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JAV-bės Sovietų Sąjungai 
ranka tiesia, o ši - kumštį rodo

Prezidentas Johnsonas tiesia Sovietų Sąjungai ranką- 
o ii atsuka jam nugarą.

Dabartinė JAV vyriausy
bė rodo dideli norą ko glau
džiau bendradarbiauti su 
Sovietų Sąjunga. Preziden
tas Johnsonas apie tai per 
paskutiniąsias 10 dienų kal
bėjo net tris kaltus, pasku
tinę kartą praeitą ketvirta
dienį Washingtene pasira
šius JAV ir Sovietų Sąjun
gos konsularinę sutartį, ši 
sutartis būsianti įžanga į 
kitus susitarimus.

Kai JAV kalba apie dar 
glaudesnį bendradarbiavi
mą, sovietų vyriausybės 
laikraštis Izviestija aiškiai 
rašo. kad kol JAV vykdo 
”agresiją“ Vietname, tol ne
gali būti tokio bendradar
biavimo.

O štai šiomis dienomis 
Rytų Vokietijos valdžia pa
skelbė, kad visi vykstantie
ji žemės keliu į Berlyną tu
rės gauti vizą. Visi automo
biliai, sunkvežimiai ir bai
dokai turės mokėti po $2.50 
už leidimą pervažiuoti Rytų 
Vokietijos teritorijai. Rytų 
Vokietijos laikraštis pagra
sino, kad jei Vakarų Vokie
tija nepripažins Rytų Vokie
tijos, tai ateity ji gali susi
laukti dar daugiau nemalo
numų.

Aišku, kaip dieną, kad 
Rytų Vokietija tokio žygio 
ėmėsi tik Maskvai palaimi
nus ar net paraginus.

Amerika. Britanija ir 
Prancūzija dėl to įteikė pro
testus Sovietų Sąjungai, nes 
pagal 1949 m. balandžio 4 
ir 12 dienų susitarimus buvo 
garantuotas laisvas žmonių 
ir prekių judėjimas iš Vaka 
rų Vokietijos į Vakarų Ber
lyną. Tie susitarimai užbai
gė sovietų pradėtą tuo laiku 
Berlyno blokadą. Todėl So
vietų Sąjunga yra atsakinga 
už minėtų susitarimų vykdy
mą.

Vakarų Vokietija dėl tų 
naujų susisiekimo kliūčių y- 
ra labai susirūpinusi, ji rei
kalauja imtis griežtesnių 
priemonių laisvam susisie
kimui su Berlynu palaikyti, 
bet nėra vilties, kad JAV, 
Anglija ir Prancūzija jų im
tųsi. Atrodo, kad bus pasi
tenkinta tik popieriniu pro
testu.

Komunistai visą laiką sie
kia atskirti Vakarų Berlyną 
nuo Vakarų Vokietijos.

Hubert Huinphrey 
pirmauja

liki demokratų konvenci
jos dar yra beveik 10 savai
čių. Per tą laiką dar gali 
daug kas pasikeisti, bet jau 
šiandien Humphrey rinki
minis štabas skelbia, kad 
Humphrey turi apie 1,600 
balsų, o nominacijai tereikia 
1,312.

Pripažįsta ir kitas kandi
datas McCarthy, kad Hum
phrey turi daugiau pasekė
jų partinių politikų tarpe, 
bet jei konvencija atsižvelg
sianti, ko norės žmonės, tai 
jos dauguma nepasisaky
sianti už Humphrey.

Humphrey iki šiol aiškiai 
nepasisakė savo pažiūrų di 
delius ginčus keliančiais 
klausimais. Sakoma, kad jis 
šią savaitę pradės savo „vei
dą“ aiškinti.

Veržiasi prezidentus 
ir George WaUace

Buv. Alabamos guberna
torius. didelis segregacijos 
gynėjas George Wallace. 
trečiosios partijos kandida 
tas į prezidentus, taip pat 
dirba išsijuosęs. Jis savo va
jų išplečia ir N. Anglijoje. 
Čia jam reikią surinkti 23 
000 parašų, kad galėtų re
gistruotis kandidatu.

Rinkimų vajui jam reika
linga 15 mil. dolerių, todėl 
jis dabar išvyko į 8 pietines 
valstijas, kur per 12 dienų 
tikisi sutelkti 10 mil. dol.

M********************************

Bostono laikraščių parda
vėjui, kurį suvažinėjo Hood 
pieno b-vės sunkvežimis, 
priteista $445,000.

Second-class postage paid at Boston, Massachusetts

Nuotrauka A. Gulbinsko

Gegužės 25 d. Chicagoje posėdžiavusi Lietuvių Fondo Taryba paskyrė šiems metams $25,000 
lietuviškiems reikalams. Sudaryta skirstymo komisija, kurion įeina LF atstovai—dr. J. Valaitis, 
dr. K. Ambrozaitis, inž. V. Kutkus; LB atstos ai— tėvas J. Boreviėius, SJ., mokyt. J. Kavaliūnas ir 
agr. A. šantaras. šiuo metu LF yra 450 tūkstančių dolerių pagrindinio kapitalo. Iš kairės į dešinę 
pirmoj eilėj: inž. V. Naudžius, inž. V. kutkus. dr. E. Lenkauskas, A. Rėklaitis, dr. A. Razma, 
dr. G. Batukas, H. Baras (investavimų patarėjas), antroje eilėje —S. Rauckinas, K. A. Girvilas. 
dr. B. Poškus, dr. F. Kaunas, J. Kapočius (LE leidėjas), dr. K. Ambrozaitis, dr. V. Šimaitis it 
dr. P. Kisielius.

Komunistai grasina - per 100 
naktų po 100 raketų į Saigonų

Komunistai žada mėtyti į Saigoną po 100 raketų per 
100 naktų. Kol kas tiek nepajėgia. Nelengva su šiomis 
teroro priemonėmis kovoti.

Ar panaikins De Gaulle glaudžiasi
I

'Prisikėlimo miestą“ prie dešiniųjų
„Skurdžių žygio“ daly- De Gaulle. žinodamas, 

viams vyriausybė leido įsi- kad rinkimuose jo nerems 
rengti vadinamąjį „Prisikė- kairieji, pagalbos ieško de- 
limo miestą“ vyriausybei šiniųjų tarpe. Jiems jis taip 
priklausančioje žemėje, bet stengiasi prisigerinti, kad 
nustatė ir jo amžiaus termi- davė laisvę net didžiausiem 
ną — birželio 23 d.

Birželio 19 d. yra paskir-

Eisenhoicerį ištiko 
penktasis priepuolis

šeštadienį buvusį prezi
dentą Eisenhowerį ištiko 
penktasis širdies priepuolis. 
(Pirmasis smūgis jį ištiko 
1955 metais). Tas priepuolis 
jį ištiko Walter Reed ligo
ninėje, kur jis tebesigydė 
po balandžio 29 d. ištikusio 
smūgio.

H . i .

Italijoje nepavyksta

sudaryti vyriausybės
Kadangi socialistų parti

ja atsisako įeiti į koalicinę 
vyriausybę, tai nevyksta su

Ko Maskva nori iš 
savo satelito

Praeitą savaitę komunis
tai pagrasino Saigonui, kad 
per 100 naktų numesią po 
100 raketų. Jie jau kuris lai
kas šaudo į miestą tas rake
tas. bet dar ne po tiek daug. 
Dėl to mažai nukenčia ka
riai ar kariniai įrengimai, 
bet daugiausia‘civiliniai gy
ventojai. Šis teroras sukelia 
dar didesnę komunistams 
neapykantą ir stipresnį rei
kalavimą, kad amerikiečiai 
vėl pradėtų bombarduoti Š. 
Vietnamą.

Sterling Tucker, kuris vadovaus 
“skurdžių“ demonstracijai Wa- 
shingtone birželio 19 d.

savo priešam: jis paleido iš 
kalėjimo net gen. Salaną ir 

ta svarbiausia demonstraci-' 13 kitų pogrindžio armijos 
ja, bet žygio vadai sako, kad: aukštųjų karių, šeši iš jų net 
„skurdžiai“ pasiliks Wa-j 3 kartus buvo kėsinęsi į de 
shingtone tol, kol bus jiems Gaulle gyvybę. Ketvirtąjį 

kaitą buvo kėsintasi, kai jau 
gen. Salanas vadovavo te
roristų organizacijai.

Gen. Salan rėmė de Gaul
le, bet kai šis nutarė duoti 
Alžyrui nepriklausomybę, 
tai jis su keliais kitais gene
rolais suorganizavo sukili
mą, kuris nepasisekė.

Gen. Salan ir šiandien yra 
daugelio akyse didvyris.

Tuo žvgiu de Gaulle tikisi 
palenkti savo pusėn daug to
kių, kurie iki šiol jam buvo 
priešingi.

Jis leido iš užsienio su
grįžti net pulk. Lacheroy. 
kuris buvo už akių nubaus
tas mirtimi už dalyvavimą 
sukilime piieš de Gaulle.

Siekdamas dešiniojo spar
no paramos, de Gaulle leido 
iš užsienio grįžti ir kitiems 
buvusiems jo politikos prie
šams.

tai reikalinga.
Kyla klausimas, ką vy

riausybė darys, jei žygio 
vadai nutars savo „armijos“ 
dar nepaleisti ir po birželio 
23 dienos?

Iš Maskvos grižo Čekoslo
vakijos delegacija, kuri ten 
derėjos prekybos reikalais

Maskva pareikalavus, kad 
čekai paliktų vienpartinę 
sistemą, pasiliktų Varšuvos 
pakto sąjungoje, atšauktų 
cenzūros palengvinimus, už
draustų spausdinti žinias a- 
pie buvusią sovietų agentų 
veiklą Stalino valymų lai
kais, artimiau bendradar
biautų su komunistiniais 
kraštais.. Daugelis šių rei
kalavimų čekams buvo ne
priimtini.

Dr. Spock ir kiti 3 

pripažinti kaltais
Prisiekusiųjų teismas Bos

tone praeitą savaitę pripaži
no įžymų vaikų gydytoją dr. 
Spocką, Yales universiteto 
kapelioną kun. Coffiną, ra
šytoją Goodmaną ir Harvar
do universiteto studentą 
Farberį kaltais sudarius są
mokslą. kurio tikslas padėti 
šaukiamiems karinės prievo
lės atlikti tos prievolės iš
vengti.

Penktas kaltinamasis Rus- 
kin buvo išteisintas.

Teisėjas bausmę paskirs 
liepos 10 d. Bet, aišku, nu
teistieji dar apeliuos į aukš
tesnįjį teismą.

"Dėkui Dievui, kad 
pralaimim Vietname'

Kai taip pasakė Dart 
mouth kolegiją baigusiųjų 
vardu kalbėjęs, dalyviai pa
kėlė dideli protestą. Garbės 
daktaro laipsniu apdovano
tas New Yorko šen. Javits.

Dubcek patenkintas
kelione į Vengriją

Čekoslovakijos komunistų 
partijos vadas Dubcek. nu
vertęs stalinistą Novotnį. bu
vo nuvykęs į Vengriją. Ten 
pasirašyta bendradarbiavi
mo sutartis. Dubcek savo ke
lione labai patenkintas, nes 
Vengrijoje jis radęs visišką 
pritarimą' Čekoslovakijoje 
vykdomoms reformoms, ku 
rios leidžia krašto žmonėms 
lengviau atsikvėpti.

Apsisaugoti nuo tų raketų 
yra gana sunku. Jos nedide
lės, pakanka 3-4 vyrų joms 
aptarnauti. Tie keli vyrai 
gali slapta prisiartinti prie 
miesto ir iš 6-8 mylių atstu
mo paleisti į miestą pusę tu
zino raketų.

i

Vienas JAV generolas pa
sakė. kad visiškai nuo rake
tų tebūtų galima apsisaugo
ti, jei miestą apsuptų 3-4 di
vizijos. Bet tiek karių tam 
reikalui, aišku, nenorima ar 
negalima skirti.

Bet ir turimomis jėgomis 
Saigono rajoje yra sustiprin
tas raketų lizdų ieškojimas. 
Karo vadas Abraham pa
reiškė, kad dabar pradėtas 
naudoti naujas aparatas, ku 
ris padės greičiau surasti 
pasislėpusį priešą.

Apačioje Sirhan Bishara Sirhan 
vedamas, kai jis pasikėsino į 
šen. R. Kennedžio gyvybę. Vir
šuje ginklas, iš kurio jis šovė į 
Kennedį.

daryti vyriausybės, kuri tu- . .... , .......
retu parlamento daugumos kuns labai palankiai kalbe

Nauji duomenys apie
Kennedžio žudymą

Daugiau kaip pora dešim
čių liudininkų apklausus, pa
aiškėjo, kad Kennedį patai
kė 3 kulkos, kad greta žudi
ko stovėjusi graži moteris, 
dabar policijos ieškoma.

Vis daugiau įtarimų kyla, 
kad Sirhan Bishara Sirhan 
ne savo sumanymu nužudė 
Robertą Kennedį. Net jo 
brolis, sužinojęs apie tą įvy
kį, pasakė, kad jei jau jis ir 
nužudė, tai nužudė gerai ap-' 
mokėtas.

Atrodo, kad ir prez. John1.
Kėttned^io;»ir dr. Martyno 
Kingo* šen. Roberto Kenne- 
d&o!Mllžu#ymUos už žudikų 
pečių dar vis slepiasi neiš
aiškintas šešėlis, kuris gali 
būti tų visų žudynių pa
grindinis organizatorius. Y- 
pač jis išryškėja dr. Kingo! 
nužudyme, nes jo įtariamas 
žudikas Rav, pasirodo, turė
jęs net 3 Kanados pasus ir svetima širdim gyvena nuo sau 
iš kažkur gavęs lėšų ilgoms šio mėnesio pradžios, sunegala 
slapstymosi kelionėms. 1 vo kepenimis.

Jugoslavijos diktatorius Josip 
Tito maištaujantiem studentam 
pažadėjo padaryti reformų soci
alinėje ir švietimo srityse, kuriu 
tie studentai reikalavo.

Dantų gydytojas Philip Blai- 
berg iš Pietų Afrikos, kuris su

Dabar jis bando stipres- 
nėm priemonėm atstatyti su
irusią vidaus tvarką. Stu
dentai. kurie vėl buvo užė
mę Sorbi nos universitetą, 
buvo policijos iš ten išvaiky
ti. Iki rinkimų uždraustos 
demonstracijos. Uždarytos 
dar keturios pačių kairiųjų 
organizacijos. Taip laukia
ma rinkimų, kurie bus bir
želio 23 ir 30 dienomis.

e******###'#"********#******####

Brooklyne vakare, grįž
tant nuo ligonio, mirtinai tu- 
žeista* chirurgas Raima, 
■e***##*#####*******##*#*#*###****

jo apie jaunimą, rado reika
lo pastebėti: „Aš čia esu ne 

Socialistų partijos šuva- tam, kad pamokyčiau, kaip 
žiavimas bus tik spalio mė- jūs galėtumėte išgelbėti 3a- 
nesį, todėl manoma, kad ir vo kailius, bet aš noriu ra- 
vyriausybės krizė nebus iki ginti jus dirbti, kad būtų iš

pasitikėjimą.

•^tMeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee***** to laiko išspręsta. gelbėta šio krašto dvasia*
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Kartu su gyvenimu
Socialdemokratijos sąjūdžio revizijos Europo je. — LSDP 
Užsienių Delegatūros
nėjimas. — Praeitų metų L$D£*.U:

sąskrydis. — Naujų veiklos gairių atsiradimas.

Pokario metai yra labai nors Lietuva buvo politiniai 
reikšmingi soeialdemokra- Rytų despotizmo spaudžia- 
tijos sąjūdžiui Europoje, ma. Tad ir naujųjų laikų 
Veik visos socialdemokratų Vakarų Europos socialde- 
partijos, veikiančios Euro-' mokratų programų reformos 
poje, suskato peržiūrinėti negalėjo neturėti Įtakos ir 
savo programas. Antrasis Lietuvos socialdemokratam, 
pasaulinis karas i tarpvals-i čia reikia pastebėti, kad 
tybinius santykius Įnešė antrasis pasaulinis karas, at-
daug ko naujo ir stipriai pa
kirto kolonializmo šaknis. 
Didžioji Britų imperija

nesęs Lietuvai net dvi oku
pacijas ir sutrukdęs jos ne
priklausomą gyvenimą, pa-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Jie teisiami thalidomine vaistu byloje. Viršuje ii kairės 
i dešinę įmonės direktorius Jacob ( hauvistre. valdybos 
narys dr. Hans Werner von Schrader-Beidsteiu, preky
bos skyriaus viršininkas klaus WienandL Apačioje ta 
pačia tvarka — tyrimų ir gamybos skyriaus viršininkas 
dr. Heirich Mueekter, direktorius Hermanu Jooef Lenf- 
gens„ mokslinis asistentas dr. Guenther Sievera.

dėl bendrovė turi jį išimti VLIKO IR ALTO PIRMININKŲ PRANEŠIMAS 
iš apyvartos.

Pas dr. Linz atvykęs tos 1968 m. birželio mėn. 8 d. Chicagoje Įvykęs Vyriau- 
| bendrovės atstovas grasino siojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto atstovų ir Amerikos 
j jam iškelti bylą. nes jis ken-į Lietuvių Tarybos valdybų pasitarimas, siekdamas sustip
siąs bendrovės bizniui. Aiš-į: inti pfllūm^'ei^l^-^vpač ^ai^-1968-siais Lietuvos Laisvės 

KoviHMfltfiišiuos.pįfjrtndinius klausimus, su
sietus su Lietuvos laisvinimo "byla:

Prancūzija. Olandija tieki keitė ir Lietuvos socialde- 
buvo Įvairių Įvykių sukies-i mokratų veiklos formą. Lie
tos, kad turėjo išsižadėti į-tuvoje Įsigalėjusi vienparti- 
iki tol jų valdytų kolonijų^nė sistemd .$0nvertsFtenykš- 
Su buvusiomis kolonijomis] čius socialdemokratus eiti 
reikėjo susirasti kitus tieknogrindifi, o lems atstovau-
ūkio, tiek politinio bendra
vimo saitus.

Mokslo, technikos srityje 
buvo toli pažengta. Šis šimt
metis savais išradimais pra
lenkia gal keletą praeities 
šimtmečių. Visa tai paveikė 
ne tik iki šiol buvusius tarp
valstybinius, bet kartu ir vi
suomenės sluogsnių santy
kius.

Taigi kilo gyvas reikalas 
socialdemokratams iki tol 
turėtas savo veikimo progra
mas peržiūrėti, nes jose 
daug kas paseno, liko atgy
venta. Ir pati klasių kova 
prarado savo buvusi aštru
mą, klasių santykiai 'pasi
keitė. sušvelnėjo.. Darbinin
kų klasė išsikovojo daugiau 
politinių laisvių.

Seniau darbininkijos są
jūdžio priešai su vyriausy
bių pagalba tramdydavo 
darbininkų reikalavimus, o 
pokario metais ta darbinin
kija, dažniausiai atstovau
jama socialdemokratų, jau 
ne tik turėjo Įtakos valsty
bės reikalų tvarkyme, bet 
kaikur demokratiniu keliu 
paėmė Į savo rankas valdžią 
ar jos atstovai Įėjo Į koalici
nes vyriausybes.

Pasikeitė ir darbininkų 
kovos priemonės už savo 
teises ir geresni gyvenimą. 
Nors klasių kova dar neiš
blėso, bet ji, kaip ir klasių 
santykiai, sušvelnėjo. Įgavo 
naujas formas.

Darbininkų sąjūdis, se
niau daug kur vyriausybių 
slopinamas ir reiškęsis po
grindinėmis priemonėmis, 
dabar jau vystėsi legaliu ir 
atviru demokratiniu keliu.

Štai dėl to ir dar eilės ki-

ti užsienyje teko šūdam: 
LSDP Užsienių Delegatūrą.

Europos pokario socialde
mokratų sąjūdžio paveikta 
LSDP Užsienių Delega
tūra ėmėsi moderninti ir 
naujai formuluoti Lietuvos 
socialdemokratų programą, 
kad neatitoltų nuo naujų gy
venimo reikalavimų.

Pirmoji delegatūros pro
grama buvo sudaryta 1947 
m. rugsėjo 13-15 dienomis 
Prien mieste. Bavarijoje, 
ir tada ten vykusiame suva
žiavime priimta. 1951 m.

Kur nuveda gobšumas
Vokietijoje mažame Stol- lumo confergan nebuvo leis- 

bergo mieste gegužės 27 d. tas pardavinėti, 
prasidėjo byla. kuriai pa- Kuri laiką viskas sekėsi 
ruošti reikėjo penkerių me- gerai. Vaistas buvo visur la- 
tų ir kuri tepasibaigs po po- bai reikalaujamas. Jo apy- 
ros metų. Tos bylos 1,200 varta didėjo. Bendrovė ge- 
liudininkų parodymai sura- rai pelnė. Jos gamybos sky- 
šyti 70.000 puslapių ir sūdė- riaus viršininko dr. Mueck- 
ti i 259 tomus. Kaltinamojo ter pajamos keleriopai padi- 
akto yra 972 puslapiai, Į dėjo. nes jis, be pastovios 
teismą pakviesti 400 liūdi- į algos, dar gavo procentus 
ninku.

Kas tie teisiamieji ir

ku, apie contergano sustab
dymą negalvojo. Tą pačią 
dieną bendrovė išsiuntinėjo 
66,957 raštus gydytojams ir 
vaistinėms, pranešdama, 
kad contergan yra saugus 
vaistas.

Bendrovė spyrėsi net mi
nisterijoj. kai ši patarė con- 
terganą nebepardavinėti. 
Bendrovės atstovas von 
Schrader-Beielstein ir jai 
grasino byla.

Tą pačią lapkričio 24 d. 
bendrovė gavo pranešimus 
iš contergano platintojo 
Anglijoje ir Australijos gy
dytojo, kuriuose buvo pašo
ma. kad conterganą karto
jusios moterys gimdo suža
lotus kūdikius. Tada* jau ii 
von Schrader-Beielstein pa
siūlė bendrovės vadovybei 
conterganą išimti iš apyvar
tos, bet tam pasipriešino ga
mybos skyriaus viršininkas 
dr. Mueekter, prisiėmęs sau 
atsakomybę.

Lapkričio 26 d. vokiečių 
spaudoje pasirodė dr. Lenz 
samprotavimai contergano 
reikalu. Tada ir bendrovės 
vadovybei nebuvo kitos iš
eities. kaip conterganą iš
imti iš apyvartos.

Kaip matome, conterganą 
pagaminusi bendrovė išlei
do ji i apyvartą tinkamai ne
patikrinusi, ar jis neturi ša

a > bendrąją politinę veiklą.
b) politinei veiklai reikalingų išteklių telkimą.
c) Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ir A- 
merikos Lietuvių Tarybos santykius.

Konferencija sutarė bendros politinės veiklos būdus, 
išsiaiškino Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos kompetenciją ir numatė Lie
tuvos laisvinimo veiklai vykdyti reikalingų lėšų telkimo 
gaires. •

Konferencijos dalyviai konstatavo ir pareiškė, kad 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos ateities politinė veikla, siekianti lietuvių 
tautos išlaisvinimo iš okupacijos ir Lietuvos valstybės ne
priklausomybės atstatymo, vyks visiško pasitikėjimo, abi
šalio susipratimo ir bendradarbiavimo dvasioje.

Dr. Juozas K. Valiūnas

atm. Įnašas. LB Bridgeporto. 1 
Conn. apylinke.

Tuo pačiu metu savo Įnašus 
papildė:

A.a. vysk. Kazimiero Paltaro 
ko atm. Įnašas iki $340. Anta
nas Vrbutis iki $300. Lietuvių 
Ūkininkų Sąjunga iki $400. Na- 
roleonas ir Janina Zubulioniai 
iki $000. Stasvs ir Magdalena 
Jasučiai iki $200. Juozas Vir-

Eugenijus Bartkus

pylinkė iki $300. Adelė Manei- 
kis iki $140. a.a. Mortos Bratė- 
nienės atm. Įnašas iki $625, Jo- 
”as Vist artas iki $200. Leonas 
I . ir A. Nagevičiai iki $125, a .a. 
Stanislavos Venclauskienės-Jak- 
ševičiūtės atm. Įnašas iki $335, 
dr. Zigmas ir Marcelė Rudaičiai 
iki ..625. Nežinomo Lietuvos 
Kario Įnašas iki $921.80.

Lietuviu Fondo valdyba vi-

bu vo išleista antroji progra
mos laida. Bet nuo jos pasi- ninku..................................nuo apyvartos.
rodymo taip pat daug kas Kas tie teisiamieji ir dėl Bet netrukus, jau 1957.. .. :ųj0 - gerai

•i •*- • . i ® kn iip teidami? mptais. tai vienas tai kitas luuni° 'enumo, ar jis, geraipasikeitė, ir teko programą. jie teuiami. me^. tai eikdamas kg. . d .
vėl peržiūrėti. Į Teisiamųjų suole sėdi 7 gydytojas pradėjo bendro-! neoakenkia ku-

Tr štai i<wv7 m tain nat1 Chemie Gruenentahl bend- vei pranešinėti, kad conter-’. P . P .I. su. 196- m. Ulonai. . ............................. an ‘gerai migdo, bet kad įrlam n°P žmogaus or-
kyla įtarimo, ar tik jis ne-1,Cla £u V”? PU‘
« ~ ♦ • • m. Korine Knt vo_
kenkia nervų sistemai. Tie

štai 196/ m. taip pat’ _
• liesėjo mėnesi iwko LSDP?0™5 at5akin.«! admimstra- 
UD narių sąskrydis. To su-! ęijos vadovai ir mokshmn- 
važiavimo darbu rezultatas!^31 Oesh. jų galite maty- 
—naujos Lietuvos Socialde-11 nuotraukoje) Be to, bend- 
mokratų Užsienio Delega-!,ove? ga va dr- irtz ir bu- 
tūros gairės. Jose iškelti tik 'V bendroves tyrimų sky- 
patvs principiniai klausiniai. ?,la?^. tirsininkas dr. Kelhng ... _
ju plačiau ir smulkiau neaiš-. de>ll??s bus teisiami velmu.1 jimu, sustingimu, paraly-
kinant. Ir suprantama kodėl. 
Juk Lietuvos socialdemo
kratu principai skirti Įgy
vendinti Lietuvos valstybi
niame gyvenime. O kol Lie
tuva pavergta, neįmanoma 
kalbėti apie jos būsimos vi-Į 
daus tvarkos smulkmenas, i 
kurios tik iai laisve atgavus

Teisiami dėl to, kad, gerai 
neištyrę, pardavinėjo savo 
pagamintus thalidomide 
vaistus, kurie sužalojo juos 
vartojusiųjų nervus, o juos 
vartojusios gimdyvės pa
gimdė sužalotus kūdikius..

Minėta bendrovė, išradu
si migdomuosius vaistus.

tikrai išrvškės. Šiuo tarpu ® jiems mokslinį tholido-
užtenka ‘ tik pagrindiniu. rald?Jvard?? ?.19o‘ m'?V°s 
bruožų, nusakančiu sociaLį paleidusi Vokietijos rinko- 
demokratu veiklos krvpti ir i f- Pavadino contergan var-
siekiamus tikslus.

J. Vlks.

KAIP KINGO ŽUDIKAS

tų priežasčių soeialdemokra-GAVO KANADOS PASĄ 
tams teko savo programas;
peržiūrėti. Tokia programų' Nevieną, nežinanti Ka- 
revizija dar rodo, kad so-' nados pasų išdavimo tvar- 
cialdemokratizmas nėra kos, stebino, kukiu būdu dr. 
dogmatinis, skelbiąs nekin-, M. Kingo nužudymu Įtaria- 
tamas užšalusias tiesas. So- mas Ray gavo Kanados pa- 
cialdemokratų ideologija są, policininko Sneyd var- 
vystosi kartu su gyvenimu, du. Pasirodo, kad gauti Ka
su jo mokslo ir technikos nados pasą yra beveik taip 
pažanga bei politiniais ir pat lengva, kaip pašte nusi- 
visuomeniniais pakitimais, pirkti pašto ženklelį. Todėl 
Be to, tenka atsižvelgti ir Į ir Ray pasą gavo be jokių 
tai. kad ir pati darbininko sunkumų. .
sąvoka pastaraisiais laikais Toronte kelionftrbfuTe'jtš 
pakito. Seniau ji apėmė tik nusipirko ekskursinį bilietą

gydytojai Įtarinėjo, kad con
terganą vartojusieji pajun-

bickas iki $150, LB Omahos a-į siems nuoširdžiai dėkoja.

sė bėdos. Bet bendrovės va
dovybė. medžiagiškai suin
teresuota contergano preky-

ta galūnių nervų pažeidimų, > "e J* nekrelP? f,em<‘5!° 
pasireiškianti galiūnų virpė-,-1 prąnesimus apie

1 to vaisto zalmgą veikimą,
žium ir tt bet dar stengėsi tuos gydy,

Tokiu pranešimu vis dau- nutildyti gadinimais,
gėjo. Gvdvtojai nebuvo viJ papirkimais ir kitaip.. Del 
siškai tikri, todėl jie klausė, | tokio minėtos bendroves va- 
ar bendrovė neturi daugiau "2“™
panašių įtarimų.

Ir, kaip manote, ką at
sakydavo jiems bendrovės 
vadovybė?

Ji, turėdama net 200 gy

čiai žmonių tapo ligonys, a- 
pie 7,000 kūdikių gimė be 
rankų, be kojų ir kitaip su
žalotų. ' * s '

Jei teismas kaltinamuo-

asmenų, kurie vartojo con
terganą ir kurių nervai buvo 
pažeisti, atsakė: tyrimai ro
do, kad contergan negali 
nervų pažeisti.

Kaikuriuos gydytojus šios 
bendrovės vadovybė mėgi
no tokiu ar kitokiu būdu 
paveikti, kad jie tylėtų.

Kiek vėliau bendrovė 
pradėjo gauti iš gydytojų 
dar baisesnių žinių: jie Įta
rė, kad conterganą vartoju- 

Sovietų šnipas Rudolfas sios gimdyvės pagimdo su- 
Abelis turėjo Kanados pa-j žalotus (be kojų, be rankų 
są. Kitas sovietų šnipas j ir su kitokiais trūkumais) 
Lonkdale, prieš 8 metus iš- kūdikius, ir klausė, ar bend-

dytojų pranešimus apie 600 sius pripažins kaltais, tada

du. Kadangi tas vaistas kaip 
migdomoji priemonė labai 
gerai veikė, tai jis Įvairiais 
vardais greitai paplito ne 
tik Vokietijoje, bet ir kituo
se kraštuose. JAV dėl vais* 
tų priežiūros Įstaigos vedė
jos dr. Frances Kelsey aky-

aiškintas Londone, pasirodė 
esąs Molodoj, o pagal Ka
nados pasą jis vadinosi 
Lonkdale. Molodoj tris mė
nesius gyveno
Vancouvere gavo leidimą 
automobiliui vairuoti. Tik- 

fizini darbą dirbantį, o da- Į Londoną ir tarnauto jai, rasis Lonkdale gyveno To- 
bar darbininkais laikomi minė, kad neturįs paso.
visi samdomieji bet kurios Tarnautoja tuoj jam padavė

ront'o priemiesty ir visai ne

rovė yra tikra dėl cpnterga- 
no saugumo.

Bendrovė ir šiuo atveju 
atsakydavo, kad minėtas 

Toronte, oi vaistas yra saugus net gim
dyvėms vartoti.

1961 m. lapkričio mėnesį 
Hamburgo universiteto vai
kų klinikos vvr. gydytojas

profesijos ir išsimokslinimo 
žmonės.

Visi šie pakitimai turėjo

prašymo lapą, kuri Ray už
pildė. Netrukus pasas jau 
buvo jo rankose Sneydo

Įtarė, kad kas nors kitas nau-] dr. Lenz parašė bendrovei 
dojasi jo pavarde pasui gau* laišką, kuriame rasė, kad

nukentėjusieji galės reika 
lauti iš bendrovės atlygini
mo. Tie ieškiniai gali siekti 
kelių dešimčių milionų dole
riu.

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams i

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

JŲ KAINAS SUMAŽINTI
DAUGIAU NEGU PER PUSĘ-

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomybės akto 
pasirašytojo Stepono Kairio atsiminimų I tomas, 416 psl. 
Čia įdomiai pavaizduojamas lietuvių tautinio atgimimo 
laikotarpis iki 1905 metų. Priede daug dokumentų $2.00

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
II tomas,! 480 psl.

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

DIENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių 
karaliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų 1 to
mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos 
draudimo metas, knygnešių laikai, jų organiza
cija ir kt, pridėta daug dokumentų

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

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

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

S) RUSU A, parašė Kipras Bielinis, 309 
,e Ą^įzdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

Kaina buvo $2£O, dabar ........... 75 centai
Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.

ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
F, Sn. Boston, Mass. 02127

LIETUVIŲ FONDO NARIAI

š. m. gegužės mėn. į Lietuvių 
Fondą nariais Įstojo:

Su $500 Įnašais: dr. Juozas ir 
Magdalena Kriaučiūnai ir Alek
sandras špokas; su $300 Įnašu 
Įrašytas a.a. Leonas Bulgaris; 
su $200 Įnašu įrašyti a.a. Alek
sandras ir Ieva Pempiai; su $ 
135 įnašais įrašyti a .a. Karolis 
ir Kotryna Zaikauskai ir a.a. Jo
nas Žutautas; su $112 — Pra. 
nas žilaitis; su $105 — a.a. Pra
nas Gužaitis. Po $100 įnešė: A 
LRK Moterų S-gos Naujosios 
Anglijos valdyba, Kleopas A. 
Gerdvilas. a.a. Izabelės Deme- 
reckienės-Bartuškaitės atm. į- 
našas. Andrius ir Eugenija Dau
girdai, a.a. Juliaus Pempės atm. 
įnašas, a.a. Iraus Marijos Pem- 
pienės atm. įnašas. Panevėžiečių 
klubas. Kazys Bačauskas, kun. 
Jonas Pakalniškis, kun. Alek
sandras J. Alauskas, sav. kūrė į. 
a.a. Jono Molio atm. įnašas, Jus
tas Strimaitis, Martynas ir An
tanina Stoniai, a.a. Alekso Ta- 
lansko atm. įnašas, a.a. Domi
ninko Franckevičiaus atm. įna- 

Leonas Bab- 
Albino Valentino

1959-1961 metais sužalotų 
kūdikių gimė vienas iš 1000, 
o tuo tarpu anksčiau tokiu

naudodamas, nuskrido į Iz- pasitaikydavo tik vienas išĮ ^""paLlTieLman 
raelį. 150,000-100,000. kad pats dr. i rickas, a.a. Albii

Stalino agentų nužudytas Linz savo ligoninėje turėjo !atra- įnašas, a^. Izidariaus Kra- 
L. Trockis į Meksiką a t va-, 14 gimdyvių, kurios pagim- ’ LiSiriu
žiavo taip pat Kanados pa-'dė sužalotu? kūdikius, ir Įdubas,’ėdrius Ryliškis, dr. 

mokratais. Galop ir patį mą Washingtone. JAV vy- su, bet jis tą pasą gavo le- kad jos visos vartojo conter- Justinas ir Regina Pikūnai, E- 
Lietuvos gyvenimą, kultūri-i riausybę tvirtina, kad sovie- galiai, o jo žudikas — taip ganą nėštumo pradžioje, to- ^na ’r L.B
nį ir politinį, visada labiau, tiniai šnipai į JAV patenka pat Kanados pasą nelega- dėl dr. Linz neabejoja, kad pJJJa Barzdukai/’Domininkas 
veikė Vakarai, negu Rytai,! su Kanados pasais.. liai.. į čia kaltas contergan, ir to- Adomaitis, a.a. Petro Heiningo

atsispindėti ir socialdemo- vardu. Sneyd yra policinin- 
kratų progamose. kas ir visai nieko bendra

Lietuvos socialdemokratai neturi su Rav.
nuo pat veikimo pradžios j Ta tvarka, kuri taip leng- 
glaudžiai bendradarbiavo su vai leidžia išduoti pasą, jau 
Vakarų Europos socialde- seniai kelia nepasitenkini-

ti.
šnipas Robert Sobel gavo 

Kanados pasą ir, juo pasi-
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Irano Šachas buvo atvykęs į Harvardo universitetą hai- 
Kttsiąją išleist u ves. Universitetas jam suteikė garbės 
daktaro laipsnį. Ta progo jis New Y orke aplankė miesto 
majorą John Lindsay. Dešinėje šachas, kairėje majoras.

Kodėl mes patys naikiname 
lietuvybę ?

Lietuvybė visais mūsų ii- j Floridos Miami lietuvių Pi
gos istorijos laikais vis bu- liečiu klubą, 
vo pavojuje, tiktai atstaty-' o. , „ . .....
tos nepriklausomybės dienas vi^iT”086’ u^r^’1 an^J^1* 
išskyrus. Lietuvą spausdami, ^^bo Pl£mi.n!n£aa. ^a 
jų naikino visi mūsų priešai: tng^ka*: Susinuteieji sve- 
ir rusai, ir lenkai, ir vokie- ke angbškai. ^ra
čiai. brukdami mums prie- cn» klubo P"*"“™- 
varta savo kalbą, savo pa-! 7: kur pardavmejam. bilie- 
proėiua ir tikėjimus. Bet lie-' T1.’ ant stalo pridėta augėta _ 
tuviai visada kietai spyrėsi krūva anglų kalba leidimų, i 
prieš visokius nutautinto jus. saYai*{J!1’įlr ™ane8,m?į 
atkakliai kovojo dėl savo I •kalbos, savo spaudos ir lie-! Tai turbirt klubo pirmininko
tuviško žodžio. Bet kad pats 7 J» vadovybes •>------ -
lietuvis savo tautybę niekin-,
tų. kad sąmoningai savo' . . ....
kalbos ir kitų lietuviškų ver- ' ™raa’^ pirauninkas Siur- 
tybių išsižadėtų. - tai jaU'bis atsistojo angliškai kal-i
retas įvykis senovėje. aP*.e n,.®tt“°8. re‘kSm«'

Vadinasi, reikėtų turėti gal- į
Na, o kaip dabar? Labai: V?J !ic‘?y« .kuri «al

gaila ir nemalonu prisipa-1 angliškai nemo-
žinti. kad tokių savęs ir lie- kejo Tai ar nereikėtų jų 
tuvybės niekintojų dabar noro lietuvių kalba pnsimin- 
vis daugiau atsiranda. O y- “• O pirmininkas, matyda- 
pač čia, Amerikoje, kur tai ^ad žmones Per J° kal-
daryti niekas neverčia, kur ką šnekučiuojasi, nesupras- ,
kiekvieno laisvė kalbėti, ra- damJ. dėstomų: Petras Kazanauskas iš U-; 1901 m. rugsėjo 6 d. buvo
šyti ir veikti savo tautos la- ”Įin5n|».?1sdns° dar nion. N J., atsiuntė mums pašautas prezidentas Wil
bui, kur net svetimieji mus Jaciokiskai susukti: Ali Newark Evening News iš- Ham McKinley, mirė po sa-
ragina neprarasti savo gra- those who don t wan t listen karpą, kurioje yra to laik- vaitės.
žiosios kalbos ir ir gražiųjų w"at I am saing go to bar rasčio korespondento pasi-
lietuviškų papročių. j ro?"1!“ Žinoma, tas nepa- kalbėjimas su dr. V. F. Ba-

’dovana1 
štai Motinos

Dienos minėjimas. Pavaka-

LIETUVIO PAGALBA 

R. KENNED2IUI

1881 m. liepos 2 d. buvo 
pašautas prezidentas James 

, Garfield, mirė rugsėjo mėn.

Visi keliai veda Į Chicagą

1968 m. liepos men. 7 (L, 3 vaL p. p.
JAV ir Kanados lietuvių

Tautinių šokiu
ŠVENTĖ

International Amphitbeetre
42sd aad South HabUd Street

Bilietą kainos: $7, S, 5, 4, 3 ir A LOttS BILIETAS 119.90
LOttSE YRA po 9, 8, 10 ir 12 vietą.

Gaunami MARGINIUOSE, 2511 W. 694h SU Chicago, llinois, 60629 
Telefonas PR 8-4585

Paštu bilietai užsakomi. ateiuntiapt čekį ar pinigini orderį au anų 
adresuotu voku ir pašto žcaktn, šiuo pavadinimu ir adraau:

Lithuanian Folk Danea Festtval
2511 We*t 69th Street, Ckicafo, Ilhow 60629 

UtSAKYMUI PRAŠOME PASINAUDOTI ši A ATKARPA:

| Prašau prisiųsti .................. .. .. bil. po ............................. dat |

. Vardas ir pavardė ....................................... ........ ................... ■

veikė lietuviškai kalbančių, ziliausku.
Ir taip dėl mūeų pačių kab ir pi™ininkui reikėjo susi-l

tės mes Datvs šiandien daž-! Prastl Paciam pradėti lietu- 7 “ a 7ze^SW8tes mes patvg sianoien oaz- kalbėti Bet kur tau’ s*11- Robert Kennedy buvonu atveju cia hetuvybęvaro-, Vlskai *»">«>• kur »»• atvežtas j
me į kapų ir patys j jį arte-, Tai kam tokius klubuSj bos ligoninę (Central Recei- 
daml- j dar vadinti lietuviškais klu- ving Hospital), ten dežura-

Va, tik atvykę j šį laisvės bais. Daug geriau tiktų juos vo ir dr. V. F. Baziliauskas. 
kraštą, prisisteigėm savo pa-1 pakrikštyti „Lietuvių Pilie- Jam teko ir pirmąją pagalbą 
rapijų, prisistatėm mūrinių čių nutautinimo klubais“. , suteikti.
bažnyčių, įsitaisėm net lie
tuviškas kapines, kad ir po Lietuvių klubai jis bus ta- • Senatorius buvęs be pulso.

151933 m. vasario 
Miami mieste buvo pašau
tas Chicagos majoras An-
ton Cermak. mirė kovo 6 d.

- . • •£/*
1935 m. rugsėjo 8 d. buvo 

pašautas Louisianos senato
rius Huey Long.

1963 m. lapkričio 22 d. 
Dalias mieste mirtinai su-į 
žeistas prezidentas John i l

Adresas

Tekioms ......................

Šventės išvakarėse, liepos 6 A, 6 vaL vakaru

Grandziozlnis Balius
ArMatton Park Rače Trach Club

Stalas — 10 asmenų. fO.ftO asmeniui.

Bilietai gaunami MARGINIUOSE
mirtlesITeUiv/u^Uiri^kaimv- da’ kada ^uose skambės lie‘ Tik po 20 minučių pradėjo Kennedy 
STSeTto rk±;‘iet^Vi“- -d^ .Plakti Kai pulsas vėl
tai nuėio ar eina? Paraoiio- nos ir I?uz,”a’ .kai .ant pradėjęs mušti, daktaras da- 
se išnvko lietuviai Daraoi-: gulės lletuvjškl laikraščiai, vęs stetoskopą senatoriaus! buvo M emphis mieste
SC lSnynO 1WLUV1<U pštrapi ▼____ • -r- •* • i • _______ mantas nGomivanas Vii

jiečiai ir lietuvių kalba, baž
nyčias pasiėmė kitataučiai, 
o štai net ir mūsų kapines ir 
jų turtą svetimi vyskupai už
grobė ir mūsų pinigus į savo 
kišenių susižėrė.

o spintose lietuviškos kny- žmonai. Ji, išgirdusi vyro 
gos, kai jie rūpinsis ne tik širdies plakimą, atrodžiusi• ~ , • i a * « r. • i a w

1968 m. balandžio 4 d. i 
nu

šautas negrų vadas kun. dr. 
Martin King.

išgėrimu ir pavalgymu, bet kap motina, pirmą kartą iš- 
lietuvių tautos ir lietuvių girdus savo kūdikio širdies 
kultūros reikalais. J plakimą — kupina džiaugs-

Ir dar - kai j tų klubų "">• Senatorius visų laikų 
u„i.„ „„„-„v. buvęs be sąmones. Kaip zi

Reiškia, lietuvybei ir Die
vui skirtos mūsų ilgų metų 
pastangos ir centai nuėjo 
beveik velnio naudai.

Na, sakysite, liko dar į- 
vairūs lietuvių klubai, kurie 
kiekvienoj kolonijoj yra lie
tuviški žydiniai, kur bent 
mūsų senesnioji karta susi
renka pabendrauti, lietuviš
kai pasikalbėti, lietuviškų 
laikraščių ir knygų pasiskai
tyti, savo tėvynės prisiminti 
ar senų dienų atsiminimais 
tarp savęs pasidalinti...

0, kad taip būtų, kaip čia 
kalbame!

Deja, ir šitie klubai jau 
nedaug skiriasi nuo kitatau
čių paprasčiausios karčia- 
moe ir užuot lietuvybę palai
kę ir ją gaivinę, per pačių 
lietuvių apsileidimą visa kas 
tik lietuvišką slopina ir ma
rina. Tik įsiklausykite, kaip 
juose kiekvienas savo „iš
mintį“ grevezoja angliškai, 
net tos kalbos gerai nemo
kėdamas, tad savo tarpe su
sikalba tik taip. kaip kiaulė 
su žąsim, vienas kriuksėda
mas, o kitas gagendamas.

valdybas lietuviai nerinks 
tokių, kurie net lietuviškai 
kalbėti nemoka.

Pakruojietic

1968 m. bir’želio 5 d. Los 
Angeles mieste buvo mirti
nai sužeistas (mirė kitą die- 

* ną) šen. Robert Kennedy,
noma. iš minėto centro sena-i kan<,i(1ata'«s » prezidentus.

, torius buvo nuvežtas į Good
Samaritan ligoninę, kur jam

miško, iš kurio eksploataci- Be to, jis žada keliose 
jai jau skirta 18 mil. akrų. vietose skaityti paskaitas a-

Žemės ūkiui čia sąlygos savo mokytoją Vydūną, 
kuri prieš lOO nepalankios — peršąlu. Čia »«o kurio gimimo šiemet su- 

ėjo 100 metų. A. Krausas

ALIASKA — ATEITIES 
KRAŠTAS

Aliaskos
metų buvo nupirkta iš Rusi- tik 100 dienų tėra be šalčio, 
jos. plotas yra 375 mil. ak- bet užUt vasarą saulė švie-

Neminėdami daugelio ki
tų vietovių klubų panašių

SKUNDŽIASI PAŠTO 

TVANKA

j buvo padaryta operacija, 
j bet nepavyko gyvybės išgel- 
i bėti.

189*1 m kėsintari i Chica- rų’ ° S^entojų tik 275,000. čia 20 valandų per parą, to- 
r u i J°s dideli turtai dar neištir- dėl daržovės išauga nepa

* vvh„ tL Ten Jau surasU naftos ir prasto dydžio. Pavyzdžiui,
natūralinio gazo. Jau 18 kopūsto galva sveria net iki
bendrovių išleido bilionus 62 svarų, 
dolerių gręžimams ir dujų - , .

bet kulka 'pataikė! jo Spėjama, kad
buvus, thieagos ma30r9 ’ boa požiūriu bus tre- "M kraštas. Bet č» daug gv

čioje vietoje Urp kitų JAV bmvbių greičiau pnsimušti. 
>, nau venęs Veronoj, n. J., o Į 1910 m ?unkiai sužeistas’ valstijų I Cia >r darbininkų uždarbia i
ąjais- pnes porą ipetų išsikėlęs į New Yorko wn. Jų i didesni, bet ir pragyvenimas
ikras- Kalifornija ir apsigyvenęs Tokia * *’

1893 m. kėsintasi į rank- 
lin D. Roosevelto gyvybę,Dr. V. F. Baziliauskas y- 

ra gimęs New Yorke. tenai 
baigęs medicinos mokslus,

Mūsų skaitytojas S. Sabo- karinę prievolę atlikęs, gy- • Cermaką. 
nis iš New YorKo rašo, kad venęs Veronoj, N. J., 
labai netvarkingai gauna
sirašytus lietuviškus laikraš- Kalifornija ir apsigyvenęs povrinr 
čius. Sako, klausiau laiška- Beverly Hills. 
nėšio, kodėl dienraštį Nau-j
jienas atneša ne kasdien, į

blOCCUDYSTCS JAV-SE

gaunąs, tą ir atnešąs. Nuėjus 
į paštą ir pasiskundus tar
nautojui. gautas atsakymas:
Netrukdyk man, tai ne ma
no biznis.

Nusiskundimu gauname asmuo, ūda jau pakeliamus' - . .
ir ia kitų vietų. Gerai daro triukšmas, pradedama kal-t Taigi, žudymų ir pasike- Prarytas> kel'« 
prenumeratoriai. skųsda- bėti. kas darytina tokiems sinimų, vadovaujančius po- L*t™,**
mieai paštui, bet prašome ir įvykiams keliui užkirsti. Bet btikus istorija yra gana ii-, ziuoti negalima, nes tundros 
mums pranešti, jei netvar- pamažu vėl nusiraminama, ga ir marga. Kai kurie tų paviršius perminkstas. Atei- 
gingas laikraščio pristaty- ir taip iki kito karto. pasikėsinimų ar žudymų bu- ty ten bus pravestas gele- 
mas kartojasi. Turėdami 1 vo vykdyti Įvairių politinių zmkelis.
aiškiu faktų, mes klabensi- t ^r paskutinį šimtmeti fanatikų, bet dauguma jų- Alia3koj kol kas yra uk 
me aukštesnes įstaigas. Tik JAV buvo nužudyti šie įžy- visokių pamišėlių ar mama- 90,000 gamybos darbininkų, 
bendromis pastangomis gal mūs žmonės: . kų, norėjusių pagarsėti ir ^re^aHs jų dirba žvejyboj,
priverrime pašto įstaigas ' jsiamzmt1 istorijoje. Kaip Ten metug .užvėjoje
tvarkingai žmonėms patar- įkaitimų tynnetojai o mil. svaru lašišos. 200mil.
nauti. I kulka suželtas prezi- ( sako. pamišėliai yra patys karališkų krabų Ir kt.

pavojingiausi įžymių zmo-

Paprastų žmogžudysčių’ 
čia įvyksta kiekvieną dieną. • 
Su jomis apsiprasta, dėl jų’

1912 m. spalio 14 d. buvo 
sunkiai sužeistas prez. The- 
odore Roosevelt.

1950 m. du portorikiečiai 
mėgino Įsiveržti į Blair 
House, bet jiems nepavyko, 
ir tuo būdu prezidentas Har-perdaug nesijaudinama. Bet

kai nužudomas koks įžymus ry Truman liko nepaliestas

Tokiame dideliame plote bent 20% brangesnis, negu 
yra tik vienas geležinkelis kitur JAV. Bet su kiekvienu 
nuo Seward iki Fairbanks, transporto pagerinimu tas 
bet numatoma jį tęsti dar į skirtumas mažėja, 
šiaurę. Ten šiaurėje jau ap-;
tikta 82 bilionai tonų ang- ei® iš valdžios galima nu
lies, daug geležies ir vario, sipirkti akrą žemės už 100 

dolenų, akras geros žemės 
Bet į tuos tolimus šiaurės slėnyje — 375 dol.. o mies- 

plotus kol kas tegalima pa- tuose žemės sklypu — iki 
tekti lėktuvais. Žiemą, kuri 8,000 dot už akrą.

* Taigi, Aliaska — ateities 
kraštas.

AUSTRALIJA 

A. Krausas vyks į JAV

dentas Abraham Linkoln,
pavyzdžių, žvilgtelėkime tik I Keleivio administracija Į kuris mirė kitą dieną. mų priešai.

rašo Vydūno monografiją ir 
redaguoja Vydūno raštus, 
kuriuos žada išleisti Lietu
vių Enciklopedijos leidykla.

Mirė K. Šimkus
Birželio 10 d. Melbourne 

mirė majoras K. Šimkus, 
buvęs Lietuvos aviacijos la
kūnas, ilgesnį laiką tarna
vęs Zoknių aerodrome prie 
Šiaulių. Jo dvi seserys ir 
pusbrolis gyvena JAV.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

II Vatikano susirinkimo
dokumentai, antroji dalis, 
dekretai ir pareiškimai, 304 
psl.. vertė prel. Vytautas 
Balčiūnas ir Anicetas Tamo
šaitis, S.J., kaina $3.50. Tai 
Krikščionis gyvenime seri
jos antras leidinys. Spaudė 
— Lietuvių Enciklopedijos 
spaustuvė.

Plačiai žinomas visuome
nininkas Antanas Krausas
bus vienas Australijos lietu-.... ..
vių atstovų Pasaulio Lietu-} P®L, kaina Jl.oO. iš-
v’ių Bendruomenės Seime’^uozas Kapočius (361
New Yorke rugpiūčio 29 —

Ten yra 104 mil. akrų -rugsėjo 2 dienomis.

Ta asi mana žemė, Dan
guolės Sadūnaitės eilėraš-

Broadway, S. Boston, Mass. 
02127.).

. < ! I • t».



Puslapi* ketvirtag

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Maskvai Pabaltijo valstybės Kas sėdi komunistų p^vtijnj
t’ '

yra kolonijos Į Taip tvirtina mhms \fo-

tija ___ _ ________
spaudai be7 vokiškai su-' K?mun‘st« 
praniautiems Europos laik- ne?,e o.'gamzacjosc Gi be-
raštininkams ir viUomeni- ve,k vlsur ls «*« sekretorių 

yra vienas rusas. kurio žo
dis lemiamas. Va. tik pa
skaitykime jų pavardes:

ninkams Vliko leidžiamo in
formacijos biuletenio gegu
žės mėnesio laidoje, tarp ki
tų dalykų, pateikiama išsa
mi apžvalga duomenų apie 
visų trijų Baltijos kraštų n r . 
pramonės gamvbą 1967 me-i 7' ... „
tais. (Parengta remiantis! ^ov^ov’ I/nahn?J ~ £ 
vilniškio Liaudies Ūkio duo-; Lolesniko\, -Jona\ oj F,
menimis). Jei dėmesys Bai-! ?.a^ia’ v-U>
tijos kraštams ir būtų kieki Sm’ kaismdory —A.Kiui- 
atslūgę tai ŠI apžvalgą ne- ?£
galės nepazadinti pramo
ningųjų Europos kraštų eko
nomistų akies, nes ji statis
tikos duomenimis vaizduo
ja. kokiose srityse ir kokiu 
mastu Rusija naudojasi Bal
tijos kraštais.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Paryžiuje studentai praeitą savaitę vėl pradėjo maištauti. Čia matome jų uždegtą policijos sunk
vežimį Lotynu kvartale.

F«i

Nr. 23, 19GS m. birželio ld

Ką tik gavome: LABAI ĮDOMŪS

ATSIMINIMAIĮsigykite ką tik gautas į- 
domias knygas:

Atsiminimus visuomet į- 
Aloyzas Baronas, PAVA- domu skaityti, todėl siūlome 

SARIO LIETUS, 261 psl., įsigyti šias mūsų žinomų 
kaina minkštais viršeliais žmonių gyvai parašytas at-
$2.50, kietais $3.75. siminimų knygas:

Akmenėj viešpatauja N. 
■ Krasilnikov. Anykščiuose— 

Eišiškėse —

Birželio baisenybėms prisiminti tytų ir nežinotų., kas tuose 
vagonuose sukrauta.

Smirnov. Kupiškio — A. Sa 
gulin, Mažeikių — V. Sara 
pajev, Panevėžio — J. Ka- 
Tačiova, Raseinių — L. Mo- 
lotok. Rokiškio — S. Bolda- 
rev. Šilutės — X*. Berdnikov. 
Širvintų —S. Korovin, šven- 

x. ... . , ,. ... čionių—K. Finogenov, Tra-
- kų — G. Mogilcev, Varėnos

H. TAUTVAIŠIENE

Tęsinys

NEPRIKLAUSOMYBĖS, 
SAULĖJ, Mykolo Vaitkaus
atsiminimų (1918-1940) V 
tomas. 295 psl., minkštais 
viršeliais $2.50, kietais $3.75

Ketvirtoji pradalgė, Ni
dos išleistas literatūros met
raštis, kuriame rašo 21 as
muo. Kietais viršeliais kai
na $3.75, minkštais $3.15.

Dėl mūsų sostinės, prof. 
Viktoro Biržiškos atsimini
mai iš Vilniaus 1920-1922 
m., kietais viršeliais $3.75, 
minkštais $2.50.

Sąmokslas, premijuotas 
romanas, parašė Vytautas 
Volertas, kaina $3.50.

vietas, kuriose krinta i akį 
arba staigus gamybos suma
žėjimas vienose šakose, arba 
pakilimas kitose, kreipia
mas dėmesys i neišvengia
mai iš to išplaukiančią išva
dą. kad toks svyravimas ne
gali būti kilęs iš pačiuose 
Baltijos kraštuose esančių

— P. čiurderov. Vilniaus 
(užmie sčio) — V. Petuch ir 
V. Gubin. Zarasų — A. Tu- 
jevov ir E. Petrovą.

Vilniaus miesto komitete 
žinomos tokios pavardės: J. 
Bielousov. A. Šachraj, G. Si- 
monenko. A. Masink. R. Ju-

Liutikienė-BaranauskaltU 
vos laikėsi ant kojų. Iš kito 
vagono buvo girdėti isteriš
kas mergaitės balsas, šau
kiąs pagalbos.

Siaubingi pergyvenimai mačiusi mane. šūktelėjo — j Vagonus uždarė, užkaus- 
sudie! Ligi šiol dar vis lyg tė. Nuo vyro likau atskilta.

Netoli namo buvo tankus nebuvau supratusi savo bai-' Pas mane liko jo rūbai, o 
sodelis. Nuėjau ten ir atsisė- sios padėties, bet išgirdusi pas ji—mano. Vagone bū
dau. Tai buvo didelis ser- tą sudie, pajutau visa siela, vo tamsu. Nebuvo vietos ko- 
bentų krūmas. Per jį niekas koks likimas mane ištiko.
negalėjo manęs matyti. Nuo
serbentų lapų lašėjo sidab- Bet toks pat likimas lau-

10 knygų už $2

priežasčių, o jis padiktuo- j .. * *'F ‘ __ devic. X. Lksov. Kaune —tas „didžiosios tėvynės“ pa 
reikalavimų, kurių kaitelio- 
jimasis kyla iš kaiteliojimo-

L. Maksimov, N. Laskov, F. 
Butilkin, I. Golubov. Pane-

si Maskvos biurokratijos ap-i ~ £ P,ak’in; šiau
liuose — v. Avralev.skaičiavimuose.

Be to. iki kokio laipsnio,
pramonė Baltijos kraštuose I Ties Gargždais rado naftos
iš tikiųjų yra Rusijos pra

monė Baltijos kraštuose 
(kaip kolonijose), rodo ir 
visos eilės pramonės šakų 
apimtis šiuose kraštuose. 
Pavyzdžiui, elektros skaitik
liai ar motorai skalbiamoms 
mašinoms Lietuvoje gami

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

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

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

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

LIETUVA BUDO, Stepo
no Kairio atsiminimai. 416 
psl.. kaina.....................$2.00

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

• DIENOJANT, Kipro Bie-
i linio, 464 psl., kaina....$2.00jai ištiesti. Kas gulėjo ant 

j viršutinių narų, tokiems bu- 
, vo sunku nulipti, taip buvo 

kė ir Levinskienės. Ji buvo ankšta. Tarp vežamųjų bu- 
mokvtoja idealiste. Abu su • vo ir karo metu į Lietuvą pa- 

j vyru, sakytume, tolstojie-| sitiaukusių lenkų.

Akys palengva priprato 
prie tamsos. Pradėjome vie
nas kitą atpažinti. Netoli

l ine rasa. Giedra, vėsi pava
sario naktis, šaltoka. Pasi
girdo ratų tratėjimas. Kas 
čia darosi? Galvoju, gal tik-: čiai. — ne tik Įsitikinimuos, 
rai prasidėjo žmonių sueini-Į bet ir praktiškam gyvenime,mas. Už ką?

Mane apėmė dar didesnis 
nerimas. Neiškenčiau ir vėl 
grįžau i savo butą. Pradėjo 
švisti. Dirstelėjau pro langą, 
ir apsėmė siaubas. Ginkluoti 
čekistai vedė suimtą moky- 

j toją Buišį. Prie jo namų su-
Tiesa birželio 5 d. prane- stojo vežimas. Šu ryšuliuku 

ir mažais vaikais išėjo Bul
vienė. Į vežimą delsdama ji

sa, kad, įsgręzus pirmąjį 
gręžinį 2,000 metrų gylio 
Šiubarių vietovėje, netoli! 
Gargždų, aptikta naftos. Jos 
pėdsakų rasta ir kitus pen
kis gręžinius išgręžus. 0 Rai 
naktį iš gegužės 31 d. Į bir-

įkėlė savo 4 metų berniuką 
ir pati nenoriai į jį įsėdo.

Pagalvojau: Buišienė bu
vo drąsi moteris, viešai ne
apkentė okupantų. Bet aš? 
Čia staiga kažkas stipriai 
pasibeldė į duris. Atidariau. 
Įėjo aziatiškos išvaizdos ge
rai apsiginklavęs čekistas. 
Springdama iš baimės, ban
džiau kviesti jį sėstis. 0 jis 
man šūktelėjo nejudėti iš 
vietos. Prasidėjo krata. Su
rado Puškino eilėraščius.

pasiryžę jėga nesipriešinti 
blogiui, o jį pasitikti gėriu. 
Vėliau ir ji su vyru, sūneliu 
ir seserim buvo ištremti į 
Tadžigistaną. Ten dirbo plė
šiniuose. Levinskienė ir jos 
sesuo greitai nusilpo ir ten 
mirė.

Milicijos patalpose mes 
buvome išlaipinti ir ant glin
dų susodinti su ištiestomis 
kojomis. Vaizdas buvo šiur-

manęs buvo gailestingoji se
suo Zalskienė. Ji nežinojo, 
kur dingo jos vyras. 14 metų 
aimanuojanti mergaitė buvo 
pagriebta su kitais. Ji labai 
kankinosi.

Vakarop pradėjo lynoti. 
Oras kiek palengvėjo, lyg 
atvėso. Joniškio stoty vago
nų ešalonas išstovėjo veik 
dvi dienas.

Demokratinio socializmo 
pradai, (S Kairio įvadas),
64 psl., kaina 50 centų. PENKTIEJI METAI, Kip-

ro Bielinio, 592 puslapiai,
Lietuvos socialdemokratų kaina ............................ $2.00

partijos programines gaires.
32 psl., kaina 20 centų ‘ ATSIMINIMAI IR MIN

TYS, Kazio Griniaus, I to-
Tavo kelias j socializmų, mas, 300 psl., kaina .......$2.

(Leono Bliumo), 35 psl.,; id
kaina 25 centai. ' *TS'M1N‘MAI *R. M,N‘

TYS, dr. Kazio Griniaus,
Socializmo teorija, (M.

Fišerio), 74 psl., kaina 25 et.
II tomas. 336 psl. kaina $5.

VYSKUPO P. BŪČIO

nami visai Sovietų Sąjungai 5 želno 1 d. buvo išgręžtas 
(ir net jos eksportui). Latvi-; septintasis gręžinys, ištryš- 
joje Sov. S-ga gaminasi tiek Ro pramoninės naftos fonta- 
elektros lempučių, kiek jų nas. Kiekvieną parą šis fon- 
pakaktų visai rytinei Vokie- tanas išmetė 45-50 kubų naf- 
tijai, o Latvijoj telefono a- tos. Ji esanti aukštos koky- 
paratų kasmet gaminama bės, viena geriausių Sovie- 
trečdaliu daugiau, negu visa ti joje.
Vakaru Vokietija turi tele
fonų... Du penktadaliai Sov. Tuo pačiu metu surasta 
S-goj gaminamų radijo a- naftos ir Kaliningrado (Ka-1 Rodės, tai visai nedraudžia-

Socialdemokratija ir ko- ATSIMINIMAI, I tomas,
munizmas (K. Kauskio), 47,320 psl., kaina $3.50, II to- 
psl., kaina 25 centai į mas 282 psl.. kaina $3.50.

Ar buvo visuotinis tvanas,1 SIAUBINGOS DIENOS, 
64 psl., kaina 25 centai. j 19^4-1950 metų atsnnini- 

i mai. paraše Juozas Kapa-
Materialistiškas istorijos činskas, 273 pusi. kaina $3. 

supratimas, 80 psl., kaina
GYVENIMO VINGIAIS, 

dr. P. Kalvaitytes-Karvelie- 
Tikra teisybė apie Sovietų nės, 360 psl.. kaina . .$3.50.

20 centų.

būreli. Jie buvo apąirengę 
išeiginiais rūbais, be kepu-

paratų gaminami vien Lat- raliaučiaus) srityje, tik šiek 
vijoje. Estijoje perdirba ke- tiek giliau.
turis penktadalius viso Sov. 
S-goj perdirbamo naftinio Dar nežinoma, kiek tos 
skalūno (Sov. S-ga pasisavi- naftos ten yra. Geologai tū
nos Estijos kasyklas). Kai-'rėš padirbėti, kol tą reikalą 
kurių plataus vartojimo da- ištirs.
lykų gamybą Baltijos kraš-, 
tuose irgi išpūsta neregėtai 
toli už prabangiausių ribų.
Pav. vien kojinių, vyriškų 
ir moteriškų, Baltijos kraš
tuose gaminama 132 milio
nus porų per metus (vien 
Lietuvoj 74 su puse milio
no), otų kraštų gyventojam 
plataus vartojimo dalykų 
vis dar stinga.

Tie duomenys primena Va
karų Europos ekonomistam, 
kad Baltijos kraštuose esa
ma aukšto ūkinio-pramoni- 
nio pajėgumo, bet kad juo 
naudojasi Rusija Baltijos 
kraštų sąskaiton. Galimybę, 
tuo naudotis Rusija įsigiję 
atviros ir nesutramdytos 
karinės agresijos budo .ši
tuo smurtišku būdu Baltijos 
kraštų ūkinis pajėgumas y 
ra išjungtas išgalimos ir pa
geidaujamos laisvo Baltijos 
ir Vakarų Europos Kraštų 
ūkinio santykiavimo 
mos. • KI

Sylvv.-lei is (.i.llpori

Miss.. minėjo savo 127 .ii gimta 

dieni, lis dai atsimena, kai Is.rt 

metais jis liuvn paiduotas kaip 

velta- Failo ,is huvo Iii metu 

amžiaus. J«. patai imas noriu 

tiems ilgai u.tvenii. sunkiai 

dirbti lauke, paprastai g>venti,

sistt- ’ retkartiais išgerti Kiek vyno. 
i E ' I Mappe buvo vpdęs 1 kartus <»

mas dalykas, o pradėjo tar
dyti. iš kur jie pas mane at
sirado?.. Tuo momentu įsė
lino Į butą komjaunuolis 
berniukas, gal tik kokių 15 
metų. Jis regimai varžėsi, 
nes tokiom „pareigom“ gal 
buvo paskirtas pirmą kartą. 
Dabar čekistas pareiškė, 
kad duodąs 20 minučių pa
siimti drabužių ir kitko, net 
neatmenu, kiek kilogramų. 
Supratau, kad esu ir aš jau 
užpulta ir kad nebėra jokių 
priemonių gelbėtis ar gintis 
prieš ginkluotą vyriškį. Ne-* 
išlaikė nervai. Sugriuvau 
ant lovos, ir akys aptemo. 
Kai atsigavau, prieš mane 
stovėjo anas malkų sargas...

Jis buvo išbalęs, lyg ne
savas. Gal ir jam tai buvo 
pirma pamoka. Išgirdau če
kisto žodžius, kad laikas jau 
baigėsi ir reikia eiti. Man iš
einant, sargas jau kažko ieš
kojo spintoje.

pus. Pro duris vis grūdo nau 
jus suimtuosius. Pasirodė a-j Birželio 15 d. traukinys 
šarotu veidu Mariniškių kai- pajudėjo. Prašvitus žiūrėjau 
mo mokytoja su vaikais ir pro vagono langelį. Pastebė- 
savo vyru. čia buvo jau ir jau čekistus, varančius vyrų 
mano vyras, tik kitam kam
bary, ir jo veido man nete
ko matyti. Patalpoje oras J rių, su sukruvintais veidais, 
buvo tvankus, prirūkytas. Ir Gal jie buvo suimti kur nors 
taip išlaukėm visą naktį. Bet kokio susirinkimo vietoje.
tai buvo tik smurto pradžia. v . -1 vagone vėl buvo baisiai

m- • , v trošku. Vienoje vietoje trau-.Tiesiog nemalonu buvo kjniui Įckjstai
žiūrėti , savuosius žmones, | ėrė Jo duris ir 
dabar einančius okupanto 'pi auflė da, vieną jauną mi 

ten su kūdikiu. Ji nepratarė

Rusiją, (J. Januškio), 96į 
psl , kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

ŽMOGAUS 
(anie Dėdą

paskirtas pareigas, štai 
Sragauskas. Įvilktas į naują 
milicininko uniformą, Vyk
domojo komiteto pirminin
kas Mažeika... Ir jie blogai 
jautėsi. Atrodė net nusigan
dę. Kaip sužinojau, Mažei
ka mano vvrui nusiskundė:

nei žodelio. Rodės, dėl tos 
didžios nelaimės būtų žadą 
praradusi.

Bet tai vis dar nebuvo 
mūsų sunkiausios valandos. 
Mes riedėjom į dar baises-

„Neatleidžia. kad ir kaip nę padėtį. Juste jutom, kad 
prašyčiau, kad bent susirg- mūsų netolima ateitis bus 
čiau ar... numirčiau....“ dar rūstesnė.

Traukinys dundėjo, ne
vėliau is milicijos patai- sustodamas jokiuos dides- 

pų mus išgrūdo ir sukimšo niuos miestuos, kaip .Tona
lų sunkvežimius. Tarp kitų VOje ar Kaune, iki pat Vil
nia pamačiau ir Leonavičių niaus. Kas tik galėjo, visi 
seimą su trimis vaikais.. Pa- žiūrėjo pro vagonų langelius
sirodė komjaunuolis Joffe. jr plyšius.
bolševikų veikėjas. Nežinau, i _ ‘ . . , . „ , ..
ar ne pasityčiodamas jis .^ro akls zyzintieji
man ištiesė ranką. Čia buvo Lietuvos sodai zalniojan- 
patalpintas ir mano vyras. c,os P,eyos. plaukią ziem- 
Jis daug rūkė ir guodė ma- ^enc!al ,r medžiuose skęs
te, kad būsim perkelti tik į tancios ūkių sodybos su savo 
kitą gyvenamąją vietą. De- gėlynais. Vietomis stūksojo
ja. tai buvo naskutinis mud- Vleni^ smūtkeliai, kryžiai 
....... • 7 nehvlmi m ilsu kančių linrii-viejų pasimatymas... nebyliai, mūsų kančių liūdi 

ninkai. Stebėdamos tuos mu-
Atvažiavom čekistų lydi- gy gimtosios žemės nykstan 

mi Joniškio geležinkelio sto- vaizdus, moterys spau-

Žalgirio mūšis, parašė dr. 
Daugirdaitė-Sruobienė, 24 
psl., kaina 50 centų.

Atskirai sudėjus, jų kaina 
$3.10, bet visos kartu par
duodamos už $2.

DOVANA MŪSŲ 
MAŽIESIEMS

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

„BALTOSIOS PELYTĖS 
KELIONĖ J MĖNULI“.

Jos kaina $1.50. Pasku
bėkit pradžiuginti savo vai
kas, nupilkite jiems tą kny
gelę. Ji gaunama ir Keleivio 
ištaigoje-

KĄ LAUMĖS LĖMĖ

Tai rašytojos Petronėlė# 
Orintaitės parašyti atsimini* 
Inai apie žymiąją poetę Sa
lomėją Nėrį, tiek daug kal
bų sukėlusią ir šiame žemy
be, 234 pusi., kaina $3.

Knygą išleido Chicagos

VIENIŠO 
•GYVENIMAS 
Šerną), Antano Rūko, 206
psl., kaina .......................$2.

KĄ LAUMĖS LĖMĖ 
(apie Salomėją Nėrį), Pet- 
onėlčs Orintaitės, 234 psl., 

kaina ...........................................$3.

PALIK AŠARAS MASK
VOJE, Barboros Armonie-
nes, psl., kaina .... $3.

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

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE
TUVĄ ATSTATANT, Ra

polo Skipičio, 440 puslapių, 
kaina .................................$5.

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

Visos šios knygos yra gra
žiai įrištos.

Tas knygas galite gauti 
Keleivio administracijoje
(636 Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127).
DĖMESIUI! -

VISIEMS REIKALINGA 
KNYGA

Širdies priepuoliai- Ją pa
rašė dr. Menard Gertler, o 
jai įvadą — garsus širdies li-Lauke stovėjo mano dar-

šulėlį, ir vežimas pajudėjo.! laikėsi nuo vagonų nuoša- turi vyrai ir sausakimšiai J! Knyga gaunama ir Kelei- 
Kaimyne levinskienė, pa-Jiau, kad praeiviai jų nema-į prigrūsta moterų su vaikais, yio administracijoje. Kaina $3.75.

i
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MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Ar žinote, kad
Senovės Romoje veikė 

i privati ugniagesių draugija.

i ma: perukai iš žmogaus 
plaukų, spalvotos kepurai
tės. lietpalčiai ir madingi a- 
kiniai nuo saulės.

Jubiliejinis medalis
liau ir prezidentu išrinktas, 
{važiavo tėvo milionais. Pa
juto savo rankose nenugali
mų jėgą. Ir kai Alabamos 
gubernatorius Barnett 1962

i metais nepaklausė jo įsaky
mo įleisti ne^vą į Mississippi 
baltųjų universitetą, siūlyda
mas jam to universiteto ko
legiją negrams, preziden
tas Kennedis tuoj pašaukė 
armiją nepaklusniajam gu-

<■ berratoriui sumindžioti. Iš
provokavo kraujo pralieji
mą su gyvybės aukomis, ir 
per lavonus juodukas įves
tas į universitetą, kuriam jis 
nebuvo net pasiruošęs. Čia 
prez. Kennedy laimėjo. Neg
rams tai patiko. Bet baltieji 
pasibiaurėjo. Ir kai Kenedis 
nuvyko į pietines valstijas 
parodyti savo gerą valią, jis 
buvo nušautas. Bet tokį 
kerštą taip pat reikia smerk-

Jeigu atvykę ugniagesiai ne- * * *
susitardavo dėi kainos su de
gančio turto savininku, jie Anglijoje kepama Cam- 
sustodavo nuošalyje ir ste- bridge duona norintiems su- 
bėdavo gaisrą. i besėti. Joje tik 15.7$; ang-
i ♦ * liavandenių (paprastoj duo-
: nųj jų yra apie 50$į). Už-

Pagal vedvoų psichologi- tat Cambridge duonoj daug 
jos knygos autorių, vedusių- proteino — baltymų, kurie 
jų reikalai vyksta šitaip: še- naikina bado jausmą, 
šis mėnesius prieš vedybas 
jis kalba, o ji klauso, šešis 
mėnesius po vedvbu ji kai- . .
ba, o jis klan o, dešimt mė- Neseniai Amerikoj, lydi
nėsiu po vedybų — abu kai- aI^0S valstijoje, pei nelai- 
ba vienu metu. o kaimynai min£3 atsitikimą, eidama 
klauso. 60-tuosius metus, mirė pir-

» «* moji patarnautoja lėktuvuo-
5 se Helen MarshaL Ji pasiū-i

Apskaičiuota, kad r.uro- lė lėktuvų bendiovei kelei- atkūrime paskelbimo sukakčiai paminėti.
pos ir JAV moteiys tualetui v ių aptarnavimo min j Vu atžymi nepasikartojantį jubiliejų,

metais gegužes lo d. * . . ....
didingą praeitį. Tai graži ir didžiai prasminga dovana įvairiomis 
progomis savo šeimos nariams, artimiesiems ir kitataučiams, 
y pač šiais sukaktuviniais metais. Be to, medalis yra puiki prie
monė Lietuvos vardui garsinti kitataučių tarpe.

kasdien sugaišta 72 minutes. 1^30 metais gegužes 
o vyrai 60 minučių. pirmą kartą lydėjo 11 kelei

vių, skridusių lėktuvu.

Medalis sidabrinis. Išleistas Lietuvių Fondo 50 m. Lietuvos 
Jis ne tik 

bet ir primena mūsų tautos

Nevv Yorke atidaryta spe
ciali madų krautuvė šunims, 
kurioje keturkojams žmo
gaus draugams parduoda-

Kieno balius, to ir taba
kas.
*##*###**###*####*»***»*#*»**#**«*»

— Ale už ką gi dabar bu 
vo nušautas jo brolis—Ro
bertas, kaip jį vadino, Bob- 
by?

— Šitas taip pat norėjo 
būti išrinktas prezidentu. 
Norėdamas užtikrinti kaip 
galima daugiau balsų rinki
mams, jis pradėjo patai 
kauti ne tiktai negrams, bet 
ir karingiems žydams. Izra
eliui žadėjo paramos ir pini
gais ir ginklais. Šitokia po
litika labai suerzino arabus.

——---------------------------------------------------------------------' kurie žydų baisiai nekenčia.
i Ir štai, vienas arabas, karš-

— Pasakyk. Maiki, ar tu zų, yra net ir totorių. O Lie-' ta§ savo tėvvnės patriotas
verkei Kenedžio, kurį vie- tuvos miesteliai beveik visi pg^usivaldė ir paleido kelis 
nas arabas nušovė Los An- žydų apgyventi. Daugumas šūvius į ”Bobby“ Kennedį. 
gėlės mieste? j tų atėjūnų jau tiek sulietu- j^aj įag £os Angeles viešbu-

— Verkti aš neverkiau, vėjo, kad svetimą jų kilmę triumfavo savo pasiseki- 
tėve, bet vistiek man jo gai- tik jų pavardės parodo: To-* mą vietiniuose balsavimuo-
la. toraitis, Vokietaitis. Piūsa- se.

— Bet jis buvo milionie-! laitis, Švedas. Gudas. Mas-į __Bet ar čia kalti Kenne-
rius. o tu tokiems bagoty-'koliūnas ir tt. Nore jie ir su-; džių milionai) Maiki? Žinai, 
riams neturi širdies. Į lietuvejo, tačiau etnologiniu. £ad jr aį norėčiau būti mi-

— Tais milionais jis nie-j žvilgsniu tokie lietuviai nėra' Honierium.
ko nenuskriaudė, tėve. nes mums giminingi. į __ O ką su milionais da
ne jis pats juos sukaupė. Mi- — O kaip yra Airijoj? Ar- 1Ttum, tėve?
lionais jį apkrovė tėvas, irj tenai tokių atėjūnų nėra? į *__ Gerai pavaikyčiau, ge-
jie nebuvo jam laimingi. Nei į - Airija, tėve, yra sala.! raj išgerčiau, nusipirkčiau 
jam, nei jo broliams. Gali-j Svetimiems nebuvo reikalo; naują pypkę ir geresnę uni- 
ma sakyti, kad visa šitų ir nebuvo lengva tenai įsi-; forma<
Kennedžių šeima dėl milio- veržti. Airių tautą suskaldė; __jęe tgVe< doraj gyventi
nų yra nelaiminga. tiktai religija, šiaurėje įsi- į miliono ’ nereikia. Žmogaus

— Sakai, Kenedžių šeima, galėjo protestantų bažnyčia,! sveikatai reikia gerai paval- 
o pietuose Romos katali-; gytj reikįa jr kokio nors
kų. Nors tarp protestantų ir| darį)0 jr jeigu Kenedžiai
katalikų prasidėjo žiaun ko-i turėję naudingo užsiė- 
v a, bet tautiniu žvilgsniu jie aš manau kad nei
visi buvo airiai ir jie tvarkė
si vadinamais „klanais“, 
kaip ir Škotijoj. Klanas reiš
kia iš vienos šeimos išaugu-

Dešinėje apačioj pogrindžio filmų sąjūdžio dalyvis Andy 
Warhol. Į kurio gyvybe kėsinosi aktorė Valeria Solanas. 
Viršuje dešinėj Valeria Solanas, kuri policijai paaiškino, 
kad \Yarholj pašovė dėl to. kad jis perdaug kontroliavo

gyvenimą.

Nepraleiskite progos šiam istoriniams vertingam medaliui 
įsigyti tuojau, nes jų išleista tik 5,000. Per trumpą laiką žymi 
dalis medalių jau parduota. Užsakykite tuojau, užpildydami že
miau dedamą lapelį, kurį kartu su pinigais pasiųskite šiuo adresu:

LITHUANIAN FOUNDATION, 6643 S. MAPLEWOOD AVEų 
CHICAGO, ILL. 60629, l\S.A.

Ant piniginės perlaidos užrašykite: Pay to the order of A. 
Rėklaitis — Medai. Gavus užsakymą ir pinigus, medalis su jo 
aprašymu bus tuojau pasiųstas adresatui apdraustu paketu.

UŽSAKYMO LAPELIS

Kas medali gauna ar kam jis bus dovanotas?

(Vardas, pavardė ir adresas)

Kas medalį užsako?
(Varias, pavardė)

Ar tai yra ii; daugiau Ken 
nedžių?

— Tėvas gal netikėsi, kad 
vien tik Bostone ir jo apylin
kėse yra daugiau kaip 1300 
Kennedžių, kurie turi savo 
namuose telefonus. Sakau, 
daugiau, nes daug yra tokių, 
kurie telefonų neturi, ir jų 
skaičius nežinomas.

— Ar visi jie giminės?
— Gali būti giminės, bet 

taip tolimi, kad vieni kitų 
nebepažįsta.

— Aš. Maiki, nesuprantu, 
kaip giminės galėtų vienas 
kito nepažinti.

— Tėve, žiūrint etnologi
niu požiūriu, vienos tautos 
žmonės gali būt visi giminės, 
kilę iš vienos šeimos. Jie 
vartoja tą pačią kalbą, turi 
tokius pat papročius ir tokią 
pat išvaizdą, jeigu nesusi
maišę su svetimais.

— Nu, tai ir lietuviai turė
tų būt vieni kitiems giminin
gi, ar ne?

— Nevisi, tėve.
— Kodėl nevisi?
— Todėl, tėve, kad mūsų 

tautos žemę per daugelį am
žių trypė svetimi. Ėjo per ją 
teutonai, ėjo slavai, buvo už
ėmę švedai, perėjo prancū
zai, buvo Lietuvą pasiekę 
net ir Azijos totoriai. Nors 
lietuvių tauta atsilaikė, ris

mimo, as manau, kad nei 
vienas jų nebūtų nušautas.

— Tai tu rokuoji, kad pi
nigai nėra laimė?

Tėvas pats matai, kad
šių komuną.^ kuri bendrai! Kenedžiai nesidžiaugia jais. 
v aido sa\ o žemę, turi savo J guvo keturi sūnūs, ir tėvas
'7?S^^".v®?.1.nas,,.”“yĮtikėjosi, kad jie valdys A- 

meriką. Dabar liko tik vie
nas. ir tas turi pažeistą nu-

,, . garkaulį, nes skrisdamas į
klano vaikai yra vadinami, mįtingą nukrito su
to klano vardu. Todėl pas, lėktuvu ir vos tik išliko gy- 
airius taip daug vienodų j vag Ąpje pUgę mety negalė-

vardu: McCarthy klanas. 
McAdoo klanas, Kennedy 
klanas ir panašiai. Ir visi

vardų bei pavardžių. Ken-. j0 lovos atsikelti 
nedžių yra tūkstančiai. Tailt^vag dabar
reiškia, kad visi jie yra kilę 
iš to paties Kennedy klano.

— Nu. tai dabar išvirozyk 
man, kodėl tu mislini, kad 
milioniniai skarbai užtrau
kė dabar nušautojo Roberto 
Kenedžio šeimai nelaimę? 
Ar tu rokuoji, kad jeigu jis 
nebūtų milionierius. tai ne
būtų nušautas?

— Nors aiškių įrodymų 
čia negali būti. tėve, vis dėl
to aš esu linkęs tikėti, kad. 
neturėdami , tiek pinigų, 
Kennedžiai b(itųA?Antūriau 
gyvenę ir tebūtų tokiu verž
lumu siekę tuščio*-garbes.

O senas 
guli suparaly-

žuotas. niekp negirdi ir ne
gali kalbėti. Viena duktė y- 
ra silpno proto ir viešai nie
kam nerodoma. Ir dabar, 
kai visi šeimos giminės buvo 
plačiai aprašyti ir nuotrau
komis parodyti, apie tą duk
terį nei žodelio. Ar galima 
sakyti, kad Kenedžių šeima 
yra laiminga?

— Užteks. Maiki,. Eisiu 
už juos pasimelsti.

Tai Jam**< Earl Ray. kuris kėsinosi į kun. dr. Martyną 
Kingą.'nuotraukos: kairėje daryta Toronte Kanados 
pasui, dešinėje FBI paskelbta.

Jei tu nemoki prisitaikyti, 
, jei tu nesi pasiryžęs pilvu 

Prie to juftFi skatino labai šliaužti purve, tai nesi revo-
ambicingas tėvas. Kai

dėlto nemaža tų atėjūnų Lie-! l iausiąs sūnus žuvo kare, jis, 
tuvoje pasiliko ir sulietuvė-, tėvas, pasišaukė jaunesnį 
jo. Pavyzdžiui, žinomas Johną ir pasakė: Dabar tavo 
South Bostono Blinstrubas pareiga nešti Kenedžių vė- 
yra švedų kilmės ir vyresny-’ Iiava j VVashingtoną —Ken- 
sis brolis dar neblogai kalba nedžių šeima turi valdyti A- 
lietuviškai, o jų tėvas visai menką! Ir, ateju.> rinki- 
gerai lietuviškai kalbėjo. Y- mams, jaunas Johnas buvo 
ra Lietuvoje likusių prancū- pravestas į kongresą, o vė-

vy~ į liucionierius, o tik pliuikis.
Leninas

C * *

Kalbėti tiesą yra buržua* 
žiniai prietarai. Melas yra 
pilnai pateisinama priemo* 
ne. Leninas

mano Wi nime pasak* pasikė 
vybę ieva- Rishara Sirhan, 52 m. 

Io» dane.

ausiu dit-i.a 

Ai lliled/lo

Siunčiama $...............  ($10.00 už medalį ir 50 centų pašto iši.)

P.S.
1) Jei užsakoma daugiau kaip vienas medalis, tai tuo atveju 
reikia prie užsakymo lapelio prijungti visų medalio gavėjų są
rašą (vardai, pavardės ir adresai).

2) Lietuvių Fondo nariai galėtų gauti medalį su tuo pat nume
riu, kuris yra jų LF nario nr., jei tokį savo norą pažymėtų už
sakymo lapelyje ir jei su tokiu numeriu medalis nebūtų jau 
parduotas.

BUVO $4, DABAR 11K $2

Lietuvių išeivija Amerikoje
Parašė STASYS MICHELSONAS

Šitą 500 puslapių gausiai iliustruotą knygą dabar 
galite gauti už $2, iki šiol ji kainavo $4.

Ką toje knygoje rasite? Labai daug. Ten visa JAV, 
Kanados ir Pietų Amerikos lietuvių išeivijos istorija. Joje 
rasite, kada ir kaip ta išeivija prasidėjo, aprašytas jos 
organizacijas, jos spaudą, jos veikėjus, jos santykius su 
Lietuva ir kt.

Kitos tokios knygos neturime.

Knyga parašyta lengva kalba, kiekvieno ji lengvai 
į skaitoma. Tad paskubėkite ją įsigyti.

.Pinigus siųskite:

KELEIVIS 

636 Broadvvay

So. Boston, Mass. 02127

caaMMBMMaMaesaEjaammmsaaMnammaaaaHaasanaan ' » <i

i Knyga yra geriansias žmogaus draugas
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VINCAS KRĖVĖ

Milžinkapis
(Tęsinys)

12.

Išjojo Zubrys su jauna mergele; išjojo trys broliai 
kaip griedžiai plačiaragiai. Išjojo drauge visi svečiai, ku
rie buvo sujoję suvažiavę iš artimo krašto ir iš tolimos ša
lies Merkines,

Visi linksmi buvo, bet linksmiausias tai jaunas Zub
rys, kur kaip erelis tarpu bernužėlių, o jo širmas žirgas 
tai kaip bitinėlis. Kai žingsneliu jojo, žemelė drebėjo, 
o nuo medžių viršūnėlių žali lapeliai krito; kai ristele 
žirgas bėgo, vėjelį aplenkė. Bet ne žirgu didžiavosi, ne 
širmuoju puikinosi jaunasis bernelis...

Kai prijojo Nemunėli, vieni ėjo ten, kur luotais irstė 
žilas kaip obelis senelis Kulvys, o kiti puolė tiesiai Nemu- 
nėlin. varė žirgus šaltan vandenėlin, ir be luotų raiti plau
kė per didį vandenėlį, per platų Nemunėli.

Viršuje dešinėj dantų gydytoju James Reddkk, kurį 
su dviem 11 ir 12 metų vaikais WasUngtono
valstijoje užpuolė audra. Jie ;-MlfotfT urvų. Tėvas et M 
gulė prie angos, kad tuo būdu galėtų užstoti šiaurų vėjų. 
Jis žuvo. bet vaikai paliko gyvi. čia n
tina.

Jaudesys ir sveikata
Ar skaitei 

šias knygas?
Ar turi žmogaus dvasi- atsiliepdama, moteris ne tik 

niai pergyvenimai, jo emo- greičiau įsijautrina, bet grei- 
cijos kokių nors įtakų svei- čiau ir "iškrauna“ savo per- 
katai? Be abejonės. Jaude- gyvenimus. Vyrai šiuo at- . 
šiai turi įtakos įvairiems žvilgitrynr santūresni. Ta* sAKA,tr]-
šiuo metu paplitusięms su- čiau jie žymiai giliau .pergy-
sirgimams — neurozei, šir- venkitdnffllrtušį ypač'jeigu
dies-kraujagyslių ligoms, o- šie paliečia jų savigarbą, i- 
paligei, cukriniam diabe- dejas. Tai gali sukelti ilges- 
tui ir kt. ; nį nerimavimų, jaudesinį į-

Teigiami jaudesiai (pasi-1 tempimų. Todėl vyrai grei- 
tenkinimas, džiaugsmas)1 čiau pasiduoda depresijai 

j pagyvina oiganizmo veiklų,! (prislėgtai nuotaikai), nusi- 
didina žmogaus darbingu- j vylimui (pasaulio statistika 
mų, žmogų’ lyg atgaivina.Irodo, kad vyrų savižudžių 
Neigiami jaudesiai (baimė.1 žymiai daugiau, negu mote- 
liūdesys, nepasitenkinimas) rų, taip pat vyrai, ypač jau- 
sukelia žmogaus organizme nesni. daug greičiau suser-
•a •   •_ •     X« » A A \

TRUMPI SIJONAI 

TUKINA...

Vienas Anglijos žurnalas 
paskelbė, kad dėl trumpų si- 

( jonų nepridengtose kojų da-
Ėmė Meilužė kilpinį rankelėn, dėjo aštrią štrėlelę ir - „iU'tpy™

šovė ten, kur bnedis plauke. Gerai pataikė Meiluže, pa-’ kog sjįemaj apsaugoti 
taikė sprandan, ir Nemuno bangos paraudonavo Bet j Sjs atradimag paskatin0 
silpna buvo Meilužės ranka, silpnai Įtempe kilpini, ir bne- patyrįnėti ir tokių galimy- 
dis plaukė toliau į kraštų. Jau jau kone priplaukė, kai pi i- . gaj nuskiltus avių ir gal- 
puolė Zubrys ir įvarė kaklan stiprių smeigena. Rūsčiai vijų strėnas ir užpakalius (iš 
subliovė briedis, net girios suskambėjo, ir griuvo ant ak- , čia gaunama geriausia me
menu, kur gulėjo Nemuno pakrašty. Į sa). bus galima padidinti to-j

' se vietose mėsos prieauglį.
— Geras ženklas! — suriko vyrai.

Dar neįsiyrė Kulvys vidurin, — mato: plaukia per 
Nemunų į Merkinės krantų briedis plačiaragis.

Yra priekaištų, kurie mus 
pagyrimų, ku-

• • •

įklimpau kaip į {Brigas: 
nai suėst, nai išlipt• • •

« • •

ga širdies priepuoliu).

Todėl šeimoje būtinas a- 
bipusis jautrumas. Moteris 

nervinių Įtempimų, kitaip č*a \ur* būti grožio ir gėrio 
tariant, emocijų (jaudesių). genijus. Jos moteriškas, di- 
Neigiamus jaudesius, susiju- delis švelnumas, užuojauta 
sius su pavojais, baime, ly- (būdingiausi moters prigim- 
dėdavo skubus organizmo ties bruožai ) padės vyrui at- 
paruošimas netikėtumams £auti dvasinę pusiausvyrų, 
atremti, kovoti. Kiekvienų • išbristi iš įvairių abejonių, 
neigiamą jaudesį žmogus iš- ; Be abejo, vyras turi skirti 

ne mažiau dėmesio

įtempimų, jo visų jėgų mo
bilizacijų. Kodėl?

Jau pirmykštis žmogus tu
rėjo įvairių pergyvenimų,

jų vaizdelių pyne. parašė 
Stasė Vanagaitė-Petersonie- 
rtė, 81 psl., kaina $2.

ANTANAS SMETONA 
IR JO VEIKLA. Parašė J. 
Augustaitis, 154 psl., kai
na $1.50.

VIENŲ VIENI dvidešimt 
penkerių metų rezistencijoje
Parašė N. E. Sūduvis, 424 
psl., aiškiai pavaizduojama, 
kaip lietuviai priešinosi vo
kiečių okupantams, kaip 
priešinosi ir tebesipriešina 
komunistų okupacijai, kai
na $4.
LIETUVIAIS ESAME MES 
GlMę, lietuvių dainynas,

100 dainų su gaidom dai
navimui ir pianinui, suda
rė Juozas Žilevičius, kai
na $4.50.

ŠVENTADIENIS UŽ MIES-
, TO, Mariaus Katiliškio 17 

liedavo raumenų veikla. i ne mažiau dėmesio savo | n0VeUų. kaina $5.00.
Praėjo dešimtys tūkstan-1 zmonat> pndeti jai spręsti i

čių metu. atėjo laikas, kaiiKa."a, nelengvus buitinius ANGLŲ 
raumenys, fizinė jėga nu-! relkalus. sugebėt! visada ją

KALBOS GRA
MATIKA, 215 psl., kieti vir

šeliai, kaina...............$3.60
NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS PINIGAI, Jono K.

Kario, 225 psl., kaina $5.
SENOVĖS LIETUVIŲ PI
NIGAI nuo seniausių laikų 

iki 1795 m., Jono K. Ka
rio, 396 psl., kaina .... $10.

PANEVĖŽYS, didžiausia 
knyga apie fą miestų ir a* 
pylinkę, 430 psl. kaina 
$6.50.

RAŠTAI — STRAIPSNIAI. 
ATSIMINIMAI, parašė Juo

zas Liūdžius, 246 pusla
piai, kaina...........$3.00.

į Amerikos lietuvių politika,
parašė dr. K. Šidlauskas. į- 
vadas dr P. Grigaičio, kai
na $1.50.

LAUMIŲ JUOSTA, Bro
niaus Railos akimirksnių 
krorikų I dalis, straipsnių 
rinkinys, 348 psl-, kaina — 
$3.00.

Tas knygas galima gauti 
Keleivio administracijoje:

išklausyti, kai reikia, parem
ti savo vyriškais pečiais.

Apsaugai nuo jausminių 
sutrikimų turi reikšmės ir 
tinkamas auklėjimas vaikys
tėje, žmogaus organizmo 
užgrūdinimas. Nuo mažens 
vaikas turi išmokti tvarkytis, 
valdyti ir ugdyti jausmus, 
nes priešingu atveju neigia
mas jaudesys, nelydimas 
"iškrovimo“, sukels vieno
kius ar kitokius negalavi
mus. Todėl nuo pat anksty
vos vaikystės reikia pradėti 
jaudesių auklėjimą, planin
gų jų mankštinimą.

Teigiami jaudesiai puošia 
žmogų, praturtina jį. Didelę

stojo būti priemone atsira- 
dusiems sunkumams išspręs
ti arba, kitaip sakant, nei
giamais judesiais išlieti. Ta
čiau žmogaus organizmo re- 

! akcija liko ta pati.
Kai žmogų užvaldo stip

rūs jaudesiniai pergyveni
mai. jo organizme vyksta 
didžiuliai pasikeitimai. Į 
kraują patenka padidintas 
adrenalino, cukraus kiekis. 
Tai didina raumenų Tonusų, 

i sutraukia kraujagysles, ke
lia kraujo spaudimų. Dėl to 

I atsiranda kraujagyslių spaz- 
' mos, gali sutrikti vidaus or-

I ?

Km netiki pMiaulujimu,

— Dievai lėmė medžioti, kad briedžiai patys i mus j
bėga, — tarė narsus Zubrys. j

! na mintis Įstrigo jo smegenuosna: kur dabar skaisti Mei- ganų bei audinių mityba, o
— Ova! primušim žvėrių vežimus. Visus metus vai- lužė? Gal lokys ją užpuolė, gal meška užgniaužė, gal tuo pačiu širdies, kvėpavi-

gysim ir nesuvalgysim. • briedis plačiaragis užtrynė... Ar ne ji dabar pavojuje pa- mo takų, žarnyno darbas,
! galbos šaukiasi?

— Nejokite medžiotų, bajorai! — tarė senas Kulvys. • 
kuris buvo daugel matęs savo amžiuje.

Kai
i di

ai npieiamu iaudesiu nelv- PIAVUIWI,<* J-1-,ai neigiamų jauflesių ne y iRš vaikystėje turi mo- 
1 iškrova — raumenų veik- .. .* , .... . J ,tinos ir kūdikio bendravi-aumenų 

la, sali sutrikti organizmo 
atskirų sistemų ir organų 
veikla. Ypač, jei neigiami 
jaudesiai kartojasi dažnai 
ar ilgai trunka.

Apsaugai nuo jaudesinių

Štai vėl ragas sutrimitavo, toli, ten kur Merkinė augš- 
ta stovi; ir gaisų pamatė bernelis danguje: vytys degė 
ant augštų Merkinės kuorų. Ir suprato bernelis, kad ne 
medžioklėje nelaimė ištiko, bet tėvynė pagalbon šaukia 
visus, kas ginklų rankoj gali vartoti. Nustebo bernelis, iš
kur priešai pasirodė netikėtai, ar nuo rytų - gudai arI didlb^ reiki
nuo pietų lenkai, ai gal nuo vakarų kraugeriai kry-i turi žmonių tarpusavini 
žiuočiai? , , | santykiai. Nuo jų priklauso

Ir nusigando žvėrys ir pasislėpė giliuose tankumy- ! ne tik gera nuotaika, bet ir
nuošė. Nusigando, kad Dainavos bernai medžiotų išjojo, i Bet neilgai stebėjosi, neilgai abejojo Zubrys: pašto-, gyvenimo džiaugsmas. Pir- 

į jo jam kelią pikti kryžiuočiai. miausia tai liečia darbo sri
tį. Jei žmogus dirba paten- 

Daugel jų buvo. o jis tik vienas. Ir pamatė tada ber-( kintas, jei jis jaučiasi esąs 
nelis, kad vėlu jam mergelės ieškoti, kad vienų vienam reikalingas ir naudingas, o 
teks galvelę guldyti. darbuotojų tarpusayta! sali-

e r : ! tykiai yra draugiški, nuotai-
Ir nuliūdo bernelio širdis, kad visi jį vienų paliko, ^a &era’ taj *r darbo nasu- 

vienų prigrįžo priešų kerštui. Sunkiai atsiduso bernelis, mas ^us didesnis, 
dievų augščiausių pagalbon šaukdamas.

mas, kūdikio dėka nusistovi 
abipusis jaudesinis ryšis, 
gražiausi ir švelniausi vai
kystės jausmai, kurie didele 
dalimi apsprendžia žmogaus 
pavidalinimų, jo asmenybę. 
Be meilės auklėti vaikai iš
auga grubūs, nejautrūs, ne
sugeba suprasti ir mylėti ki
ta. aukotis visuomenės rei
kalams.

(Pabaiga kitam numery)

ŽUVIS SU OBUOLIAIS

2 svarai žuvies.
3 šaukštai riebalų.
6 obuoliai.
2 šaukštai vandens.

šaukštuko cukraus.
Vi šaukštuko pipirų.
4 šaukštai sviesto.

Žuvį pamirkyti sūdytame 
vandenyje 5 minutes. Nu
plauti obuolius, išimti sėk
las ir supiaustyti skiltelėmis 
Į išleistais^ riebalus supilti o- 
buolius,.,vati denį. druskų »• 
cukrų.; Riebalai turi būti 
karšti, i Uždengti jr leisti pa
virti, vienų Įtartų apverčiant, 
kol obuoliai suminkštės. Su
dėti žuvies gabaliukus ant 
obuolių ir uždengus paga

gai trimitavo, o širdį jo lyg katės draskė. Ko tik nemanė, žams vyti. raitelio pėdai sekti: kur bernelio jota, kraujo1 . įprasta manyti. Į»d mote- Nuimu
negodojo Zubrys — ir gododamas vijo žirgą ko greičiau- ten laSėta. Ne piktų kryžiuočių tai buvo kraujas pralietas, ns- būdama žymiai jausmin- > ... . Ajj.,:

vius, per kelmus, per medžius, vėjo nugriautus. Draskė ;■ konfliktus Moters iausrnL Pant tlk vir*4 (broiler), ir
šakos, mušė, plėšė, badė jo šonus, plėšė raitelio rūbus, bet — Nešk, žirgeli, nešk jaunų bernelį tik į Nemunėlį, njai pergyvenimai dažniau kol paruduos.

— Grąžinkis žirgus atgalio: neramus girioje laikas, 
kad žvėrys laukuosna bėga.

Nedėjo dabon jo žodžių bajorai ir linksmi nujojo 
girion. Tuo supleškėjo giria ragų trimitavimu.

Ir pakriko ir pasklido po šilus, po šlaitus ir tanku
mynus medžiotojai.

Plačiai iškriko žmonės visi po girias; daugel jie nu
šovė stirnų, daugel jie nudūrė lokių.

Bet niekas tiek nepašovė, kiek jaunasis Zubrys. Tik 
vienos stirnos, kurių pašovė Meilužė, bernelis negalėjo 
pasivyti ir nuklydo giliai girion, ją besekiodamas.

Jau saulelė žemai stovėjo, girios klostėsi nakties dra
panėlėmis, o jis vis dar sekė.

Jau ir saulelė nusileido už medžių, ir tamsi naktis 
užgulė girias, o jisai dar vijo. Ir bevydamas girdi didį tri
mitų ragų balsų.

O jie trimitavo ne taip, kaip, trimituoja medžioklėje, 
šaukiant toli nuklydusių, tik jie trimitavo, kaip trimituoja 
karan bernų šaukdami, didžiu pavojumi grasydami.

Imkite ir skaitykite!
Chicagos istorija, parašė 

Aleksas Ambrozė, 664 psl., 
gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10, 
minkštais — $8.

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

DELFINO ŽENKLE, pre
mijuotas romanas, parašė 
lurgis Gliaudą, 234 pusla
piai, kaina.................... $250

BAISUSIS BIRŽELIS, ši
toje 238 psl. knygoje yra 3 
dramos: Baisusis Birželis, 
Varpinė ir šiaurės pašvaistė. 
Parašė Pranas Naumiastii- 
ku. Kaina....................$3 50

LIETUVOS ISTORIJA*
VI-ji laida, parašė dr. Van
da Daufirdaitė-Sruofienėt 
414 psl., daug paveikslų, ke
li žemėlapiai, tvirtai įrišta. 
Knyga ne tik geras vadovė 
lis mokiniams, bet jų su ido. 
mumu skaitys ir suaugusieji. 
Kaina ....................... .. $0.

Daug neigiamu jaudesių 
lydi žmogų gatvėje, parduo
tuvėje, restorane ir kitose 
visuomeninio bendravimo 

žmonių
— Geriau jaunas žūsiu, laisvų galvų dėsiu, nei vergu 

kryžiuočiams teksiu... Dievai aukščiausi, Perkūne galin-1 vietose. Neretai
glaustas, nunešk mane tik į Nemunėlį, kad nesijuoktų 
priešai, jog netikėtai mane užklupo, lengvai nugalėjo... 
Bėki, bėgi, žirgeli, nunešk mane bernelį, kad tik į Nemu
nėlį.

bendravimui trūksta abipu
sės pagarbos, geros šypse
nos, kuri žmonių santykiams 
suteikia harmonijos ir jau
kumo. Ir dar labai dažnai 

Daugel križiuočių pastojo kelių berneliui. Jų buvo pasigendama tokiu paprastų 
daugel, o jis tik vienas. Bet nestabdė žirgo bernelis, tik ! ŽO(*Z,U' kaiP
kaip jojo. taip prajojo. O kur jo širmo žirgo prabėgta, ten 
kryžiuočių patalas nuklota: negeru, nelaimingu laiku 
barzdočiai pastojo kelių pakeleiviui karžygiui,

ačiū”, pra
šau“.

Niekur kitur žmogus su 
. žmogumi taip glaudžiai ne
bendrauja, kaip namie. Jei
šeimoje nėra sutarimo, geros 
nuotaikos, vadinasi, trūkstaIr klausydami to trimito, verkė giria ir verkė me- j Suriko kryžiuočiai, lyg juos gyvatė būtų įgėlusi, pa- 

džiai, lyg jauno bernelio širdis. i matė, kad ištrūko bernelis, ir siuntė jam šimtus strėlų;1 ne tik laimės, bet ir sveikos
į lėkė aitrios strėlės, viena pro šalį, kitos žirgelį iridė, tre- aplinkos žrppgaus gyveni-

Nusigando Zubrys ir grįžo žirgų atgalios ten, kur ra-' čios baltų bernelio kūnų draskė. Gerai buvo dabar prie- mui.

tasai nieko nejautė, tik vijo žirgų. Kaip aitvaras, kaip į gilų vandenėlį, 
viesulas lėkė keliais takeliais Zubrio bernelio žirgas. Vie (Bus daugiau)

pasireiškia išoriniais požy-’ Duoti su ryžiais ar daržovių 
miais. Tačiau gyvai, greitai Į mišraine.

no zi •trt . -r.' ■U-
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Vietinės žinios
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kad mokyklos paskutiniąją 
’ klasę pasiekia tik, palygi- 
' nūs. mažas būrelis ir daug 
jaunuolių, greičiausia dėl 
tėvų silpnėjančios įtakos,
per eilę metų nubyra.

Knygos
jaunimai

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU 

i ? , , AMERIKOJE
SLA—jau 80 met f tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokė

jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — 
duoda gyvybės apdraudą ir ligoje pašalpų, kuri yru 
pigi, nes;SUSIVIENIJIMAS neieško pelas, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tria su ?uee mitam dolerių 
kapitalų, tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairių klasių reikaUagiauaiaa 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gera Taugsa^lą Apdraudą — Ra. 
dowsmat Insuraara, kad Janapole gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gy usnims pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams takai pigi 
apdraudą: už $l,0€CJM> apdraudos Mk $8.00 
čio metams. ’U ,

ŠIA—AKČIDENTAL# APDRAUDA 1 BšbdiBga visokia 
amžiaus asmenims. rekomenduojama Betuvttką 
klubų ir draugiją aarisms. Už $f.900.00 akeidenta- 
lės apdraudos mokestia $$JB8 į matus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių ksftaaljų. Krripldtle 
• kuopų veikėjus, ir ils ptaMaa paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintus taforasacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuaaiaa AHkume af Aamriea
307 W«t 30tk Struti. Nu* York, N.Y. 19001

(DOMIOS knygos

Romanai
na lvaškienė 
katytė.

Birželio 13 d. banketo 
Praeitą sekmadienį Bos- meninėje programoje daly- 

tone buvo paminėta liūdno- vavo ir Onos Ivaškienės va- 
ji birželio istorinių įvykių dovaujamo sambūrio vyres- 
sukaktis. 10 vai. ryto buvo nioji grupė, turėjus didžiau- 
pamaldos. kuriose dalyva- šią pasisekimą. Ji pašoko 5 
vo vysk. V. Brizgys. pasakęs šokius.

birželio 

liūdną sukaktį

Bostono
** AMEN Gi A. V aALENiMMUClbt knygas:

Rugpiūčio 11 d. Minkųr 
radijo gegužinė Romuvos 
parke Montelloje.

Švenčių proga nepamirš-' 
kitę nupirkti vaikams šias

o e •
Rugsėjo 29 d. Lietuvių 

Enciklopedijos rengiamas li-

MEKLĖ TRI- 
į KAMPY, 219 psl. kaina $3.- j

eilės i Vincas Kanonas: MIG- i 
parašė J. Narūne, iliust- LOTAS RYTAS, 166pusL. Į 
ruota, kaina $0.95. ( Kaina $2.50. - Gaunama Ke i

‘ leivio administracijoje.

BIRUTĖS RYTAS.

čia tai dienai skirtą pamoks- Toj pačioj salėj birželio* teratūros vakaras So. Bos- 
lą, o 3 vai. popiet — susirin- 13 d. keliolika tautų turėjo, tono Lietuvių Pil. Dr-jos sa-* “‘Y**™-
kimas So. Bostono Lietuvių savo stalus su tautodaile.I Įėję. Programoj dalyvauja: agi it., spaiva-

NARDŽIO PULKAS, apsa
kymėliai,* parašė Bale, Jeronimas Ignatonis, L0- 
Vaivorytė, 157 psl. kai- ŽIAI, 301 psl., kaina $3.00

vimo knygelė su įdomiu 
vaikam tekstu, kaina 50 c. 
(Šias knygutes išsirašant, 
pridėti pašto išlaidoms 
15 centų).

Spalio 27 d. So. Bostono1 MEŠKIUKAS RUDNOSIU- 
Lietuvių Pil. Drjos III aukš-': ^4?*, eiliuota pasaka. Pira
to salėje P. Viščinio veda-, ^emunėlis, labai
mos Lietuvių radijo valan-'
dos parengimas. j

1 rašytojai Pulgis Andriušis i 
(iš Australijos). Bernardas 
Brazdžionis, Antanas Gus-

Pil. Dr-jos salėje. Kaikurie stalai buvo beveik
Susirinkimo programą ve- tušti, o lietuvių stale netil

dė Antanas Matjoška. In- po. ką kelios sumanios mo-
vokaciją paskaitė vysk. V. terys buvo sutelkusios. Tą1 taitis, Stasys Santvaras 
Brizgys, trumpą žodį Lietu- stalą daugiausia fotografa- 
vos garbės konsulas adv. -A. vo. Prie jo buvo dalinama 
Shallna, ragindamas nenu- įvairi Vliko ir Lietuvių Mo- 
tolti nuo lietuviškų idealų, o terų Klubų centro valdybos 
minėjimo pagrindinę kalbą literatūra.
pasakė prel. V. Balčiūnas. j Tuo stalu rūpinosi I. Ga-

Prelegentas susirinkusiem linienė. E. Valiukonienė, A. ... ,
priminė pirmąsias bolševi-, Daukantienė, A. Vakauzie-, Lapkričio 10 d. Lietuvos; 
kinės okupacijos dienas ir j nė, O. Girulienė. Paskutinio- I kariuomenės atkūrimo minė- 
vėlesnius tragiškuosius įvy-i ji čia pat demonstravo, kaip
kius iki 1941 m. birželio iš-' audžiamos juostos. Visos 
vežimų, o taip pat ir dabar prie lietuvių stalo dirbusios 
Lietuvoje vykdomą rusini- * buvo pasipuošusios tauti- 
mą, tautos demoralizavimą. niais drabužiais, 
ir jos fizinį naikinimą. Jis' Teko stebėti, kad centro 
ragino visa tai nepamiršti, •' valdybos pirmininkė V. Les- 
remti mūsų laisvąjį žodį, j kaitienė labai tinka toms 
stiprinti spaudą ir ypač ra- ■ pareigoms — judri. lengvai 
diją. per kurį tas žodis pa- užmezganti pažintis, 
siekia Lietuvą, ir nepavarg- j Birželio 13 d. konvencijoj 
ti laisvės kovoje. į teko sutikti ir Pabaltijo Mo-

Susirinkimas priėmė įvai- terų Tarybos pirmininkę G. 
rioms valdžios įstaigoms ir Žilionienę.

Ž-tis

• • •

gražiai V. S. Stančikaitės 
iliustiuota, trečioji laida, 
pasaka ir Lietuvoj turėju
si didelį pasisekimą. Kny
gos kaina............. $3.00.

jimas So. Bostono Lietuvių BALTOSIOS PELYTĖS
Pil. Dr-jos salėje. KELIONĖ į MĖNULI, 

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

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

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai
na ..........................$1.80.

! GINTARO TAKAIS, J. Na 
i rūnės eilėraščiai, daug ilius 
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.

politiniam veikėjam skirtą 
Lietuvos laisvės bylą išryš
kinančią rezoliuciją, kurios 
anglišką tekstą paskaiė 
stud. Algis Antanavičius.

Meninę programos dalį
atliko solistas Benediktas į met Bostono btvierudinę 8OB Rockefeller jau rimtai įsi 
Povilavičius, kuris, komp. mokyklą baigusiųjų mokinių i rinkinę vają. Respubli- KETURKOJIS UGNIAGE- 
Jeronimo Kačinsko palydi- tėvai Tautinės S-gos namuo- konai turi da rimtus kandida- SYS, D. Rudokienės pa 
mas, padainavo kelias dai-;se surengė šiems abiturien- tua: Nixonų ir Rockefellerį.
nas, Birutė Adomavičiūtė. Į tams pagerbtuves, kuriose, j

Pagerbti lituanistinės 

mokyklos abiturientai
Praeitą penktadienį šie-N«" Yorko gubernatorius Net-' iškalba'.....11
ot Rnafnnn Ktiiamiofina son Rockefeller iau rimtai iai- A® pati anglų kalba, . . $.1.

padeklamavusi J. Aisčio ei
lėraštį "Šilainė“, ir J. Ka
činsko vadovaujamas para
pijos choras.

šį kaitą publikos buvo 
gana daug.

be jų tėvų ir draugų, dalyva
vo mokytojai, mokyklos rė-l 
mėjai ir būrelis kitų kultūri- Į 
ninku. i

Šia proga Lietuvių Bend-I 
ruomenės Bostono apylinkės- 

j pirm. inž. J. Vasys, taręs

Vasarotojų
dėmesiui• atitinkamą sveikinimo žo

dį. įteikė LB paskelbtą raši
nio konkurtą laimėjusiems
pinigines dovanas. Tą kon-j Cape Codo pušyne, arti 

Moterų Klubų Generalinė! kursą laimėjo pagal eilę;eieTO- H“ Craigville jūros

Lietuvė* tarptautinėje 

moterų konvencijoje

Federacija visame pasulyje 
turi apjungusi 11 mil. mote
rų. Tos federacijos nariu y- 
ra ir Lietuvių Moterų Klubų 
Federacija, kuriai šiuo me
tu vadovauja Vincė Jonuš- 
kaitė-Leskaitienė. Mūsų mo
terys, čia dalyvaudamos, tu
ri progos priminti Lietuvos 
pavergimą.

Kaip praeitą kartą rašė
me, Bostone buvo tos tarp
tautinės federacijos 77-ji 
konvencija. Savo posėdžius 
konvencija baigė birželio 14 
dieną. Konvencijoje dalyva
vo apie 2,000 atstovių, atvy
kusių net iš Azijos ir Afri
kos. Jų tarpe buvo ir dvi lie
tuvės: Vincė

ir Aleksandra 
, Bostono Mote

rų Klubo pirmininkė.
Prieš konvencijai prasi

dedant. jos atstovės padėjo 
vainiką prie Anne Hutchin- 
son (1591-1643) paminklo,

Nijolė Baškytė, Laima Bal
tutytė ir Dalis Jasaitytė.

Po atsisveikinimo ir gerų 
linkėjimų žodį čia dar tarė 
šv. Petro parapijos klebo
nas kun. Antanas Baltrušū- 
nas ir mokyklos vedėjas An
tanas Gustaitis., o abiturien
tės atliko trumpą meninę 
programą: Laima Baltušy
tė paskambino pianinu, Bi
rutė Adomavičiūtė padekla
mavo ir dar mergaičių treju
kė — Birutė Adomavičiūtė, 
Nijolė Baškytė ir Rūta Ras
tenytė — padainavo kelias 
savo pasirinkto repertuaro 
daineles. Toliau tęsėsi vai
šės ir jaunimo pasilinksmi
nimas.

Kaip jau anksčiau mūsų 
laikrašty buvo rašyta, šie
met Bostono lituafifstiaę 
mokyklą baigė septyni mo
kiniai: Vytautas Adomkai- 
tis, Birutė Adomavičiūtė, 
Nijolė Baškytė, Laima Bal-

Nauja lietuviška

Andrius Valuckas, NE 
MUNO SŪNŪS, romanas iš Į 
suvaikiečių ūkininkų sukili
mo 1935 m., I tomas, 280 
psl., kaina $3.00.

Andrius Valuckas, NE i 
MUNO SŪNŪS, • ir tomis, 
428 psl ,' kaina $4.00. '

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

Petr. Tarulis, VILNIAUS 
RŪBAS, 495 psl., kaina 
minKštais viršeliais $3.15. 
kietais viršeliais $3.75,

Jurgis Gliaudą, DELFINO 
ŽENKLE, premijuotas ro
manas, 234 psl., kaina $2.50

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

Kazys Almenas, UPĖ ) 
RYTUS, UPĖ J ŠIAURĘ,
romanas I dalis, 325 psl., II 
dalis 302 psl., kiekvienos da
lies kaina $3-00.

! Alė Rūta, KELIAS 1 
jINTARĖLĖ, J. Narūnės KAIRĘ, premijuotas roma- 

iliustruota pasaka, 24 psl. į nas iš JAV senosios kartos 
lietuvių gyvenimo, 248 psl., 
kaina $3.00-

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma
LIETUVA

» ■ . 1 • • . 4 — K • • »
kas savaitę duoda politines, kuftftrtoea ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modernų sveikatos skyrių, kine nau
jienas, bėgamųjų lietuviškąją kusniką, guriausjuų romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoje laksi daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $6.&0.

Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street,

Vvtautas Volertas, GY
VENIMAS YRA DAILUS
romanas iš lietuvių emigran- 

sakojimas, gera dovana. tų gyvenimo, 242 psl., kai 
vaikams, bet ir senelia’ į na $2.5P

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

Vacys Kavaliūnas. KAL
NŲ GIESMĖ, premijuotas 

TRYS SAKALAI, Alf. Vam-'romanas, 201 psl.. kaina 
buto, 15 pasakų ir padavi- $2.50.
mų, 186 psl., kaina.. $2. į K>xy# pusnis, PULKIM

AUKSO ŽĄSIS, pasakiš-.ANT KELIŲ..., romanas iš 
ca 3 veiksmų komedija, pa-' kun. Strazdelio gyvenimo, 
rašė Birutė Pūkelevičiūtė, • n laida. 160 psl. kaina $2.00 
159 pusi., kaina $2-

rašytas labai įdomus pa

su įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

MĖLYNT KARVELIAI, Alo- 
yzo Barono, 69 psl. kai
na .......................... $1.50.

paplūdimio tik 1% mylios. 
Smulkesnių informacijų

kreiptis: J. Ulpiene, 2» Wei- 
les Ave^ Dorchester, Mass., 
teL 436-5368.

Po birželio 23 d. kreiptis 
tiesiai į vasarvietę: 39 Ha- 
yes Rd., Centerville, Cape 
Cod, Mass., tel. (617) 775- 
8110.________________ (25)

MUZIEJAUS

RETENYBĖ!

Parduodamos Lietuvos mo
netos: 5 litai — J. Basana
vičius, 10 litų — Vytautas 
Didysis, 10 litų — prez. A. 
Smetona ir Intos. 
Kainoraštis — pareikalavus.

P. Zablockis,
P.O. Box 4642 Stn. C 
Vancouver 10, B. C.

Už šį veikalą autorė 1961
Jurgi. Gliaudo, SIKSNO 

SPARNIŲ SOSTAS, piemi
netais gavo L. Bendruome-1 juotag ron.anag j$ politiniu 
>e» jaunimo dramMkonkur-Į^i ^ gyvenimo. 2» 
so pirmąją premiją. pagalĮ , katn> ,2.50. 
ji Chicagoje yra susuktas

/ ei k o
tuo savo žygiu norėdamos! tusytė, Dalia Jasaitytė, Rūta 
pagerbti septynioliktojo Rastenytė ir Marius Žiaug- 
šimtmečio moterų organiza-' ra. Visi jie ne tik gerai šio-
torę, anuomet drįsusią pa- j je mokykloje mokėsi, bet ________
kelti balsą prieš puritonų taip pat dalyvauja įvairiose, Jurbarke rajonas, Raudonė, 
moralės ir teisės nuostatus. į lietuviško

Ieškomas Žanas Velička, prieš 
pirmąjį pnmalinį kara gyvenęs 
GelbertvlHe, Mass. Ieško jo bro
lis Benadas Velička. —Lietuva.

_______ ______________  ________ jaunimo organi-(
Taip pat prieš konvenci- žarijose, tautiniu šokiu sam- 

ją, birželio 10 d., Mass. vais- būry, vaidinimuos. Telieka rėty šventi su manimi mum 
tijos klubai surengė atsto- palinkėti, kad ta lietuviško- namuose. Prašau rašyti: 
vėms banketą, kuriame, be ji dvasia ir ateity juose neiš- Mm. M. 9unn 
jau minėtų Leskaitienės ir blėstų. | uki’Hurtir BA.
Daukantienės, dalyvavo O-( Galima tik apgailestauti, Muskegon, Mich. 49441

filmas, kurio paveikslais pa
puošta ir ši knygą.

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

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

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

graži pasaka, Y. Stanči
kaitės liustruota, parašė 
J. Narūne, 20 puslapių
kaina ....................... $1.
Tos knygos gaunamos ir

GREITA PAGALBA 
Nenusimink, r>*4 pagalbą. 

.Vaistai, kurie buvo Ūgai lau
kiami, nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 
Jan yra.

Tuojau siųsk Šį skelbimų k 
savo vardų su antrašu, ir mes

vaistų tfkuudrami.
ROYAL PRODUCTS 

Nortk Sta., P.O. Bus 9111 
Neįtark 4, Nuw

Juozas Kralikauskas, TH 
NAGO UGNIS, premijuota, 
romanas, 205 pusi., kains 
$2.50.

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

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

Juozas Švaistas: ŽIOB 
R1AI PLAUKIA, romanai
iš knygnešio kun. M. Sida 
ravičiaus gyvenimo, 233 psl. 
kaina $2.50.

Pranas Naujokaitis: U- 
PELIAI NEGRĮŽTA | 
KALNUS, 509 pusi., kain> 
46.00.

Alovzas Baronas: VlENl 
SI MEDŽIAI, 117 psl. ka> 
na $ 1,50.
MINDAUGO NU2UDY- 
MAS, Juozo Kralikausko 

premi juotas romanas, 24f 
psl., kaina $3.

Svatbios knygos
Buvusio Lietuvos prezidento dr. Kaziu Griniaus 

Atsiminimai ir mintys, 1-ji dalis 302 psl., kaina .... $2.00 
antroji dalis 336 psl. su abiejų dalių vardyno, kaina $5.00 
Perkais abi dalis kaina tik ....................................... $6.50

Prof P. Pakarklio Kryžiuočių valstybės
faVi?6>L, kaina ............... .

.7 v.. -■ lii'.bi*
Prof. P. Pakarklio Senasis

Cicagietės 
95 puslapiai, kaina

~$2.0G 

..50 cnt

•••• • • •— •••aeaaaeaaa •••••••
Prof. P. Pakarklio 
70 puslapių, kaina

Frank Lavinsko Amerikos Lietuvių Laikraščiai 
2879 m. iki 1955 m. 190 psl. kieti viii. kaina aeaiaa 
buvo $6.00, o dabar tik . .................... .. ..................... $2.08

Dan Kui čio! 
pių, laba/ įdomūs 1962 metų kelionės į Lietuvą apra
šymas su nepaprastais nuotykiais. Kaina .......... .. $3.00
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So. Bostono Lietuvių Pil. Lankėsi Ill-sios

Dr-jos susirinkimas į šokių šventės meno vadovė

Draugijos mėnesinis susi-

tautimų

rinkimas bus šį ketvirtadie
ni, birželio 20 d. 8 vai. vak.

Susirinkimo dalyviai ga
lės susipažinti su keltuvo 
statyba. Po susirinkimo bus 
kavutė ir užkandžiai.

Praeitą šeštadieni Bosto
ne lankėsi Jadvyga Matulai
tienė, kuri vra JAV ir Ka- 
nados lietuvių tautinių šo
kiu šventės meno vadovė.

Šokėjai ir skautai pasibels 
į jūsų duris. Atidarykite! i

Kaip žinome, šią vasarą 
Chicagoje vyksta didžiulė 
tautinių šokių šventė. Taip 
pat šią' vasarą Michigane 
bus tarptautinė skautų sto-! 
vykia, lr į vieną, ir j kitą šių 
didžiųjų pąivngimų nori nu
vykti ir_Jboslouiškis jauni
mas — tautinių šokių šokė-; 
jai ir skautai. Bet tam reikia ‘ 
ne tiktai jaunuolių tėvų. bet! 
visų mūsų paramos.

į šventėje dalyvaus per 
tūkstantį šokėjų. Jų visų šo
kiai turės būti suderinti, nes 
jie atskirai ruošiami keliose; 
dešimtyse vietovių. J. Ma-| 

„ _ . tulaitienė ir keliauja po šias'
vų literatūros dėstytojas vjetoves tikrindama šokių! 
Brown universitete ir Ema- lygindama pasitai-Į
nuel kolegijoje, paskirtas kanč-ius skirtumus. Ji čia ir 
šios kolegijos slavų skyriaus su Onos lvaškienės vado-

Pr. Šveikauskas — slavų 

skyriaus vedėjas

Pranas Šveikauskas, sla-

vedėju.

Policija išvaikė kūtvėlas 

iš miesto sodo

Kūtvėlos (hippies) buvo

vaujamu sambūriu repetavo 
kelias valandas.

Keleivio atstovui teko su 
J. Matulaitiene apie tautinių- 
šokių švente trumpai pasi-

pradėję buitis miesto sode kaIbėti. bet' ie tai
prie Charles-Beacon gatvių, , .. ,bet policija juos išvaikė. 6 Slme klt« kalX«'
suėmė. Jų tarpe buvo net du Šokių šventė bus Chicagoj
kunigai kūtvėlų "apdaruos“, liepos 7 d. 1

Devyni “paskolų rykliai“ į DĖKOJU ! Gražu
gaus pelnytų bausmę i Ačiū visiems draugams ir* Senosios kartos ateivis

Bostone baigėsi byla, už- Pažįstamiems už gėles ir Steponas Mineikis iš 26 
sitęsusi 225 dienas, valstijai Ją^kus, ą^Mstus ma.n &u" Hinckley St.. Dorchester, 
atsiėjusi HSKIMMMJ. delsiami įlnt \ įsa tai man Mass., j Lietuvių Fondų jsto-

skautams paaukojo 88 dol. buvo y asmenys — paskolos buv0 dldells suraminimas. , jo prieš 4 metus su 100 do- 
bendrovių pareigūnai ir bu- • Vincas Amsie i lenų. Per jo šermenis buvo
vęs banxų viršininko pade-: į įmokėta 10 dol., o dabar
jtjas iiamey. Visi pnpažin-' PS.'Vincas Arasie yra sė-’ naslė Adelė Mineikienė pil
ti nusikaltę; bankų viršinin-: nas Keleivio skaitytojas. Jis' dėjo dar 30 dol. Tokiu būdu 
ko pauejejas ėmęs kyšius, penkias savaites išgulėjo li- j° va>'du LF jau yra 140 dol. 
u kiu juos uavę. į goninėje, sunkios ligos ka- Mortos Bratėnienės( taip

Al ir Hanlev turėio tpise nujojamas. Dabar jis jau su- pat senosios kartos ateivės)
, if atvtr imamu ui grįžo namo, bet tebėra gydy-Į iš Miltono, Mass., 1964 m.

"nn rimnn rivrfi Skolina toi° priežiūroje. Linkime pirmasis įnašas buvo 100 
r jam greičiau piveikti. i dol., jos šviesiam atminimui

5^ i - ■ u- į Jo namu adresas* duktė Anelė'JanuškevičienėS SOJ mnraVodmr^.W.^ ir sOnus Paulius pridėjo dar

Parama stovyklautojams

Bostoniškiams gerai žino
mas dr. St. Jasaitis, gyv. 147 
Ashmont St., Dorchester 
Mass., Bostono lietu \ iam s

Lietuvių Bendruomenės ' 
Bostono apylinkės valdyba j 
mūsų jaunimo kelionėms pa- į 
remti organizuoja atikų i 
rinkliavą. Taigi jaunuoliai,} 
aprūpinti atitinkamais aukų 
lapais, kurią nors dieną pa
sibels į jūsų duiis. Nebūki
me kurti jų kukliam prašy-Į 
mui! Jūsų paaukotas vięnas- 
kitas doleris padidins jau
nimo džiaugsmą, sustiprins > 
jo lietuviškąją dvasią, guar-: 
tins jį šiose didžiosiose Tšky-! 
los, o už visa tai pažadins' 
ir jo dėkingumą vyresniajai 
kartai.

Remdami savo jaunimą, 
pratęsiame ateities lietuvy
bės gyvybę.

Kaip žinome, šią vasarą 
ruošiama didelė lietuvių 
skautų jubiliejinė stovykla 
Michigan valstijoje. Stovyk
los tikslas — paminėti Lie
tuvos valstybės atkūrimo ir 
Lietuvių Skautų Sąjungos į- 
steigimo 50-ties metų sukak
tį.

J stovyklą suvažiuos lietu
viai skautai ne tik iš visos 
Amerikos, bet taip pat ir iš 
Kanados. Tikimasi sulaukti 
daugiau kaip 1000 stovyk
lautojų.

si Hanley kyšiais palenkti lanta> Ga., 30305.
savo pusėn. Tokių kyšių 
Hanley gavęs $24,000.

Birželio 20 d. teisėjas pa-Į 
Iš Bostono stovyklon va- skirs jiems bausmę, 

žiuoja pilnas autobusas
skautų ir skaučių. Viešėjo Bostone

ir prasminga

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE
VIENINTELE LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAUJOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvų 
linijoms, kartu sutvarkanti viešbučius ir kelionių planus. Specia
liai s ž e m-o skainosvyfcstantiemsį F'lorid ą— 
MIAMI—.i š Bosto 4o, tik $65.-
*•. ' >* I’ ' ' '
VLSV LĖKTUVŲ LINIJŲ BILIETAI (AIR TK KETS) IŠRAŠO
MI BELAUKIANT - 3E JOKIO PAPILDOMO MOKESČIO. 
PASITEIRAUKITE IR ĮSITIKINKITE — PATARNAVIMAS 
GREITAS.

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

KARTU f R A

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Podarogifts skyrius
per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir rusiš
kų gaminių certifikatus.

ČIA GALITE PIRKTI SIUNTINIAMS VILNONES SKARYTES 

IR ITALIŠKUS NAILONINIUS LIETPALČIUS SU 10 t NUO. 
LAIDA.

{staiga atdara: 9 vai. iki 5 vai. v. 
9 vai. iki 7 vai. v.

8 vai. iki 12 vai. dn.

kasdien nuo 
ketvirtadieniais nuo 
šeštadieniais nuo

Galite rašyti ar skambinti lietuviškai:
390 West Broadway, South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 268-8764
Vedėja: Aldona Adomonis

Ofisas ir 

pavyzdžių

kambarys

500 dol., o artimas šeimos 
! bičiulis dr. Homer Squires 
l vietoje gėlių prie velionės 

karsto LF paskyrė dar 25 
dol. Tokiu Būdu M. Bratė- 
nienės vardu LF jau vra
625 dol.

Čia tenka priminti, kad 
jos duktė su žentu — Anelė 
ir Juozas Januškevičiai savo 
vardu į LF yra įnešę 400 do.

Keleivio red.

Ona ir Albina* Šležai 

lankėsi Europoje

Bostoniečiai Ona ir Albi- 
pavasarioI nas Šležai šio

-• j-- • • Praeitą savaitę pas Alek-! atostogas praleido keliauda-
nuosirdžiai dėkoja dr. St. gandrą ir Antaną Gustaičius mi po Europą. Jie buvojo V.
Jasaičiui už tokią didelę pi- viešėjo iš New Yorko atvy-. Vokietijoje, kur aplankė O. ' lerių. Tai motinos su vaikais 
niginę auką stovyklautojam, kę jų sūnus inž. Algimantas Šležienės tėvų kapus ir gi- bendras įnašas LF sudaro 

; su žmona Rasa ir jaunuoju minės, keliavo po Tirolį j 1,025 dolerių sumą.
Grįžo A. Ivaška atžalynu Marium ir Ina. Čia Austrijoje, apsilankė Itali- Į šie prasmingi ir gražūs

... , „ taip pat svečiavosi ir is Phi- joje ir Šveicarijoje. Jie ypačĮ pavyzdžiai tebūnie paskati-Kalifornijoje praleidęs a- Ia(Ie|phijos atkeliavęs Gus- žavėjosi gražiais kalnų: kūnas ir kitiems, 
tostogas, Bostonan grįžo Al- taičių ir Santvarų bičiulis vaizdais ir iš ten atsiuntė ir • LF Bostono vajau* 
gimantas Ivaška. i Juozas Bubelis. i mums geriausių linkėjimų, i komitetas

Bostono skautų vadovybė

South Boston Savings Bank
Inkorporuotas 1863

460 We*t Broadw*y„ South Boston, Mas*.
”Kur tūkstančiai taupo milionus“ 

ALFRED W. ARCHIBALD, PREZIDENTAS

Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. O. Shallna ir adv. Jonas Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai. 

Turtas (Assets) virš $132,000,000

5 %Dabar moka

už visų rūšių taupomus pinigu*

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re 
eeptua ir turime vigus gatavas raistus.

Jei reik vaistą — eikit į lietuvišką mistiną.

Sav. Emanuel L. Rueengard, B. S„ Reg. Pharm.

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

Nae $ vaL ryta iki 8 vaL v„

/S 2? a? 3Į :■

Dovanu
certifikatas

99

164FORTŪNA FUEL Co.
24 valandų 

aptarnavimas

Ypatinga nuolaida 
apšildymui alyba

Fortūna Fuel Co.
nu1 eis 100 dol. 00et.

Reikalinga

šeimininkė
vasaros sezonui Cape Code, Os
terville, Mass. Kreiptis į

Trans-Atlantic. Service Co.. 
390 Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127. Tel. 268-8764.

(25)

COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP. 
(VAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

15 BOSTONO { LIETUVĄ

Peter Maksvytis
Carpester A BuiMer
49 Church Street 

E. Milton, Mass.
Atlieku visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus ia lau
ko ir riduje, gyvenimų namą ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. Saukite visados iki * va
landų vairam.

Telefonas: 698-8675

A. J. NAMAKSV
Real Estate A Insurance

321 County Club Rd- 
Newton Centre, Mass. 02159

Tel. 332-2645

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
garantuotas

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

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

331 W. Broadvray 

So. Boston, Mas*. 02127 

TeL 268-0068

Vedėja* J. Vaičaitis

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

(PC D1NIS 
OPTOMETRISTAS

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

447 BROADWAY 
South Boston, Maas

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOMETRISTt 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BROADWAY 
[ SOUTH BOSTON, MASS.

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee*

Ket virtis & Co.
—JEWELEftS—- 

Laikrodžiai-DeimantaiCOSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.
169 Milbury St

WORCESTER, MASS. 
TeL SW 8 2868

yra vienintelė oficiali įstai
ga VVorcestery, kuri siunčia 
siuntiniu* tiesiog iš W 
terio į Lietuvą ir kitas Ri 
jos valdonus sritis- Čia kal
bama lietuviškai, patarnau
jama greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

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

Vedėja B. Svikiienė

Elektros Prietaisai 
RflpOTtingai taisome laikrodžio* 

Modos. papaotelua

378 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649M##**####***#***#*#**#***********

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street, 

Worce*ter, Mas*. 01604 
Tet. 7983347 

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

Taipogi tarpininkaujame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 

! VARPAS Nr. 7. 168 psl. gimines čia pas save į svečius 
Jame rašo dr. J. Pajaujis, ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
M. Mackevičius, L. Grinius, Patarnavimas atliekamas grei 
A. Kučys, dr. K. Karvelis, tai ir sąžiningai. Atsilankę (siti 
J. Audėnas, dr. V. Kanauka, kinsite.
A. Sutrintas. V. Čižiūnas. J.
Daugėla ir kt. Kaina $2.

(Keleivio adm. dar gali
ma gauti Varpo Nr. 5 bei 6, 
kuriuose taip tat yra nesens
tančių straipsnių. Jų kaina1 
po $2.).

imOMOOMOMMBMMMMMM

AN 6-4S2S

PRAŠYMAS

“Keleivio” administraci
ja prašo gerb. skaitytoju*, 
kurie keičia adresą, prane 

’ iant naująjį adresą neui- 
įniršti parašyti ir senąjį.

Nepamirškite parašyti 
pašto numerio — Up code.

; Dažau ir Taisau J
► Namus ii lauko ir viduje, i 
I Lipdau popierius ir taisau?* 
J viską, ką pataisyti reikia.
► Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Savin Hill Ava

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM 
598 Uroadnay 

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

40 metų 
patyrimas

perkant bet kurią karštu vandeniu ar šiltu oru ’baseboard*
šildvmo sistema.H.HIJIH

Nėra rankpinigių
487 Washington Street 
Dorchester, Mass. 02124

436 1204

Išsimokėti iki 6 m.
(I-mas mokėjimas 1968 spalio m.) 

Pasiūlymas baigiasi
1968 m. liepos mėn. 31 d.

By 0. merui G. ffort i na

Vedėjas A. Sehyrinski

Skelbtis Keleivyje yra pigu ir naudinga!
„Keleivis* 

jūsų draugas 1

RADUO PROGRAMA

Seniausi* Lietuvių Radijt 
Programa Naujoj Anglijo; 
ii stoties WLYN, 1360 U 
lociklų ir ii stoties FM, 
101.7 mc.» veikla sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vaL die 
ną. Perduodama: Vėliausiu 
pasaulinių žinių santrauks 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis) 

Baltic Florists gėlių ir dova 
nų krautuvę, 602 E. Broad 
way, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna 
mas ir Keleivis.

Flood Sąuare A 
Hardicare Co.

K. J. ALEKNA
EAST BROADWAT 

SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-414S

Ssnjamia Moore Dėtai

Stiklae 
roikmenyB 

Bcikmonye plambarlama 
VMoUo ‘ “

f


