdomi me
ninė programa ir šokiai. 
Kaina $7.50 asmeniui.

Jubiliejinio seimo programa 

leidinys

yra jau dabar rengiama 
spaudai, šis leidinys bus 
gražiai iliustruotas ir bus į- 
teiktas visiems seimo delega
tams ir svečiams prisimini
mui. Visos organizacijos, 
SLA kuopos ir atskiri as
mens gali leidinyje atspaus
dinti savo sveikinimus Jubi
liejiniam seimui, šiuo reika
lu reikia kreiptis į Vytautą 
Braziuli, 1852 Knowles Avė. 
Cleveland, Ohio 44112, tel- 
681-9404.

Informacijų ir kitais rei
kalais prašome kreiptis į 
Seimui Rengti Komisijos 
pirmininką Joną F Daugė
lą, 1139 Dennis Crcl.. Cleve
land. Ohio 44121, telefonas 
381-8244.

širdingai kviečiame visus 
SLA kuopų delegatus ir vei
kėjus gausiai dalyvauti šia
me Jubiliejiniame Susivieni
jimo IJetuvių Amerikoje sei
me ir visuose jo parengimuo- 
JR.

Jubiliejiniam SLA Seimui 
Rengti Komiteto Valdyba: 
Vicepirmininkai — S- Gar- 
lauskienė, VL Braziulis ir 
V. Urbaitis.
Nariai — M. Miščikšenė, O. 
Jokūbaitienė, F. Baranaus
kas, J. Mockus, K Karpius 
ir L Stankevičius-

Lietuvių Jaunimo Kongresas
REIKALAUKIME PASMERKTI LIETUVOS 

NAIKINTOJUS
L T . » ' * -

Išeivijos lietuvių jaunimas su savo Peticija laisvojo 
pasaulio lietuvių vardu prašys Jungtines Tautas pasmerkti 
Sovietų Rusijos kolonializmą Europoje ir grąžinti Lietu
vai bei kitoms pavergtoms tautoms laisvę ir nepriklauso
mybę. Laisvę, kurią jos turėjo, bet kuri buvo sutrypta pa
saulio istorijoje negirdėtu būdu: iš klastingai okupuotų 
kraštų šimtai tūkstančių pavergtų žmonių jėga buvo plė
šiami iš savo namų. grūdami į apkaltus prekinius vagonus 
ir žiauriaiu nei gyvuliai išvežami i Sibirą ir kitų tolimųjų 
kraštų tremtį sunkiesiems darbams, kančioms ir mirčiai. 
Daugelis lietuvių buvo žiauriai bolševikų nužudyti Pro- 
vieniškėse, Rainių miškelyje, Panevėžyje ir kitur.

Prieš 25 metus lietuvių tūta sukilo prieš žiaurią so
vietų toroniją ir herojiškai kovojo, siekdama laisvės-

Šiandien laisvojo pasaulio lietuvių jaunimas, prisi
mindamas prieš 25 metus pradėtus vykdyti žiaurumus, 
kurie ir toliau vykdomi, ir norėdamas tinkamai paminėti 
prieš 25 metus Įvykusį lietuvių sukilimą, organizuotu būdu 
siekia, kad tokie genocido nusikaltimai pasaulyje būtų 
sustabdyti, o jų vykdytojai pasmerkti. L lietuvių tautai 
grąžinta laisvė.

Kviečiame visą lietuvių jaunimą ir lietuvių išeiviją 
tinkamai paminėti visame pasaulyje birželio tragiškuosius 
ir herojiškus įvykius. Tų minėjimų proga visus lietuvius 
prašome:

1. Visi pasirašykime Jaunimo Peticiją, kurią Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresas įteiks Jungtinėms Tautoms. 
Gaukime ir visų mūsų draugų parašus, kad mūsų laisvės 
šauksmas būtų didelis ir garsus;

2. savo aukomis paremkime Jaunimo Peticijos įvyk
dymą;

3. visi dalyvaukime Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
grese Chicagoje birželio 30-liepos 3 , kur lietuvių jauni
mas kreipsis į visą pasaulį, siekdamas Lietuvai laisvės-

Jaunimo peticijos lapus ir aukas siųsti: Vytautas 
Kamantas, 477 Cole Plaza, Willowick. Ohio 44094, USA

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 

Komitetas

JAUNIMO KONGRESAS
IR OPERA „LOKYS“

Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso metu yra sta
toma komp. Dariaus Lapins
ko opera LOKYS. Jos prem
jera Įvyks š. m. liepos mėn- 
1 dieną 7:30 vai. vakaro Ma
rijos aukštesniosios mokyk
los auditorijoje, Marųuette 
Rd. ir Califomia Avė., Chi
cago, Illinois. Bilietai gauna
mi asmeniškai arba paštu 
Marginių krautuvėje, 2511 
W. 69th St, Chicago, III- 
60629, tel. (Area 312) PR 8- 
4585. Bilietų kainos — $7, 
6, 5. Mecenatų bilietai $25. 
Jaunimo Kongreso dalyviai 
gaus papigintus bilietus re
gistracijos metu. Iš kitų 
kraštų, išskyrus Kanadą, at
vykstantis jaunimas operos 
bilietus gaus nemokamai.

LOKIO libretto paruošė 
V- Bogutaitė-Keblienė. pasi
naudodama prancūzų rašy
tojo P. Merimee to paties 
vardo novele.

Pagrindines operos roles 
atlieka:

S. Baras —grafas Meškys.
D. Mongirdaitė — Dalia,
A. Stempužienė — Me

deinė,
J- Lueck — Danyla.
L. Baranauskas — dakta

ras pasakotojas.
Kalbančiajam chorui va

dovauja B. Ptapuolenis.
Režisierius — Robert D’ 

Attilio-
Dekoracijų eskizai ir atli

kimas — dail. V. Virkau.
Choreografija — Jaunutis 

Puodžiūnas.
Baletą atlieka J. Puodžiū

nas ir G. Giedraitienė.
Techniškas pastatymo va

dovas — A. Giedraitis.
Operos pastatymo koordi

natorė — D. Bartkuvienė.

Ryšininkas su PLJK — 
Vacį. Kleiza-

Jaunas kompozitorius Da
rius Lapinskas ilgai brandi
no šio veikalo muziką ir ga
lutinai ją paruošė Pirmajam 
Pasaulio Lietuvių Kongre
sui. Opera yra parašyta mo
dernios muzikos stiliuje, į- 
jungiant ir lietuvių liaudies 
dainų motyvus.

Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso Komitetas pa
sirinko šią operą, norėdamas 
kongreso dalyviams iškelti 
bent vieną naują paties jau
nimo kūrybinį momentą. 
Tautos kultūra suklesti tik 
per jos kūrėjus ir meninin
kus. Jaunoji karta ypatingai 
vertina mūsų kultūrinius pa
sireiškimus ir jiems skiria 
daug dėmesio.

Šis pirmosios lietuviškos 
operos tremtyje pastatymas 
bus ne tik vienas iškiliausių 
kongreso programos mo
mentų, bet taip pat ir nepa
prastos svarbos įvykis mūsų 
kultūriniame gyvenime-

PLJK Komitetas

Aukos jaunimui

Jaunimo Metų ir kongre
se proga rengiamoje vasaros 
stovykloje dalyvaus apie 80 
jaunuolių iš kitų kraštų (ne
skaitant Kanados). JAV LB 
Centro valdyba telkia lėšas 
iš kitų kraštų atvykusių jau
nuolių stovyklos išlaidoms 
apmokėti (40-00 dol. asme
niui).

Stovyklos išlaidoms ap
mokėti aukojo: A.V. $100, 
Kazimieras Brencius ir Al
gis Čepėnas po $50, dr. Vyt. 
Tauras ir dr R. Sidrys po 
t*

Aukas siųsti Centro valdy
bos adresu: 7252 So. Whip. 
ple St., Chicago, III. 60629.

* i
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KAS NIEKO NEVEIKIA, 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO KAM, 

TAS DUONOS NEPRAAO.

Būtų gana liūdna, jei nebūtų 
juokinga

RAŠO J. PR.

Savo akimis mačiusio ir ausimis girdėjusio pastebėjimai 
i* ”neo-protestantų“ lietuvių susirinkimo Chicagoje

(Tęsinys)

Kai kurie norėjo kalbėti ir labai varžėsi. Kas . esą, 
lietuviams katalikams daryti? Kiti — prieš savo bažny
čios galvą esą „baisu“, o tylėti ir sutikti taip pat baisu, 
kaip dabar protestuoti? Negi protestus pačiam tėvui 
šventajam siųsi? 0 siųsi jo valdininkams, nuslėps mūsų 
protestus ir pačiam tėvui šventajam nė neparodys.

Dilys išbaidė abudu kunigus

Salėje buvo ir du kunigai: kun. Zakarauskas nuo 
„Draugo“ ir kun. Borevičius nuo jėzuitų. Žodį paėmęs tė
vas Borevičius S.J. (Societati Jesu) pasisakė, kad protes
tuoti reikia, ir protestus siųsti ne kažkokiam Vatikano 
pašto viršininkui, bet mažų mažiausia Vatikano valstybės 
sekretoriui kard. Cigognani. Be to. esą vos prieš metus 
laiko pas mus gi viešėjo didelis Vatikano šulas arki vys- = 
kūpąs Zamora. kun čia pat Chicagoje taip iškilmingai su
tikome ir vaišinome. Jis yra Vatikano valstybės sekreto
riaus dešinioji ranka, taigi ir jam protestus siųsti- Popie
žiaus jis neminėjo

Po to gavo žodi šalia kun. Borevičiaus sėdėjęs Dilys. 
Tai yra charakteris. Vienintelis toks šešių milionų chica- 
giečių tarpe. Kaip sakyta, jį kone kasdien gali matyti mies
to centre gatvių sankryžoje bestovintį, savotišku „arnotu“ 
apsivilkusį, ant kurio iš priešakio ir užpakalio išrašyti 
įvairūs šūkiai prieš komunizmą ir semitizmą. o didžiulia
me krepšyje pilna įvairiausios antikomunistinės ir antise
mitinės „literatūros“. Šitaip pasipuošęs Dilys apsilanko 
ir lietuvių parengimuose. Nors šį vakarą buvo su „litera
tūra“, bet be „arnoto“-

„Ar žinote, kas Vatikaną valdo?“ pirmais žodžiais 
Dilys paklausė publikos ir, nelaukdamas kito, pats į savo 
klausimą atsakė: „Žydai! Netikite? Še skaitykite Sijono 
protokolus! Rašydami popiežiui protestus, štai ve pridė
kite šios literatūros!“ Tai tardamas, pradėjo iš savo mai
šo traukti tų „protokolų“ bundelius. „Imkite, girdi, nemo
kamai. o kam trūks, pas mane gaus“.

”0 ar žinote, kas yra didžiausias mūsų tautos nusi
kaltėlis?“ sekančiu klausimu Dilys kreipėsi į „organizaci
jų atstovų“ neįgaliotus atstovus ir nelaukdamas pats i 
savo klausimą atsakė, išvardindamas žinomąjį „dipukų“ - 
vyskupą Brizgį. Tai buvo lyg staiga į susirinkimą būtų 
įšokęs skunkis. krapindamas uodega. Abu kunigai pašokę 
dūmė pro duris laukan. Pirmininkaujantis sušuko, klau
santieji aikterėjo, daugelis ausis pirštais užsikimšo, kiti 
nosis užsiėmė. Pagaliau atsistojo viena moterėlė ir apgynė 
Dylio užgautą šventintą asmenį, reikalaudama, kad Jasai
tis priverstų Dilį atriprašyti ir savo Dievo niekinimą viešai 
apgailestauti. Jasaičiui prižadėjus reikalą sutvarkyti su
sirinkimą baigus, susirinkimas šlubuodamas toliau riedė
jo, ir Dilys pasiliko besėdįs-

Kunigam išėjus, susirinkusieji ne tik nepasekė jų 
pavyzdžiu, bet lyg dar padrąsėjo ir pradėjo ne tik vysku
pui, bet ir popiežiui pylos duoti Girdi, kur šį vakarą mū
sų aukštoji bažnyčios ponija? Jiems mūsų rūpesčiai ne
berūpi, nes jie Aušros Vartus su lenkais sukeitė į Šiluvą. 
Jie čia atsiuntė tik savo stebėtojus, kad išžvalgytų ii jiems
raportuotų, ką mes kalbame! _

— Popiežius mus nekartą nuskriudė! — skardžiu bal
su prabilo vienas vilnietis (ne Šimkus). — Jo Vatikanas 
yra valstybė, dėl to. kaip valstybė, priskirdamas Aušros 
Vartus Lenkijai, jis tuo būdu Lietuvą su Vilnium inkorpo
ravo į Lenkijos valstybę! ....

— Mes Aušros Vartus patys išdavėme! — saukė ki-
Įas __Kur dingo Bendruomenės Apygardos rezoliucija,
kuri buvo taip nuslėpta, kad net spaudoje nebuvo paskelb
ta? Kodėl ekscelencija (suprask: Brizgys) atsisakė pri
imti Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos delegaciją. Mu
sų lietuvių širdys krauju plūsta, bet maža grupele (kurios 
kalbėtojas arčiau nedrįso liesti) parduoda...

__Tegul Vatikanas mato dabar šventojoje Marijos
žemėje kankinamą tautą, kurią jis užstatinėja nebe pirmą 
kartą! — kalbėjo kitas tautietis.

Sunku būti kataliku ir lietuviu...
— Geriems katalikams protestuoti prieš šventą baž- į 

nyčios galvą ir sunku ir, galbūt, griekas, bet žala yra uz i 
grieką didesnė, dėl to turime ką nors daryti!

— Ko tyli Sibiro Madona? — sušuko dar vienas, pa
aiškindamas. kaip aplink visą pasaulį apkeliaudama 
Chicagą pasiekė vieno Sibiro kankinio lietuvio dailininko 
iš paprastų lentgalių sukalta ir iš skudurėlių suklijuota

Prezidentas Johnsonas su prezidentiene kaiaasi su ku
nigu Ray Acres dukters I.indos Bird Texaso universite
to pabaigtuvių iškilmėse.

WORCESTERIO NAUJIENOSLAWRENCE, MASS

Kun. Julius Gaspariūnas

Malonu buvo sandariečių Mirė susižeidęs kelyje
gegužinėje

Birželio 5 d- susitaręs su
Gegužės 22 d., vykdamas 

iš demokratų gegužinės. 74
Ignu Pogaga, Jonu Stanke- Juhus Antana
vičium, sūnaus automobiliu V1čius įvažiavo į kitą auto- 
vykome į Sandaros 7 kuopos
gegužinę Bernice Claire so
dyboje, North Easton, Mass. 
Nors vieta nuošali, nuo Wor- 
cesterio daugiau nei 60 my
lių. tačiau klaidžioti neteko: 
greit suradome.

Prie vartų mus pasitiko 
Sandaros pirm Bronius Ba 
jerčius ir Vadelis, čia pasi- 
sveikr.ę su visa eile jau anks- 

! čiau atvykusių, tarpe jų Juo- 
Tautjnės parapijos 50 metų zu Lekiu, inž. Aleksandru 

sukaktis ! Čapliku. Antanu Andriulio-
T. , . x ... m ,. _‘niu, Jonu Čiuniu. Jonu Tui-
Lietuvių Katalikų Tautine n}, Bronium Kontrimu ,

bažnyčia savo oO metų su- Jad Tumavjčiene ir jos, 
minės sekmadienj, rfukra Mickūniene (jos rin.i 

ko parašus jaunimo petici-

mobili ir buvo sunkiai su
žeistas. Kitą dieną jis mirė.

Buvo Zimkų bankete

Domininkas ir Elzbieta 
Mažeikos ir Ona Tiškienė 
gegužės 29 d. dalyvavo san
dariečių Zimkų vedybinio 

*“ gyvenimo 50 metų sukaktu
vėse Nevv Havene, Conn.

J. Krasinskas

Tai viena iš daugiau nei tūkstančio mėnulio nuotraukų, 
kurias Surveyor atsiuntė iš mėnulio. Mums jos nieko 
nesako, bet mokslininkams labai svarbios.

kaktį
birželio 19 d- Ji yra 156 Gar 
den gatvėje.

Pamaldos bus 3 vai. po 
pietų, kurias laikys dabarti
nis parapijos klebonas kun. 
Julius Gaspariūnas, daly
vaujam kunigams iš kaimy
ninių bažnyčių.

Po pamaldų bus vaišės 
bažnyčios salėje.

LABAI ĮDOMŪS 
ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet į- 
jai Jungtinėms Tautoms), ė- domu skaityti, todėl siūlome 
jome toliau dairytis. įsigyti šias mūsų žinomų

Vieta gera. gražus pušy- žmonių gyva? parašytas at- 
nas, didelė salė šokiams. siminimų knygas:

Bevaikščiodamas dar su- DU MEDINIAI IR TRYS
tikau iš Brocktono Justiną GELEŽINIAI KRYŽIAI, 
Mickevičių su žmona, gimi- Antano Šukio atsiminimai iš 
naitę Anelę Baranauskaitę- Lietuvos Nepriklausomybės

.... . . A . Aliukonienę, Jadvygą Kės-Visi prašomi tą dieną skir-, ,er- irkt. 
t. musų jubiliejui. Kviečia- radome yiadą
me visus lietuvius, jaunus ir - Tanp Raierčius Kazimie- KĄ, Mykolo Vaitkaus atsi- 
senus, pažįstamus ir nepa-! " (1909-1918) IV to-
zistamus iš vietos ir apylin- Juozą Valinską, kurie pa- mas. 272 psl., kaina kietais
kių atsilankyti į šį parengi
mą.

Kleb- kun. J. Gaspariūnas
ir

Parapijos Komitetas

CHICAGO, ILL.

Mirė S. Linkanderienė
Birželio 5 d. mirė dantų 

gydytoja Stefanija Linkan- 
derienė-Galkutė. Velionė 
buvo gimusi Šiauliuose, ga

Aušros Vartų Madonos replika su daugybe kardų, verian
čių jos širdį, o ką Chicagos lietuviai su tuo kūriniu padarė? 
Pora laikraščių įsidėjo meno skyriuose, ir viskas nutilo..., 
kuomet šis paveikslas turėtų pasidaryti mūsų tautos vė
liava- . —

Tik Jurgis Breivė paėmęs žodi kiek atšaldė atmos
ferą, pastebėdamas, jeigu, esą. Vatikanas yra valstybė, 
tai su tokia turime atitinkamus oi ganus, kaip Vlikas. Al
tas. diplomatus ir panašius.—tegul jie imasi priemonių. 
Ko belaukti iš mūsų dvasiškių? Skaitykite vyskupo Bliz
gio „Draugo“ 77 numery pareiškimą, kaip jis suniekina 
Aušros Vartus, kaip dėmesio nevertus, jokios tradicijos 
neturinčius, tad lengvai nurašytinus. Šiluva, ot, kas kita. 
šiluviškė nugalėjo kalvynus, ir jos mums lietuviams pui
kiai užtenka. Kam dviejų Dievo motinų? Štai dėl ko Bliz
gio nei kitų iš jo svitos šį vakarą nė vieno nėra!

Ilgai ilgai nusitęsęs susirinkimas baigėsi kone kramo- 
la, būtent, nutarta, nepaisant savo dvasiškosios vadovy
bės veidmainiavimo, patiems tikintiesiem veikti, taigi, 
rinkti parašus, rašyti laiškus ir kaip kas išmano protestuot.

Atsirado ir katalikų oficiozo „Draugo“ numeris, su 
dviskiltine antrašte: „Lietuvos Pasiuntinybės prie šv- Sos
to pranešimas spaudai“, kur pranešama, esą, Lietuvos pa
siuntinybė dar prieš ženklų išleidimą raštu kreipusi atitin
kamų Vatikano įstaigų dėmesį į faktą, kad Aušros Vaitai 
yra Lietuvos sostinėje Vilniuje ir yra visų -lietuvių katali
kų karštai garbinama tautinė šventovė. Girdvainio prane
šime pareikšta pažodžiui:

” Liet. Pasiuntinybei prie Šv. Sosto buvo autoritetin
gai užtikrinta, kad Aušros Vartų pavaizdavimas neturi po
litinės reikšmės, o tėra noras iškelti karalienės Jadvygos 
ir Didž. kunigaikščio Jogailos vedybų didelę reikšmę Lie
tuvai, Lenkijai ir visai bažnyčiai“.
Roma, geg. 19, 1966.

Taigi. „Tauta gali būti rami“, kaip yra pasakęs di
džiausias lietuvis išverstaskūris Liudas Gira kažkurios 
didžiosios krizės metu pačioje Nepriklausomybės atgavi
mo pradžioje, arba: „Sunku yra būti kataliku ir lietuvių“, 
kaip teisingai nusiskundė vienas šio susirinkimo dalyvis

kovų, 376 psl. kaina . .$3.00

PER GIEDRĄ IR AUD-

viršeliais ..................  $3.75,
minkštais viršeliais .. $2.50-

LIETUVA BUDO, Stepo- 
sutarta grįžti namo. Atsi- no Kairio, 416 psl. kaina $6. 
sveikindamas Broniui Ba jer- _... _ _

parodžiau savo brolio T-ĄU, LIETUVA, Stepo
no Kairio, 480 psl., kai-

formoje (brolis ten tarna- na ............................. $5.50
vo). Majoras Bajerčius tame DIENOJANT, Kipro Bie-
pulke buvo aukštose parei- liitio, 464 psl., kaina .......$6
eįose. Jis atpažino mano bro- pENKTIEJI METAi, Kip.

c ro Bielinio, 592 psl. kaina $6
[ Klubo trimečio paminėjimas (Kas su „Tau, Lietuva“

kvietė prie vaišių.
Nė nepajutome, kad jau

5:30 vai. vakaro, kada buvo

ciui
Jono nuotrauką

vusi dantų gydytojos diplo-i Lietuvių Piliečių Klubas kartu užsisako kitas čia mi
mą Petrapilv. po pirmojo! birželio 5 d-minėjo naujųjų nimas Kairio ar Bielinio 
pasaulinio karo grizo į Šiau
lius ir cia kelerius metus ver
tėsi savo profesijos darbu. .
vėliau išsikėlė i Tauragę, iš. JAV vėliavą, kun yra kabo- 
kur karo viesulas ją su šei- jusi virš Baltųjų Rūmų Wa-

rūmų 3 metų sukaktį. Kong- 
resmanas Harold D. Dona- 
hue ta proga padovanojo

knygas, tas kiekvieną sekan
čią knygą gauna už $4).

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

ATSIMINIMAI IR MIN
TYS, Kazio Griniaus, I tO-

shingtone. Kalbas pasakė 
kong H. D. Donahue, Mass. 
šen. Vytautas Pigaga. mies
to majoras George Wells.
kleb. Jonas Jutkevičius ir mas, 300 psl.. kaina .......$2.
klubo pirm. Kazimieras ATSIMINIMAI IR MIN- 
Tagmėnas. TYS, dr. Kazio Griniaus,

Tik treji metai, kai klu- jį tomas. 336 psl., kaina $5. 
bas isikūrė naujuose rūmuo-
se, 6 skolų bėra tik $23,000. ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ, 
Prieš trejus metus jų buvo K- Žuko, 4(6 ps.., kai-
d augiau kaip $100.000. na ..................................

Klubas turi atsargoj pa- GYVENIMO VINGIAIS, 
šaipi: ir pomirtinį fondą — dr. P. Kalvaitytės-Karvelie- 

į $35.000 ir gražų be skolų va- nės, 360 psl., kaina .. $3.50. 
Tokio pavadinimo raštą samamį, kurio vertė $60,- yjENj§Q ŽMOGAUS 

anglų kalba paruošė Bend- 000. rvvrNiMAC įvij
as estų. latvių ir lietuvių ko- Lietuvių Enciklopedijoje Rūko, 206
mitetas ir jį plačiai pasklei- parašyta, kad klubas tun
dė amerikiečių tarpe. Jame 100 narių- Tai klaida- Na- 
suglaustai nupasakojama rių yra apie 1,100.
Pabaltijo valstybių tragedi
ja — nacių ir sovietų okupa- Daug vedybų

_ I Gegužės 28 d. vedybų

ma nubloškė į Vokietiją 
vėliau į JAV.

Velionė paliko liūdinčius 
du sūnus su šeimomis ir Lie
tuvoje seserį dr. Bronę By- 
lienę ir brolį Galkų su šeima. 
Jiems reiškiame gilią užuo
jautą.

LEISKITE PRIMINTI KO
MUNISTŲ TIRONIJOS 

AUKAS PABALTY

psl., kaina ......—. • • ....$2.
KĄ LAUMĖS LĖMĖ 

(apie Salomėją Neri), Pet
ronėlės Orintaitės, 234 psl., 
kaina .................................$3.

Mums tą rastą atsiuntė varpa; suskambėjo mano to- SIAURUOJU TAKELIU,
komiteto narys Albinas Tre- ]Įmain giminaičiui Robertui 
čiokas. Be jo, tame komitete Krasinskui su Alina 
yra dar šie lietuviai: Pranas ( gurprenaut’aite. Jaunasis y-
Puronas. Valteris Dilis ir , •—i ------ •

i Valentinas Melinis,
jam ir pirmininkauja.

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

ATSIMINIMAI APIE
versitetus, o jaunoji Worces- įPO?^ .^Į^DŽIŲ, 

teno valstybinę kolegiją. , .
Tą pačia dieną susituokė,

Albertas Zuidemas su Kru- PALIK AŠARAS MASK- 
konvte, Dovydas J. Phola- VOJE, Barboroj Armonie- 
nas su Karolina Kuduraus- nės, 253 psl., kaina .... $3. 
kaitė, Richardas Luikey- Tas knygas galite gauti 
Lučkauskas su Karolina Gu- Keleivio administracijoje 
daite ir Ronaldas Haule’is (636 Broadway, So. Boston, 
su Diana Dailidaite Mass. 02127).

, !’ ra baigęs Clark ir Idaho uni-kuns

Išrašykite 
KELEIVĮ 

savo draugam
/
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Iš pavergtos Lietuvos
Liepia mokytis iš lietuvių kų, tad kiekvienas taip įsi-Į
v • •• i j o • . o pareigoja kasmet įsigvti nuo j Visi žiro. kad Sovietų S- t ‘ u •. * o.viejų iki 10 knygų arba irgos žemes ūkis yra nusmu- . p, .

kęs. Toks jis yra ir paverg
toje Lietuvoje, bet čia vis 
dėlto jis daugiau yra pažen
gęs, negu kitose sovietijos 
dalyse, nors prieškarinio ly
gio ir čia nepasiekė.

Neseniai partijos centro 
komitetas svarstė žemės ū- 
kio klausimus. Žemės ūkio 
ministras Aleksejevskis savo 
pranešime priminė, kad Pa
baltijyje nusausinti dideli

daugiau. Pirkdami knygas, 
gauna knygynuose pažymė
jimus, už kiek pirko- Juos a- 
tiduoda savo įmonės "spau
dos platinimo komisijai“, 
tai yra, kadrų skyriaus virši
ninkui. Daugiausia perka 
grožinės literatūros leidi
nius. šiek tiek technikinės ar 
mokslinės literatūros. Sun
kiausiai sekasi politinei lite
ratūrai. Taip susidaro di-

~ x .. • džiuliai parduotų knygųžemes plotai ir gaunami, pa- skaJ V
lyginti su kitais, dideli der-liai. Vadinasi, prikišamai P£; "2 klek kn>gU
patarė pasimokyti iš lietu 
vių, latvių ir estų. kaip že 
mės ūkyje reikia dirbti.

Žinoma, komunistų minis-į 
tras negalėjo pasakyti: Duo
kite tų kraštų žemdirbiams sisvečiuoti dantų gyd. Anta 
laisvas rankas, ir jie jums nas Petriką, "pažangiųjų lie- 
kur kas daugiau žemės ūkio tuvių veikėjas, puolicistas, 
gėrybių prigamins. literatūros kritikas“, kaip jį

apibūdina Vilnies korespon
dentas A. Vaivutskas.

{ Lietuvą išyyko ar netru-
. . ,a_ , ... kus išvvks ir B. F- Kubilius,res kuituros reikalų minist- Bostone ,enda.

ras \ ilrnuje, sovietines mas vadi is kuni o da. 
spaudos dienos proga tarp bas chi je _ kažin ko. 
ko kita pareiškė, kad šian- Km fesoriumk. 
dien. kartu su bibhotekmin- yilnį jfe važiuoj
kais, knygų propaguoja 28. j u „ į leiksmingų i
400 visuomenininkų . dokumentų prieš nacinius

Is ki ų šaltinių yra smui-.
k,ai patirta, kas tie tūkstan- žinodami kai komunistų
mai visuomenininkų. laūoratorijos dar nuo Stali:

Laikraščių ir žurnalų pla- R dirba
tinimas yra virt} pirma lais- . valstybių
kanes’ų tarnybine pareiga. J J r
šalia jų, kiekvienoje įmonė
je, ištaigoje ir organizacijo- 
ie vra tam tikros komisijos, ir'‘~ki'u''
kurioms vadovauja tų imo-, * . kiek
mų ar,staigų kadrų skyrių R J naudinga.
vedeiai ar instruktoriai — &_ --
pareigūnai, nuo kurių pri
klauso visų darbininkų ir 
tarnautojų į darbą priėmi
mas ar pašalinimas-

Tos komisijos kas tiys 
mėnesiai gauna iš vietinio 
partijos rajoninio komiteto 
normas, kiek ateinantį metų ginimų. įrašytų Rusijos kom- 
ketvirtį įmonėj ar įstaigoje somolo (komjaunimo) su- 
<arha kolchoze) reikia iš- važiavimo rezoliucijoje. Ta 
platinti laikraščių b^i žurna-. rezoliucija taikoma ir Lietu- 
lų. Komisija tuos skaičius voje veikiančiai komjauni- 
paskirsto tarp jos žinioje e- mo organizacijai, nes ji yra i 
sančio personalo, tiksliai nu- Rusijos komsomolo padali-' 
matydama, katras kuriuos nys.
laikraščius ir žurnalus ”sa- Rezoliucijoje tvirtinama, 
vanoriškai užsiprenume- kad "imperializmas“, esą, 
ruoš“. Retai kas su tuo komi- "masiškai ideologiškai puo- 
^os "numatymu“ nesutin- la tarybinį jaunimą“. Sako. 
La... ■ kad "pagrindinis šio puoli-

Knygos yra parduodamos mo tikslas — pasėti jo tarpe 
maždaug tokiu pačiu būdu. j individualizmą ir visuomeni- 
1-aip-. 1935 metais dėl hitle-į nį pasyvumą, pakeisti kiasi-į 
rirės vokiečių valdžios su- nį solidarumą ir atsidavimą 
darytų kliūčių buvo parduo- bendram proletariato reika- 
tos Lietuvos ūkiuose užau- lui miesčioniškosios gerovės.

Kain knygos platinamos

Juozas Banaitis, sovieti-

gintos žąsys. Būtent, kiek-

(Elta)

Atvažiavo dr. A. Petriką

Iš Nevv Yorko atvyko pa-

nigus, mes neabejojame, 
kad NKVD specialistai pa
dalys ir Kubiliui visokių

Ragina gintis nuo buržujų 
įtakos

Gintis nuo "buržuazinės 
ideologijos“ Įtakų— yra vie- į 
nas iš labiausiai pabrėžtų ra

vaikymusi, idėjinį Įsitikini-
vienų metų pavasari ir rude-Į mą — skepticizmu ir kriti
ni įstaigose bei įmonėse pa- kavimu“. 
skelbiama, kad visiems dar- Vyriausio komsomolo va-
bininkams ir tarnautojams 
patariama iki tam tikros 
dienos (paprastai iki gegu

do S. Pavlovo kalboj yra pa
minėtos ir priemonės, kurio
mis tos "nedorybės“ komu-

žės 1 d. ir lapkričio 7 d.) į- nistiškai auklėjamąjį jauni-
sigvti knygynuose knygų už mą pasiekiančios: "spauda,
tris. keturis ar penkis nuo- radijas, televizija, kinas, tu-
šimčius mėnesinio atlygini
mo. Kartais tuo tikslu sušau
kiamas visų darbininkų bei 
tarnautojų "gamybinis“ su
sirinkimas (pietų pertraukos 
metu ar tuoj po darbo) ir pa
tariama susirinkusiems "pa- 

kokį atlygi-

Italijoje iškilmingai minėta jos respublikos 20 metų 
sukaktis. Apačioje matome Romos gatvėmis važiuojan
čius tankus, o padangėje skrendančius lėktuvus.

Anapus uždangos
Vilniaus dienų prisiminimai 

S. GRIEŽĖ

(Tęsinys)

PARDUOTUVIŲ NACIONALIZACIJA

Gera
dovana
Kai rergiatės duoti kokią

J duotuvės atstovo ir pasiun- — Uj, jis toks didelis ir 
čiami Vyriausion nacionali- toks piktas!. 
žavimo būstinėn, kuri buvo Alma stebi, bet neprata- 
isteigta Gedimino gatvėje ria nė žodžio. O kai jau 
(Pimenovo namuose) 28 ar buvo baigtas visas darbas, 
arti to numerio, antrame vakare atėjusi prakalbėjo: 
aukšte. Ji tilpo viename per- — ...matau, kad dirbti ga- 
einamame Kambaryje, ku- li ir moki.-- bet esi smetoni-
riame buvo du ar trys telefo- ninkas... O mums naudin- dovaną angliškai kalban- 
nai (kas anuo metu Vilnių- giau, kad ir nemokantieji, tiems, nepamirškite, kad ge- 
je buvo didelė retenybė), vi- bet patikimi... riausia dovana yra knyga,
autinio dydžio stalas už jo' Staį čia ke!ios 14etuvių
minkšta sofa, du mirksti fo- ,,-teitai ir kelios medinės kė- Vir2ta* Paras>tos ir , anglų
dės. Du telefono aparatai Nacionalizavus įmones, kalbą išverstos knygos, ku- 
buvo ant stalo, trečias pne buvo įsteigti vadinamieji1rios Ubai tinka dovanoms: 
išeinamųjų durų ant mažo prekybos "mazgai“, arba ra-
aovalaus staliuko kertėje, jonines parduotuvės, kurio- 
Ar šis trečias veikė, šiandie se« ynač maisto, galėdavo 
negalėčiau pasakyti. pirkti tik šito rajono žmo-

užpakalyje šio kambario i ^ui - + , ,-Jz •buvo 'įsikūręs“ anas iau keblumiI VPac Prie toklos vės)
* - t ? tvarkos nepratusiems Be to, i

mums pažįstamas juodas. duotuvf vedėjaį itai i "Lithuanian Quąrtet“ (A. 
maz’ukas buvęs knygvedys, ' lėio nA aDVtįkrįai susi- Baronas, M. Katiliškis, A. 
Kuris anuo metu Pylimo gat-
veje darė kratą pas pirklį ir Darduotuvei reikia Grei- 
pagrobė jo portfelį su 22,700 Jo Pamu°tuv ei elkia-

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

"The Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė- 

128 psl., kaina $3.95.

Landsbergis ir 1 Šeinius), 
209 psl., kaina $4.95.

House Upon the Sand“su^.,.vv tai vartotojų aptarnavimas. House Upon the Ss 
otų. Kų Jis ten velke, jis ė j šlubuoti, ėmė trūkti kai (Jurgio Gliaudos), 168 psl.. 
Menas težinojo. Sėd. pne k.Jrj kl Prasidėjo dar- kaina $3.95.

isiknauoęs ir rašo, tr bjni^ h. Utarnaut0JJų pri. .The Ordea, of Amd Pa.
maitinimo klausimas. Imta sha“ (L Šeiniaus), 61 psl-, 

, ... organizuoti prie dirbtuvių ir kaina $2.00.
rttaair°iSavoSu““! staigų valgyklos arba bend-| -The Maker of God.-, 
išeidamas užrakindavo du- ras urmi.ni® veikiamų pi o- Ten Lithuanian Stories, pa-

dūktų užpirkimo organiza- J rase Stepas Zoborskas, 131

stalo
rašo... Jokio balso, jokio 
;arso iš ten nesigirdėjo. At-

lis. Jokių interesantų pas jį
per tas dienas nebuvo. Aiš-1 visQ t0 dar atsi.
ku, kas vyko priekiniame! rado vjenas slenkstis, kurj

vimas.

kambaryje, kuriame buvo 
"vyriausias nacionalizavimo 
štabas“, jis labai gerai gir
dėjo Cia per ištisas tris pa

psi., kaina $3.00.
Vytautas the Great Grand 

- Duke of Lithuania by dr. Jo-

įas vile, uze, kaip bičių avi- duotuvės dienos ajamos 
lyje. Ir tol visas tas ūžesys ',lrėjo bflti jn(.štos bankan. 
Kilo re del tiesioginio darbo. BuvJ0 ,eista ‘ i!ikti kasoje

dažnai buvo sunku peržerg- ^pj, B Končiuj 211 psl., 
ti: tai parduotuvėm grynų kajna minkštais viršeliai* 
pinigų pasilaikymo klausi
mas. Pagal naują tvarką

$3, kietais $4.
Visos šios knygos yra gra

žiai įrištos.

bet dėl nuolatinių "patarė
jų“. kurie grūdosi pavieniai 
ir dažniausia būriais, vienas 
kitą perrėkdami. Tai buvo 
12-17 metų paaugliai žyde
liai, nuolatos nešioję viso-i 
kias "informacijas“, skun
dus ir begales "patarimų“.

Techniškai parduotuvių damos sąskaitybos knygos 
nacionalizaciją vykdė mo- ir toliau einama prie surašy- 
kesčių inspekcijų tarnauto- rno prekių ir pagaliau inven- 
jai. dalyvaujant dažniausia toriaus. Tam buvo specia- 
milicijos atstovui, vienam ar iūs blankai, kurie buvo nau- 
dviem kviestiniam liudinin- dojami ypač įžanginiams 
kam, žiūrint įmonės dydžio, formalumams, kaip parduo- 
ir parduotuvės atstovui- tuvės pavadinimas, adresas,

Bu\ o stengtasi viso Vii- savininko pavardė ir vardas 
niaus miesto numatytas na- ir tt. O įų neužtekus visoms 
cionaiizuoti parduotuves pa- prekėm surašyt, būdavo nau
jinti "apyskaiton“ vienu me- uojamas ir paprastas raso
tu. Žinoma, techniškai dėl masis popieris, čia pat grei- 
sugebančių toki darbą atlikti tomis sugrafuotas, kuris bū-i tojams“. Bet jau po 2-3 va 
žmonių stokos griežtai to į- davo prijungiamas prie' Ianaų oarbo paaisKėjo. kad 
vykdyti nebuvo galima. bendro akto. Aktai buvo su-

Pats surašymo darbas pa- lasomi dviejuose ar trijuo- 
prastai prasidėdavo nuo se egzemplioriuose (dabar 
parduotuvės kasos: pirmiau- gerai neatsimenu) ir pasira- 
sia suskaičiuojami kasoje šomi surašinėtojo, milicijos 
rasti pinigai, surašomos ve- atstovo, kviestinių ir par-

Ką dovanoti?
net didžiausioms parduotu-: 
vėms nedaugiau kaip 250 
litų, mažesnėm 100, o ma-' 
žiausiom tik 50 litų- Negana 
to: kiekvieną dešimtį dienų Jeigu yra reikalas ameri-
turėjo būti sumokami pre- Kiečiui padovanoti knygą, 
kybos mokesčiai. Jei kuri iai Keleivio administracijo- 
parduotuvė laiku neimokėjo, je galite gauti šias tinkamas 

Knygas:Pirmąjį pusdienį dar mokesčių inspektorius turė- 
lankėsi šioje patalpoje vie- jo teisę užkardyti (užblo- 
nas Kitas moKescių inspeK-1 Ruot’i) jų pinigus banke, 
tonų. kad galėtų vienu ar ki- spektoriui užteko pakelti te-; Raini 
tu aisiktousiinu duoti pato- lefono ragelį ir pranešti ban- • Vytauto, the Great Grand
.. ....................... .................... .. ku!; ,kad. ,toklai.131 .!™?neIi Duke of Lithuania, dr. J. B.

neišduoti jos pinigų, ir ji ne- Končių., iliurtruoto. 211 
gaus, kol inspektorius neat-, L kaina kietai, 
sauKs savo nutarimo. 1

Atsimenu tokį atsitikimą 
Auto transporto kontora ne

“Lithuania 
parašė

į kaina $4.75.

land of he- 
L. Valiukai,

rimų saviems nacionanzuo-

visien.s čia būti nėra reika
lo, ir vienas po kito pamažu 
isaūlino pi o duris- rasiliko

į $.4.00. minkštais $3.00. 
POPULAR LITHUANI.

vienas Jonas Ch-, apie Kurį sumokėjo tų dešimties dienu1 RECIPES. parašė Juzė 
__ ____ ,___ _ __ _ _____ ___ i__ zA a»_i__ g_______ ,.*■ | Daužvardienė. kaina S2.jau porą Kartų esu minėjęs, 
ir be joKio oficialaus pasxy 
limo pasidarė vyriausiu na-

mokesčio. Mokesčių inspek-, 
torius sulaikė jos įneštų iš' 
vakaro bankan pinigų išmo-

GERA KNYGA DOVANAI
Jeigu norite kalbančiam

rizmas, literatūra, muzika, 
šokiai“.

Nors visi šie dalykai dar 
labai sunkiai ir menkai te
pasiekia Kremliaus imperiją 
iš Vakarų, tačiau ir tie ribo
ti sąlyčiai su Vakarais pri-. 

i vertė komsomolo vadustiems nutarti“ 
nimo nuošimtį visi paskirs J griebtis pavojaus trimitų ir 
knygoms pirkti. Taip kiek-i šaukti auklėtinius į gynybi- 
vienas įsipareigoja pirkti nes pozicijas. Rezoliucijoje 
i------- —x.-—rūbų,! pareiškia, kad "visa prakti-kn.ygų mažiausia uz 
o didesnius atlyginimus gau
nantieji — net už 5 ar 6 rub
lius.

Knygų kainos, palyginti, 
nedidelės — po 50-80 kapei-

nė komjaunimo ęrganizaci- 
jų veikla jaunimo komunis
tinio auklėjimo srityje turi 
būti kupina nesitaikstymo 
su jokiais buržuazinės ideo-

logijos pasireiškimais“. Rei- das prie imtuvo buvo. o jei 
kaiavimas "turi būti“, reiš- buvo, tai niekas nežino, kur 
kia. kad nėra Taikstytis ar jis dingo- Taip pirkėja, su- 
resitaikstyti, bet bent "para- mokėjusi gerą pinigą, televi- 
gauti“ tų pasireiškimų išti- zija gėrėjosi tik keletą va- 
sos jaunimo masės ne tik ne- karų. o dabar turi pataisytą 
sisaugo, o puola "kaip mu- imtuvą, bet neturi kuo pri
sės į medų“. J jungti ji prie srovės..

(Elta) Rašo komjaunimo Tiesai- 
Redakcija siunčia specialų

"Pavyzdingi“ patarnavimai korespondentą. Byla atsidu. 
T. ... . .. lia pas Raseinių kooperaty-
snaiKmus privačius ama- sąjungos pirmininką. Tas 

tininkus ir įvedus socialis- jsakė Raseinių universalinei 
tinę buitinių pataraavimų (!) parduotuvei nupirkti 
sistema . bolševikinė vai- Kaune yie|o, gabai4 ir įteik.
dzto gyvenimą Lietuvoje imtuvo pirkėjai. Tai įvyko 
taip pajvainno“. kad yra 
ko ir laikraščiuose rašyti.

cionalizavimo darbo tvarky- kėjimą ir pats išėjo miestan 
toju. Jam ir tiKo, nes vyras i su reikalais. Auto kontorai anglistai padovanoti knygą, 
buvo — pustrečio žydo —j reikia degalų (gazolino), tai pasirinkite dr. A. šapo- 
aukštas tarp auKstųjų, o bai- Bėga kasininkas bankan pi

nigų. o tas neduoda be mo
kesčių inspektoriaus sutiki
mo. Bėga pas inspektorių, 
o jo nėra. Nėra pinigų, nega
li nusipirkti degalų, be de-,
galų — nejuda mašinos i pramatyti savo šir-

Atsiminkite. kad anais d£es priepuoli ir jo išvengti, 
taikais parduotuvės neturė-

gegužės gale... (Eito)
Raseinių gyventoja sausio 

mėnesio pradžioje nusipirko 
televizijos imtuvą. Po kelių
vakarų imtuvas sugedo. Ra- , . .
seimuose televizijos taisyto- * asannio traukinių tvar- 
jų nėra. Parduotuvė sugedu- karaščio paskelbimo proga 
sį imtuvą siunčia Kaunan. '^n/očiams pranešta, kad 
Po mėnesio grąžina pataisy- ^PĮ^inama kelionė geležin- 
tą, bet... be laido imtuvui į keku Vilniaus į Kauną: 
elektros tinklą įjungti. Par- buvo 1 39 kp. į vieną ga-
duotuvė teisinasi, kad iš 0 dabar bus 1 rb- 12 ka- 
Kaunc taip gavo. Kito tokio Pe^kŲ- (Atstumas — 100 km. 
vielos gabalėlio Raseiniuose anpa 60 mylių), 
negalima nei pirkti, nei įsi- . ilniaus į Trakus trau- 
taisyt’. Parduotuvės atsto- k\nys eis pusvalandį, o iš 
vas, nuvykęs Kaunan, ieško ^n*aus i Maskvą — (apie 
to nusimetusio laido taisy- ^00 Pm arba apie 500 my- 
mo dirbtuvėje, bet ten nie- aP^e 14 valandų.
kas neatsimena, ar toks lai-

Iš Vilniaus į Maskvą per 

14 valandų

sas — retas baritonas. Kai 
sušuks, — sienos dreba!., 
vyras patvarus, kaip mulas. 
Tad sėdi išsiviikęs vieną pa
rą, sėdi antrą, sėdi ir trecią. 
Ką sakau: sėdi’.. Nebaigęs 
kalbėti vienu telefonu, grie
bia kitą. to nebaigęs, grįžta 
prie pirmojo lr taip Oe at
vangos visas tris paras. ai>- 
sistatcs tuščiais kavos puo
dukais, paskendęs dūmuose. 
Jei kiek nusnūdo, tai tik sė
dom.

Ateina draugė Alma, at
sisėda ir stebi iš tolo bekal
bantį telefonais ir bešūkau
jantį jau gerokai išvargintu 
ir prikimusiu balsu. Bet pati 
nė žodelio. O čia būriai nuo
latinių "patarėjų“ nesilaiuja 
dar labiau varginti jau ir

io savo transporto priemo
nių (joms ju ret ir negalima 
buvo savų turėti) ir negalėjo 
pačio*? parsivežti prekių. Vi
są transporto darbą atlikda
vo atskiros transporto įmo
nės.

Keli vagonai bulvių ir 
daržovių geležinkelio stoty
je laukia patuštinami, o nė
ra kas jas parveža. Naktį ge
rokai pašąla, ir viskas sušąla.

Ir dėl to menko sutrikimo 
pirmiausia nukentėjo pai

(Elu)

taip išvargusį žmogų. Vienu duotuvę (sušalo produktai), 
tokiu metu Almos akivaiz- labiausia — gyventojai, 
doje meta Jonas telefono ra-, nusipirkU produktų,
gelį ar.t stalo ir. pakilęs visu
savo puseptintos pėdos ūgiu. 
sušunka griausmingu balsu:

Von lauk, paršai !•• Jau ir 
taip mano galva išūžta... Sės
kit i»- dirbkit, jei tiek daug į'fan^ 
išmanot!... į — ą,r Grybiniai mokes-

Ir visas būrys vienas tiniai įstatymai tik man 
per kitą stačia galva nusirito vienam, ar ir jums? 
laiptais žemyn. j (Bus daugiau).

Kas dabar kaltas?
Aišku, pardavėjai pir

miausia puolė mokesčių in
spektorių. o tas, rankas su
sikišęs kišenėsna, pažiūrėjo 
nuo galvos iki kulnų ir pa-

kes "Vilnius in the Life of
Lithnania“, 174 psl., daug 
nave’kslų, kaina tik $1.50.
ŠIRDIES PRIEPUOLIAI

Tokio vardo knyga jau iš
spausdinta. Joje rasite, kad 
kiekvienas suaugęs asmuo 
dabar gali susekti iš anksto 
bet kurį polinkį į koronarinę 
širdies ligą ir imtis paprastų 
žygiu jai išvengti. T »kio po
linkio susekimas gali būti 
jūsų gyvenimo didžiausiu 
sprer.dimu.

Knygos kaina 3 dol. 75 c.
Knyga Bostone gaunama 

Keleivio administracijoje.

ADMINISTRACIJOS

PRAŠYMAS

“Keleivio" administraci
ja prašo gerb. skaitytojus, 
kurie keičia adresą, prane
šant naująjį adresą neuž
miršti parašyti ir senąjį.
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Alou. Maik! Kaip tau viai niekad Egipto vergijoj :
einasi

— Man gerai, o kaip tau, 
tėve?
------Nesiektai ir man, vai
ke, tik kaltais pikta, kad 
vien.*} daiktą negaliu su
prasti. Kažin, ar tu negalė
tum ji man išfigeriuoti ?

— O kas gi neaišku?
— Neaišku, ar gali būti, 

toks plekas, kaip Raudonos 
Marios?

— Yra Raudonoji

nėra buvę ir niekad sausom1 
kojom Per Raudonąją jūrą 
nėjo. Tai yra rabino Mai- 
žiaus sukulta pasaka apie 
žydų bėgimą iš Egipto- Bet 
ta pasaka perdaug pagra
žinta ir neteisinga.

— Kodėl sakai neteisin
ga?

— Todėl, kad Maižius ne
galėjo savo lazda jūros per. 

jūra. skelti, nes tai negalimas da-

Laikas įsijungti į Blue Cross-Blue Shield
MEDICARE EXTENSION PLANS

Medicare įstatyme yra spragu ir išimčių, kaip, pavyzdžiui, ligonis pats turi sumokėti pirmuosius $40 ligoninei ir pirmuosius 
$50 gydytojui. Be to, yra ir kitų primokė.]imu bei patarnavimų nutraukimų, gydantis ligoninėje 90 dienu vieną ligą.

Blue Cross ir Blue Shield paruošė papildomuosius Medicare planus, kurie užpildo Medicare spragas ir išimtis. Nė vienas tų 
planų nėra pakartojimas tos pagalbos, kuri gaunama pagal Medi care A ar B dalis. Todėl registruojantis Blue Cross—Blue Shield 
papildomajam planui, reikalinga būti abiejų Medicare dalių nariu.

Medicare papildomųjų planų mokesčiai ir pašalpos

teve. Ji skiria Afriką nuo j b’kas, ir žydai niekad jūros 
Mažosios Azijos. Bet kodėl;dugnu nėjo. irta jūra niekad 
ji tėvui parūpo? faraono armijos neprarijo.

— Nu. matai, kai dabar ^li gryna gryna pasa-

skiria

nėra pakajaus ant svieto, ka.
velniai visur griauna parėd- — Maiki. nesakyk taip 
ką įr sėja bedievybę, tai aš drąsiai, kad tai yra pasaka. j> 
eidamas gulti kas vakaras Juk ji yra paimta iš Biblijos, 
sukalbu poterius ir vis randu o Biblija yra Dievo žodis 
pasakvta, kad Dievas išvedė
mus iš Egipto žemės, iš na- Te™: B‘bllJa >'ra .!>«
mu nevalios, ir kai faraono i ?*na? z.° 5’ be“ukst?ncla' .
valkas mus vijosi, o mes at- ?odzių. I, mes z.nom^ kas J? i:
sidūrėme prie Raudonųjų tlek KaJP tet

i galima sakyti, kad tai DievoManu ir neturėjome kur = . . , . ,, . - , . . J - žodis: Dievas niekad niekobėgt’, tai musų vadas Mai- ... T
... i • neiase. teve. Ir mes žinom,ziesius teske savo lazda i , , .. , ,,, . . - , - kad iis nekalba,vandeni ir manas perskyrė; J 
mes tada perėjom sausom — Bet palauk. Maiki. Jei- 
kojom i antrą marių pusę. o gu žydai per Raudonąją jū-

Planas I — Už S4’30 mokesčio asmeniui per mėnesi bus su
mokėta pirmieji $40 ligoninei ir primokama $10 dienai už gydy
mą ligoninėje, pirmieji $20 gydytojams ne ligoninėje ir 2O'< 
diagnostinio patarnavimo. Už .ii bus galima ilgiau pasilikti li
goninėje dar 30 dienų, tuo būdu kiekvienos ligos atveju bus 
galima naudotis ligonine 120 dienų. Už gydytojų patarnavimą 
tik ligoninėje bus sumokėta pirmieji $50 ir vėliau 20 < per 120 
dienų. Bus apmokėtas nelaimingų atsitikimų gydymas, už ope
racijas, greitąją pagalbą ir gydymą radiacija ne ligoninėje.

Planas II — Už $5-55 asmeniui p61" mėnes! bus duodama vis
kas. kas numatyta plane I. ir dar visokeriopa pagalba per 245 
dienas kiekvieną kartą susirgus, už paderintą gydymą $5 dienai, 
pradedant 21-ja ir baigiant 100-ja diena, ir S8 dienai papildomai 
265 dienas. Išėjus iš ligoninės. — gydytojo pagalba ir $8 dienai 
už slaugymą prieglaudoje iki 365 dienų.

Planas III — Tai plačiausias iš visų planų, — už $7.90 per 
mėnesį duoda visa, kas numatyta planuose I ir II, ir 80% pri
vatinių slaugių atlyginimo ligoninėse iki $300, bet ligoniui su
mokėjus pirmąjį $100. Taip pat 80% išlaidų vaistams gydantis 
ne ligoninėje, bet kai ligonis per metų ketvirtį bus vaistams 
išleidęs $25.

Blue Cross—Blue Shield Papildomieji Medicare Planai 
siūlomi visiems 65 metų ar senesniems Massachusetts gyvento
jams, neatižvelgiant, ar jie dabar yra ar nėra Blue Cross— 
Blue Shield nariai.

Dabartiniai Blue Cross—Blue Shield nariai gaus išsamią 
informaciją laiškais ar per įstaigas, kurios juos yra apdrau- 
dusios.

Asmenys, kurie nėra Blue Cross—Blue Shield nariai, visas 
smulkias žinias gaus parašę Blue Cross—Blue Shield M depar_ 
tamentui.

BLUE CROSS
133 Federal Street, Boston, Massachusetts 02106 

branch offices in brockton, lavvrence, new bedford, pittsfield, springfield and w<

kai faraono vaiskas pradėjo rą neje. tai kokiu spasabu — 
tro keliu mus vytis, tai ma- jie galėjo iš Egipto pasiekti 
rios susiliejo, ir visi faraono pažadėtąją jiems žemę, ką 
Žalnieriai prigėrė vadinosi Kanaanu, o dabar

— Ar tėvas tiki, kad taip Palestina?
^UV0‘ 1 -- šitą ’’stebuklą“, tėve,

DETROIT, MICH.

SLA 352-ros kuopos 

gegužinė

nų ir šokių varžybos, laimė
ję gaus dovanų.

DLOC perrinkta valdyba iš sukaktuvininkų draugų ir 
pažįstamų

Išrinkti šie asmenys, bet

PIGIOS, ĮDOMIOS

-Vot, natai .r yra maro . ,
galvosūkis-Rodos potenuo- nesen;aiU dara ■
se tiii etų buto šventa teisybe, T ; ,

tikėt, re,ketų, ale ,s kitos kalb„n ir išaiškino, kad Mai-

Po šaltos žiemos paskubo. jr Rūta Januškaitė. Bus ir ki- 
mis prabėgo pavasaris, pa- paįvairinimų bei laimėj,-
nrchon eilei lonlznmA v v vcc-n ‘ ‘ c .

mų. Maistą gamins patyru-

Varžyboms vykdyti yra iš- pareigom dar nepasiskirstė: 
rinkta komisija: Stefanija d r. Kazys Karvelis, Elzbieta 
Kaunelienė. Vladas Selenis Paurazienė, Antanas Norus.

Gasperas Malcius iš Obe
lių valse-. Rokiškio apskr., 
ir Morta Vyčiūtė iš Šeduvos 
i Ameriką atvyko 1910 me
tais. Čia susipažino, sukūrė

knygos

galiau susilaukėme ir vasa
ros. Saulutė pradėjo vis la
biau šildyti. Sužaliavo sužy-

ir
pusės aš negaliu išfigeriuoti. -• , - .. - . .i , , r • 4. zius su zvdais iš Egiptokada mes buvom Egipto ne. ..® r, • i,_. ,
valioie kada iš tenai bė<rom .ergL,0S ne per Raudon4Ją dėjo gėlės, sulapavo me
- v- i -• • jūra, bet pro jos galą. per džiai. Čiulba miškuose irir bėgdami perėjom manų / Q 1 J e f į viu«m h. «
dugnu, nesušlapdami sau ‘ '' • au uose pau ste iai Gamta
kojų. Taigi aš noriu, kad šitą - O kas yra Tora. Maiki? traukte traukia kaip jauni-; visiems gerai
bizni tu man išvirozytum, _ žydai tokiu vardu va- 
jeigu gali. > dina penkias Maižiaus kny-

— Reiškia, tėvas nesu- gas, tėve. Tas žodis būna ra.

sios šeimininkės Marija Bra
zauskienė. Ana Riškienė ir 
Onė Urbonienė.

Beechnut Grove parkas 
žinomas. Mid-

. ST.mą , taip ir senimą iš miesto dlebelt kelias naujas ir pra 
į laukus bei parkus-

pranti savo poterių.
— Galiu pasibažyt 

nesuprantu.
— !»• nežinai, kodėl nesu

pranti?
— Nežinau, ir dac oi.
— Gerai. tėve. aš galiu . ... ,

paaiškinti. Visa bėda yra ta, K>Pto vergijoje !>.e,ra ,buYus> 
kad tie poteriai vra parašyti

kad
somas dvejopai: Tora ir To-
rah. Tai reiškia nurodymų 
bei patvarkymų šventraštį. 

Okei, Maik, dabar vis-

Pirma Detroite vieša išvy
ka į gamtą bus SLA 352 kuo
pos gegužinė birželio 19 die
na Beechnut Parke.

platintas, važiuoti 
malonumas-

vienas

Juozas Gruzdąs. Pranas Pol
t ėraitis. Rimas Sukauskas, ^ejma j, išaugino tris dukras. 
Sigitas Y iskantas. Kandida- Įaj^as atliko savo, ir galvos 
tai. Jonas Tamošiūnas ir. pasipuošė vyšnių žiedų spal- 
Petras Medonis. Į va ^a3 j,. sutapO su jų sukak-

A. S. j tuvėmis. Nors Gasperienė 
prieš pusantrų metų turėjo 

! sunkią rankos operaciją ir 
CATHARINES, ONT. Gasperas vienų metų laiko

tarpy turėjo pergyventi net 
Auksinės vestuvės dvi vidurių operacijas, bet

Mielai laukiame visu dėt- Gasperas ir Morta Mai- sukaktuvninka, dar gana 
roitieėių atsilankant. ’ eiai, gyvenantys Maspeth, įud™s ir linksmi Todėl ir 

N.Y., gegužės 28 d. savo (lukr“- JT zent?’ ,s {dingiaa-
auksines vestuves minėjo1-™ bnkl pramisti antrąjį 

’ Honcymoon“ ir tokiems 
pat sulaukti ir deimantinių

Žentas

ne mums, bet žydams ir iš jų 
paskolinti.

— Eik jau. eik!
— Nesakyk ”eik jau eik“. 

Faktas yra toks, kad lietu-

Rengėjai maloniai kviečia Klto* susirinkimų valandos. Kanadoje, St. Catharines 
kas aišku. Ale jeigu taip. visus detroitiečius atvažiuo- SLA Detroito 352 kuopos mieste, pas dukrą Adelę ša- .
jeigu mūsų tauta niekad E- ti i gegužinę atsigaivinti ty- būdavo pirmą- jauskienę ir žentą. J tą gar- vestuvių.

ni oru. Taip pat pasimatysi-(sek,nadienį po pirmos, bingą sukaktį atvyko jau-' 
te su savo bičiuliais ir links- Ta- if dabar palieka, tiktai niausiu dukra Elena Morri- 
mai-laiką praleisite. Bus ge- laikas atkeliamas i 10:00 son su šeima iš Peterbo- 
ra muzika, kas norės, galės val ryto Susirinkimai bus rough. Ont.. ir telefonu svei

tai pasakyk, kodėl toks biz
nis yra įdėtas į mūsų pote
rius?

— Tėve. aš patarčiau pa-. “ PasoRt-i 
siteirauti apie tai pas klebo- Į Kaip ir kiekvienais me- iki 11:30 vai Pavėlavusių į 
ną. tais, ruošiamos jaunimo dai-! susirinkimą nebus laukiama

trumpinami, tęsis nuo 10:00

Skelbtis
„Keleivyjeiikino iš Nevv Yorko vyriausia 

dukra Emilija. Keletas svei-1 —
kinimų atėjo iš Nevv YorkoHHUCllIlgfi!

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

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

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

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

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

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

J. Mykolaitis iš Westwood, N. J., atsiuntė jo 
užrašytą seneliu pasakojimą iš baudžiavos laikų, čia 
spausdinamą pasakojimą jam juipasakojo 1914 metais 
Marė Vaitkevičiūtė, gyv. Brooklyne, N. Y.

Red.

BE MAUŠIAUS ŽMOGAUS SIELA NEBUS IŠGANYTA
Į

Tai buvo labai seniai, dar baudžiavos laikais. Mano • 
dėdukas už kažkokį pasižymėjimą nuo baudžiavos buvo 
atleistas, todėl nei mano tėveliui, nei dėdei nereikėjo eiti 
lažo. Už valdomus sklypus jie mokėjo tam tikrą duoklę.

Mūsų parapijoje tais laikais klebonavo, kaip žmo
nės sakydavo, aukštos kilmės kunigas. Jis buvo žmogus 
griežtas ir pilnas puikybės. Labai mėgo pinigus- Už baž
nytinius patarnavimus — krikštus, jungtuves, o ypač lai
dotuves daug brangiau imdavo, negu apy linkinėse para
pijose, ir nė vieno skatiko nenuleisdavo. Parapijiečiams 
baudžiauninkams ir aplamai visokiems kaimiečiams buvo 
gana šiurkštus. Atsilankiusius pas ji su betkokių reikalu 
veik visuomet išrasdavo už ką nors pabarti, o nekartą ir 
antausius išdaužydavo. Kuris parapijietis su juo lenkiškai 
sukrevezuodavo, su tuo būdavo švelnesnis.

Mirė a. a. mūsų dėdukas. Dėde Jurgis, vyresnysis jo 
sūnus, eina pas kleboną tartis laidotuvių reikalu. Nuėjęs 
tinkamai pasisveikino ir pasakė, ko atėjęs Klebono nuo
taika. matyti, buvo gera. nes pro dantis nusišvilpęs tarė:

— Su šventomis mišiomis nori tėveli palaidoti-.. Labai 
gerai ir gražu. Tai atsieis tiktai šeši auksinai.

— Jagamastėli. viso teturiu tiktai penkis- Būkite, 
Jagamastėli, malonus — tą vieną auksinėli nusileisti. — 
ir puola dėdė jam rankos bučiuoti. —

— Negalima. Neturi už ką — laidok be mišių. Su 
kryžium i kapines nulydėsim. Įsakysiu špitolninkui varpu 
paskambinti, o ir duobę švęstu vandeniu pašlakstvsim. 
Tąsyk tau atsieis tik du su puse auksinų. Pustrečio auksino 
tau atliks šermenų reikalams. Tam lavonui vis tiek pat.

— Žinau, Jagamastėli. — lavonui vis tiek pat, bet.. 
kaip su dusele?

— Kaip su dūšia? Gali žinoti, kad dūšia, jeigu ne 
pekloje, tai čyščiaus liepsnose net ligi sūdnos dienos 
gali spirgėti. * **

Dėdė, išgirdęs apie tėvo sielos kančias skaistykloje, 
susigraudino ir dar mėgino kleboną maldauti su mišiomis 
palaidoti už penkis auksinus-

— Sakiau, negalima, ir baigta. Negaišink man laiko. 
Negali mokėti šešių, eik namo, su pačia pasitarkit. —kle
bonas rūsčiai atsakė, pažvelgęs durų link-

Dėdė, matydamas, kad nesusitars, išėjo iš klebonijos. 
Išėjės dar kartą suskaičiavo savo turimus pinigus, bet dau
giau kaip penkių auksinų nepriskaičiavo. Nuliūdęs žings
niavo namų link. Praeidamas pro smuklę, netikėtai susiti
ko su žydu smuklininku Maušium.

— Niu, sveikas gyvas, pone Jurgi! Kur sveikas vaikš
tinėji? Niu, ko toks nuliūdęs esi? Blogo kas atsitiko?

Dėdė visą reikalą žydui išpasakojo ir buvo benusi- 
grjžtąs eiti, kai žydas, visą laiką tylėjęs, prabilo:

— Niu. ko tu verki? Še tau auksinas, nešk jam ir tegul 
tavo tėvą laidoja, kaip tu nori. Tu žmogus teisingas, sko
lingas nepaliksi. Ateis ruduo, man parduosi vilnų, liroj, 
sėmenų ar šiaip ką nors. Gal ko šermenims reikia? Imk 
iš manęs — duosiu be pinigų. Sveiki būsime — atsilyginsi
me

Dėdė, gavęs iš žydo auksiną, nėjo namo su pačia tar
tis, bet grižo klebonijon ir su klebonu reikalą baigė.

Parėjęs namo, šj nuotyki smulkiai papasakojo savo 
žmonai. Žmona išklausiusi ir atsidususi tarė:

— Tai matai, kaip yra: be Maušiaus nei žmogaus 
dūšia negali būti išganyta-

Kada dėdė tą nuotykj papasakojo, jų vaikas, apie 
ketverių metų amžiaus, ant krosnies sėdėdamas atidžiai 
klausėsi. >• ••* # *

Laidotuvės praėjo. Diena po dienos slinko viskas Į 
užmiršti. Rudeniui priartėjus, Maušius dažnai Jurgio na
mus atlankydavo, visuomet meilus ir mandagus-. Išvažiuo
damas vis ši tą išsiveždavo. Su Maušium ir atsilyginta.

* « *
Atėjo žiema. Priartėjo ir praėjo šventės: Kalėdos ir 

Naujieji Metai. Po Naujųjų Metų atvažiuoja kunigas ka
lėdodamas. Kaip paprastai, visus namiškius šv kryžium 
palaimino, šio to paklausė iš katekizmo ir štai prie pa
baigos prieina motinos vedamas anas jų penktų metų vai
kutis. Priėjęs balsiai persižegnojo. Kunigas pagyrė- Vai
kas Įgavo drąsos. Kunigas šypsodamasis ji paklausė:

— Gal dar pasakytum, be ko žmogaus dūšia negali 
būti išganyta?

__Be Maušiaus. — patylėjęs nedrąsiai atsakė vaikas.
— Be Maušiaus? Ką tu plepi! Kas tave pamokė taip

KELEIVIS, SO. BOSTON

£JKi
Kairėje dr. Sam Sheppard su antrąja žmona ir sūnum. 
Jis buvo nuteistas už pirmosios žmonos nužudymą 1954 
metais, vėliau tas nutarimas panaikintas, ir turėjo būti 
antrą kartą teisiamas, buvo paleistas iš kalėjimo, vėl 
pasodintas, dabar aukščiausio teismo sprendimu vėl 
paleistas.
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Vygandas

DŽEZKAZGANAS

Akmenai. Akmenuose skorpijonai 
Šildosi prieš saulę šorus.
O po jais — vorai nuodingi 
Siurbia tuos, kurie pradingo 
Net be karsto po žeme.
Žemėn leidžias sutema.
Sūnaus ar sulauks mama?
Po žeme ten rūdą kasa 
Už juodos duonelės kąsnį.
Žemėj štrekai purvini 
Lyg gyvatės žmogų tyko.
Ten vagonai dunda- Klykia 
Brigadierius. Jo lazda 
Tau rankas sulaužys, kojas,
Bet tu, nieko neatbojęs,
Rausi rūdą su rauda.
Driekias skurdo okeanai,
Blėsta žaros vakaruos —
Vėl kolonos nulinguos 
Į vergijos darbo barą.
Liūdna širdžiai, broli, daros,
Kai kasdien draugus matai 
Su pamėlusiais veidais.
Graso šachtų pastatai,
Staugia šunes alkani:
Broli, mirti juk eini!
Rasi, išgamos užmuš 
Ten nusilpusius draugus.
Metų eilę pyktis kaupias,
Veža rūdą. krinta, klaupias 
Į purvus žmogus sunykęs.
Badas šiepia jam dantis.
Paskui vaikščioja mirtis.
Tiktai lūpos tyli skaudžiai,
Vien širdis krūtinėj rauda 
O čekistai puotą kelia.
Vergas tyli, jis ramus:
Kasa rūdą ir namus 
Stato karalystėj smėlio- 
Pastatys — žeme užvers,
Žemė prakaitą sugers.
Ir lavonai nekalbės,
Kad už kąsnį juodos duonos 
Žmogų vedė prie duobės.
Tik nakčia gimtom pakluonėm, 
Ten, prie Nemuno vagos,
Žuvusio dvasia klajos 
Ir prašys kąsnelio duonos.
Sodžius jai duris atvers,
Ilgai lauktą žodį tars,
O dvasia, dvasia klajūnė,
Grįš ir vėl į Džezgazganą 
Ir priglus prie šalto kūno.
Sibiras, 1954.

sakyti? — pusiau juokaudamas, pusiau rimtai paklausė 
kunigas.

— Niekas manęs nemokė, tėveli. Aš atsiminiau, kai 
mūsų tėvukas numirė, tėtis norėjo jį su mišiom palaidoti, 
bet neturėjo pakankamai pinigų- Klebonas sakė, kad tė
vuko dūšia liepsnose spirgės. Tada Maušius davė auksiną, 
o tėtis jį nunešė klebonui, ir tėvuko dūšia btrvo išganyta.
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Teisės patarimai

Klausimas

Advokatė M. Sveikauskienė sutiko atsa
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir at
sakymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojas.
Klausimus prašome siųsti tiesiog šiuo 
adresu:
M. Šveikauskas, Attorney at Law,
8 Belgrade Avė., Roslindale,
Boston. Mass. 02131.

Ka? man daryti? Ar aš 
galiu priversti darbovietę 
man mokėti pensiją? Ar aš 
privalau leisti daktarams pa
daryti tą myologramą? Bū
siu Tamstai dėkingas, jei 
man patarsit ir nurodysit ke
lią. kuriuo man eiti. Nenoriu 
imti vietinio advokato, nes 
be pinigo jie ir kalbėtis ne
nori. Sako, padėk tiek ir 
tiek. tada pasikalbėsime, 
bet iš kur dabar aš galiu im
ti pinigo, kai neturiu iš ko 
gyventi?

Vargdienis
New Yorko valstija

Prašau man atsakyti i se
kanti klausimą:

Aš dirbau geležies liejyk
loje 12 metų. Prieš dvejus 
metus, keldamas sunkią ge
leži, smarkiai susižeidžiau 
nugarkauli. Du mėnesius te
ko išgulėti ligoninėje, o pas
kui tris mėnesius gydytis na
mie. Po penkių mėnesių gri- į 
žau Į darbą, ir ši kartą man, 
buvo duotas daug lengves-? 
nis darbas, prie kurio man? 
neteko lankstytis- Dirbau su 
kitu žmogum, kuriam buvo 
pasakyta man pagelbėti ten. 
kur reikia. Taip padirbau 
apie metus. Nešiojau korse-' 
tą, ir dažnai nugarkauli 
skaudėdavo, bet aš niekuo 
nesiskundžiau, nes bijojau, 
kad atleis iš darbo. ir. be to, 
maniau kad tokio lengvo; 
darbo, kaip tada turėjau, ne-' 
pasiseks gauti.

Prieš keturis mėnesius da-; 
žiau savo butą ir bedažant 
staigiai, be jokio pasilenki-; 
mo. kažkaip išnarinau nu
garkauli. Nuvykau pas tą 
daktarą, pas kuri gydžiausi 
nuo nelaimingo atsitikimo 
darbe, ir jis, nufotografavęs 
nugarą, davė vaistų, liepė, 
vėl šildyti ir pasakė, kad pa
sitaisysiu. Tačiau nuo to lai-j 
ko mano sveikata vis eina 
blogyn, ir skausmai itin di
dėja. Dirbti iš viso negaliu 
ir visą laiką kenčiu

Nuėjau Į savo darbovietę: 
ir jiems papasakojau apie 
savo nelaimę namie- Jie da
bar sako, kad jie neatsakin
gi už mano vargus, nes susi-J 
žeidžiau namie, o ne darbo
vietėje.

Daktarai pataria man da-' 
ryti myologramą. bet aš ži-: 
nau. kad tai yra pavojingas1 
dalykas ir bijau, kad mano 
amžiuje tai gali būti mirti
nai pavojingas reikalas. 
Daktarai sako. kad be myo- 
logtamos jie negali tikros 
diagnozės nustatyti.

Neturiu iš ko dabar gy
venti, nes man yra sukakę 61 
metai amžiaus, ir aš dar ne
galiu išeiti pensijon. Žmona 
turi šiokį tokį darbą, bet jos 
uždarbio pragyvenimui toli 
gražu neužtenka.

Atsakymas

Patariu Tamstai tuojau 
pasiimti advokatą- Nors' 
Tamsta sakai, kad be pini-Į 
go advokatai nenori su! 
Tamsta kalbėtis, tačiau aš 
Tamstą galiu užtikrinti, kad 
tokių advokatų, kurie nesu-į 
tinka kalbėtis su klientu, j 
kuris yra tikroj bėdoj, be pi-j 
nigo, yra labai mažai. Dau
gumai advokatų yra huma
niškesni, negu Tamstai atro-! 
do, ir jie pirmoj eilėj pasirū-' 
pins Tamstos reikalais iri 
stengsis Tamstai padėti, o'X * 1 - _ _ -1_ • 1___ ' • •• '
Ūk pasKui gaivos apie jiemSj 
priklausantį atlyginimą.

Man atrodo, kad Tamstos’ 
advokatas neturės sunkumų? 
įrodyti Industrial Accident; 
Board’ui, kad Tamstos nu
gara nebuvo sugijusi nuo 
nelaimingo atsitikimo dar
bovietėje, kai Tamsta turė
jai tą nelaimę savo namuose- 
Darbovietei teks Tamstai 
mokėti taip vadinamąjį 
*Workmen’s Compensation‘• 
mokestį. Jie turės apmokėti ; 
ir už Tamstos gydymą.

Kas dėl Tamstos ”Social’ 
Security“ pensijos, Tams-' 
ta gali jos gauti, nors Tams
tai dar nėra sukakę senat
vės pensijai gauti nustatytas 
amžius: Tamsta galėsi gauti 
vadinamąją ”Disability“ 
pensiją. Dabar reikalavimai 
"disabilitv benefits“ gauti y- 
ra sumažinti, ir Tamsta ne
turėsi sunkumų ja išsirūpin
ti

{DOMIOS KNYGOS

Romanai
Jurgis Gliaudą, DELFINO 

ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl.. kaina $2.50

Albinas Baranauskas, 
KARKLUPĖNUOSE, pre
mijuotas romanas, 224 psl., 
kaina $2.50.

Kazvs Almenas, UPĖ Į 
RYTUS, UPĖ { ŠIAURĘ,
romanas I dalis. 325 psl., II 
dalis 302 psl.. kiekvienos da
lies kaina $3-00.

Ale Rūta, KELIAS Į 
KAIRĘ, premijuotas roma
nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
kaina $3.00-

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

Jonas Aistis, POEZIJA.
Toje yra šio žymaus poeto 
visi eilėraščiai, 420 psl., kai
na $6.

Alė Rūta, PRIESAIKA,
Didžinii meilė. TT d., roma
nas, 309 psl., kaina $3.25.

Jurgis Gliaudą. ŠIKŠNO
SPARNIŲ SOSTAS, premi
juotas romanas iš politiniu 
emigrantu gyvenimo, 268 
>sl.. kaina $2.50.

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

Vacys Kavaliūnas. KAL
NŲ GIESMĖ, premijuotas 
romanas, 201 psl.. kaina 
$2.50.

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

Alovzas Birena- VIENI
ŠI MEDŽIAI, 117 psl. kai
na $ 1,50.

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

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

Aloyzas Baronas: LIEP
TAI IR BEDUGNĖS, pre
mijuotas romanas, 279 psl., 
kaina $3,00.

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

Alė Rūta, MOTINOS 
LANKOS, romanas apie 

motinos meilę, jos tikslą ir 
rūpestį išauklėti savo vai
kus pilnais žmonėmis ir ti
krais lietuviais, 397 psl., 
kaina $4.00.
mo.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽ T A { 

KALNUS, 509 pusi., kaina 
$5.00.

Vincas Ramonas: MIG
LOTAS RYTAS, 166pusl., 
kaina $2 00.
MTNDATTGO NUŽUDY
MAS. Juozo Kralikausko 

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

Keleivio administracijoj.

ĮDOMU TAI ŽINOK

Vieno Graikijos miestelio 
gyventojos kasmet sausio 8 
d- švenčia savo šventę. Tą 
diena moterys ir merginos 
gurkšnoja smuklėse, rūko 
pypkes, o vyrai namuose rū
pinasi ūkiu ir vaikais. Kiek
vienas vyriškos giminės at
stovas, tą dieną sutiktas gat
vėje, tuoj pat išrengiamas 
ir įmetamas į šaltą vandenį. 

• • •

Valkenburge (Olandijoj) 
įvyko dvyliktasis senbernių 
ir senmergių kongresas. Ja
me dalyvavo 150 atstovų iš 
Vakaių Vokietijos, Olandi
jos, Belgijos ir Prancūzijos. 
Kongi esas truko tris dienas. 
Pagrindinis darbotvarkės

Aktorė Tammy Gri mes ir akto 
rios Jeretny Slate Los Angeles
jungtuvių biure. Jie susituokė klausimas: kova su dideliais
birželio 4 d. viengungių mokesčiais.
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GERIAUSIAI PAILSĖSITE PER SAVO ATOSTOGAS 
LIETUVIŠKOJE JANSONŲ VASARVIETĖS 

CAPE COD VILOJE

Pagerbė prel. Pr. Virmauskį
Birželio 12 d. prel. Pran

ciškui Virmauskiui jo kuni
gavimo 50 m- sukakties pro
ga buvo surengta didelė 
puota, i kurią prisirinko pil
na didžiulė Blinstrubo res
torano salė. Be jvairių kitų 
asmenų, sukaktuvininką pa
sveikino telegrama ir guber
natorius John A. Volpe-

Bostono Jaunimo Metų

Komiteto žinios

Parašams rinkti Jaunimo 
Peticijai Jungtinėms Tau
toms terminas baigiasi bir
želio 15 d. Visi, kurie turite 
surinkę parašų, būkite ma
lonūs parašų lapus Įteikti 
JM Komitetui iki minėtos 
datos. • » *

Jaunimo Metų Centrinis 
Komitetas Chicagoje leidžia 
reprezentacinę kongreso 
darbų programą-leidinį- Vi
si prekybininkai, organiza
cijos ir pavieniai asmenys 
prašomi jam duoti savo ap
mokamus sveikinimus- Vie
nas ketvirtadalis puslapio 
kainuoja $25. Užsakymus 
siųsti komiteto iždininkui: 
H. Čepas. tel. 268-9268 (Bal
tic Realty).

Lietuviai majoro šventėje

Šj penktadienį ir šeštadie
nį bus miesto majoro šventė. ; • 
Jos Įvairi programa bus at
liekama naujoje War Me- 
morial auditorijoje (greta 
Prudential dangoraižio).

Šeštadieni, birželio 18 d.
4 vai. popiet pr ogramoje da
lyvauja ir Onos Ivaškienės 

i vadovaujamas lietuvių tau
tiniu šokiu sambūris.

Ramovėnų susirinkimas

Lietuvių Veteranų S-gos 
Ramovė Bostono skyriaus 
narių visuotinis susirinkimas 
bus sekmadienj, birželio 19 
d. 3 vai. popiet So- Bostono 
Lietuvių Pil. Dr-jos mažojo
je salėje.

Susirinkimas svarbus, nes 
bus renkama centro valdy
ba, todėl visi nar iai kviečia
mi dalyvauti.

Puikiai pavykusi gegužinė
Sandar os 7-tos kuopos ge

gužinė. kuri įvyko birželio 
5 d. No. Eastone, Bernice 
Craire sodyboje, puikiai pa
vyko. Nors netoliese buvo 
ir kita lietuvių gegužinė, bet 
mūsų gegužinėje publikos šių jos studijos mokinių, pa
buvo pakankamai. Svečių siekusių šiame mene aukšto

re#/-

buvo ne vien iš Bostono, bet 
ir iš kitų apylinkės miestų ir 

Jadvyga Tumavičienė jau miestelių Malonu buvo su
sitikti ir maloniai pasikalbė
ti su Worcesterio sandarie- 

Juozu Krasinsku, jo 
lemu Pįera-

* *

surinko 1043 parašus Jauni
mo Peticijai. Tai džiugus ir 
sektinas pavyzdys, kaip rei
kia dirbti Lietuvos Iai§vini= 
mo darbą.

JMK J- Tumavičienei nuo
širdžiai dėkoja.

ciais:
žmona ir sūnumi.

minėti- Tai vienas iš senes-j l ios priešaky neabejotinai 
nių JAV lietuvių sambūrių, bus visi šių metų SLA vasar- 
pasižvmėjęs ne vien tik vie- namio sezono atidarymo da
tos lietuviams naudingais lvviai. Ir jie, kaip ir kiti, pa- 

. m j j on darbais, bet per visą savo judins labai svarbų ir reikš-
. Birželio 19 d. 4:30 vai po gyvavimą rėmęs ir Lietuvą mingą Tautinės Fondacijos 

• ,s5?n2, Į būsimą SLA sukaktuvini klausimą, o taip pat ir naujo
"7 .Dy-jos salėje Tragiškojo' seimą ruošiasi iš New Yorko: vasarnamio įsigijimo reika- 
birzeho minėjimas, kuris išvykti gausi delegacija, ku- lą. V.
rengiamas kartu su latviais
i» estais. Kalbės gubernato
rius John A. Volpe.

Bostono
PARENGIMŲ KALENDORIUS

87 East Bay Rd., OsterviUe, Cape Ced, Mass. 
teL (Area 617) 128-8423

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušy, beržų ir kitu 
dekoratyviniu medžių parko. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

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

(7 minutės pėsčiom).
• (Teras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO IS D. iki RLG.
SĖJO MĖN. 15 D., ir jau dabar priimami užsakymai.

Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST..
BOSTON. MASS. 02121. TEI . 288-5999. o po BIRŽELIO 
18 D. tiesiai i vila AUDRONĖ — CAPE COD, MASS., 
MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti i šia gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuose paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

^###w##^w#www**»*»*****^******^*********f************

Liepos 31 d. Bernice Clai
re sodyboje, N. Easton, 
Mass. Lietuvių Darbininkų 
Dr-jos 21 kuopos gegužinė.

* *

Rugpiūčio 14 d. Romuvos 
parke Brocktone Minkų ra
dijo gegužinė.

J I B VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS NEI ŽILASF1 JHS
ju

JIB. vartojo 16 savaieią, pusę metu, vienerius metus. 
J. Gryszevvskio paveikslai parado, kad JI B. vaistai ATAUGI
NA PLAUKUS, išgydo pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko 
plauku slinkimą, atgauna natūralią plaukų spalvą MOTERIM 
ir VYRAM. 100 proc. garantuotai.

JIB. vaistai Registr. W.ish_ D.C. Įrašyti vaistų kata!. 
RED-BLUE-BOOK. PAT. JIB. laboratorija gauna iš JAV. 
Kanados ir iš Europos valstybių klientų daug padėkos laiškų 
už gera JIB. vaistų veikimą.

JIB. 8 Oz. 16 savaičių vartoiimui $5.50. jei COD, dar 
60 e. Užsakymus su Money Orderiu reikalaukite tuojau.
JIB LABORATORIJA. 1437 So. 19th Avė, Cicero. Dl. 60650

’Žaislų parduotuvė“ 
Cape Cod’e

Tokio pavadinimo bale-

teikę ir žada tenkinti svečių 
visokias užgaidas. Rugsėjo 11 d. 3 vai. po

VvkSa K^enimas ir E. ir £*! So- Cost°n.°
..... .. J. Kuncaičių girioj pasken- pl1' Tautos

tas praeitą šeštadienį buvo dusioj vilelėj, pasižyminčioj s'en-vs minėjimas, 
pastatytas Cape C«de. Jį su- taip pat šeimininkų vaišin- * * *
kūrė ir scenon išvedė mūsų gum;-. ir paslaugumu. Tenį La kriįio 20 d. So Bosto. 
buv. Valst teatro balerina jau lr dabar gražiai po pu- no Lictuvj pi| Dl.jQs 
Tatjana Babuskinaite-V^i-, sąitem issiklostę nuoga.™ Lietuvos kariuomenėS atkū- 
liauskiene. o šio spektaklio visom kūno daatn gena is ,,m0 sukakties minėjimas. 
rengėjas buvo Cape Codo dangaus spinduliuojančią Ra|b-S Ljetuvos konsulas A 
konservatorija. ; sveikata. Cia paprastai aja Simu(is - New Yorko

Baletas sutraukė pilną di- sigyvena tie, kūne mėgsta
džiulę salę žiūrovų ir praėjo nuošalumą ir patys virti ša
šu gražiu pasisekimu. Tai yo žmonom pusryčius, pietus 
buvo vienas iš geriausių T. ir vakarienę.
Babuškinaitės baleto pasta- Lygiai taip pat jau žaliuo- 
tvmų, kuriame turėjo progos ja ir vilioja ir kitos lietuv-

SLA VASARNAMIS 

ATIDARYTAS

pasirodyti eilė pačių geriau-

lygio ir scenoj sužėrėju
siu neabejotinu talentu ir to
bula technika. Tai įvertino 
ir nuoširdi publika-

Krito i žiūrovų akį ir me-

ninku trobelės.

Padėka

Birželio mėn. 4 d. vakare, 
grįžęs į savo butą, tapau pi i-

Atlantic City, 155 States 
Avė., N.J , SLA vasarnamis 
jau pradėjo savo veikimą, 
laukia svečių atsilankant. 
Tai gera. jauki poilsio vie
ta.

Birželio 4-5 dienomis žy-

VYKSTANTIEJI LĖKTUVU I ČIKAGĄ AR 
NORINTIEJI UŽSISAKYTI TIK VIEŠBUČIUS 

KREIPKITĖS J

Trans-Atlantic Travel Service
390 West Broad way 
South Boston. Mass- 02127 
Telefonas: 268-8764

-et—-^Ji

JAUNIMO KONGRESAS 
IR DAINŲ ŠVENTĖ ČIKAGOJE

£

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

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

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

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

____ ..... trenkus netikėtumo:: . ra.mesnieji SLA ir visuomenės,
niški veikėjų baletiniai kos- linu nemažą buiį giminių n veikėjai, priešaky su SLA 

kuriu svarbiausieji draugų, kūne atvyko slaptai ^kretnre R Pivaronienė 
pasveikinti ir palinkėti man Ruvy'ko f Atlantic'City, Nj71 
laimės 6o metų gimudiemo ati(j-arvtj tuose namuose va-;

bumai
ga ir Jenų Stankevičium, ku- suprojektuoti ir pagaminti
rie visada ir visur remia lie 
tuvišką veiklą

Jaunimo Metų Komiteto , A
nariai, padedant adv. Jo- ne‘'ru^°’ Y
nui Grigaliui, jau du kartus
lankėsi Massachusetts gu
bernatoriaus ir miesto majo
ro įstaigose Jaunimo Kon
greso reikalais ir iš jų gavo 
geriausius sveikinimus ir lin
kėjimus J. Kongresui.

J. V-

pačios baletmeisterės.
Į baleto spektaklį atsilan-, Froga- . . . . sarojimo sezono.

Nor- gegužinėje buvo! kė ir būrelis lietuvių iš Bos- Sugiedojus Ilgiausių me- Buvo jaukiai ir 
dau^aTnųg6 išeivį: tono. tarp kurių dkvik-! pradėjo vaisęs tr hnke-

toras ir Elena Vizgirdai, 
pač dainų. Į Antanas ir Aleksandra

_ ! Gustaičiai, red- J. Sonda, V.
Gegužinės vadovas St. pimen<>vienė, Bederiai ir kt. 

Janenūnas ne t.k pats dirbo,, T Babuškinaitei linkėti.
na ir ateity gero pasisekimo, 
o jos amžinam palydovui ir 
menadžeriui Jonui Vasi-

bet į darbą įkinkė savo žmo-' 
ną. sūnų, podukrą, marčią ir 
visa savo gimine...

B. B.

jimai.
Šias vaišes suruošė ir sve

čius sukvietė Marta Iljinie- 
nė, o jai talkininkavo A. 
Baikienė ir Mėta Naruševi- 
čienė.

gražiai
praleistas laikas ne vien tik
pasivaišinant, bet ir pasi ta 
riant. |

Svečių tarpe buvo matyti 
tokie judrieji SLA nariai vi
suomenininkai ir visuomeni
ninke?, kaip Trečiokų. Gus-

Aukos Jaunimo Kongresui
Be jau paskelbtųjų, auko

jo:
Inž. J. Rasys $50
Po $25: inž. A. škudzins- 

kas, dantų gyd. G. Stapulio- 
nienė, L-V.S. Ramovė, J- 
Vembrė ir A.L. Bendruome
nės skyrius.

Po $20: J. Starinskas ir 
L. Moterų Klubų Federaci
jos skyrius

Po $10: A. Grigaliūnas, P. 
Paliulis, Br. ir E. Martišiai, 
S. Griganavičius, B. Vizba- 
rienė. Pr- Preibienė, Br. Vei
tas. J. Strazdas, Bostono 
Baltų S-ga. A- ir J. Žilinai.

Po $5: Jasiūnas. L. Bara
nauskienė, J. Adomaitis, V. 
Dainys, A Lizdenis. A. 
Monkevičius. V. Ivanauskie
nė, T. Aleksoms, A. Januš
ka, R. Veitas, A. Tumas.

Griežė-Jurgelevičius $2, 
O- Gedzevičiūtė $1.

Komitetas visiems dėkoja 
ir prašo dar neaukojusius 
paskubėti savo auką atiduo
ti ižd. U. Čepui (Baltic Real
ty, 389 Broad way, So- Bos
tone).

Dėl senatvės parduodu du na
mus su akeriu žemės, visi pato
gumai. labai graži vieta, daug 
vaisinių medžių, prūdas, yra ka
me žūvanti.

L.r«oTrakimas 
1030 Wa1nut SU 
Woodbury Heights, NJ.

(25)

liauskui — nepavargti sun
kiame ir sudėtingame tokių. 
spektaklių organizavimoi 
darbe.

Nuoširdžiai dėkoju pami- šeimos, advokatas St. 
nėtoms ponioms uz paga- Briedis, bendrinių lietuviu 
inintą ir padovanotą maistą sambūrių veikėja Br. Spū

dienė, senas ir uolus SLA 
nary? V. Kalvelis ir kiti, ku
rių būta arti 30 asmenų.

Ta proga buvo pagerbtas 
gimtadienio iškilmėm V. 
Kalvelis, vienas seniausių

ir kitus skanėsius.
Dėkoju už sveikinimus

ir dovanas: Onai ir Antanui 
Andriulioniams, Vladei ir 
Kaziui Augūnams, Br. Ba- 
jerčiui, Aleksandrai ir Al-

Svečias iš Australijos
Praeitą savaitę mus aplan

kė mech. inž. Algis Kazlaus
kas iš Australijos. Jis atvyko 
į Jaunimo Kongresą, šiuo 
metu jis aplanko kai kuriuos 
JAV miestus, po kongreso 
žada pasilikti JAV ir metus .
čią padirbėti savo profesi- salį,tojų jkų |aukia jr mūsįš_ Kerbedžiams. Metei ir Pet- 

J°s kiai vilų savininkai, pasiryžę

Cape Codas laukia svečių
Žaliuojantis Cape Codo f°nsui Baikams, savo žmo- narjų. jjs apie tuos pasiruo- 

pusiausalis, mėlyna pašildy- ?.ai ?įai , Bartasiunienei, šimus niekf) nežinojo. todėl 
ta jūra ir besišypsanti saulu-, ^larJ?1. Bendzev įcienei, Mar- ]abai nustebo> kaj jo garbei 

tai Iljimenei, Lilo ir Pranui buvo uždegta viena žvakė ir 
sarotojų. Jų laukia ir mūsiš- Kerbedžiams. Metai ir Pet- patiektas tortas

rui Naruseviciams ir dukrai Rytojaus dieną tokia pat 
Irenai ir jos vyrui Gerdui tvarka'

SLA
SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Dr. K- V* Čepas Bostone
Dr. K. V. Čepas atvyko į 

Bostoną vasaros praleisti. 
Čia jis yra gyvenęs kelioliką 
metų, čia gyvena ir jo sūnus 
su šeima.

Dr. K V. Čepas dabar 
profesoriauja Charlottes 
mieste. Šiaurės Karolinoje-

L. Ausiejaus laimikis
Linas Ausiejus. pirmą 

kartą išvažiavęs meškerioti, 
pagavo 7 ir pusės svaro žuvį 
ir todėl gavo antrąją dovaną 
10 dolerių.

GREITA PAGALBA
Nenusimink, gausi pagalbą.

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

Tuojau siųsk Sj skelbimą ir 
sava vardą su antrašu, ir 
atsiųsime vaistų išbandymui.

ROYAL PRODUCTS
North Sta^ P.O. Bos 9112
Nemirk 4, New

jiems visokeriopai patar
nauti ir juos atgaivinti po 
žiemos nuovargių ir nugar
kaulio dieglių.

Štai praeitą šeštadienį 
ir vilos Audronės savininkai 
Marija ir dr. Ed. Jansonai 
plačiai atvėrė į saulę visas 
duris, žaliam savo parke su
statė baltai perdažytus skob- 
nius ir kėdes ir susodino pir
muosius savaitgalio užkly
dėlius — dail. Viktorą Viz
girdą. jo brunetę prisiegą 
Eleną Vyšniauskaitę Vizgir
dienę. Al. ir Ant- Gustaičius 
ir kitus išbandyti vasaros 
malonumų.

Neginčytinai Jansonų dva
ras yra didžiausia ir šau
niausia vasarotojų užuovėja. 
Kiek teko patilti, daug sve
čių iš toli ir arti skuba regist
ruotis, užsisakydami kamba
rius net keliom savaitėm. 
Bet namas erdvus, ir dar y- 
ra vietų, ypač liepos pačioj 
pradžioj ir rugpiūčiui artė
jant- Prie visų malonumų, ir 
abu savininkai gerai nusi-

įr jos vyrui ueruui tvarka buvo prisimintas 
Vosams- Gusto gimtadienis.

_Už sveikinimus Liet. B- rpog gynios ir prasmingos 
nės S. Bostono skyriaus var-; viešnagės šeimininkės buvo 
du dėkoju A- Matjoskai. o p (;ustienė, Br. Spūdienė, 
Petrui Viščiniui už linkėji- j Trečiokienė. Jos savo su
muš Laisvės \ arpo vardu. rnanumu ir darbu į tą pobū- 
_ .ač?ū. Bi*. Strikai- v| ineįg daug jaukumo,
čiui už sveikinimą laišku. t ge| gjuo §la namu yra ir 

Dar kartą visiems, o_ypač ?usĮriipinta- Dabartinio SLA 
M. Iljinienei. tariu ačiū. nes vasarnamio patalpos kartu 
po tokių linkėjimų pasijutau su ^eme vra miesto vadovy- 
daug jaunesnis. nnpjrktos savo statybos

Antanas Bartaiiūnas reikalams. Rudenį tas va- 
: sarnamis bus miesto nu-

. . . ..... sriautas, ir prasidės kitų pa-Išvyko ekskursija , Lietuvą ta]pn Ptatyba gLA nariai
Praeitą savaitę į Lietuvą jau priprato prie savo vasar- 

išvyko ekskursija, kurią or- namio. Turėjo kur jaukiai 
ganizavo Trans - Atlantic vasarojimo laiką praleisti. 
Travel Service Ekskursija Dabar tenka sukti galvą, kur 
grįš po trijų savaičių. Antro- kitoje vietoje savo vasama- 
ji grupė išvažiuos liepos 18 mi įsigyti. Tas klausimas ne- 
d. i abejotinai bus svarstomas ir
. būsimam SLA seime, kuris

“į prasidės liepos 11 d. Cleve- 
! landė. Ohio.
, ši? 54-sis SLA seimas bus 

• — i | neeilinis, bet sukaktuvinis—
jūsų draugas • 180 metų SLA gyvavimui pa-

Keleivis44

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

SLA—didžiausia lietuvių fratemalinė 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 apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikalingiausias 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

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

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SI*A—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugiją nariams. Už $1,000.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus.

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Allianee of America
307 West36th Street, Nevv York, N.Y.10001

I 5 »
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Tragiškojo Birželio minėjimas
Šiais metais sukanka dvidešimt penkeri metai, kai 

nežmoniškai žiauri komunistų valdžia trėmė mūsų vaikus, 
brolius, seseris ir tėvus ii mylimos tėvynės Lietuvos j šal
tąjį Sibiru, kur dauguma, nepakeldama nežmoniškai sun* 
kių gyvenimo sąlygų, mirė arba buvo nukankinti ir palai* 
doti svetimuose Sibiro sniegynuose.

Šios liūdnos sukakties dvideši mtpenkerių metų mi
nėjimas yra ruošiamas kartu su bendro likimo broliais 
latviais ir estais šį sekmadienį, birželio 19 d. 4:30 vai. po

M -

- >
Pabaltiečių muzika per iCOSMOS PARCELS

i
radiją

Birželio 14 d. tarp 10 ir 11

Gaisras a Ivaškienės name
Birželio 9 d. 2 vai. ryto ki

lo gaisras Onos Ivaškienės 
name (Broadway ir E gt. 
kampas) esančiame restora
ne. Atvykę ugniagesiai tuoj 
jį užgesino.

Degė Baranauskų namas
Birželio 5 d. priešpiet už

sidegė Lucijos ir Zigmo Ba
ranauskų namas (542 6th St 

' So. Bostone). Nuostolių pa
daryta $8,000-10,000.

Baranauskai yra jautrūs 
ir dosnūs Balfo ir kitų lietu
viškų organizacijų rėmėjai. 
Reiškiame jiems užuojautą 
dėl ištikusios nelaimės.

vai. vakaro radijo stotis 
WCRB (ilgis 1330) duos es
tų, latvių ir lietuvių muziką.

Baigė Bostono universitetą

Be jau paskelbtųjų, šį uni-

EXPRESS CORP*

(VAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

IŠ BOSTONO J LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

versitetą baigė Vida Galdi-' Atidaryta darbo dienomis

Peter Maksvytis
Carpeater & Builder
925 E. Fourth St,

So.
Atlieka visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lau
ko ir viduje, gyvenamų namų ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. Saukite visados iki 9 va
landų vakaro.

Tdef« AN 8-3630

coeoeoooeeooooGoeoeoaoaoe^
| Televiziją

ir radiją .
kaitė ir Gediminas Kuodis.

Baigusiųjų tarpe yra ir šie 
dar lietuviškomis pavardė
mis tebesivadinantieji: Ju-

Volpe. Jis kalbės Tragiškojo bir- Linkėjimai iš Atlantic City j di*h Louise V aitukaitis. Paul 
Edmund Zalubas. vienuolė 
Mary Pascal Jucius. Mary 
R. Kavaliauskas ir YVayne 
A. Yankus-

Mass. gubernatorius John A.

pietų Lietuvių Piliečių Draugijos salėje Pietiniame Bos- želio minėjime birželio 19 d.! Bronė Spūdienė, adv. Ste- 
4:30 vai. popiet So. Bostono Lie- P°nas Bnedis ir Vincas Kal

velis atsiuntė sveikinimų iš 
Atlantic City, NJ.

tone.
Pagrindiniu kalbėtoju sutiko būti mūsų valstijos gu* tuviu Pik Dr-jos salėje, 

bernatorius John A. V o 1 p e, kuris prieš kelerius me
tus lankėsi komunistinėje Rusijoje ir pats matė tenykštį 
’’laisvąjį“ žmonijos gyvenimą-

Meninėje minėjimo dalyje dalyvaus latvių solistas 
Carles Grenbergs, estų artistė Mare Attemann ir Š v. P etro į 
Lietuvių Parapijos choras, kuriam vadovauja kompozito
rius Jeronimas Kačinskas.

Brangūs tautiečiai, tegul birželio devynioliktosios 
popietė būna praleista susikaupus minint Sibiro kankinius, 
o ne džiaugiantis pavasario malonumais- Gausus mūsų
dalyvavimas minėjime dar kartą parodys mūsų vieningą VASAROS ATOSTOGAS

Gražiame Bernice Claire • sodybos pušyne 
N. Eastone liepos 31 d. bus maloni 

Lietuvių Darbininkų Draugijos gegužinė

protestą prieš žiurųjį komunizmą!
Tegul visų lietuvių susitikimo vieta būna minėjime! 
Kviečia —

Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius, Pabaltiečių Dr-ja 
ir estų bei latvių komitetai.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ (STAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms lėktuvu linijoms. Ruošdamiesi i 
praleisti atostogas Floridoj, Cari’obean salose, Europoj ar tik yj ujšys 
aplankyti bičiulį, gyvenantį tolimesnėj vietoj, kreipkitės asmeniš
kai. telefonu ar paštu susisiekimo priemonių ir viešbučiu užsaky
mo reikalu.

VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GREITAI IR BE PAPIL
DOMO MOKESČIO. Tą patį mokėsite pas mus ir sutaupysite laiką.
Užsakius iš toliau, kelionės bilietai bus jums prisiunčiami paštu.

KARTU YRA
GLOBĖ PARCEL SERVICE. INC, IR PODAROGIFTS SKYRIUS,
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir užsa
kyti rusiškų prekių.

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS, ODAS, SKARYTES, MEGZTINIUS 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų Įstaigoje.
Prašykite papildomų informacijų ir nemokamų kainoraščių— 
katalogų.

ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai. Tiek kelionių, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR SĄŽININGAI 
APTARNAUTI.

Įstaiga atdara: kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. v.
ketvirtadieniais nuo 9 vai. iki 7 vai. v. 
šeštadieniais nuo 8 vai. iKi 12 vai. dn.

kviečiame praleisti CAPE C O IT E

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildomas Golfo sro
vės; SILVER BEACH smėlis; lietuviška aplinka ir geras maistas 

' suteikia puikias sąlygas pavasaroti bei pailsėti.
SPORTO mėgėjams: saiLfish buriuoti, teniso aikštė, ping- 

pong, kroketas.
Vakare TĖVAMS išvykus, prižiūrimi vaikai. 
SEZONĄ pradedame BIRŽELIO mėn. 19 dieną.

Su užsakymu prašome kreiptis:
88-01 104 St. Richmond Hill 18, N. Y.

TeL (212) 849-1193
Oi * Rrumlrpp. Mouc

TeL (617) 843-2146
42 BEACH STREET

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS. 

TeL (617) 759-3251

x vriTieX« TUIIA0 to r.___f f. Wngj

MEŠKA
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BALTIC REALTY & 
INSURANCE AGENCY

Vytautas Stelmokas
savininkas

tarpininkauja perkant ar par. 
duodant namus.

špdraudžia namus ir kitą tur
tą nuo visokią nelaimių.

Parūpina visų rūšių draudi
mus AUTOMOBILIAMS.

Draudžia gyvybę lr sveikatą. 
389 Broadvvay, So. Boston, 

telefonas: 268-6030

Adresas: 390 West Broadvvay. South Boston. Mass. 02127
Telefonas: ANdrew 8-8764

Vedėja: Aldona Adomonis

if,eerreee»^eee«ee**e+ee*eeee»e»——*—♦*♦****+*——*****++———*

nuo 9 vai. ryto iki 6 vaL vak- 
o šeštadieniai* 

nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p. 

327 W. Broadvray,

So. Boston, Mas*. 02127 

Tet 268-0068

Vedėja* J. Vaičaiti*

fi

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS ŽILINSKAS 
629 E. Sixht Street

South Boston

Iį Tek AN 8-6645
boosooooooeeceoooeooeoeo^

VASAROTOJŲ DĖMESIUI

Išnuomojams 7 kambarių na
mas nuo rugpiūčio 14 iki 21 die
nos Cape Cod, Centerville. Mass. 
Taip pat išnuomojamas visą bir
želio mėnesį papiginta kaina.

Adresas: 1330 Bumps River 
Road. Dubysa.

Išnuomavimo reikalu kreip
tis šiuo adresu: 21 Bowdoin A- 
ve.. Boston 21, Mass. Telefonas: 
GE 6-5139.

Yieškalniai

•eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS—

Elektros Prietaisai 
Rdpestingai taisome laikrodžio* ., 

žiedas, papuošalus
< I 
::379 W. BROADVVAY 

SOUTH BOSTON 
Tel AN 8-4649

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.
174 Millbury Street

WORCESTER, MASS. _ 

TeL SW 8-2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntinius tiesiog iš VVorces- 
terio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdoma* 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, 
labai žemomis kainomis.

Vedėja B. Sviklienė

Seee#eeeee#eeeee#e#eee*eeeeeeee*<*>

STEPONO KAIRIO 

PORTRETAS 
Keleivio administracijoje 

galima gauti dailininko A- 
domo Varno piestą Lietuvos ' 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8x6 colių dydžio už 80 cnt

Apsidrausk t
♦ NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ {
I -
•Draudžiame nuo polio, viao- 
{kių kitokių ligų ir nuc nelai- 
{ mių (ugnis, audra ir kt) ..
} Visais insurance reikalais 
| kreiptis:

BRONIS KONTRIM
Jertiee of tt* ePeace—ConstaMs 

598 E. Broadvvay 
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483]

r:
Dažau ir Taisau j

Namus iš lauko ir viduje, o 
Lipdau popierius ir taisau., 

viską, ką pataisyti reikia. *
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.

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

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

•eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
t TEL. AN 8-2124

\Dr. Amelia E. Rodd^
(RUDOKIUTĖ) *

OPTOM E TRI ST* 
Valandos:

! į nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
I; Trečiadieniais—uždara

445 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

i ie********************************

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radijo 

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

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

TeL A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir 6—S 
Sekmadieniais ir šventadi«nial» 

pagal susitarimų 
495 Columbia Road 

Arti Upham’s Corner 
Dorchester. Mase.

Taupyti $ $ $ padeda

FORTŪNA FUEL CO.
• 24 valandų VELTUI alyvos bumerio aptarnavimas
• VELTUI krosnies ir burnerio išvalymas
• Automatinis alyvoj (liejimas
• Nuolaida, mokant grynais už burnerį
• Vamzdžių įvedimas ir taisymas
• Pilnos šildymo sistemos-------
RADIATORIAI — VANDENS ŠILDYMAS — KROSNYS — 
BOILERIAI ir BURNERIAI įrengiami pigia kaina

24 VALANDŲ TARNYBA 
Naktimis — Sekmadieniais — Šventadieniais

Skambinkite: GE 6-1204
FORTŪNA FUEL CO.

487 WASHINGTON ST. 
DORCHESTER, PRIE CODMAN AIKŠTĖS

FORDAS

MES PARDUODAME PIGIAU 
IR REMONTUOJAME GERIAU

Didžiausias visų Fordo gaminių pasirinkimas 
Atvykite pažiūrėti — sutaupyti — pirkti

Patvirtinta agentūra

Pardavimas — Remontas — Nuomavimas 

MUSTANG * THUNDERBIRD * FALCON * FAIRLANE 
FORD TRI CKS

VISOKS REMONTAS —DALYS 

24 VAL. MAŠINŲ VILKIMAS 

KAROSERIJOS REMONTŲ DIRBTUVE
(BODY SHOP)

Didelis A-l vartotų mašinų pasirinkimas 
žemiausia kaina

Norėdami talkos perkant naują ar vartotą mažiną su 
nuolaida bei mašiną remontuojant, kreipkitės j

LONGINĄ IZBICKĄ 
dienomis: 327-1000 vakarais: 327-8076

JONAS STARINSKAS 
220 Savin Hill Avė. 
Dorchester, Mass. 

Tel. CO 5-5854
\Dr. J. C. Landžius 

(Seymour)
Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgas 

X RA Y
taipgi pritaiko akinius 

534 Broadvray,
So. Boston, Mass. 

VALANDOS nuo 2 iki 6 p.p.
TEL. AN 8-2712 

Namai ir C kis:
287 Coecord Rd., Billerica, Mass. 

TEL. MO 3-2948

327-1000
C0VENEY FORD Sales Ine.

1716 CENTRE ST. 
WEST R0XBURY

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re 

esptus irturime visus gatavus vaistus.

J«i reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistiaų.

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

882 a W. Broadvray, tarp E tr F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020
Naa 9 vaL ryto iki 8 vaL v, išskyrus šventadienius ir

lOOOOOOGOd

A.J.NAMAKSY H
Real Estate &. Insurance

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

Tel. 332-2645
►e********************************

Flood Stpuere, 
Hardware Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
828 EAST BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148

Benjamin Moore Dažai 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams
Visokis reikmenys narnami 

Reikmenys nlnmberiatns 
Visokis geležies daiktai




