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K Viduriniųjų Rytų Kyla 
į Propagandos Debesys

Perversmas Irake Supurtė Vakarus; Amerikos Kariai 
Saugo Lebanoną, Anglai — Jordaniją Ir Libiją; 

Egiptas Ir Maskva Pasigriebė Iraką; Maskva 
Rėkia Priei “Agresiją” Ir Siūlo “Penkių Di

džiųjų” Konferenciją Paskubom; Jung-
/ tinių Tautų Orą. Paralyžuota; Po 

Priedanga Karo Grasinimo Ir
Propagandos Maskva Ir 

Nasseris Virškina 
Iraką.

Perversmas Irake liepos 14 Egiptas paskelbė, kad jis 
d. buvo netikėtas Vakarų Igins ginklais Irako naują 
valstybėms ir žinia apie per-:perversmininkų valdžią, jei 
versmą ir iššaudymą Vaka-į kas kėsinsis ją versti. Sa- 
rams draugiškų tos valsty-[vaitės gale Egiptas ir naujo- 
bės vadu sukėlė didelio pa-j ji Irako valdžia paskelbė,• • A IJA 4-- 1

RAKETA GR|ftTA Iš ERDVES

Kairėj itiatosi raketa “Jupiter“, kuri skrenda 1,500 mylių ir iškyla kelis šim
tus mylių į aukštybes. Svarbiausioji ir sunkiausiai padirbama raketos dalis 
yra “nosis”, metalinė apsauga, po kuria yra sprogstama medžiaga ar instru
mentai. Kai toki raketa iš aukštybių gižia atgal į misų žemės atmosferą 
9.000 mylių per valandą greitumu, jos “nosis” labai įkaista ir iki šiol vis su
degdavo. Bet dabar raketos “grįžimo” klausimas jau yra išspręstas ir paveik
slo dešinėj matome 4 nuotraukas, kuries rodo grįžtančios raketos nosies žai
zdą. Nosis yra įkaitusi ir šviečia, bet nesudega ir pasiekia žemę sveika, o Ui 
reiškia, kad visos raketos grįžimas iš erdvės yra galimas.

Vakarą Valstybės Neskoba 
So Viršūnių Fasmatyno

Ruaų Pakvietimą* “Tuoj Pat” Susirinkti { Viršūnių Kon
ferenciją Dar Svarstomas; Amerika Ir Anglija 

Mano, Kad Pirma Jungtinių Tautų Saugume 
Taryba Turi Baigti Diskusijas; Prancūzija 

Nemato Jokio Reikalo Skubėti; Indija 
Sutinka Dalyvauti Viršūnėse, Jei 

Visi Sutinka Ją Kviesti; Ang
lai Ir Amerikiečiai Saugo 

Aliejaus šaltinius.

sipiktinimo ir nerimo Ame- 
merikoj ir Anglijoj. Pereitą 
antradienį Amerikos vyriau-

kad tarp tų valstybių pasi
rašyta karo sąjungos sutar
tis ir abi valstybės ginsis,

sybė, Lebanono vyriausybės kaip “viena tauta”, 
prašoma, nutarė pasiųsti sa-j Irako perversmininkai 
vo kariuomenę į Lebanoną Į pradžioje dedasi labai nuo- 
saugoti tą kraštą nuo “ne-‘saikūs. Jų atsiųstas i Jpng- 
tiesioginės agresijos”. Visąjtinių Tautų organizaciją at- 
iereito savaite Amerikos {stovas sako, kad Irakas lai- ;
marinai iš karo laivų ir lėk-kysis visų tarptautinių pa-l—— v . .
tuvais buvo gabenami į Le- sižadėjimų, kokius yra pa- saugumo tarybai ir prašė tą 100,000 žmonių n išdaužė i\,USU Savanoriai 
ban orią, o parašiutininkų sirašęs ir “šiuo tarpu” pasi- [tarybą susirinkti ir apsvare- pustrečio šimto langu a[n" /yjff AerodrOfll
daliniai iš Vokietijos buvo lieka net Bagdado karo są- tyti Viduriniųjių Rytų įvy- basados name,^aptaškė šie- ______
lėktuvais" nugabenti j Tur^jungos nariu ir nieko neda-’kius. Saugumo taryboje A- nas rašalu ir pFRtorė kitokių
kijos karo bazę Adana, iš j rys, kad aliejaus kasimas irmerikos vyriausybė siūlė, nuostolių, 
kur dalis parašiutininkų bu-gabenimas į Vakarų Europą į kad J. T. saugumo taryba šeštadienį Maskvos dik- 
vo nugabenta į Lebanoną. būtų sutrukdytas. Irakas ap-[organizuotų tarptautinės po- tatorius Chruščiovas pasiun- 
Dabar Lebanone yra apie gailestavo, kad Bagdado ■ licijos dalinius ir juos siųs- tinėjo laiškus Amerikos,
10,000 Amerikos karių, o minia užpuolė ir išdaužė tų į Lebanoną, o Amerika Anglijos, Prancūzijos irln- 
Lebanono vandenyse kelios Anglijos ambasadą tame savo kariuomenę žadėjo dijos vyriausybėms ir siūlo 
dešimtys Amerikos karo lai- mieste. Irako valdžia taip‘tuoj pat iš ten ištraukti. So- nieko nelaukiant, net šį an- 
vų. ,pat sako, kad “šiuo tarpu” j vietų Rusija įnešė siūlymą, tradienį, susirinkti penkių

Pereitą ketvirtadienį Ang- i Irakas nesidės su Egiptu į kad Amerika ir Anglija tuoj didžiųjų valstybių vadams 
lijos vyriausybė, Jordanijos vieną valstybę... į pat ištrauktų savo karo pa- į viršūnių posėdį gelbėti
vvriausvbės prašoma, pa-l Sovietų Rusija bene buvo:jėgas iš Lebanono ir Jorda- taiką Vidutiniuose Rytuo-
siuntė porą tūkstančių pa-pirmoji valstybė, kuri, kar« 
rašiutininkų iš Kipro salos tu su Egipto diktatūra, pil

nijos. Švedijos atstovas bu- se. Savo laiške Chruščiovas 
vo įnešęs pasiūlymą, kad sako, kad amerikiečių ir

į Jordaniją. Savaitės gale pažino Irako perversmo vy- saugumo taryba atšauktų sa-, anglų “agresija” gresia su- 
anglų kariai buvo iškelti ir riausybę ir labai griežtai vo stebėtojus iš Lebanono J kelti karą ir kad kiekvie- 
Libijoj, Tobruk mieste, nes pradėjo protestuoti prieš A- nes esą padėtis pasikeitė, j na minutė yra brangi.Chru- 
ir ten Egipto diktatoriaus merikos ir Anglijos karo
Nasserio agentai yra pasi- pajėgų pasiuntimą į Leba-
ruošę daiyti perversmą. An 
glai stiprina savo kariuome-

mo taryboje nepraėjo. Ru- 
noną ir Jordaniją. Maskva gai užvetavo Amerikos siū-

Visi tie pasiūlymai saugu- ėciovas laiške giriasi, kad 
jis turi visokių raketų, net 
ir tarpkontinentalinių...

kariuomenės siuntimą vadi-‘tymą, už kurį balsavo 9na- 
nę Kipro saloje, iš kur to na “agresija” ir reikalauja, Inai (Švedija susilaikė). Ru- 
kariuomenė lengvai gali pa- kad amerikiečiai ir anglai1 gų pasiūlymas irgi atpuolė, 
siekti Viduriniųjų Rytų savo kariuomenę tuoj pat iš- neg už jį balsavo tik Rusija
kraštus. Nei Lebanone, nei trauktų iš minėtų kraštų.
Jordanijoj amerikiečių ir Kad savo žodžiams priduo- ___
anglų kariuomenė neturėjo *U daugiau reikšmės, Sovie- (Vo du balsus — švedų ir ru- 
jokių susirėmimų su ara- Rusija paskelbė, kad ji gų. Saugumo taryboj dar y- 
bais. daro karo pratimus (manev-'ra japonų pasiūlymas, kuris

Anglijos užsienių reikalų prie Turkijos ir Irano.numato išplėsti “stebėtojų 
ministeris Lloyd pereitos sa- sien*. , . tinklą” Lebanone ir tuo bū-
vaitės gale atvyko į Wa- . Amerikos vyriausybe a-[du sudaryti sąlygas, kad A- 
shingtoną ir greit iš Wa- pie kariuomenes pasiuntimą menkos kariuomenė galėtų 
shingtono ir Londono pa- Pran€Šė Jungtinių Tautų būti iš ten atitraukta.

’ J. T. saugumo taryba dar

(Švedija ir Japonija susilai
kė). Švedų pasiūlymas ga-

sklido žinia, kad amerikie
čių ir anglų intervencija Vi
duriniuose Rytuose neis to
liau Lebanono ir Jordani
jos. Apie Irako įvykių pa
keitimą “šiuo tarpu” nekal-: 
bama. Jei Vakarų valstybės 
įiasitenkins tuo, ką jos iki 
šioliai padarė, toi Irakas 
lieka perversmininkų ir Na
sserio rankose.

Kai pei-versmas Irake įvy
ko, Egipto diktatorius Nas-' 
sėlis lankėsi Jugoslavijoje. 
Nebaigęs piknikauti su Tito, 
Nasseris išvyko neva namo, 
bet tikrenybėje iš Albanijos 
buvo nuskridęs į Maskvą ir 
iš ten grįžęs paskelbė, kad 
Maskvos ir jo pažiūros į 
Viduriniųjų Rytų maišatį 
yra lygiai tos pačios. Kartu1

JĮ NUŽUDĖ

Irako sosto įpėdinis Abdol 
Hali. tikrasis valstybės va
dovas, didelis Vakarę Sa
lininkas, sokilėlię nužudy
tas.

Trumanas Remia
Prezidento Politiką

Buvęs prezidentas H. Tru
man sako, kad kiekvieno a- 
merikiečio pareiga dabar y- 
ra remti prezidento politi
ką. Nutarimas siųsti karo 
jėgą į Vidurinius Rytus y- 
ra teisingas, bet to neužten
ka. Trumanas siūlo, kad 
Amerika išsiaiškintų savo 
politiką Viduriniuose Ry
tuose ir bandytų suprasti a- 
rabų nacionalistus, kurių 
siekimai gal galima sude
rinti su Amerikos politika. 
H. Truman net užsimena, 
kad gal verta būtų pasikvie
sti Egipto Nasserį į Wa- 
shingtoną ir pabandyti su 
juo išsikalbėti ir susiprasti.
KIPRO SALOJ

SKERDYNES TĘSIASI

Nuo birželio 8 d. Kipro 
saloje muštynėse tarp grai
kų ir turkų jau žuvo 50 
žmonių ir apie 100 žmonių 
buvo sužeisti. Tų dviejų

kartą parodė, kad ji yra be
jėgė bet ką nutarti, kada 
didžiųjų valstybių interesai 
yra priešingi. Rusija viena 
savo “veto” visokius pasiū
lymus ir tarimus paverčia į 
nieką.

Kadangi saugumo taryba 
yra jiaralyžuoto, tai Ameri
ka pareikalavo, kad susi
rinktų J.T. seimas klausimą 
svarstyti. Sovietų atstovas 
irgi šį kartą reikalauja J. T. 
seimo. Visas klausimas da
bar bus iš naujo kuliamas 
Jungtinių Tautų seime.

Maskvoje pereitą savaitę 
iš dviejų kartų suorganizuo- tautų peštynės saloje tęsia- 

lto. minia šūkavo ir rėkavo »i ir nepraeina dienos, kad 
‘prie Amerikos ambasados, [keli žmonės nebūtų užmuš- 
Penktodienį minia siekė gal i ti ar sužeisti.

Nasseris, Egipto diktato
rius. grįžęs iš Sovietų Ru
sijos pasakoja, kad Chruš
čiovas jam sakęs, jog rusai 
turi aerodromuose paruoštus 
“savanorius”, kurie bet ka
da gali pakilti į orą ir at
skristi į pagalbą Egiptui, jei 
Sirija ar Irakas būtų už
pulti.

Tokias žinias skleidžia 
pats Nasseris. Iš Nasserio 
išeina žinios, kad jis vykęs 
į Rusiją prašyti Maskvos 
diktatorių, kad jie nieko ne
dalytų, kas galėtų sukelti 
pasaulinį karą.

Nasseris taip dedasi ir 
“taikos” apaštalu ir giriasi 
turįs Rusijos pagalbą kiše
nėje, jei kas jį užkabins ar 
palies Iraką.

Kuboj Ir Vokietijoj
Amerikiečiai Laisvi
Kuboj sukilėliai pereitą 

savaitę paleido visus ameri
kiečius, kuriuos jie buvo 
pagavę ir nusigabenę į savo 
stovyklas rytinėj Kuboj. Su
kilėliai sako, kad jie skubi
no paleisti amerikiečius dėl 
“Viduriniųjų Rytų įvykių”

Rytinė Vokietija irgi pa
leido 9 Amerikos karininkus 
lakūnus, kurie birželio mė
nesį su paklydusiu helikop
teriu buvo nusileidę rytinės 
Vokietijos teritorijoj. Dery
bos dėl karių paleidimo ėjo 
l»er Raudonąjį Kryžių. Rytų 
Vokietijos bolševikai išlaikė 
Amerikos karius 6 savaites 
ir už jų maitinimą išsiderė
jo $1,700.

Lėktuvai Lebanone
Buvo Apšaudyti

Amerikiečiai Giria 
Sovietų Mokyklas

Septyni Amerikos moky
tojai specialistai lankėsi So
vietų Rusijoj ir ten lankė 
mokyklas ir studijavo sovie
tų mokyklų sistemą. Grįžę 
iš Rusijos, tyrinėtojai pa
skelbė* savo išvadas ir sako, 
kad sovietų mokyklos į juos 
padarė gilų įspūdį. Sovietai 
nesigaili lėšų ir žmonių mo
kykloms plėsti, joms gerin
ti. Per palyginus trumpą 
iaiką Sovietų Rusija išplėtė 
savo mokyklų tinklą ir pa
darė mokslą prieinamą vi
siems, kurie tik turi gabu
mų mokytis. Amerikiečiai 
nesutinka su Sovietų moky
klų uždaviniu pagaminti 
valstybei ištikimus ir idėji
niai vienašališkus tarnauto
jus, bet būdas, kaip ten rū
pinamasi mokyklomis ir 
jaunimo švietimu yra veitas 
dėmesio ir pamėgdžiojimo.

Ar Sherman Adams
Trauksis Is Vietos?
Goldfine liudijimas kon

greso komisijoj apie jo san
tykius su prezidento padėjė
ju Sherman Adams vėl ke
lia klausimą, ar S. Adams 

Į trauksis iš savo vietos. Kai 
kurie laiki*aščiai pranašau
ja, kad jiš trauksis, bet tik 
po to, kada visas skandalas 
apsiramins. Maždaug apie 

i Darbo Dieną jis užleisiąs sa- 
{vo vietą kam nors kitom. 
Į Taip spėlioja republikonų 
spauda ir jau mini asmenis, 
kurie galėtų užimti jo vietą.

DABAR JO EILE

Irakas ir 
niai Muaijnngč į Arabę l7ai- 
ję. Jom ęricteky bavo pa
statytas Irako karalias Fai- 
sai, karį sukilėliai praeitą 
savaitę nužudė ir sudarė 
savo valdžią. Dabar Jorda • 
no karalias Hussein pasi
skelbė aiiaięs nužudytojo 
vietą.

Amerikiečiai praneša, kad 
iki šio pirmadienio 7 Ame
rikos lėktuvai buvo Leba
none sukilėlių apšaudyti iš 
šautuvų. Apie aukas, jei bu
vo, nieko nepranešama.

Sovietų Rusijos staigus 
pakvietimas “penkiems di
diesiems” susirinkti į “vir
šūnių konferenciją” tuoj 
pat, net šį antradienį ir bet 
kur (Chruščiovas sutinka 
atvykti ir į Washingtoną) 
Vakaruose nesukėlė jokio 
entuziazmo. Anglijos už
sienių reikalų ministeris 
Lloyd išvyko namo nesuta
ręs su Amerika dėl 
atsakymo į nišų pasiūlymą. 
Amerika linksta palaukti su 
“viršūnių” konferencija Vi
duriniųjų Rytų klausimams 
spręsti, kol J.T. saugumo 
taryba baigs tą klausimą 
svarstyti.

Prancūzijos vyriausybė 
mano, kad nėra jokio pa
grindo-, skubėti į nwųokvie- 
čiamą viršūnių* konferenci
ją. Kol kas tik Indijos vy
riausybė sutiko dalyvauti 
tokioj konferencijoje, jei ji 
bus ir Vakarų valstybių pa
kviesto.

Tuo tarpu anglai ir ame
rikiečiai Washingtone suta
rė, kad šiuo tarpu jie nesi
ims karo veiksmų prieš 
naujai susidariusią Irako 
vyriausybę po perversmo. 
Bet užtat anglai ir ameri
kiečiai stiprins savo karišką 
galią Viduriniuose Rytuose, 
kad kiti aliejaus šaltiniai 
nepatektų į Nasserio ran
kas. Ypač baukštomasi dėl 
Kuvvait protektorato, kuris 
gamina daugiausiai alie
jaus ir kur Nasserio šalinin
kų yra daug.

Amerika paskyrė $12,- 
500,000 pagalbos Jordanijai 
ir Amerikos lėktuvai gabena 
Jordanijai aliejų, kurį iki 
šioliai Jordanija gaudavo iš 
Irako, bet dabar nebegauna 
jo iš niekur.

Indai Nori Paskolos
MOflOOflOO Dolerių
Indija neseniai gavo iš 

Amerikos 225 milionus do
lerių paskolos savo penkių 
metų ūkio planui vykdyti, 
bet dabar Indijos vyriausy
bė vėl atsikreipė j Ameriką 
ir norėtų gauti bėgyje arti
miausių šešių mėnesių dar 
300 milionų dolerių pasko
los. Iš viso savo penkių 
metų planui įvykdyti Indi
jai yra reikalinga 1,200,- 
000,000 dolerių pagalbos iš 
užsienių. Jei tokios pagal
bos iš užsienių Indija ne
gautų, tai ji turėtų sulaiky
ti ūkiškų planų vykdymą, 
arba turėtų sulaikyti savo 
skolų mokėjimą užsieniams.



Poslapis Antra*
750,000 statinių aliejaus,,'

IRAKO LIKIMAS
JIS TVARKYS ATOMO RNERGUĄ

Prezidentas Eisetthovreris priima Moją atome ener
gijos komisijos pirmininką John A. McCdne (vidury). 
Jis sveikina naujojo pirmininko žmoną po priesaikos 
iškilmių.

jarba per metus maždaug 
! virš 30 milionų tonų alie
jaus. Už tą aliejų Lakas 
gauna iš tarptautinės alie
jaus kompanijos (kurioje

Kas savaite
dirba anglų, prancūzų, olan- Vidurinieji Rytai Nasseno .ag®n^ J?"
rin ir nremiikn kanitalai) I . , • nuomeneje įsskerde IrakoSn 2(T3 milionų d2i Vidurinieji Rytai, kartais valdžios vadus ir daro «su_ 
kriu ^casmetIrakas buv^ivadinami “Parako ’ kilimą” Lebanone, Ameri-
pirmoji aliejumi turtinga ’vėl PaJudej?\ N,u0 1 ® la.lko’ ka nutarė pasakyti jam 
ES ^JkaiEgipte,sigaejo kaioska, » to Amerikos

tus” asmenis bet ėmė tuos g dikutoriais dėl
pinigus naudoti planingai^ «Reutralum0„ politikos, Vi-Valstybė, rikiuojasi

liams tiesti, laukams drėkin-jurlnleJ‘. ^'J™'kaU Amerikiečiai Lebanone, 
ti, butams statyti, pramonei dzlau»0>* 
vystyti ir panašiems daly
kams, kurie neša naudą vi 
sam

Irakas-seniau rojus, o dadar?

Liepos 14 d. Irake pyko kariškas perversmas. Ge-; 
nerolo Kassem vedami kariai per kelias valandas lik
vidavo Iiako vyriausybę, nušovė karalių Faisal. jo dė
dę princą Illah ir ministerių pirmininkų Nori es Said.
Kiek daugiau valdžios žmonių buvo išskersta, žinių dar 
nėra, bet kad perversmas buvo žiaurus ir kruvinas, 
abejonių nėra.

Panašų perversmą kai kurie karininkai norėjo die
ną anksčiau padaryti ir Jordanijoje, kuri bendrai su 
Iraku sudaro “Arabų Uniją'” ar federaciją. Jordanijoj 
perversmas nepasisekė ir sąmokslininkai atsidūrė ka
lėjime.

Ir Irake ir Jordanijoj perversmą įkvėpė arabų na
cionalizmas, kurio vyriausias pranašas dabar yra Egip
to (ir Sirijos) diktatorius Nasseris. To paties Nasserio 
Įkvėptas yra ir sukilimas Lebanone, pusiau krikščio
niškoj, pusiau magometoniškoj arabų valstybėj, kur i 
jau trečias mėnuo eina kautynės tarp vyriausybės ša-; 
lininkų ir sukilėlių, kurių daugelis yra atkeliavusių iš j 
Sirijos ir net Egipto.

Kariški perversmai arabų kraštuose nėra jokia nau- ■ „ , . , , . . ., _
Jiena kaip, sakysim, ir Piety ar OmtralinSj Amerikoj. Z^išyte neP"
Bet kadangi Irako perversmas aiškiai yra ,kvėptas £ * kraštį frako di.
Egipto diktatoriaus Nasseno, ir kadangi uz Egipto dik- r r 1 — - — -
tatoriaus stovi Sovietų Rusija, tai Irako perversmas ši
kartą buvo įvertintas, kaip arabų nacionalizmo ir so
vietų imperializmo bendras žygis prieš Vakarų valsty
bių įtaką Viduriniuose Rytuose. Todėl Amerika ir An
glija sutarė nebedelsti ir “ką nors daryti”.

Liepos 15 d. Amerikos vyriausybė nutarė pasiųsti 
į Lebanoną kariškus dalinius, kad jie padėtų Lebano
nui išsaugoti savo nepriklausomybę. Amerikos marinai 
jau Lebanone. Tuo žygiu Lebanono valstybės nepriklau
somybė kuriam laikui apsaugota nuo Nasserio apetito.
Anglijos vyriausybė iš savo pusės pasiuntė kariškus da
linius į Jordaniją, kad tos valstybės nepriklausomybė 
būtų apsaugota. Ir Amerikos marinai į Lebanoną, ir 
anglų kariai į Jordaniją buvo pasiusti Lebanono ir Jor
danijos vyriausybėms kviečiant, todėl nėra jokio pa
grindo kalbėti apie “agresiją”, kaip tą daro Maskva ir 
Egiptas, nes amerikiečiai ir anglai nuvyko tik į pagal
bą draugiškoms vyriausybėms, kurios tokios pagalbos 
prašė.

- _ anglai Jordanijoj, prancūzų
Sovietų Rusija 1948 me- karo jaivai Lebanono van-

i, Kurie nesą nauuą vi- vEnhin^Rv denyse‘ 0 Jeikal*
sam kraštui. Tuo žvilgsniu va sty^.ę Viduriniuose Ry- ^iūri kitos valstybes? 
Irakas skynė kelią ir ki-įtu0S€ ir.kal Sovietų Rusija šaukia, kad
tiems arabu kraštams da- ?? arakais’ sovietiški ginklą! Amerika ir Anglija daro 
vė navvzdi kaip iš žemės j® Čekoslovakijos padėjo zy- “agresiją”, šaukia ir daro 
gelmių^turtų galima kelti sumušti arabus. Vėliau manevrus prįe Turkijos ir 
gerbūvį viso krašto, o ne tik Maskvos I™no (Persijos) sienų. E-
valdančiųjų viršūnės kiše- ^'.ren e’. . J. rpmtHira diktatorius irgi sako

pripildyti ir perpildyti Jaimes, jei pradės remti ara- tą patį ir žada kiekvieną 
bų nacionalizmą pnes zy- pasikėsinimą prieš Irako 
dus ir prieš Vakarų valsty- perversmininkus skaityti pa- 
bes. 1955 metais, tuoj po ,sjkesinimu prieš Jungtinę

ri-r.es

.«----- Mesopatamija. ;tojų jame yra tik apie 6 mi- Maskva pradėjo statyti ~ mi ,alvc _ nirk
senesniais laikais, maž- lionus. Veik pusė Irako te- dabar ten įvykęs perver- gipto diktatoriui ginklus ir ™ *• Iranas g,

—g 2,000 metų prieš mū- ritorijos yra dykuma, o ki- as> 14 nu0 to laiko snaudžiantieji brikos žviri kaip įkvepi
sų erą, dabartiniame Irake ta pusė irgi ne visa yra tin- paskutinis. Da bai per- vidurinieji Rytai pajudėjo ^eS^’a SiS 
klestėjo Babilionijos, pas- karnai naudojama. Tik pa- ver^m iš vietos. Jie irdabar dar rrmrilrnc aainnoininkanis

Turkija, Pakis- 
sveikina A- 

merikos žygį, kaip įkvepian-
A-

kui Asirijos imperijos, o dar skutimais metais Irakas bu- arabų nacionalizmo ir La- . d j d k '^NATn^val^vhi^tarvba
senesniais laikais, pagal le- vo pradėjęs vesti griežtąka- ka* P? pe^ersmo žada ves- J * I^vJn^ri-
gendas, ten buvo žemiška- rą prieš dykumą ir kasmet į *okl3 Pat P^?.tlką’ kaip lr D*1 J®*®* Į . ; nadmdvmiii
sis rojus, iš kurio Adomas, atkariaudavo išjos nemažai Arabu Resnub^ Viduriniuosius Rytus ju- kanone o bolševikišku
Ievos sugundytas “paraguu- žemės drėkinimu. te spirte dina ~toas teSs v^i^s te-
š„k sn u I®"3 ^a* ■ V I«kas jungsis prie Nasserio S™'** ™!«fl.aI,zm?s- toja Maskvos žodžius.

P't respublikos . A,abu nac.onalite svajo-r JugosIavija> Indija, šve.
4,000 mėty pnes musų e- |Vento,ų yrą kurdai, kūne „ bQtj jei ja sujungti visus Afrikos ir dija ir kitos dau^au ar ma.
2nontnjoęe valstybėse- Jrak ^ej. < Azijos arabus į vien, d.de- žiau neutralios valstybėsno-
6,000 metų, Mesopatamija, Turkijoj, Irane (Persijoje) ___ .__ le ir ralingą arabu impen- kv,: ___________________________
ar dabartinis Irakas, jau ir Irake. Kurdai nori'susi- P™ oin- z
ten^uo^atena^^to tvi‘®*..?av’ valst>" Nasieriu dalintis ir tS pi.,bų galybės laikais prieš 500 jĮf g viduriniųjų Rytų
ten nuo neatmenamų laikų bę, bet jų skaičius nėra uz- . . ranna „ž metų ir daugiau. Tos sva- nerimo kiltu nauias diflelis
žmonės mokėjo panaudoti tenkamai didelis, kad gale- irfke kasama alieh? Kiau- J0nės pirTna rei?®si ikaras, — valstvbės jau iš
dviejų upių — Tigris ir Eu- tų savo siekimą įvykinti. • • tūroje, o dabar jos reiškiasi tipine fnVMmn

Bet te tohau. Rašant sias eilutes dar nėra zmoma, |fratos-vandenM _«mei Irako sostine Bagdadas Jų užtenkamai ^dienmeje politikoje, kai ateitikime būtų. Jos būtų
kokių žygių Vakarų valstybės imsis tohau savo pozici- k“£- K»*P Nilo slėnyje,taip yra vienas seniausių pašau- <.karštas» kad ,ie atsakyt, naujuoju arabų nacionaliz- vjenoje ar kjtoje fronto 
joms Viduriniuose Rytuose apginti h- sustiprinti. Jei," ‘ Ęufratos stemuo-.lio mie^ų. Arabų pasakos nuo 250 ^,ionį doIerilJ ££ mo pranašu pastove būti ne tik dė| viduriniųjų
amerikiečiai pasitenkins pagalba Lebanonui, o anglai—96 zm?nes kanalais drėkin-t 1,000 n 1 naktis labai motinc ir luistu tais ninierais; Egipto kariškas diktatOlTUSpagalba Jordanijai, tai Viduriniuose Rytuose bus Įvy-fc?”* imdami vandeni dažnai mini Bagdado mies- ™a^riui'Simint?nkami?galSiNasseris- . .

kęs didelis pasikeitimas ir žymiausias Vakarų įtakos; PePrUė,000 metų Mesopata-^rabų pohrin o‘h*telūrinio k Jen. aKejaU%.1^* tu^ente^Stt'^’
ramstis ten - Irakas - bus be pas.pnešinimo perleistas mija pergyveno visokių lai- evvenimo centras. Bacda- k° L
Egipto diktatoriui, nežiūrint mūsų marinų Lebanone ir1 
anglų parašiutininkų Jordanijoj!

Jei Vakarai pasitenkintų tik tuo, kas padarytu iki 
liepos 18, kada anglų užsienių reikalų ministeris atvyko 
tartis į Washingtoną, tai faktiškai nieko nebūtų pada
ryta ir Egipto Nasseris, o su juo ir Maskvos diktatoriai, 
ištroškę “šiltųjų vandenų”, būtų laimėję dar vieną di
delę laimikį.

Neseniai Egiptas prarijo Siriją, įjungė ją į Egiptą 
ir bendrą valstybę pavadino Jungtine Arabų Respub
lika. Irakas ir Jordanija, atsakydami į tą Nasserio 
žygi, susijungė į “Arabų Uniją”, Irako ir Jordanijos 
Federaciją, kurios priešakyje stovėjo Irako karalius Fai
sal, o jam dėl kokių nors priežasčių negalint eiti ben
dros valstybės galvos pareigų, pagal sutartį, jo vietą 
užima Jordanijos karalius Hussein. Dabar, kai Irako 
karalius nušautas, Jordanijos karalius stojo bendrosios 
valstybės priešakyje ir šaukia Irako kariuomenę ir vi
suomenę pasisakyti prieš perversmininkus ir atstatyti 
teisinę padėtį, koki ji buvo prieš liepos 14 d. perversmą 
Irake. Ar Jordanijos karalius turi užtenkamai jėgų, kad 
Irako perversmininkus sudraustų? Ar Amerika ir Ang
lija. negali jam padėti atstatyti Irake priesperversminę 
padėtį?

Amerikos kariuomenės vienas dalinys iš Vokietijos 
jau nusiųstas yra į Turkiją, į Adana bazę netoli nuo 
Sirijos sienos. Iš ten lengva būtų sutrukdyti, kad Egip
to ir Sirijos kariuomenė nesikištų į Irako - Jordanijos 
vidaus kovas. O gal teisinei padėčiai Irake atstatyti ir 
turkų kariuomenė galėtų pasitarnauti? Priemonių at
sirastų, jei Vakarų valstybės nuspręstų Iraką ištraukti 
iš Egipto Nasserio ir sovietų imperializmo nasrų.

O Sovietų Rusija, argi ji leistų tą daryti? Atsaky
mas į tą klausimą yra toks: Jei Sovietų Rusija nori 
karo, tai ji ta ar kita proga gali karą pradėti. Bet jei 
ji yra nors dalelę tiek taiki, kiek ji giriasi esanti taiki, 
tai ji dėl Irako tikrai į karą nesivels. Sovietų Rusija 
seniai jau Anglijos buvo įspėta, kad Viduriniųjų Rytų 
likimas Vakarų valstybėms yra toks skaudus klausimas, 
kad jie dėl jo nevengs karo. Tą įspėjimą rusai atsi
mena ir nuo rusu pareitų, ar jie nori pradėti didelį 
karą, ąr pori pasitenkinti liežuvavimu ir riksmais, ku
rie niekam nepakenks.

kų — karus, imperijų kili
mus ir griuvimus, badme
čius ir gerbūvius. Istorija 
pasakoja, kad penktame 
amžiuje prieš mūsų erą per
sai buvo užkariavę tą kras-

gyvenimo centras. Bagda- gjpjjgg būtų lengvai ^us prteš Vakarų valstybes, 
das arabų terpe senoveje padaromaJs asu tokia jei už jo nugaros nestovėtų 
taip pat buvo žinomas, kaip „pagoga„ jrako vaIdovai
Damaskas, Samarkandas,v • m i j zt pirma gerai pagalvos ir tikKairas, Tumsas, Toledo (Is- įįda j
P8?1!?!b ..^°.rdo^a.. (Ispaiū" arabų respublikų, ar pasilik

tų, o vėliau Aleksandras Di- $ tiniaik Eriniateen- ti ^P^lausomiems nuo Vi- 
SS™ alkano Nasseno, kunsdysis ten buvo nusidaužęs su 
savo kariais ir visą kraštą 
buvo užėmęs. Daug vėliau, 
mūsų eros septintame am
žiuje Mesopatamija susilau
kė naujų užkariautojų—a- 
rabų, kurie kraštui primetė 
savo tikybą, kalbą ir kultū
rą ir nuo tų laikų Mesopa
tamija yra arabų gyvena
mas kraštas. Viduryje 13-o- 
jo amžiaus mongolai (toto
riai) nusiautė tą kraštą, ir 
po mongolų siautėjimų kra
štas pradėjo smukti.

Arabų imperijos didžiau
sio pakilimo metais Meso- 
patamijoje gyveno apie 30 
milionų žmonių ir senas ara
bų posakis dar dabar yra 
žinomas. Jis sako: “kaigai
džiai gieda Bagdade, jų 
giedojimas girdimas Basro- 
je”. Nuo Bagdado iki Bas- 
ros yra 400 mylių, bet se
nais laikais kraštas taip tir
štai buvo apgyventas, kad 
pradėjus gaidžiams giedoti 
Bagdade, tas giedojimas be 
pertrūkio buvo girdimas iki 
Basros miesto.

Dėl Mesopatamijos kadai
se ėjo karai tarp persų ir 
turkų, bet pagaliau turkai 
laimėjo ir iki pirmojo pa
saulinio karo Irakas buvo 
turkų provincija. Po karo 
Irakas buvo atskirtas nuo 
Turkijos ir kurį laiką buvo 
valdomas anglų, o 1932 me
tais gavo iš anglų nepriklau-

tral*. ..... , mielu noru Irako aliejų par-
Jei senais laikais dabar- davinėtų ir dar mieliau už 

tiniame Irake galėjo gyven- tą aliejų gautus pinigus dė
ti 30 milionų žmonių, o da- tų į savo išdžiūvusį iždą.
bar gyvena tik vos 6 milio- ■ __ a|J<
nai, tai kas atsitiko, kad___________________
žmonių skaičius taip labai DETROIT, MICH. 
sumažėjo? Atsitiko štai kas.; -—-—
Senovės Mesopatamijos gy- L.S.S. susirinkimas
venimas rėmėsi žemės ūkiu, LSS 116 kuopos narių sūkurio pagrindas buvo laukų .^k^
arezinimas Kanalais, imant (August) 2 d., šeštadieni, 7 
vanden, ,s Tigro ir Eufra- ’ d
tas upių. Totorių uzpludi- Bronski 72q4 Evenrreen 
mas tryliktame amžiuje bu- tvergreen,
vo didelė nelaimė ne tik Ru- visus narius da.
S •P1?lneI,^?aI,t 5* lyvauti ir atsivesti naujų na- 
mjaiir daugeliui kitų kras- £ . R Susirinkime iš- 
tų, te ypač skaudžiai nuo ,^me j m 
totonų nukentejo magonm- g Kong.
tonų kraštai — dabartinis ' • T ®reso ir suvažiavimo.Turkestanas, Perejja w Ira- Tai^ pasjUrsime dėl pasi- 
kas. Karai suardė laukų
drėkinimo įrengimus, kana- j P.„ ... H FPa, pctigniiuo, draugiško išvažiavimo, ku-
lai uzjako ir virto balomis, iQčio 24 d.’stan-
o balose veisiasi uodai, ku- j N • ĮJ ūR . 
nenešioja baisią ligą—dru- ley Aaxickl
gį (maliariją). Totoriai ir__________
uodai išskynė milionus Ira-
ko gyventojų ir tik dabarti- .niu laiku knatas dar tik udy “ ________
pradeda atsigriebti nuo tų Bostoniškio milionieriaus 
senų laikų nelaimių. O karų Goldfine sūnus Max Gold- 
Mesopatamijai netrūko nie- fine bandė nusižudyti vie- 
kada. name viešbutyje Floridoje.

Naujaisiais laikais Irakas Jis susipiaustė skustuvu, bet, 
pagarsėjo savo aliejaus šal- nuvežtas į ligoninę, sako- 
tiniais. Anglai pirmieji ten ma greit pasveiks. Sako, 
užtiko aliejų ir dabartiniu kad sūnų paveikė tėvo ty- 
laiku Irako aliejaus kaęyk- rinėjimai Washingtone ir jo 
los duoda po nervai buvo pairę.

Valdyba

Rytų neramumų, bet dėl 
“dvieju pasaulių” varžyti
nių. Vidurinieji Rytai su
vaidintų tik degtuko vaid
menį.

Sovietų Rusijos imperializ- Goldfine ir Co.
mas, kuris aprūpina arabų 
nacionalistus ginklais ir di
plomatine parama. Ar ru
sai duos dabar arabams ir 
saviškių “savanorių’.’, kaip 
kinų komunistai davė Korė
jos komunistams, tą pama
tysime šiomis dienomis, ka
da sprendžiasi Irako liki
mas.
Trečia jėga

Viduriniuose Rytuose yra 
ir trečia jėga. Tai Vakarų 
valstybių įtaka, jų ekonomi
niai ir kultūriniai interesai, 
o taip pat ir strateginių po
zicijų svarba Viduriniuose 
Rytuose galimame susikirti
me su Sovietais.

Vakarams Vidurinieji Ry
tai svarbūs, kaip žaliavų, 
ypač aliejaus statytojai. Y- 
pač Vakarų Europa yra pri
klausoma nuo Viduriniųjų 
Rytų aliejaus ir rusų ban
dymas aliejaus šaltinius pa
veržti Vakarams yra visai 
nepriimtinas dalykas. Jei 
Nasserio nacionalizmas ban
dytų sujungti arabus be ru
sų globos ir ginklų, Vaka
ruose tas rastų daigi prita
rimo, kaip paties Nasserio 
iškilimas Vakaruose buvo 
pasitiktas su pritarimu. Bet 
Nasserio prosovietiškas “ne
utralumas” kelia įtarimo, 
kad jis yra Sovietų įrankis 
ir gali pasidaryti atviras 
Vakarų priešas. 1956 me
tais, kada Nasseris pagrobė 
į savo rankas Sueco kana
lą, Amerika išgelbėjo jo 
kailį nuo anglų ir prancūzų 
kariuomenės, bet dabar, kai

Viduriniųjų Rytų triukš
mas nustelbė Goldfine ir jo 
dosnių dovanų istoriją. Bos
tono milionierius praeitą ke
tvirtadienį baigė 8-ių dienų 
liudijimą atstovų rūmų ty
rinėjimo komisijoj ir pasi
liko prie savo (advokatų) 
nuomonės, kad jo keistos fi
nansinės operacijos yra vi
sai pašalinis dalykas ir at
stovų rūmų komisija be rei
kalo bando į tokius reikalus 
kišti savo nosį.

Atstovų rūmų komisija 
dar nėra nutarusi, ar traukti 
Goldfine’ą teismo atsako
mybėn “už kongreso panie
kinimą”, ar ne. Tas klausi
mas bus išspręstas vėliau, 
kada komisija apklausinės 
papildomus liudininkus ir 
išaiškins, ar Goldfine yra 
gavęs kokių nors lengvatų 
iš federalinių įstaigų už sa
vo dovanas įvairiems val
džios pareigūnams.

Goldfine liudijimas baig
tas, bet jo “dovanų” sukel
tos dulkės dar ilgai jausis 
politikoj ir ypač šio rudens 
rinkimuose.

Goldfine’o liudijimas ir 
ypač jo atsisakymas atsaky
ti į visą eilę klausimų jo 
apdovanotam draugui S. 
Adams’ui tikrai nepadėjo 
išsklaidyti įtarimus ir abejo
jimus dėl jo tinkamumo būti 
prezidento artimiausiu pata
rėju. Kalbama, kad jis ap
leis savo vietą, bent iš repu
blikonų tokios žinios sklys
ta, o demokratai laukia ...

7. D.



t

No.3Q, Liepos 23, 1958 [TO, 8& BOBTW

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO 

TAS DUONOS

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS
MIAMI, FLA.

Visokio* naujienos

to gyvenimo bei kitų kraš
tų sportininkų pasirodymų. 
Laikraštis išeina kartą per
mėnesį, turi 8 pusi. ir yra Motinos nerengė vakarie- spausd‘inamag kreidiniame

nės tėvams “Tėvų dieną” 
sakydamos: “Išsivirkite pa
tys, atneškite, mes suvalgy- 
sime”. Taip jos atsilygino 
vyrams, kurie “Motinos die
ną” nenorėjo motinoms vis
ką paruošti, jos pačios turė
jo tą daryti. Bravo mamy
tės. Komunistai surengė pie
tus Motinų ir Tėvų dienų 
progomis.

Atvažiavo svečiai iš Ke
nosha, Wis.: Julija Papol- 
l’ienė, Helen Harbert’ienė, 
B. Mickus ir J. Tamašonis. 
Žinoma, iiems parodėme ir 
lietuvių Klubą.

popieriuje.
“Sporto Žinių” adminis

tracijos adresas: 8459 S. 
Paulina St., Chicago 20, III., j 
redakcijos: 1330 S. 51st; 
Ave., Cicero 50, Hl.

____________________________ i

HARR1SBURG, ILL. ’

Mirė E.
Į

I Birželio 20 d. mirė Elena ! 
i Kvedaravičiūtė - Bartkuvie- 
nė, kilusi iš Dusnonių km., 
Nemaniūnų par., į Ameriką 
atvykusi 1907 metais ir vi
są laiką gyvenusi Harrisbur-

Klube pastebėjau parašą: ge.
“Demisio”. Ar žino, ką tas Velionė buvo apsišvietusi 
reiškia ir tie, kurie tą para- moteris, mėgo skaityti kny- 
šą iškabino? Vienas žmo- gas ir laikraščius, ypač ji 
gus manęs klausė, bet aš brangino Keleivį, 
jam nemokėjau paaiškinti. dos liūdi vyras Juozas, 
Atsakiau, kad turbūt čia pa- brolienė, kiti giminės ir i 
rašyta ne lietuvių, bet kuria draugai.
kita kalba. ‘ i Ilsėkis, Aliute! Tegu bu

LAIKAS VISKĄ KEIČIA

>->za.OTHe$ pew<o-wmtbb, tgoa.

Viršuje matome, kaip skalbiniai džiovinami senu 
papročiu, o apačioje, kaip juos dabar galima skalbti 
ir džiovinti naujoviška mašina.

KONSULATAS JIEŠKO

AUSTRALIJA

Mirė J. Kalakoni*

mus, išrinkti reikalingą 
skaičių atstovų ir jų pavar
des ne vėliau kaip spalio 15 ■ ■■■ -
d. pranešti Centro valdybai. Andriejauskas, Vladas, kil. iš gyvenęs Detroite,
Taip pat prašoma siųsti gjaulių. ' '♦ Mažeika, Juozas, Motiejaus sft-
valdybai savo pageidavi- Antanavičius, Antenas, Adomo nus, iš Bambinmkų. 
mus, pasiūlymus įvairiais sQn jž Tirkšlių ra. Michnevičros, Algirdas, Alki

11-et u visliosios šalpos reika- Barbulevičienė-Jameikytė, Ste- sūnus.
lais. ; jr sūnus Jonas - Liudas. Mikutienė - Montvydaitė, Om?

į Burokienė, Karolina, vyras Bu- Antano ir Ievos duktė, iš 
'rokas, Stasys, gyveno Buenos šlių ra., vyras Mikutis,
(Aires. Mockus, Alfonsas, Prano sto.
(Butkus, Jonas ir Konstantinas, Motiejūnienė, Kotryna, ir JOS

! Liepos 7 d. vienoj ir Sid- ir sef uo Zuzans' vinco Butk=“
į • . . • - t • "aikai Jurgio duktė, iš Merkines.,nev ligoninių mirė Jurgis . n wKaiakoris - Kalakauskas, Cemhoakienė. Stase, nuoSakių. Nava,austas. SUmsIovM, 
“Mūsų Pastogės” redakto- «tovi«us. Juozapas, kil. is Ma- tono sūnūs.
rius, 48 metų amžiaus. -

Velionis jau nuo 1929 m. DU°kaitė’ Kazimiera.
dirbo mūsų nepriklausomos ^lIys’ Ąn^aru^ °n^8’ .1 p ’ Ammras Petm s-
Lietuvos spaudoje, tęsė tų « Bare«otBk.o k., PodvaBlns, A"’*'“-***?*-
darbą ir pasitraukęs iš Lie- žlol>iskio par., R io ap. i» i “ m-toU., 
’UVOS j Vokietiją, O nuo 19..DuIe' ,č,us, Leonas, Mecslovo s.,
53 metu redaravo Austrai i- iiš Pasvalio. iš Sabališkių k., Kazitiškio par.

T • i • j - ' Geiba vičius Bronius. Rimkus, Jonas, Jurgio sūnus; »
- “Mū- Graužas, Jonas ir sūnūs Valde- Dapkiškiu k., Tauragės ap,.,A

’ maras. Šalkauskas, Jonas, sūnus Jonas,
Gužauskas, Silvestras ir Stani- duktė Stasė, vėliau vedęs Mitrą

(leidžiamą savaitraštį 
sų Pastogę

RENFREW, ONT.

Aa-

i Novošinskienė, Anelė,
Petras, sūnūs Petras ir Vytau-

r-

i«r» *
.L
rL

jt

T

žmoną.
Schneider, Petras, žmona Pet
rikytė, Marija, vaikai Bemok
tas ir Helen, gyveno Rochto-

stovas.
Jonaitis, Pranas, Prano sūnus. 
Jovaišas, Juozapas, Petro sūn. 
Juravičius, Adolfas, Jono sūnus.

(Už vaiko mušimą $100
Teismas nubaudė $100 tė

vą už savo 14 metų sūnaus 
mušimą. Žiaurus tėvas, nusi- 

rūsį. pririšo
tu,, atvirukį—3 centu,. Už- P™ stu,P° ir Plakė

Liepos 4 d. Lietuviu Kiu- na lengva Tau šio krašto *unnvrD macc • — » n,..!. a z.utunbe buvo vakarienė, kurią su- žemelė. Mes Tave ilgai ne- W. ANDOVER, MASS t.uncont paprastą lauką 4 vedęs 4^ . 
rengė moterys. Dalyvavo pamiršime, Tavo kapą lan-l centus, oro pastų 7 cen- _.
apie 50 asmenų. i kyšime, gėlėmis puošime,

Plaukų kirpėjas V. Stan- burių Tu palikai pilną dar-• V 1 a t • ttkus išvyko atostogų į Kali- želį. 
fomiją. Ten pabus mėnesį i 
ir anlnnkvs savo d ra ūpus

Sudegė 22 karvė*
Liepos 15 d. didelė

.mmo tarifai palieka kaip «ž.?ai, kad sūnus nėjo
ne- , į bažnyčią,

laimė ištiko mano giminaitį nepakankamai ap-! Teisėjas pripažino, kad
Ona Lutvvinski .Jokūbą Šlakį. Antrą valan-' 

I da nakties evvuliu tvarte ki mokama laišką, dabar turi
moiceci ne tus su-

tėvai turi teisę savo vaikus 
bausti, bet ne taip žiauriai.

San Diego, Los Angeles ir > W. HYANNfSPORT,MASS. jo gaisras. Ugnis taip grei- ,
kitur. j -------- įtai išsiplėtė, kad nebuvo ga- T** r.ir 55n

S.L.A. 44 kuopos (Mia-.Literatūrinė popietė Nidoje jjma išgelbėti nė vieno gal- .įimtą!'
mi) narys Jurgis Rusilas( Liepos 12 d. 5 vai. p. p. ,viJo: sudegė 22 karvės ir ~ rrikalauia-J
nesveikuoja. Linkiu jam y. Norvaišienės vasarinėje vienas bulius, visi gražios
greitai pasveikti. įvyko literatūros ir dainos Hojsteino veislės.^ i j_j įsj<Įįmį|cite ;r |r»<4r nenugalės mirties baimės.

todėl jis tą tėvą ir nubaudė.
Kapsas

Kavaliauskas, Boleslovas, gyve- N. Y.
"es Radviliškyje.
Kirkilą, Juozas. Juozo ir Mari- Spruogis, Jokūbas, Jokūbo ato. 
jonos sūnus, gyveno Sao Paulo, Spudytė, Genė, Antano dūkti. 
Brazilijoje. šteinys, Tonis, kilęs iš Slavan-
Kizevičius, Povilas, iš Pajiesio k., Jovaravo vai., 
k., Garliavos vai., Kauno ap., polės ap
turėjo tabako ūkį.

Sidabras, Pranas.

Surask is,- Mykolas, jo sumas Vik
toras, ir šumskvtės, Viktorija 

»,ir Virginija, gyveno Baltimore. 
^Toibėnas, Jonas, kilęs nuo šiau-

Liudžius, Vincas, ir jo sūnūs hu.
Adomas ir Andrius, gyveno Wa- Tomkevičios, Česlovas, A
terbury.

Korebutas. Jonas, gyveno Det
roite

i Kuniekienė, Aleksandra.

Mano sūnus daktaras A. popietė. Pradžioje Ameri- 
Praze su sūnumi Dale, gyv. kos Balso pareigūnas Alf. 
Rocforde, III., išvyko į Ala- Petrutis trumpai apibudino 

žuvauti. Ten žada pa- ,Am. Balso darbą ir reikšmę, 
būti istisą savaitę. • Ta proga jis pagrojo magne-

Gavau žiniu, kart Keno- tofone juostoje įrašytas 
shoj, Wis., uždarė “Lietu-: Čiurlionio vardo ansamblio 
vių Balso” pašalpinę drau- dainų bei pademonstravo

Be gyvulių sudegė daug lipdykite.
brangių žemes ukiui reika- ( ________
lingu padargų. Nuostoliai; -----
labai dideli. i

Stonie
BALFO SEIMAS

Nė vienas žmogus negali lai- terbury. Petkutė - Barkauskiene,
mėti taikos ir laisvės, jei jis Mackevičius, Kazys, ir brolis. ■’on*’ K“*”1®’® dulrt*- _

Nė'Maniušis, Aleksas, Kazimiero ir'Petrauska’' ,r
Romano sūnūs.viena tauta negali išsaugoti sa- ’ Monikos sūn., kil. iš Juknėnų

vo laisvės, jei ji nedrįs gintis'k., Dšugailių v., išvyko Argen- Pėtl^,kls’..S^,ns,oX?S’

giją. Aš išbuvau jos pirmi
ninku 10 metų, turiu auk
so žiedą ir auksinį ženklelį. 
Vėliau ją užvaldė komunis
tai, naujų narių nebestojo. 
Gaila, nes kadaise buvo ge
ra draugija.

Kitur gyvenantieji mano, 
kad vasarą negalima Flori
doj pasirodyti — labai karš
ta. Bet taip nėra. Karščio 
netrūksta, bet pučia šaltas 
gaivinantis vėjelis, šią va
sara turime lietaus, kartais 
su žaibais ir perkūnija. Ne
bijokite ir vasarą čia atsi
lankyti.

C. K. Braze

CHICAGO, ILL.

D. Kuraitis išvyko
Don Kuraitis liepos 12 d. 

išskrido į Europą. Jis ap
lankys ne tik Vakar ųvals- 
tybes, bet taip pat Lenkiją, 
bus ir Sovietų Sąjungoje— 
Minske, Smolenske, Mask
voje, Jaltoje ir kitur, bet į 
Lietuvą jam durys dar bus 
uždarytos. Grįš apie rug
pjūčio vidurį.

“SPORTO ŽINIOS”

vvkusį reportažą su muzika, 
dainomis, prakalbomis ir jo 
paties, kaip pranešėjo, bal
su iš'Čikagoje savo laiku į- 
vykusios lietuvių dainos ir 
tautinių šokių šventės. La
bai įdomu buvo išgirsti, kaip 
2-3 dienų programa su
traukiama į 15 minučių il
gio juostą dar palieka ir 
ten nebuvusiam gyvą įspū
dį.

Vėliau poetas Stasys San
tvaras paskaitė eilę savo ei
lėraščių, o porą jų atliko 
rečitatyvu (t y. dainavo). 
Tai buvo nauji ir stiprūs kū
riniai, poeto perduoti gra
žiai ir jautriai. Reikia tikė
tis, kad šie eilėraščiai pasi
rodys netrukus atskira poe
zijos knyga. Popietė buvo 
baigta Čiurlionio įdainuoto
mis dainomis. Publikos at
silankė nemaža ir iš kaimy
ninių vasarinių (vilu), iš vi
so buvo arti 50. Visi su į- 
domumu išklausė šios gra
žios programos, nes, kaip 
ten buvo pastebėta, “ne 
vien tik duona žmogus gy
vas”. 0 dvasinės stipry
bės buvo iš ko pasisemti ir 
panašios programos turėtų 
tapti įpročiu lietuviškose 
vasarinėse.

Praėjusių metų žiemą Chi
cagoje pradėjo eiti pirmasis 
lietuvių sporto laikraštis 
“Sporto Žinios”, kurį lei
džia Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Komitetas (Faskas), 
o jį redaguoja Edvardas 
šulaitis. Iki šioliai jau pasi
rodė 8 šio laikraščio nume
riai, kurie talpina nemaža 
medžiagos iš lietuvių spor-

Viena menkė per metus pade
da 8 milionus kiaušinėlių (ik
ru), silkė 60,000. o austrė mt 
00,000. Bet jų dauguma dėl į- 
vairių priežasčių sunaikinama.

vį”. Kaina

ro sūn., iš Rapšaičių k., KnHųr
; taip elgtis būtų lygu nebetikėti Marčiulionienė -Jarulaitytė, OI- paraPi->os' „
tiems, kurie mirė už jos laisve.'»ra j Poška, ar Paškevičius, Kazįąme-

ras, iš Kairinėlių Iu, Grinkiš
kio vai., Kėdainių apskrities. 
Rakauskas, Konstantinas ir 
žmona Zofija, išvykę į Kanadą. 
Rašinskas, Boleslovas, Jono sū-

Į ' • *

nus. iš Lygainių. 
Rukštelienė-Grabauskaitė, Msr- 
cijona, iš Plaušinių k.. Girkalnio 
par., Raseinių ap., ir duktetys. 
Ruskiutė - Mušalskiene, Marė 
(buvusi Venškauskienė), ir 
Smilgių kaimo.
šalašavičius, Adomas, iš Turga- 
laukio k., gyveno Detroit, Midi. 
Savačenskis, Kazimieras, AMc- 
sandro sūn., gim. Mažeikiuose. 
Selkevičius, Feliksas ir Juozas, 
Onos sūnūs.
Šimonienė - Braziulytė, Grasilė, 
ir sūnus Šimonis, Leonas. 
Skačkauskas, Jonas, Stanislovo 
sūn., gim. 1920 metais. ? 
Talutis. Paulina, Jono ir Onoe 
d., gyveno Baltimore, Md. 
Toliušis. Juozas, Juozo sūnus, 
g. 1918 m., Pittsburghe. 
Vaitkevičius, Jurgis, iš Graužų 
k.. Raudondvario valsčiams. 
Vilbikaitis, Viktoras, Ai 
sūnus, gyveno Detroite.
Vilimas, Aleksas, Kosto 
Volonsevičius, Adomas, 
Clevelande, lankydavosi 
se.

Ieškomieji arba apie juos ži- 
nantieji prašomi atsiliepti: 
Čousulate Gen. of Lithuania 

41 West 82nd Street 
Nev York M. N. Y.

bijodama būti sunaikinta. Ki-’tinon.

Balfo devintasis seimas 
29-30

dienomis Newarke, N. J. 
šv. Jurgio Dr-jos salėj (180- 

Visi atsiminkite, kad nuo 2 New York Ave.).
1 d., laišku siunti- Seimo rengimo komitetas 

pabrangsta. Nuo mine- prašo visus skyrius iš anks
to* dienos reikės lipdyti to sukviesti narių susirinki

PABRANGSTA LAIŠKŲ (^ūkiamas lapkričio
SIUNTIMAS

Sidney Hook Maslauskas, Matt (Maslofsky), 
♦*♦♦♦♦♦****♦***★*♦**♦**♦♦♦**#* >*<*****« ****«*«•*.

enMiHnmnmMmm'nmZBTnnnmnrmm*
JAU BĖJO NAUJA KNYGA ’ :

AMERIKOS ĮDOMYBĖS į
Parašyta* S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti jj

Amerikos. Joje aprašoma:
Anie kelionę Aliaskon: Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko;
Darbininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra”; 
įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną.daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas sn verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta; ‘
Neišmatuoti Texas valstijos turtai:
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis:
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs jiožemiii urvai; 
Upė po žeme; Žuvys be akių.. .
Ir daug. daug kitų įdomybių! Su gražiai:' paveikslais. 

Knyga jau išėjo Užsisakiusiems knygą tuoj pat 
siunčiame. Kaina 75 centai.

“KELEIVIS”
636 East Broadwav So. Boston 27. Maaa.

KAS ČIA KALBA?
Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, 

skaitysi neatsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos 
visai žmoniška kaina . . . kurios eina ir į IJetuvą ir te pa
čia kaina—tik 5 doleriai už visas -1 knygas! (Kurie siųsite 
į I.ietuvų. atsiųskite mums aiškų adresų).

SAULĖS RŪSTYBE (romanas) sako; skaitei mane. nes 
myli. o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 psl. Tik gS.OO

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, ku
rioje tikrojo, rnogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 
vandens ir druskos, iliustruota. 31G psl., kaina ... $3.00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi Šir
dies rūmuose ir juos tikrai pažįsi, kada mane skaitysi. 449 
puslapiai? kaina $4.00. Iliustruoto.

ŠLIUP'I'AKNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa- ; 
ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios ; 
dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį 
išlikimą. f»r/2 puslapiai, kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS TIK Už $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, ► 
ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00, už. 2 tik $3.00, už 3 tik $4.00.

Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:
Dlt ALG. MARGERIS, 3325 Sa. Halsted St., Chicago 8, Rl >

»•
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“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaisius iš tikrai Amerikos valdžios 

pripažinhm vaistinės

IDEAL PBARKACY
29 Kelly Sąucre, Woreester, Mi

Jei Juras reikia vaistų, kreipkitės į registruotą vaistinin
ką Vytautą Skrinską. “Ideal Pharmacy“ savininką. Čia iš
pildomi gydytojų recermi ir patarnaujama sveikatos reika
luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siuntčiame vaistus VISUR. Turime 
sperialinių vaistų nuo džiovos ampulėse, 
vaistų nuo aukšto kraujo spaudimo, nno 
reumatizmo, nuo širdies Ir nervu Hm. 
Vaistai siunčiami VISUR. Rašykit aram 
visais sveikatos ktaustoaia.

VYTAUTAS SKRINSKĄ. B. S. Reg. Phm.

Ir Nstary

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VAIjGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis 

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyrium] 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėtu apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
vr.igiiiš iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta Viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apiėj 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo-] 
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para*] 
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus] 
ir pinigus prašome silpsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadvraę Sų. Boston 27,

Niagaros kriokly 
krenta 167 pėdas, o Kuke 
kriokly (Britų Guiana. Pistų 
Amerikoj) jis krenta 2,000 
dų. Tai yra aukščiausias kriok
lys.

dovana yra ‘•Keleivio’*. 
S savo 
vardinių. ffimbno, IvsaBų Ir
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iš Pavergtos Lietuvos Į
Be kylių negali grįžti

Lietuvių Kongreso paraštėje
ALEKSAS BEMETA

metais dirbo 4 rusių spintas 
T. i.- x- * • ..-i -• - su veidrodžiais ir be veid-

tautiečių buvo išvežti į į£&t«£irt£*Sk di°
Sibirą. Nuo sitos korones ’ 7® . * , .. . J• 1 n i a V o c nnrrc ŽUtC6 IT StaldlUS SiUVSmO {Z>aviM| I1IVM( MM^v «*.<>«,*•-

^h^USsul;8 n!ko» »vaKl sioms mašinoms ir viskas iš-} kos lietuvių išeivių didžiau- 
1958 m.įėjo atsipirkti. Dabar Pa/^_ vežama už respublikos ribų. sias įvykis buvo 

^aX?tS S- rūfių spintos, o Se-

iškėlė šį prasimanytą reika-, 
lą. Mirusia A. Olis buvęs jo 
geriausias draugas per visą 
gyvenimą. Jo draugystė su 
A. Olio šeima buvusi nepa
prastai tampri ir nuoširdi

MARGARETA APŽIOKI GARBfiS SARGYBĄ

I pora aktyviai ir nedalyvau- laik^. Dr. Vinikas jau
Tur būt niekam nėra jo- nu°h.r!lžfai drau«te-

kios abejonės, kad kebų f kai sto
praettų metų taipe Ameri- Ltatakošius su“ į° oifa <tar Svo ir gS

laikęs nuo tokių pat karšto- węs> todėl sugėdinęs ulti- 
košiškų sprendimų. matumo skelbėjus, atsto-

Nekalbant iš esmės apie vams griausmingai plojant, 
E. Bartkaus pareikštas ki- dr. vinikas triumfališkai 
tos mintis iš kongreso eigos, grįžo į kongreso atstovų 
šiuo kartu tenka sustoti ties tarpą, salėn, kaip vėliau bu- 
jo teigimu, kad vienas se- vo balsiai kongreso dalyvių 
nosios kartos atstovas buvęs tarpe kalbama nuiluo«tę« 
nepagarbiai atsiliepęs apie karštakošiui nosį! 
mirusį A. Olį.

I korespondento klausimą:

Amerikos Lietuvių Kongre
sas Bostone.

Jis pagal savo didingą pa
skirtį turėjo atitinkantį ir 
gausingumą ir ne vien neį-

argu
lLTk^k^^DaskTlbė^Nau- iei šeimai» dideliam butui 
laisKo, kuq paskelbė £au spįnta 0
jienos Nr. 161. Is Sibiro, i’ •J .__ __ • mažai seimai maža. O kaipseniau gyvenęs ir Amenko- . „ - • v • • • •
ie tautietis rašo* cla I)asinnks1’ Jel JU tėraje tautietis aso. vieno dydžio. :platumu.

nelei Minėto univermago direk-į Jau praėjusio kongreso
dSi Mat reikia riebiai torius rašo’ kad ne«alima svarb3 mūsų krašto Laisvės 
d ir tUS1 i^uti net lentų drabu-kovoje ir jo atsiektus lai-
iepci. Kurie tu p , 2iams lyginti (prosyti), jas mėjimus neįmanoma atvaiz-
ue Jaa e J reik atsivežti iš Latvijos. įduoti laikraščio puslapiuo-••^bai malonu, kad Pijus Minėtag direktoriusJnusi. nes tei rei-

skundžia, kad baldų pramo-j kalas ir aš manau, kad jis 
nė visai nekreipia dėmesio susilauks plataus, išsamaus

Tas aišku iš met.ti!5 vi.enot ° j**

prastiniu dalyvių gausumu, 
čia pasirinksi, jei jų tėra bet ir svarstomųjų reikalų

Grigaitis vis dar tebekariau- 
ja su Vincu ir Leonu (su
prasit Andruliu ir Pruseika,
Ked.) prieš šią laukinę ir 
žvėrišką tvarką. Mat, kai 
kas ir labai gerai gyvena 
vardan K. P. (suprask Ko
munistų partijos, Red.).

“Pas mus viskas brangu, 
duona prasta, kad Amerikos 
kiaulės neėstų”

Labai smagu, kad Pijus 
dai* gali kariauti su Vincu 
ir Leonu. Tai bravo, tai ver
tas pagyrimo.

Daugelis esame nepaten
kinti Kooseveitu, bendrai A- 
merika, kam reikėjo susidė
ti su savo dideliu priešu.
Mat vis maža aukso. Jeigu 
ne Amerika, tai mes, lietu
viai, nebūtume po Sibirą i§= 
blaškyti”.

Taigi, bolševikų sukulta
me rojuje žmonės gauna 
valgyti duonelę, kurios ir A- 
merikos kiaulės neėstų, bet 
komunistų ponai “labai ge
rai gyvena”. _____

Vargas, jei tau reik lovos, 
stalo ar kt

Ne kas kitas, bet pats Vil
niaus univermago (ameriko
niškai būtų “department 
store”) vedėjas P. Dubian- 
skis “Sovetskaja Litva” lai
krašty papasakoja, kaip sun
ku įsigyti reikalingą baldą.
Ir vis taip via dėl to, kad
taldų pramonė nesirūpina netinkamai kona-
vartotojų paklausos paten- (sudalytas). Ta.

, j . - j da “Neris” sustojo tuosKauno baidu dirbtuve dar... ..r.. J
pernai dirbo vatinius ant-; . , . . .
čiužinius, kurių pareikata- kurje ’i|ga^aukę>

i “Neries” dulkių siurblius?

Bet, kaip dabar matome, 
o.. E- Bartkus savo viešame

nesklandumų...?” —* E.
Bartkus atsako:

“Galiu pasakyti, kad rim
tesnių nesklandumų buvo

atstovų bando šį reikalą 
taip pakreipti, lyg jis bu
vo taktiškas ir teisus, gi dr. 
Vinikas išsišokėlis ir neį

žmonių paklausai. Prekybos 
ministerija univermago bal
dų fondui paskyrusi papil
domai 800,000 rublių, bet 
jis nežino, iš kur jis gaus 
tų baldų ir kokios rūšies jie 
bus. . •

linksmas gyvenimas būtų, 
jei ir mes Amerikoje tik 
vienos rūšies spintas, stalus, 
lovas ir kt tegalėtume gau
ti! Bimba, Pruseika ir kiti 
jiems panašūs seniai dirba į 
išsijuosę, kad toks gyveni
mas ir čia būtų.

ir objektyvaus aprašymo, 
nes jis yra to vertas.

Bet dalinai jau ir dabar 
ima išeiti viešumon atskirų 
žmonių pasisakymai šiuo 
reikalu, kur kai kuriuose 
lengva įžiūrėti tendencijų 
šešėlius.

Taip, “Draugas” Nr. 158 
išspausdino pasikalbėjimą 
su E. Bartkumi, kuris įėjo į 
Alto Vykdomąją Tarybą 
vietoje mirusio Tautinės S- 
gos atstovo A. Olio. Tiesa, 
pats pasikalbėjimas tiek

tiktai vienas. Vienas vyrės- sfcajfoįg su žodžiais mirusio 
nės kartos veikėjas nepagar- žmogaus atžvilgiu. Bet tai 
biai atsiliepė apie velionies netie#a v faktų 
A. Olio šviesų atminimą.
Tautinei S-gui pareikalavus 

įmetimus atšaukti, buvo
ta* atlikta ir pasireiškę*

Taigi, kaip matome, mi
rusio A. Olio vietą Alto

Anglijos princesė Margaret* atvyko į Kanadą. Čia ją 
matome apžiūrint garbės sargybą atvykus į Victoria 
(Br. Columbia).

slegiamas”. tartas ir reiškė skyriaus nuo-
Va, kas labai svarbu bu- monę. Ir čia taip nebuvo, 

vo “rimtom” “Dirvos” ko- Skyriaus posėdy tas reika- 
respondentui B. K. S. ir las nebuvo svarstytas, nes

pasireiaicę* ne- Vykdomajame Komitete už- “rimtam” jos redaktoriui, niekam nebuvo kilusi min- 
atitauytaa... ;jma jaunosios kartos “jau- kuris be pastabos tą vietą iš- tis, kad pinnininkas nežinos 

'nLP: A-b.). nuolis”, turįs savotišką tem- spausdino. ką reikia ir ko nereikia sa-
vL"!,’ Paramant* ir dar4s labai, Kas yra sekęs dr. P. Gri- kyti. Tik kalbą pasakius 

susipratimas ar kas kito ir greitai nepaprastai svarbius gaįčio ilgų metų visuomeni- paaiškėjo, kad jis tų daly- 
reikalas reikalingas patiks- sprendimus> įš kurių pirma- nius darbus, tas nedrįs nė kų nežinojęs ir išdrožė tau- 
limmo: sis buvo takto ir reika- tolo minties prileisti, kad tininkų kongresui atvežtą

P1’ Vinikas, kaip vienas fo! jjg cigarete demonstravo programą.
iš kasos globėjų, po prane- Norime išreikšti viltį, kad prieš T jetuvos himną, tom ---------------------------

r__  _____________ Šimo kalbėdamas apie se- e. Bartkus, atsistojęs tokių ajšku yra, kad tai buvo di- DIKTATORIAI NYKSTA
siauras, kad jis neįnešė jo-,nuosius Alto veikėjus, ap- svarbių pareigų postovy,su- deĮi0 nuovargio vaisius. Tą; ---------
kios šviesos į tautininkų a- įstojo trumpam ir prie ve- pras tą atsakomybę, kurią žino ir “Dirvos” korespon-' Pietų Amerika kurį laiką
teities įsipareigojimus Altui. Konies A. Olio asmens, ap- jis pasiima prieš lietuvių dentas, ir to dėl toks kabi- buvo tikras diktatorių rojus
Iki šiol tautininkai labai gailestaudamas jo mirtį ir tautą, įsipareigodamas gar- įėjimasis prie garbingo —čia jų buvo ir šiokių ir

.. ! daug kur yra aiškiai atsi- primindamas, kad dėl savo bingose Alto organizacijos žmogaus yra dar labiau tokių. Tačiau ir čia jiems
j lleP^,Pra‘ stoję skersai kelio Alto au- pairosios sveikatos ir sunkių pareigose ir nesišvaistys pa- smerktinas^ negu jei tas bū- atėjo blogi laikai — žmo-

deti dirbti dulkių siurblius, i kų rinkimo darbe, o jų savo profesinių pareigu O- reiškimais, kurie galėtų tų padaryta kokio nežinė-'nės pradėjo smarkiau prie
Masinas atsiuntė is Rusijos ;spaudai ypač Dirva< niekuo- lis nebuvo Įsipareigojęs di- kompromituoti Altą.
gilumos; jas pastatė, pra- TOet nepraleidžia progos į- desnėms, ar sunkesnėms pa- ---------------------------
dėjo dirbti ir padubtus s.ur- • w AM ir jo veikėjus> Ja. reigoms Alte, todėl jis ma- -RIMTIEJI
bhus siųsti j įvairias Sovie- bai dažnaj ^.džente|meni§. nąs, kad Altas tą skaudų KA’° -RIMTIEJI
tijos vietas. Įkai nesiskaitant su tiesa ir smūgi iškęs ir atsiras žmo- , ...

Po kurio laiko dirbtuvė laikraštine etika 'Rus» kuris jo darbą tęs to- yi^lk-\Įa kune
pradėjo gauti skundus,kad -pirmutinis klausimas mus Tas buvo Pas^tytasu judami i^to pneka- -Dirvos” korespondentas du,^ vafet^Mj'nTOim m.

tusSnirad^tXirtato prier S .,195^ me‘?%A,ijentina a-
Sujudo ir dirbtu- kal mes v?sų betims- Įm<^. te«au & Bartkus j^KuSaio X k0 jsdaisvmo .s Perono nagų,

amzacijų, sudaran-čia Įžiūrėjo mirusio A. u- .AA . r «au ’ . įkuns viešpatavo nuo 1946

Penki* mėnesiu* dirbo 
netinkamu* siurbliu*

Vilniaus “Neries” dirbtu-

beveikia.
Ir teisybė, patikrinusiųjų organizacijųve

paaiškėjo, kad motoras tuoj 
perdega. Papliupo telefo
nai į Maskvą visiems šven
tiesiems. Atvyko mašinų 
dirbtuvės atstovas su pačiu 
siurblio konstruktorių, ir, 

! žinoma, išsiaiškino, kad

v.ir.as yra 
dien, bet šiemet fabrikas tų 
dalykų nebedirba.
“Ąžuolo” dirbtuvė ilgus me
tus dirbo medines dvigu- 
as lovas ir jiems čiužinius, 

o dabar jų nebedirba.
Seniau ta dirbtuvė dirbo 

spintos drabužiams — 1,111 
ublių, dvigubas lovas su 

čiužiniu — 750 rublių ir tt. 
Perkant tuos daiktus po 
vieną, per kelerius metus 
l.uvo galima gražiai butą 
įrergti. Ką turi daryti šian
dien tie, kurie prieš kurį 
laiką pirko lovas, o dabar 
r.orėtų gauti spintą, arba 
kuriam reikia čiužinio?

Ir ne tik Ąžuolo dirbtuvė 
sumažino savo dirbinių rū
šis. Tą patį padarė ir kitos 
dirbtuvės.

Kauno “Miškas” turėtų

tlio.
Ž—ti*

KAS JAM TĄ PASAKĖ?

juos šiauštis ir juos nuo 
aukštų sostų žemyn versti.

Per paskutiniuosius 10 me
tų nuvirto net 6 diktatoriai:

1949 metais generolas Ca- 
rias, kuris šeiminikavo Hon-

lio asmens paniekinimą ir jas išgalvoja. . . .
pareikalavęs tautininkų Nekalbėtume apie tai, jei
vardu balso, demonstraty-. rflkalas tlk »P“ P®P«-
viai atrištojo prie į.nkrafo- ^us Pūstukus. Deja, yra 
no pareikšdamas, kad jis žmonių, kune save vadina 
tautininkų s-gos vardu rei- JabaĮ nmtais vyrais, yra lin- 
škia protestą prieš dr. Vi- kęyisus visko mokyti—kaip 
niko paniekos žodžius mirų- 'poetiką, vesti, kaip kalbėti 

„mnu, nau tvj. paucun ga- S>° tautinės S-gOS atstovo
lės būti pakenčiama ir atei-j Olio asmeniui ir reikalau- Jg1® 7^^’ 
tyje ir i tautininkai, taip J*8 viešai atsiprašyti, nes skirtumų pamiršimą ir tt 
aistringai besiverždami į .priešingai tautinės s-gos 11 L-L

čių Altą, kovai dėl Lietuvos 
Laisvės veikiančio fondo, 
matome tautininkų įateietą 
jų atskirą fondą, aiškiai sto
vintį skersai kelio Alto fon
dui.

Ar p. E. Bartkus, stovįs 
tautininkų vadovų gretose 
mano, kad toji padėtis ga-

Alto vadovybę, yra padarę 
nuosprendį savo fondą tuo
jau likviduoti ir jo balansą 
skubiausiai pervesti Alto 
zondo naudai, tuo įrodyda
mi, jog atsisako skaldan
čios veiklos ir yra nuošir- 

Birželio pradžioje Rumu- džiai apsisprendę dirbti ben-

Kentės. Bene bolševikų po
nams tas rūpi.
Pabaltijo dekada 
tumunijoje

nijoje buvo suruošta Pabal
tijo meno dekada. Lietu
viams atstovavo Švedo va
dovaujamas Liaudies šokių 
ir dainų *sambūrio šokikai, 
solistė J. Petraškevičiūtė ir 
kt Bolševikų spauda rašo, 
kad didelio pasisekimo tu- 
reję liaudies šokiai “Len
ciūgėlis”, “Dobilėlis”, Lietu
viu kadrilius”, “Pasiutpol
kė”.

Ta proga buvo surengta 
ir pabaltiečių menininkų 
kūrinių paroda. Rugpiūčio 
mėnesį švedo vadovauja
mas sambūris šoks ir dai-dirbti 3 rūšių stalus, o dir . .

ba tik vienos po 313 rub- i""“ pasaulinėje parodoje 
Panašiai ir Klaipėdos Briusely, o vėliau esąs kvie- 

čiamas į Čekoslovakiją,uų
dirbtuvė, užuot davusi 4 rū-

vie- Prancūziją ir Italiją.

drą Laisvės kovos darbą 
Alto organizacijoje; ar jie 
yra nusistatę palikti savo 
fondą ir toliau veikti lygia
grečiai Alto fondo, net sta
tant reikalavimus, kad jų 
skaldanti veikla būtų net 
remiama dar ir iš Alto fon
do pinigų, kaip jie yra pa
minėję savo suvažiavimo 
rezoliucijoje? Jei taip, tai 
tautininkų Trojos kumelės 
žygis į Altą paskutinėmis 
aplinkybėmis turėtų būti 
nuodugniai patikrintas ano
je pusėje vartų, o Alto šei
mynai visai vietoje būtų dar 
ir patarimas:
pri*ilinlc*minti ir 
nesumigti! Minėdamas šį 
'dalyką tokioje plotmėje tu
riu omenyje tai, kad iki šiol 
tautininkus Alto Vykdoma- 

Mašinų - jame Komiteto atstovavo 
kuris

šių spintas, duoda tik
nos. i Perėmė pu*ę mašinų

Pagal planą Ukmergės
dirbtuvė turėtu dirbti rašo ’ , a,P z,noma. . . . .
jnuosius Stalw ir spintas stotys yra panai-jau miręs A, Ohs,

_ knygoms “aukštesnės ir pir- jy . perima
į mos klasės 
•r mos klasės. 

Vilniaus

atstovai apleistą kongresą! Tokie yra “Dirvos” stovy- 
Susidarė komiška pade- žmonės. Jie kitus linkę

tis. Aiškiai buvo matoma, 
kad po pralaimėjimo prezi
diumo rinkimuose tautinin-

visko mokyti, bet patys ne
sielgia pagal kitiems nuro
domą “katekizmą”. Tam

kai speciaŲai ieško prieka- reikalui imu šitokį pavyzdį, 
bių, nes daugumas delega-} “Dirva” aprašė Amerikos 

Lietuvių Kongresą, kuris ne
seniai buvo Bostone. Išžiū
rėkite, ko ji nepamiršo jame 
atžymėti net didelėmis Rai
dėmis straipsnio pradžioje: 
“M. Vaidyla demonstruoja 
prieš bendruomenę. Kaipdr. 
B. Grigaitis laikėsi, giedant 
Lietuvos himną”.

Kai buvusi skaitoma rezo
liucija Bendruomenės klau
simu, M. Vaidyla “berniš
kai mostagavo ranka, tuo

tų puikiai girdėjo, kad dr. 
Viniko žodžiuose nebuvo 
nei mažiausio šešėlio miru
sio A. Olio asmeniui įžeis
ti, bet E. Bartkus pastatė 
ultimatumą!

Kongreso daugumos nuo
taika buvo už tai, kad tau
tininkų pasitraukimas tik 
palengvintų kongreso darbą 
ir tai aiškiai pajuto ultima
tumo autorius, bet "kongi-e- 
so vadovybė nenorėdama

Alto Bostono skyrius, m ,r mane amžj 
faktinasis kongreso renge- te Jis £ huv^ Iu.
jas ir jo seimininkas, į pre- ,ijoje užsak <. miIžinišk, 
adium, siūle naujus asme- ink\ kad A ’
nis. Tačiau trys Alto gni- tinos t «
peš - kaU .ka,, sandane- mjrties sBet'fbai^
ciai ir socialistai nepajege d kitaj „uverW G » ; 
naujos minties supiąsti, ne- kad ‘te *u ėjo
pajėgė padalyti kompromi- buvo nuVer-
so ir nuėjo smarkiai pabo- 8ti Peru diktatorius
dusios rutinos keliu—į pre- drf (viešuatavo 
zidiumą siūlė Alto narius”. (viešpatavo

tą korespondentą taip rius kurfs
painformavo? Teisybe kon- erkėgau,^ mažwį valst 
greso parenguno teehmki- Ife žmo^iu krauj „ety 2Q 
mus darbus atliko Bostono metu ‘ w v
skyrius, bet kongresą šaukė nuriedėj0 Kolum-
Amenkos Lietuvių Taryba. bi os diktatorius J Ro. 
f skynaus uždavinių skaičių .LnU prezidiumo suda*

gen. O- 
nuo 1948

pasiduoti provokacijai, per Reikšdamas savo nepritari-_ _ • _• _ •__•_  ’_1_ mmprezidiumo vicepirmininką 
A. Aleksį prikalbino dr. Vi- 
niką paaiškinti pakartoti
nai savo išreikštą mintį.

mą Bendruomenės idėjai... 
dr. P. Grigaitis įsikando ci
garetę į dantis ir vis taikėsi 
brėžti degtuką tada, kada

Dr. Vinikas pakartotinai buvo giedamas Tautos Him-
kalbėdamas pareiškė, kad 
jis* neturįs už ką “atsipra
šyti”, nes nieko nėra užga
vęs ir savo trumpame, bet 
didelę daugumą delegatų 
paveikusiame žodyje paba
re ultimatumo autorius pa
reikšdamas, kad ne jis už-

ras. Visa laimė, kad deg
tukas neįsižiebė, bet nejau
ku buvo, kad Tarybos se
kretorius cigaretės iš dantų 
neisėmė iki Himno pabai
gos. (Neteisybė. Išėmė ge
rokai prieš baigiant Ž—tis) 
Kas dabar pasakys, ar dr.

rymas negalėjo įeiti, nes tai 
yra paties kongreso reika
las. Todėl Alto Bostono sky
rius nė nemanė prezidiumo 
sudarymo klausimo svarsty
ti. O jei nesvarstė, tai ne
galėjo ir pasiūlyti.

Tą, ką Dirvos kores|>on- 
dentas vadina Bostono sky
riaus Įiasiūlymu, kongresui 
piršo vienas nominacijų ko
misijos narys V. Izbickas. 
Šitą siūlymą darydamas, jis 
nepasakė, kieno tas pasiū
lymas, bet visiems buvo aiš
ku, kad jį siūlo tautininkai. 
V. Izbickas nėra net Alto 
Bostono skyriaus narys —jo 
vienminčius ten atstovauja 
kiti asmenys. Tą be abejo
nės žinojo ir Dirvos kores
pondentas. Tai kaip jam a- 
tėjo į galvą tą tautininkų 
pasiūlymą prikergti Alto 
skyriui?

Kai kas pamanė, kad ir
o dirba tik oir kolchozai. Iki šiol jau per- jamųjų mašinų. Kitas te- gavęs šviesų A. Olio atmi- Grigaitis, Himną giedant, Alto skyriaus pirmininko 

’ 1 imta 55% reikalingų trak- besamdo iš stočių sena tvar- nimą, bet ultimatumo auto- tyčia su cigarete žaidė ar žodis atidarant kongresą bu-% reikalingų 
dirbtuvė 1957 torilh 46P1^ * 4.4<^ ka

tavęs,
likimo susilaukė Venecue- 
los valdovas gen. Perez, 
diktatoriaus soste sėdėjęs 
net 10 metų.

Kol kas dar nenugriuvo 
Paragvajaus diktatorius 
gen. Stroessner, viešpatau
jąs nuo 1954 metų. Domi
nikonų valstybės diktatorius 
gen. Trujillo (sėdi nuo 19- 
30 metų) ir Kubos feldfe
belis, generolu pasivadinęs, 
Batistą, kuris viešpatauja 
nuo 1952 metų.

Reik manyti, kad ir tų tri
jų diktatorių dienos neil
gos. Ypač karšta daros Ba
tistai, prieš kurį jau kuris 
laikas sukilėliai veda tikrą 
kaią ir ar diktatoriui dar 
pavyks šį kaitą sukilėlius 
nugalėti, nežinia. Bet jei ir 
pavyktų, tai kitas sukilimas 
gal būtų likiminis—žmonės 
aiškiai nekenčia diktato
riaus.

riai. kurie tokioje plotmėje jis tai padarė, . nuovargio vo visų skyriaus narių ap-
Pernykščio sniego neieškok
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Maik, aš atėjau pas tave į 
ant rodos. j

—Sakyk: atėjau pasitarti.
-—Jes, noriu pasitarti.
—O koks reikalas?
—Turiu trobeli su daržu, 

Maiki. Matai, šį pavasarį 
padariau su savo gaspadinė 
agrymentą, kad ji nečežys 
man nieko už burdą, ale už
tai aš turiu prižiūrėti jos 
daržą. Ji prisodino visokių 
kvietkų, binzų ir tomeičių, 
o aš turiu viską palaistyt, iš- 
ravėt piktžoles ir žiūrėti, 
kad kirminai nieko nenuės-
tų. < i'ir®

—Tai geras darbas, tėve.
—Geras laik hel... Man 

jau pirštai sustingo nuo ra
vėjimo ir nugarkaulis skau
da, kaip nulaužtas. Ir pasa
kyk man, kodėl tos piktžo
lės taip pašėlusiai auga, o 
pasodintas daiktas visada 
atrodo susirgęs? Jeigu ir iš
lenda naujas lapelis, tai jį 
raidavei nuėda vabalai. Ir 
tų vabalų gyva pekla! Vie
ni nuėda lapus, kiti įsigrę- 
žia į stiebus, o dar kiti po 
žeme nuėda šaknis. Stačiai 
nėra ratunko. Barsčiau pe
lenų iš pypkės, ale vėjas pe
lenus nupučia, lietus nu
plauna, ir nieko nemačija. 
Taigi pereitą savaitę pasa
kiau gaspadinei, kad mūsų 
daržą velnias apsėdo. Ji pa
taikė man gauti iš zakrasti- 
jono šventinto vandens ir 
pakrapinti juo daržą. Pa
klausiau jos rodos ir daržą 
pašventinau. Ale kai pa
žiūrėjom sekantį rytą, tai 
binzai buvo visiškai nukly- 
nyti. Nei šventintas van
duo nieko nemačija. Na, 
tai pasakyk, ką aš turėčiau 
daiyti? «

—Gerai, tėve, aš galiu 
duoti patarimą.

—Nu, tai Roman!
—Vietoje laistyti daržą 

šventintu vandeniu, nupirk 
nuodų vabalams naikinti ir 
jais aplaistyk daržą.

—Ar tai tu rokuoji, kad 
velnias i>er poiziną nega
lės prieiti?

—Tėve, jūsų daržą naiki
na re velnias, bet paprasti 
kenkėjai.

—O kas jie tokie?
—Tėvas pats sakei, kas 

jie tokie. Tai visokie vabz
džiai.

—Jes, bet kaipgi tas bra
das galėtų atsirasti, jeigu ne 
pikta dvasia jį leistų?

—Tą bradą, tėve, leidžia 
ne “pikta dvasia”, bet garo-

Jakys (vėliau pasivadinęs 
Lukiu).

Byloje iššaukti keli šim
tai liudininkų, kada byla 
baigsis dar sunku pasakyti.

Vyriausieji tos bylos kal- 
tinamiejiyra Fischer-Schvve- 
der ir Bohme.

Pakliuvo netikėtai

—O kas yra gamta, 
ki?

—Apie gamtą, tėve, yra 
prirašyta labai daug knygų, 
ir jeigu aš pradėčiau aiškin
ti, kas tose knygose pasa
kyta, mudviejų pasikalbėji
mas šiandien negalėtų pasi
baigti. Bet aš pamėginsiu 
duoti trumpą gamtos sąvo
ka savais žodžiais.

—Tik nemeluok.
—Gamtą, tėve, sudaro į- 

vairios medžiagos ir energi
jos formos, jų tarpe ir pati 
gyvybė, vadinasi, ir tie ken
kėjai, su kuriais tėvas ko
voji. |

—Tas man nelabai aišku, 
vaike.

—Gerai, tėve, pamėgin
siu aiškiau: Gamta yra tas 
pats, ką tėvas vadini Dievu.

—Nebūk balamutas, Mai
ki, nelygink Dievo su gam
ta.

-—Kodėl negalima jų ly
ginti, tėve?

—Todėl, Maiki, kad Die
vas yra mūsų sutverto jas; 
jis yra visko tėvas.

—Tą patį galima pasa
kyti ir apie gamtą, tėve: ji 
yra visko motina. Ir toks 
pasakymas yra daug teisin
gesnis, nes gamta yra amži
na, o Dievas ne amžinas; jo 
sąvoka keičiasi. Buvo lai
kai, kada dabartinio mūsų 
Dievo visai nebuvo. Žmo
nės per apižius garbino 
saulę, mėnulį, perkūną, ug
nį, vandenį, kalnus, medžius 
ir net keturkojus gyvūnus. 
Visi tie daiktai buvo laiko
mi dievais. Tik dabartinė 
religija sutelkė visus juos į 
krūvą ir padarė vieną Die
vą. Bet vistiek ji pripa
žįsta, kad tas Dievas yra 
“danguje, ant žemės ir kiek
vienoj vietoj”. Reiškia, jis 
yra gamtos visuma, visa 
gamta. Bet tai yra nauja 
Dievo sąvoka. Seniau žmo
nės tokio Dievo nežinojo. 
Praeis kiek laiko, gal ir jis 
bus užmirštas, kaip yra už
miršti prieš jį buvę dievai. 
Todėl aš ir sakau, kad Die
vas nėra amžinas, tik gamta 
amžina.

Nu, tai kaip tu rokuoji, 
Maiki, ar vietoj Dievo mes 
turėtume garbinti gamtą?

—O kam ją garbinti, tė
ve? Juk maldomis ir garbi
nimu nieko iš jos neišpra
šysi. Joje viskas darosi vei
kiant įvairioms priežastims. 
Yra joje ū* gerų dalykų, ir

Jie nužudė tūkstančius
i atkaklieji mano išsiteisinti

Vokietijoje, Ulmo mieste tvirtindami, kad naikino 
pradėta

siomis dienomis išžudę dau- ’J° kaip skerdyklų
giau kaip 5,000 Lietuvos skelėjai, net dar baisiau,
piliečių. Tai Įvairūs Hitle- sugaudyti tik tie, kune,nes paskutieji bent nesity- 
rio policijos pareigūnai: * skerdžiamųjų gy-
Buvęs Klaipėdos policijos ° pnešnu-
viršininkas Gerhard Fischer y18*®1”8 Keral žudydami visaip savo aukas
-Schweder, buvęs Tilžės ge- lV° m«tu )oklM lletu" kankino, jas niekino.

Sm iS^vįK^l !>.T- Tokiukaltinamojo
dos saugumo tarnybos sk£ >zulun,.u Pas'P‘ktin« »* tei-
riaus viršininkas Edvrin Sa- ^i"6"'byloj jau paaiškėjo,
kuth ir kt Ju tarpe yra ir 'skeitte, nepasakęs Taiga- sandvmai
lietuvis, buvęs Kretinuos l,te kam nore kltam pasa’ lietuvis, Duvęs Kretingos R mums”.
saugumo viršininkas Pranas ’

Nejaučia sąžinės griausimo

Svarbu pastebėti, kad kal
tinamieji ir šiandien nejau
čia savo kaltes. Jiems ir 
šiandien atrodo, kad tada 
taip reikėję daryti, kad įsa
kymai buvę teisėti ir jie pri
valėję juos vykdyti.

Minėtas Fischer - Schwe- 
der prisipažino^ kad tų ma
sinių žudynių metu jis ne-Fischer-Schweder, 54 me

tų, po karo buvo pakeitęs , _.
savo pavardę ir kurį laiką turėjęs jokio sąžines gnau- 
sugebėjo net tapti pabėgę- zimo- Bohme pasakė, kad 
lių stovyklos Ulme viršinin- •gestapininkų tarpe nebuvę 
ku. Ilgai niekam ir į galvą madoje sąžinės balso klau- 
neatėjo, kad tai galėtų bū- s>’tls- Jls m dabar pateisina ti “stambi žuvis” krapnoje fiurerio suplanuotus ir įvyk- 
hitlerinėje istorijoje. Ir pa- <vtus masinius užimtųjų 
kliuvo jis visai netikėtai, dėl gyventojų naikim-
savo įžūlumo. j mus. -

Kai jis buvo atleistas iš' . ...„__ • / .. • k,,., j; Hitlerio planas tautomspareigų, tai pasiskundė dar- H
bo teismui. Valdžios įstai- • T • čia buvo duotas įsakymas
gos, žiūrėdamos jo skundą, ■ Yra seniai žinoma, kad patiems duobes pagilinti, 
ėmė narplioti ir jo tamybi- Hitlerio užimtųjų kraštų jįs ginčijo, bet kitas kalti® 
'nę praeitį ir atsekė siūlą.gyventojų naikinimą sugal- namasis patvirtino, kad pa-
iki jo gestapinių pareigų vojo ne tie, kurie sėdi Ul 
Klaipėdoje, kai Hitleris tą j mo teismo kaltinamųjų 
k&stlį buvo'friėtnęs^ Užve- suole. Tas dar kartą pasi-

pirmosiomis dienomis daly
vavo Hitlerio sugalvotose

dus tardymą, paaiškėjo vi- įtvirtino ir šioje/byloje: šitas miesi, antrąjį užmuš. Ir
si tie baisūs nusikaltimai, naikinimas jau buvo pačių 
kuriuos Fischer - Schweder. hitlerininkų viršūnių dar
yra padaręs. j prieš karą sugalvotas ir jam ! paklausė, kodėl taip buvo

Jis, Bohme ir jų bendri- pasiruošta. Dar prieš karą!darOma, vienas kaltinamų- 
ninkai 1941 metais karo buvo ruošiami' - specialūs jų paaiškino, kad “gal taip 

kursai “specialių komandų”
(tai yra naikintojų) va- 

žmonių skerdynėse. Byloje. dams.
kalbama apie 5,500 žmonių! Pagal tą planą turėjo bū- 
nužudymą Lietuvos pasie-iti sunaikinti ne tik žydai ir 
nio ruože. Žmonių naikini-1 komunistai, bet visi galimi policijos punkto vedėjas 
mo būdai buvo nesvietiškai pajėgūs priešai. jCarsten pagal Bohme įsa-
žiaurūs: be jokio teismo ir, Bohme pasakė, kad jis kymą. Atvykęs į Jurbarką 
kaltės įrodymo pasmerktie- pirmąją karo dieną, pagal Bohme buvęs nepatenkin- 
ji mirti žmonės turėjo pa- anksčiau duotą įsakymą, a- tas mažu sušaudytųjų skai
tys išsikasti duobes, išsivilk- tidaręs užantspauduotą vo- čiumi ir įsakęs specialioms 
ti savo drabužius ir eiti ką su slaptu įsakymu, kaip komandoms surinkti dau- 
prie duobių sušaudymui. (pasielgti, kai karas prasi- giau kandidatų šaudymui. 
p u r dės, ir tame iš Berlyno duo-Tuo būdu stačiai “nuo gat-

. Įtame įsakyme buvę pabrėž- vės” buvo paimta 80 žmo-
1 « 132,000 žmonių reikia išnaikinti vi- nių ir sušaudyta. Bohme ne

iš bylos jau paaiškėjo, sus pajėgius priešus tuose sutikęs, kad suimtieji lietu- 
kad per 4 mėnesius, tai yra kraštuose, kuriuos užims vo- viai būtų dar kaitą patik- 
iki 1941 m. spalio 15 d. pa- kiečių kariuomenė ir tais rinti, ar jie tikrai yra komu- 
našiu būdu buvo išžudyta “priešais” laikomi ne tik nistams prielankūs. Bohme 
132,000 žmonių, daugiausia sovietų valstybinių ir politi- pasakęs, kad čia yra “bau- 
žydų, bet nemaža lietuvių nių Įstaigų darbuotojai, ne džiameji ekspedicija”, to- 
ir net vokiečių. tik komunistai, ne tik žy- dėl reikia visus be išimties

Kaltinamieji stengiasi vi- dai, bet ir šiaip “gyvybės šaudyti, 
saip išsisukinėti, kaltę ver- neverti” asmenys. Panašiai buvo daroma ir
čia vienas ant kito. Patys kitur. Ir kas įdomu, kad to

--------------------------------I Troško svetimo kraujo skerdynėse dalyvaudavo
Teismo suole sėdintieji tą net viršininkai-Boh- 

- me, Fischer - Schweder, ir,yra kenksmingų. Gerais da
lykais mes naudojamės, , o planą vykdė ne tiek kaip 
su kenksmingais kovojame. įsakymą iš aukščiau, kiek . . „ ,
Paimkim, pavyzdžiui, įvai- stačiai dėl malonumo. By-lvia18 nušaudavo mėginant} 
rių ligų mikrobus, kurie los eigoje jau paaiškėjo, ipa. a* f*ai Kitų netaik- 
naikina žmogaus sveikatą— kad Bohme ir kiti stačiai p,al Pasaut3 auką pribaigti, 
ar maldomis nuo jų’apsi- lenktyniavo tose baisiose! a lodavo net šaudantieji 
ginsi? Ne, tėve, su jais rei- žudynėse, tarytum tai būtų i
kia kovoti, • naikinti juos sporto rungtynės. Bohme su' Is liudininkų parodymų 
tam tikrais vaistais. Kiti kitais važiavo į Kauną pas paaiškėjo, kad policininkai, 
kenkėjai žaloja žmogaus tenykštį smogiamųjų dali-!ijunSt> 1 šaudymo koman- 
auginamą maistą. Juos irgi niu vadą Jaegerį susitarti, d*8’ dk atvežti į šaudymų 
reikia naikinti, tik ne šven- kaip pasidalinti rajonais, vietą sužinodavę, koks bal
tintu vandeniu ir ne maldo- kad juos būtų galima ko sus uždavinys jų laukia. Bu- 
mis, bet nuodais, kuriuos geriau “apvalyti”. Net Jae-Ivo policininkų, kurių ner- 
išranda ir gamina chemijos ger, kuris pats buvo pakan-
mokslas. karnai žiaurus, stačiai tuos

—Nežinau, Maiki, ar tū Tilžės gestapininkus išvaręs
čia gerai nukalbėjai, ar pro duris pareikšdamas, kad kaltinamasis, anuomet-bu- 
šliuptarniškai; todėl dabar Tilžės gestapas neturi tei- vęs Klaipėdos viešosios po- 
tu gali sau eiti, o aš noriu sės veikti Lietuvos terito- licijos leitenantas, vadova- 
pwni»lytt .‘rijoje. Bohme, tačiau, bu-‘vYs šaudymo komandai.

vęs kitos nuomonės ir ne
manęs pasienio 25 kilomet
rų ruože atsisakyti teisės 
tokius žygius vykdyti, jis 
dar stengęsis tą ruožą kiek 
galima praplėsti.

Žodžiu, teisiamųjų suole 
pasodinti žmonės, kurie tro-

Šaudomi patys duobes kate
Štai keli vaizdeliai, kurie

Gargždai. Šaudymai pra
sidėjo birželio 24 d. Sušau
dyta 201 Lietuvos gyvento
jas — žydai ir lietuviai.

Šaudyta būriais. Patys 
šaudomieji turėjo sau duo
bes išsikasti. Kai vienas bū
rys buvo sušaudytas, sekan
tysis būrys turėjo lavonus 
sumesti į duobę ir po to pa
tys stoti mirties grandinėm

O kai teisiamasis Bohme 
buvo paklaustas, ar jam ta 
masinė šaudymo eiga neat
rodė žiauri, nežmoniška, jis 
šaltai atsiliepė, kad tada 
“tokia buvusi bendra padė
tis”, tuos šaudymus buvę 
stengiamasi atlikti “kuo di
desniu greičiu”.

Vienas kitą užmuškite!

Jurbarkas. Pirmomis ka
ro dienomis sušaudyta 322 
asmenys. Bohme prisipaži
no, kad sušaudomiems ir

rinktiems šaudyti buvę pa 
žadėta dovanoti gyvybę, jei
jie, vienas su kitu mušda- Ne lietuviai vadovavo

čia buvo šaudomi vyrą-mo
terys ir vaikai. Kai teismas

vyko dėl to, kad tėvai ne
norėjo nuo savo vaikų at
siskirti”.

Čia tas skęrdynes x>rgani- 
zavo Smalininkų pasienio

jei ‘buvo reikalo, patys su

vai neišlaikydavo, jie šau- 
dymo vietoje apalpdavo. 

Apalpo teismo posėdy ir

AR KURIS JŲ LAIMĖS?

Keturi iš 20 plaukikų paskutinę minutę nagrinėja ke
lią, kuriuo jie turės plaukti, dalyvaudami tarptauti
nėse profesionalų plaukikų rungtynėse Atlantic City, 
N. J. Jie gaus plaukti 26 mylias, vieną dalį jūra, 
kitą įlanka. Iš kairės į dešinę: argentinietis Syder Gu- 
iscardo, kanadietė Muriel Ferguson, danas Helge Jen- 
sen (stovi) ir kanadietis John La Coursire.

Werner Hammer, kai liudi
ninkai atvaizdavo Lietuvos 
gyventojų šaudymus Gargž
duose, Kretingoje.

Kariuomenė nešaudė civilių
Minėta, kad teisiamieji 

stengiasi kaltę kitiems su
versti, kad jie patys buvę 
menki žmonės, tik vykdę 
įsakymus. Iššaukti liudinin
kais^ generolai paliudijo, 
kad Lietuvos civiliniai žmo
nės vokiečių kariuomenę su
tiko su džiaugsmu ir jų ne
buvo reikalo suiminėti, ne
sutikta pasipriešinimo ir iš 
žydų. O jei kur ką ir suė
mė, tai niekada neperduo- 
davo gestapui nubausti, 
kaip svarbieji kaltinamieji 
sakė. »

I Liudininkai sugriovė ir ki
tą kaltinamųjų mėginimą 
suversti kaltę ant lietuvių, 

i Teisybė, ir šioje byloje yra 
i kaltinamas vienas lietuvis 
; Jakys, bet įr jis tėra tik di
desniųjų nusikaltėlių “pa
dėjėjas”; reikia su džiaugs
mu pasakyti, kad ir tokių te
buvo labai mažai. Jie da
ro visiems didelę gėdą. Tuos 
retus niekšus turėdami gal
voje komunistai nuolat der
gia visus nuo komunistų pa
bėgusius lietuvius. Protingas 
žmogus nesistebi, kad tarp 
3 milionų lietuvių atsirado 
ir mažas niekšų skaičius, 
bet nesugebančiam galvoti 
tas nėra aišku ir kai kas 
gali patikėti jų piktiems me
lams.

Jau minėta, kad teisme 
liudijo ir buvęs Vliko pir
mininkas prel. M. Krupavi
čius, buvęs Kretingos tardy
tojas ir kt.

Džiaugėsi žudomi?
Liudininkais yra pakvies

ta ir eilė buvusių gestapo 
valdininkų ir kitų pareigū
nų. Akivaizdoje savo buvu
sių viršininkų kaikurie jų 
ly? privengė atvirai pasa
kyti, kaip viskas vyko. 
“Nieko nemačiau, nieko ne
žinau” — tai jų parodymų 
vedamoji mintis. Kaikurie 
jų duoda net įžūlius parody
mus. Girdi, ne gestapininkai 
ir smogikai sušaudomuosius 
atvedė į mirties vietą, bet 
patys sušaudomieji laisva 
valia atėjo.

Tada vienas teisėjų per
traukė liudininko kalbą 
klausdamas:

“Ir tie žmonės pilni 
džiaugsmo leidosi žudomi?” 
“Ne, bet pilni heroizmo”, 
atsakė liudininkas. Bet ir 
tas liudininkas pripažino, 
kad žmonės buvo žudomi no

dėl to, kad jie pasipriešino 
kariuomenei, bet dėl rasinių 
ir kitokių priežasčių. Jis pa
tvirtino taip pat faktą, kad 
gestapininkai, tardydami 
suimtuosius, kankinimais iš 
jų išgaudavo prisipažini
mus.

Arthur Genath, gestapi
ninkas, pašauktas liudyti 
nusinuodijo, nes kiti iškėlė 
prieš jį kaltinimą taipgi da
lyvavus žydų šaudyme.

Dar daug kas paaiškės
aets-

Nėra abejonių, kad dar 
daug baisių, bet įdomių da
lykų paaiškės šitoje byloje. 
Apie ją skaitant žmogui ky
la mintis: O kokiu baiseny
bių sužinosime, kai kada 
nors bus visiems prieinami 
enkavedistų archyvai, kai 
Stalinas, Berija, Serovas ir 
kiti žmogžudžių karaliai sė
dės teisiamųjų suole?!!! -

KAS YRA ALTE

Amerikos Lietuvių Kong
resui buvo pristatyta nauja 
Amerikos Lietuvių Taryba 
(Altas). Joje yra 34 asme
nys.

Draugas panagrinėjo, kas 
jie tokie yra. Pasirodo, se
nesnės ateivių kartos esama 
16: Prel. I. Albanavičius, 
A. Aleksis, J. Arlauskas, dr. 
S. Biežis, P. Dalgis, S. Ge
gužis, J. Ginkus, dr. P. Gri
gaitis, K. Jurgeliunas, B. 
Keblaitienė, T. Matas, S. 
Michelsonas, L. šimutis, A. 
Trečiokas, M. Vaidyla irdr. 

j M. Vinikas.
i Amerikoj gimusių: Prel. 
J. Balkunas, kun. J. Baltu- 
ševičius (BolD, S. Briedis, 
A. Lapinskas, V. Kvetkus, 

f E. Mikužiūtė, E. Paurazie- 
Įnė, A. Rudis ir J. Virbalis, 
įviso 9,

Naujųjų ateivių: K. Bal
kus, E. Bartkus, T. Blinstru
bas, A. Devenienė, dr. B. 

iNemickas, dr. J. Pajaujis, 
d r. V. Šimaitis, J. Talalas 
ir dr. V. Vygandas, viso 9.

Kas ką galėtų prikišti dėl 
šitų grupių santykio?! Tik
slus esąs ir geografinis pa- 
siskirstvmas:

Naujoji Anglija turi 6 
(atstovus, Nevv Yorkas su 
^apylinkėmis, įskaitant ir N. 
Jersey. 7, \Vashington, D. 
C. — 1, Pennsylvania — 5, 
Detroitas — 2, Čikaga su 
apylinke — 13.

Įvairios ir jų profesijos: 
3 kunigai, 5 teisinikai, l 

(gydytojas, 5 redaktoriai, 1 
muzikas, ekonominių moks- 

; lų daktarai, prekybininkai 
lir kt.

Pakalbinkime draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kuisi* 

■ rį”. Kaina metams $4.



P&tfopfe Šeštas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 30, Liepos 2% 1058
rftdnJ tikrintų jų senatvę. Turėtų i 

a būti gerokai didesnės pen
sijos ir visi aprūpinti medi
cinos pagalba.

Gaudami didesnes pensi
jas, seniai tvirčiau jausis 
stovi ant savo kojų, kitoki į 
bus jų santykiai ir su vai- i 
kais.

Baigdamas noriu pastebė- i 
ti, kad tėvai turėtų būti at-; 

Gerb. 0. Kubilienė palietė už praeitų mėnesi, o ne pir- sargūs su savo turto perlei- i 
visų apleistų senų tėvų iš- myn, kad žmogus galėtų rei- ; dimu. Sveikiausia tų dary- , 
laikymo klausimą, apie kurį kalingiausių dalykų nusi-.ti tik po mirties. Juk ir 
ko mažiausia kalbama, dar pirkti. Ir tos pensijos gausi geras sūnus ar dukra vedę 
mažiau sielojamasi, senieji sulaukęs 65 metų, o j darbų 'gali patekti marčios ar žen- į
——’* rūstaus likimo retai kame benori priimti ---------- -x-’— 1

senesni kaip 50 metų. Kur
tokiam, vienur netekusiam 
darbo, dėtis, jei jo kitur ne
priima? Vienas kitas turi -nieko 
sutaupų, tiems šiek tiek ge- gauti, 

veik visai nesirūpina, arba riau, bet ir sutaupos nepa- begali padalyti, nes jie ne
mažiau toj srity tedaro, ne- pildomos labai greitai nyk-į bėra savo turto teisėti savi- 

mažos sta.
Tikrai keista, kad Europo

je mažesnės valstybės senus

MOTERŲ SKYRIUS
._i££a«E&x-..

Tai yra valstybės reikalas

paliekami 
globai.

Mūsų bene turtingiausia 
žemės rutulio valstybė, vis
kuo pertekusi, viską įgalin
ti, o tinkamu senųjų likimu

to negeron įtakon ir tokia 
pora, gavusi tėvų turtų, tė
vų nebegerbia ir nebesilai
ko duoto žodžio, nes iš jų 

daugiau nebesitiki 
Bet tėvai nieko ne-j

MOKINA ŠVILPAUTI

Buvusi Amerikos iždininkė Gray mokina mergaites švil
pauti. Jos dalyvaus visos Amerikos švilpautųjų var
žybose.

A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS

Paskenduolė

gu kai kurios kitos 
Europos valstybės.

šioje didelės pažangos ir
turto valstybėje retas tegau- žmones geriau aprūpina, ne- 
na per mėnesi senatvės pen- gu Jungtinės Amerikos Vai
si jos $100, niekas negauna stybės, kurios galėtų kele- 
veltui gydymo ir vaistų pa- riopai geriau ta reikalų su- 
galbos. Prieglaudos tokios, tvarkyti. Galėtų, bet nenori, 
kad ir skurdžiausias vengia į čia tebesivadovaujama sė
jų, geriau badmiriauja, na mada: tesirūpina kiek-

ninkai.
Pakruojietis

ŠEIMININKĖMS
Virtiniai su mėlynėmis 
( “šaltanosiai” )

2 stiklinės miltų, pusė ar
bet tik ten nereikė^ salimi? Ir Hooveris kiaušinis, 1 arbatinis

tų eiti.
Gerb. 0 Kubilienė rado

keletu gerų vaikų, kurie tė
vus kiek galėdami šelpia, 
žinau ir aš padorių vaikų,

! anuomet nė pirštu nepaju 
dino skurdžiai būklei page
rinti ir kartkartėmis mela
vo, kad gerovė jau už ker- 
tės. Į kitu reikalavimus, n0- 

kurie patys vargdami savo kad reikia kas nors daryti, 
kad žmonės nebadautų, at- 
sakvdavo: “Tai kas, bedar- mais- 1

šaukštelis cukraus, vandens, 
druskos, grietinės.

Įdarui: svaras mėlynių, 2 
šaukštai cukraus, cinamo-

tėvo ir motinos nepalieka 
be pagalbos, bet kas iš to, 
jei netikę vaikai nėra Įpa
reigoti tėvais rūpintis.

Juk mūsų įstatymai net 
nieko nesako, jei vaikai, ku
riems tėvai dar gyvi būda
mi užrašė savo turtų, guja 
tėvus lauk, ir tėvai teisme 
negauna užtarimo. Ir tokių 
atsitikimų yra labai daug.

čia gera, kol žmogus esi 
jaunas ir sveikas. Taip bu
vo seniau, o dabar dar bic-

Užminkytų tešlų plonai iš
kočioti. Švarias mėlynes su

su cukrumi bei ci
namonu ir dėti po šaukštų 
ant iškočiotos tešlos. Tešlos 

Tain " valdžios kraštus patepti baltymu, už-
tebežiūrima ir šiandien. Tei 
sybe, šiandien turime vadi

biu ir seniau būdavo ir žmo
nės gyveno vieni kitiems '
gelbėdami . *«*iv V<MV*,£'1W įlenkti ir su stikline išspausti

i virtinius. Kraštus gerai už-
sparti ar užraityti ir virti 

namąjj socialini draudimą pasūdytame vande-
—senatvės pensijas, bet jos . K -
tokios menkos! Gyvenimui išgriebti,
nuolat brangstant, dirbau- -n
tieji gauna priedus, o pen- duot’j į
simnku pensijos pasilieka I J(]OS fstalą
tos pačios. ir teda išvirtus virti.

Reikia veikti valdžią, kad ;nįus reikia griebti ant len- 
nesu-

giau. Dalis senių gauna 
pensijos per mėnesį kelias j ji labiau susirūpintų seniais, 
dešimtis dolerių ir tai jau paliegėliais ir tinkamai už-
MMOOOoooMooooooo»zatittoooQoo90000oooo«ooo6aooooeooe

DAINAVAU

Dainavau: Tėvyne, be Tavęs nudžiūsiu,
Su Tavim gyventi ir numirt sveikiau,
O dabar, pririjęs turkinų ir džiūsiu, 
Negaliu ištarti, ką tada sakiau.
Dainavau: klestėsi ar varge nuplyši,
Vis Tave sapnuosiu, vis aukosiuos Tau,
O dabar, pravėręs savo lango plyšį,
Vien tik Pontiac’ą prie namų matau.
Dainavau, pakilęs iš už stalo žalio: 
Dolerėliais bersiu, kaip žiedais gėlių,
O tie dolerėliai man delne prišalo,
Ir atgniaužti pirštų niekaip negaliu.
Dainavau, kaip laisvė Tau varpu suskambo, 
Kaip narsa žvangėjo kovose kardai,
O dabar dainuoju, ir sh-boom ir mambo, 
Nors Tu mano žodžių gal nenugirdai.
Ir kaip grįžtant vėjas nuo sodybos uosių 
Ims kuždėt į ausį vis švelniau,—
Iš laisvos krūtinės Tau tada dainuosiu, 
Kiek aš čia kentėjau ir nusipelniau.

Antanas Gustaitis
Iš “Anapus Teisybės”

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS 
Padam Skaityti ar Kitam Dovanoti

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėltsi 
iš mie?o, geriausia dovana kiek
viena proga, gražiai? kietais vir
šeliais, iliustruta. 416 puslapių, di
džio formato. Kaina .......... $5.50

DIEVU MIŠKAS, Balio Sruogos ne
užmirštamas aprašymas, ką jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaine .................. $5.00

MIŠKAIS ATEINA RUDUO, Ma 
riaus Katiliškio romanas. Ištisa 
Aukštaitijos kaimo tipų galerija. 
514 pusi., kieti viršai. Kaina $5.00

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Va 
lucko romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininką sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrą, Pirma dalis 
3280 psl. Kaina ....................... $3j0OV .

NEMUNO SŪNCs, Andriaus Value- 
ko romanas antroji dalis, 426 
lapių. Kaina ..........

s, 426 pas- 
------ $4*0

ALTORIŲ ŠEŠĖLY, V. Putino-My- 
kolaiėio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo. kaip kunigas Vasaris išsiūk, 
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi 
sos trys dalys įrištos į vieną kny
gą, kieti viršai, 031 puslapis. Kai
na ........................................... $0.00

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS; 9o 
meninią formų plėtojimosi pagrin 
dai, Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 

popieriuje. Kaina ................... $8.50
VALGIŲ GAMINIMAS, para* ke

turios namų ūkio agmnomės: E. 
Drąsutienė, O. Radaitienė, E. 
Starkienė ir A. Sližienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ......................... $7.50

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽO
DYNAS. apie 20.000 žodžių, 368 pu

slapiai, redagavo V. Baravykas, 
pigiausias ir naujoviškiausiat žo
dynas, kieti viršai. Kaina .. 94.00

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos gyvenimo. 178 
puslp.. įdomi knyga. Kama.. $2.00

lengvas būdas išmokti ano. 
UOKAI. Geriausias vadovėlis pra- 

angliškai mokytis: duoda 
angliškus pasikalbėjimai. 

.............................................TSt

SUŽADĖTINĖ, J. Titinio 15 įvairių 
trumpų pasakojimų, 180 puslapių. 
Kaina ...................................... $2.00

BARABAS. Paer Lagerkvisto istori
nė apysaka iš pirmųjų krikščiony
bės laikų Romoje. Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premiją. Kaina ...................... $2.25

ŽEME DEGA, J. Savicko užrašai iš 
1930 - 19*5 metų; kurios au
torius karo metais gyve
no Prancūzijoje. pirmoji da
lis 453 psl. Kieti viršai. Kaina $4.50

ŽEMĖ DEGA, J. Savicko užrašai aa- 
tra dalis 414 psl. Kaina ____$4.50

ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios mū. 
sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su 
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai 
Kaina ............................... 50 centų

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė

kun. M. Valadka. Labai įdomi kny 
ga. Kaina .............................. $1.20

CEZARIS, Mirko Jesulič romanas tri 
jose dalyse, kiekviena dalis po $2. 
Galima dalimis pirkti arba visas 3 
knygas už $0.00.

MAUJA VAIČIŲ KNYGA. M. Mi 
.•helsonienės parašyta: 250 įvairių

eceptų. 132 pusi. Kaina ....$L25
KOKTUS DIEVUS ŽMONES GAR 

FINO SENOVEJE. Dievų yra vi
«okin i vairiuose kraštuose ir įvairino 
<e laikuose dievai buvo kitokie. Ko 
kie buvo senųjų lietuvių dievai r 
Kaina ........................................... $1.00
°OPTEŽTAT IR LIETUVA. Kunigo 

M Vw*adk<»a parašyta knyga, 250 
įort. Kaine ....................... $? J50
X KTSS IN THE DARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai,
*50 pusi. Kaina kietais viršeliais $?, 
ninkštais viršeliais ......................|1.0»
ŠTLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro

manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities. Kietais viršeliais, 467 pusla
piai, kaina *9$
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETU 

RUSIJA. komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz- 
nrO istorija ir valdymo oraktika. La
bai daug medžiagos. 90 puslapiai, 
kaina ................................................... Wc
MIRUSIOS SIEIOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M 
Miškinis. 290 pusi. Kaina... .$3.25

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

ky So. Boatoo 27«

tos, paskirstyti, kad 
liptų, ir atšaldyti.

Prieš duodant į stalą, už
pilti šaltu grietinės padažu 
arba grietine, išplakta su cu
krum. Padažą duoti pada- 
žinėje.

Jei nėra šviežių mėlynių, 
galima imti mėlynių uogie
nę ar košę.

KAIP ROŽĖS KIRPTI

Čia galvoje turime rožes, 
kurias patys auginame. Tuo 
atveju kerpant tenka gal
voti ne tik apie tai, kad 
puokštė gražiai atrodytų, 
bet ir apie ką kita

Visuomet vartokite astrų 
peilį ar žirkles, nes tada iš
vengsite nereikalingo krūmo 
sužeidimo. Laužti ar sukti 
stiebus neleidžiama.

Perdidelis kirpimas mari
na krūmą ir sukliudo jo to-

KATINAS—TURČIUS

('baries Maier iš Pittshur- 
gho šitam katinai

paliko $75,900.

limesni augimą ir žydėjimą, mergaitės ir jos užaugusios 
įprotis kirpti ilgus stiebus taip pat gimdys tik mergai- 
yra žalingas. Nevienas rožių tęs. Vyrai būsią nebereika- 
augintojas, taip dalydamas, lingi. Tokiai padėčiai esant, 
labai susilpnino savo rožių jie išmirsią.
krūmus. Tas ypač svarbu Toks vystymąsi esąs pa- 
atsiminti žydėjimo pradžio- stebėtas ir ištirtas “tooth 
je, bet patartina turėti gal- carp” žuvų tarpe.
voje ir vėliau. Žinoma, žmogus nėra žu-

Rūpestingas.rožių augin- vis, bet, sako, niekas nega- 
tojas net vengia kirpti pir- jį ginčyti, kad gamta negali 
mojo žydėjimo žiedus. Ben- panašiai paveikti žmones ir 
dra kirpimo taisyklė: Palik-;kitus sutvėrimus. Bet jei ir 
ti bent du lapu tarp nukirp-.taip bus, tai tas laikas toli- 
tos vietos ir pagrindinio mas, nes gamta turi daug
stiebo.

Skiepytos rožės paprastai 
turi 3 lapelius stiebo vir
šūnėje ir apačioje 5 lapelių 
puokštę. Kerpant tuos žie
dus, žiūrėti taikyti tuč tuo
jau už viršutinio tos puokš
tės lapelio, jei stiebas yra 
silpnas, o žemiau kirpti tik 
stiebui esant pieštuko storu
mo.

Žiedus, kurie nenukerpa
mi, reik pašalinti, kai nu
krenta jo lapeliai. Nukirp- 
kite žiedo galvelę virs pa
skutiniojo lapo.

Kada rožių žiedus kirpti? 
Geriausią spalvą turi ir il
giausiai laikosi nukirpti vė
lai pavakarėj prieš žiedo la
peliams išsiskiedžianL 

VYRAMS BUS GALAS?

* laiko, ji neskuba.

Anglijoje išeinantis gam
tos mokslų žurnalas nese
niai išspausdino Amsterda
mo (Olandijos sostinės) u- 
niversiteto histologijos (kū
no audinių mokslo) institu
to profesoriaus A. Stolk 
straipsnį, kuriame autorius 
tvirtina, kad ateis laikas, 
kada moterys pastos nėščio
mis be kitos lities sėklos. 
Visi gimę kūdikiai būsią tik

Kapsas

IR ČIA TECHNIKA

Herbert Daigneault 
Windsor, VL, labai 
drauuavo sa šitais 
žąsiokais, sa kariais jis vi
sur drauge keliauja. Kad 
galėtu joos geriau suval
dyti, Herbert naudojasi šu
nims vedžioti pakinktais.

(Tęsinys)
—Gan tu, baikininke, kad aš ir nesakysiu, galgi ne

sužinos: ylos maiše nepaslėpsi. Žiūrėk, prieik man tuo
jau išpažinties ir taip nesivalūzok,—piktai baigė Juoza- 
ponienė, einant Veronikai iš kamaros į priemenę.

Dabar prisidėjo Veronikai dar kita bėda, ir, eidama 
namo pakluone, ji visa drebėjo iš baimės, kad tik iki 
sekmadienio, iki išpažinties, nenumirtų netikėta mirtimi 
ir nepražudytų velės.

Buvo norėjusi sukalbėti devynerius poterius “nog 
noglos ir nesitikėtos smerties”, bet, atsiminusi tetulės 
žodžius, kad žmogaus, apsunkinto mirštamosios nuodė
mės, Dievas maldų nebeišklausąs, susilaikė ir suprato, 
dėl ko nepasigailėjęs jos Viešpats miške po kryžiumi ir 
u.epadaręs jokio stebuklo.

šeštadienio vakarą pasiprašė Veronka šeimininkę 
leisti ją išpažinties; iš vakaro prinešė vandens, pakrovė 
krosnį ir rytą anksti, kol visi dar tebemiegojo, išėjo į 
bažnyčią.

Saulė vos tebetekėjo iš už tamsaus kaip naktis ši- 
o, ir gaili rasa didelėmis ašaromis sužibo ant palin- 
uisių rugių ir rasakilių.

Iš palengvo garavo ežeras, iš palengvo kaitino sau- 
ė. Kimsvnėje stovėjo, pakabinę galvas, iš nakties pri
ėdę arkliai. Dvi pempės gainiojos po pievą. Ežere tie- 
ė tinklus ir kratė varžas svetimo sodžiaus žvejas.

Ir taip tylu ir iškilmingai ramu buvo aplinkui, jog 
odėsi, kad ir pati gamta švenčia sekmadienį ir drauge 

>u žmonėmis ilsis.
—Prieisiu išpažinties, viską pasisakysiu, atliksiu už

motą atgailą, ir viskas bus gerai, — galvojo sau viena 
Veronika, eidama drėgnu takeliu ir viena ranka glosty
dama pakelėj rugius.

—Po visa ko nueisiu pastan; šiandien tai jau tik
ai turi būti ir laiškas, ir pinigai. Ir kokia aš kvaila, 

juk Amerika ne už Kovarsko, o už jūrų jūrelių, net 
už Liepojos; juk ir Amerikoj pinigų negi rieškučiomis 
semia, ir labai aišku, kad Juozelis nesuskubo taip greit 
uždirbti man kelionei šimto rublių, o tuščią laišką, ži
nai, gėdisi siųsti.

—Be reikalo aš taip sielojaus ir krimtaus... Jei 
tik šiandien gausiu pinigų, tai kitą sekmadienį ir brauk
siu sau į Ameriką. Pinigus tuo tarpu paduosiu patu
rėti tetulei Juozapienei arba pati, įsisiuvusi užanty, iš
sinešiosiu, — ir vėl linksma viliojančio gyvenimo ban
ga užliejo jos širdį.

Taip kai kada prieš didelę ūkaną netikėtai pasi
rodo iš po debesų saulė, nušviečia laukus, perkošia mi
šką, sužibina banguojančią upelę, prajuokina gėles, su
žadina paukščius ir staiga pasislepia už juodo debesio, 
kad jau ilgai nebepasirodytų.
• Kai Veronika įėjo miestelin, buvo dar taip anksti, 
jog visi tebemiegojo.

Bažnyčioje irgi dar nieko nebuvo, be keleto tar
nų elgetų, kurie sėdėjo klaupkose, giedojo ankstybąjį 
rožančių.

Bobinčiuie susilaikė Veronika, nusižeminusi atsi
klaupė, palenkus galvą, sukalbėjo tris kartus “Tegul 
bus pagarbintas” ir, apsislaksčiusi švęstu vandeniu, 
taukšėdama į bažnyčios grindis naujais, girgždančiais 
burlečiaisi, nuėjo į pono Jėzaus koplyčią.

“Pagiriotu tarp moterų ir pagirt-a-a-s vaisius žyva- 
to tavo Jėė-ė-zu-us”, aidėjo tuščioje bažnyčioje tarnų 
elgetų balsai, ir rodėsi Veronikai, kad jie ne rožančių 
gieda, tik tarp savęs mėgdžiojas.

Atskaičius išpažinties maldas, dar kartą perkra
čiusi sąžinę ir pirštais suskaičiavusi savo nuodėmes, su
simąstė Veronika: prie kurio kunigėlio eiti; visuomet 
ji eidavo prie jaunojo kamendoriaus, angeliško veido 
kunigėlio, kurs nė vienai moteriškei nežiūrėdavo j akis, 
o vyru klausydavo išpažinties iš priešakio. Bet dabar 
ii gėdijosi angeliškojo ir nusprendė eiti prie paties 
klebono.

—Vis dėlto senesnis, ir ne tokia gėda bus jam 
pasisakyti, — aimanavo mergina, o tuo tarpu kažin 
kas taiytum traukte traukė ją prie jaunojo kamendo
riaus klausyklėlės.

Trumpai atsiminė Veronika, kaip ji buvo įsimylė
jusi jaunąjį kunigėlį, kaip ji stengdavosi su juo susi
tikti, pasimatyti, pabučiuoti jam ranką ir šiokiu ar to
kiu būdu, nors klūpodama bažnyčioje, einant jam pro
šal}, prisiglausti veidu prie jo sutanos, palytėti ranka 
jo kamžą, ir kokia neapsakoma laimė ir jai pačiai ne
suprantamas jausmas pakildavo jos krūtinėje, ir kaip 
ji visa it ugnim įsidegdavo meile, malonybe ir paslap
tinga nežemiška svaja. Ir ilgai paskui ji svajodavo bū
ti kunigėlio tarnaite, plauti jo skalbinius, valyti jo 
kambarius ir kasdien nors iš tolo jį matyti. Atsiminė, 
kaip vieną šventadienį, po visa ko, kai ji nunešė namo 
kunigėliui du rublius mišioms už motutės vėlę, jaunasis 
išklausinėjo ją, kas ji tokia, iš kur, kame tarnauja, ir 
atsisveikinant, duodamas pabučiuoti jai į delną, taip 
suspaudė jos veidą ranka, jog, iš pusiausvyros išėjus,

Nukulto I 7 OUL
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Rygoje prieš SO metu >buvo tos mokyklos tvarkosi 
ir švaros prižiūrėtoje. Ji to
kia pat soėialdemekratč ir 
giedrietė kaip ir jos vyras. 
Deja, dėl vakarinio darbo 
mokykloje ir sūnelio augini
mo negalėjo ji uoliau

J. VLKS

(Tęsinys)
Rygos lietuvių socialde- ir jo uždarbiai buvo gėrės- rodyti savo veikimu tarp 

mokratų pogrindžio veikime ni negu kitų Rygos giedrie- savų draugų bendraminčių. 
Markūnas reiškėsi silpniau, Lietuvos nepriklauso- Juo labiau, kad tiek lietu- 
bet “Giedros” gyvenime jis mybės metais Bagdanavi- j vių socialdemokratų pogrin- 
dalyvavcr uoliau. Markūnas, čius Kaune Laisvės Alėjoje , džio veikimas, tiek “Gied- 
aukštaitis nuo Panevėžio, turėjo savo avalynės dirb- ros” draugijos įvairūs susi- į 
buvo gerai apsiskaitęs, gal tuves ir parduotuvę. Tas [rinkimai vykdavo tik vaka
ravo išsilavinimu pranešė verslas jam sekėsi. Tada vi- rais, tai yra tada, kada dar- 
kitus savo draugus darbi- suomenės ir politiniame gy-
ninkus. Jis buvo kiek abe- venime jis nepasirodė, 
jingas dėl socializmo tvar- Buvo nuosakus socialde- 
kos galimo įgyvendinimo, mokratas ir geras “Giedros”
Jam atrodė, kad tai reika- bendradarbis Narkevičius, 
las yra šviesių žmonių pa- rodos, kilęs nuo Mažeikių, 
stangų, o jo įsitikinimu, jo Mažažemio sūnus, Rygoje 
draugai darbininkai negali pradėjo eilinio darbininko 
pasigirti nė savo susiprati- darbą. . Buvo mažamokslis, 
mu, nė apsišvietimu. Gal bet pradėjo lankyti įvairius 
toks jo įsitikinimas kiek jį lietuvių įsteigtus vakarinius

bininkai pareidavo iš darbo. 
Ir visi tie susirinkimai ir 
įvairūs kultūriniai pobūviai 
vykdavo ar šeštadienių ar 
sekmadienių vakarais, o va
saros metu dažniausia sek
madienių dienos metu kur 
nors pamiškėse ar paežerė
se Rygos miesto apylinkėse. 
Vaidelauskių buvo šviesi 
šeima. Abudu gerai raštin-

GOLFO NUGALĖTOJA

Patty Berg iš Minneapolio rodo $7^590 vertės čekį, ka
ri gavo laimėjusi Amerikos motery golfo varžybas.

PASKENDUOLE

Atkelta iš 6 psL
pasverdėjo ir galva įsispyrė į kunigėlio krūtinę. Stai
ga pajuto ji arti savo veido šiltą, arbata kvepiantį ku
nigėlio kvapą, pajuto ant savo kaklo kunigėlio lūpas: 
kraujas jai veidą užliejo, smagiai pradėjo plakti šir
dis, apsvaigo galva, bet tąsyk kunigėlis suėmė ją už 
rankų ir atitolino nuo savęs.

Dievas žino, kaip ji būtų atsipeikėjusi iš šitokios 
gėdos ir nesmagumo, jei tąsyk nebūtų įėjusi kunigo 
“panytė” prašyti kunigėlį pietų.

Visą pusdienį paskui degė Veronika nesupranta
mu, pirmą kartą patirtu jausmu, skendo paslaptingose 
mintyse, jautė kunigėlio rankas, jautė jo šiitą, arbata 
kvepiantį kvapą, ir tarytum skaisti, niekuomet nevys
tanti balta radasta prilipo prie jos širdies — ir žydi, 
žydi...

O vakare, atsigulusi į lovą-ir įsisvajojusi, leidosi 
į tokias mintis, jog paikiau turėjo tam pačiam kuni
gėliui per išpažintį pasisakyti.

(Bus daugiau)

J!

prilaikė nuo socialdemokra— kursus, gerokai praprūso ir spaudą skaitantieji. Vai
tų pogrindžio veikimo, bet išimtinai savo pastangomis delauskienė . labiau mėgo 
savo veikimu jis ėjo greta išmoko sąskaitybos. Vėliau! skaityti latvių laikraščius ir 
jų. Jis augino du sūnų, jau jau susirado darbą kaž ko-, buvo labiau palinkusi į lat- 
pradžios. mokyklą lankan- kioje įmonėje sąskaitininku. kultūrą, nors tai buvo 
čius. Tai buvo tvarkingi, Visuomet buvo pareigingas, neabejotina lietuvaitė - že- 
gerai auklėjami vaikai ir tvarkingas ir darbštus. Dir- maitė.
moksle pažangūs. Lietuvos bo socialdemokratų pogrin-1 .Lietuvos nepriklausomy- 

dyje visa kas jam būdavo bės metais Vaidelauskių 
pavesta, o taip pat uoliai gyveno kur tai Šiau-
talkininkavo “Giedros” vei- bų apylinkėse, bet
kime. Padėjo tvarkyti jos ne^e^° išgirsti, ar jiedu da- 
kasos knygas, “Giedros” čyravo visuomenės darbe, 
ruošiamuose scenos vaidini- . Be Vaidelauskienės buvo 
muose neatsisakinėjo pasu- ir daugiau moterų, kurios 
fleriauti. Jis turėjo ryškų dalyvavo “Giedros’’ draugi- 
balsą, gerą tareną ir aiškiai j°s u* lietuvių socialdemo- 
tarė žodžius, todėl kaip su- kratų pogrindžio veikime, 
fleris visų teatro scenos mė- Viena tokių buvo jaunuolė 
gėjų buvo gerbiamas. Kur Zabaraitė, . landi, apdairi 
pirmojo pasaulinio karo mergina. Ji socialdemokra-

nepriklausomybės metais 
Markūnas su savo šeima gy
veno Panevėžyje ir buvo 
verslininku. Jo sūnūs sava
noriais dalyvavo Lietuvos 
nepriklausomybės kovose. 
Vyresnysis sūnus tarnavo a- 
viacijoj. Išėjęs leitenantu į 
atsargą, netoli Kėdainių 
kaip savanoris gavo Ruklės 
dvaro sodybą. Mėgino ver
stis žemės ūkiu, bet įklim
po į skolas ir dėl kilusių ne
susipratimų išsikėlė Rygon 
gyventi. Jauneąrasis sūnus, 
Pranas gyveno Kaune, tal
kininkavo šaulių sąjungai, 
reiškėsi spaudoje. Vienas 
ir kitas Markūno sūnų po
litiniame gyvenime nepasi
reiškė. Tolimesnis jų liki
mas nėra žinomas.

Geru Rygos lietuvių dar
bininkų blaivybės draugijos 
“Giedros” rėmėju buvo 
Bagdanavičius. Jis buvo, 
kiek išdidus, daugiau savy 
užsidaręs ir laikėsi toliau 
nuo savo draugų. Jis taip 
pat,^ kaip ir Markūnas, nesi
veržė į lietuvių socialdemo
kratų pogrindžio veikimą, 
bet prašomas bet kuriais 
atsitikimais neatsisakydavo
talkininkavęs. Bagdanavi- veno mano vedamos moky
čius dirbo odos pramonėje klos patalpose. Jo žmona

pasaldbiti medumi ir duoti ger
ti vakarais po puoduką.

Gerai veikia karštos vonios 
nors 3 kartus per savaitę.

būdu buvo kiek atsiskyrėle j«# radau ir dr. VI. K. straipsnį 
nuo kitų, savim labiau gy-į “Lovos šlapinimas”. 
venanti ir darė įspūdi, kad; Tą šlapinimą nesunku pagy- 
turi sunkesnius savo pergy- dyti ir vokiečių kunigo Felke’s 
venimus, apie ką kitiems ne- gydymo būdu. Jis pataria pir- _ . . . .
sipasakojo. Socialdemokra- naktį vaiką pabudinti po 1 Latviai, minėdami savo 
tų pogrindžio veikime ji'valandos ir leisti jam nusišla- neP^ ausomybes 40 metų 
tZip pat buvo ryšininkės pa- pinti. Antn, naktį pabudinti po išleido 3 rusių pas-
reigose. Ji palaikydavo Vy-|a v.l„ trečia po 3 vai. ir t,!.!4? fo™°? ^nklehus, ku
šius savo draugų tarpe, ui!Jei vaikas „epnSUpino lov«,
yra pranešdavo kam reikia[toi ->1S išgelbėtas, o jei prišlapk - tuose iei uose yra

NEPAMIRŠK LATVIJOS

pakvietimus į slaptus susi- no» t“ vėl pakartoti nuo pra- fitdcie anglų kalba para-
džios.

Aš pats taip dariau ir man 
iš pirmo karto pavyko.

Augustus Saulaitis

rinkimus, bet dėl konspira 
cijos ji pati tokiuose susirin
kimuose nepasirodydavo.
1918 m. pradžioje buvo pa
sirodžiusi Minske, o 1919 Kumba Herrgard, Frollbacken 
m. pradžioje buvo Vilniuje.! (near Stockholm, Schweden) 
Tada atrodė, kad ji buvo 
komunistjnės okupacijos pa
reigose. Vėliau ji iš Vilniaus

U
Mikas Mačionis iš Newark,N.

sai:
“Latvijos žmonės meldžia 

laisvės”, “Laisvės pavergtai 
Latvijai”, “Nepamiršk Lat
vijos už geležinės uždan
gos”. •

ieškomuosius žino, prašom parašyti 
man šiuo adresu:

Mrs. Bertha Terminas
28 N. 5th St., Duųuesne, Fa.

Ieškau Venckaus. Kada nebavo elek- 
trikinių šaldytuvų VENCKUS Chi
cagoj vežiojo ledus į medinius bok
sus, kad žmonės užlaikytų maistų 
nuo sugedimo. Prašau ji atsiliepti, ar 
kas apie jį žino, parašykit man:

J. A. Aurilla
Necedah, Wis. (30

REIKALINGA PAMTNERC 
Reikalinga partnerė bendradarbė

jauna lietuvaitė gerai einančioje 
prekybos įstaigoje. Dėl informacijų 
prašom rašyti adresu:

“Vito” Showroom (32
900 Pierre Avė.,
Windsor, Ont. Canada

Vedub

Jieškojimai

nma. - nč. Tai yra jos susirasdavo
Visuomet tylus, o jei ką b.°^us ^siekti ir aplanky- 

tarė, sakė gerai apgalvotai 41 draugų patekdavo
žemaitis Leonas Vaidelaus- kalėjiman. Juos maistu ir 
kis. Tvirtas, nepalaužia- baltiniais aprūpindavo. Pa
ntas socialdemokratas ir laikydavo ryšius tarp lietu- 
toks pat giedrietis. Jaunose JT latvių socialaemokra- 
dienose jo mėgta nuotaikas ”1- Be to> Zaburaitė buvo 
svaiginamais gėralais padil- įr teatro scenos mėgėja, 
ginti, bet kai pasekė sočiai- keletą kartų dalyvavo 
demokratus ir tapo “Gied- vaidinimuose. Jos likimas
ros” nariu, tų jaunystės pa- rašančiam nėra žinomas, 
pročių išsižadėjo. Veik kita iš moterų veikėjų 
kaip ir visi kiti giedriečiai buvo Šesplaukytė. Ji savo kartą po 12 metų. Pirmajame
ir jis buvo darbininkas iš 
Lietuvos Rygon atsikėlęs..
Dirbo gumos pramonėje.

Kurį laiką jis su žmona ir 
keletos mėnesių sūneliu gy-

Ieškomas ROKUS KRUKONIS, ki- 
— . . - , „ . r*. ■ ... . lęs iš Merkinės vate. Druskininkų k.pranyko ir gyveno kaz kur tUO P5*1“ reikalu Šitaip pa-ijo ieško sesuo iš Lietuvos Antosė 

db—„JąJtarta ♦ Krukonytė po vyru Subačienė. Pats
1 Krokonis ar kas apie jį žibo, prašom 

komą atsišaukti šiuo adresu:

Gyvenu tolimiausiame ir liudnaam 
krašte. Liūdesio ir vienatvės prislėg
ta norėčiau susirasti rimtų gyveni
mo draugų, ne jaunesnį 48-00 metų 
amžiaus. Atsakysiu tik į rimtus pa
siūlymus. Netrokštu turtų, trokštu 
tik šeimyninės laimės, sielos draugo. 
Prašau rašyti: O. M. 636 E. Broad
vvay, So. Boston 27, Mass, arba “Ke
leivio” įstaigoje galima pasiteirau
ti dėl adreso. (31
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(Bus daugiau Reik virti vaikams
plaukelių ir ramunėlių arbatą,

SKAITYTOJAl KASO

Dar lovos šlapinimo reikalu

Iš savo giminaitės Anna Put
nus (Detroit, Mich.) gavau 
Keleivio Nr. 20 ir 2f ir tuo 
būdu turėjau progos susipažin
ti su lietuvių spauda pirmą

Peter Tamašauskas 
7518 Chalfonte Avė. 
Detroit 38, Mieh.

(31

Pranė Simanavičiūtė Lietuvoje, likusi 
viena, ieško brolio Stanislovo Sima
navičiaus ir seserų Vinckienės ir 
Zerveckienės, visi kilę iš Rimšių kai
mo, Papilės vals. Jie patys ar kas

PENSININKAI IEŠKO VIETOS 
FARMOJE

Du pensininkai nori gyventi pigiau 
farmoje.kur būt galima valgyti iš
sivirti ir ramiai gyventi. Kas turi 
tokių vietų, prašom parašyti dėl sų- 
lygų. Prašom rašyti:

Mr. Ignace Banis (31
7022 Russell Ct.
Cleveland 3, Ohio.
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TRAKŲ VASARVIETE JŪSŲ LAUKIA
Traku vasarvietė, gražios gamtos aplinkumoje prie Quadric 

ežero, THOMPSON, CONN., yra geriausia Naujoje Anglijoje ieš
kantiems ramumo ir gero poilsio.

žuvingas ežeras. Paprasti ir motoriniai laiveliai. Erdvūs mie
gamieji. dideli laisvalaikiams praleisti kambariai. Dušai. Tele
vizija. žaidimai.

Maudymasis vietoje ar motorlaiviais persikėlus valstybiniame 
Ouadric paplūdime.

Virtuvė vedama prityrusio lietuvio virėjo.
Kaina: asmeniui >35 savaitei maistas ir kambarys. Kreiptis: 

J. PAKNYS, Bok 126 THOMPSON, CONN.
PUTNAM — W A Ina t 3-2836

VAISTUS I LIETUVĄ
h* į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINES UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus iš senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai.
VERNON DRUG, INC. J. P. BUJNICKAS, Reg. Ph. sav.
100 MILLBURY STREET, VVORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname Worcesterį ir apylinkę vaistais

tuunUlUtUUaUl

Ar Nori Būti Sveikas ir Drūtas?
Jei Tamsta nori sulaukti ilgą ir naudingą 

amžių, tai Tamsta turi turėti gerą kraują ir 
nervus. Mes dabar turime naujas Vitaminų 
ir Mineralų kapsules, į kurių sudėtį Įeina vi- 

. si mineralai, vitaminai ir kepenų bei liaukų 
ekstraktai, kurie, pagal medicinos mokslų, 
organizmui yra reikalingi sveikatai ir ilgam 
amžiui pasiekti. Tik vieną kapsulę per die

ną reikia imti. Vaistų vardas yra Ideal Ultrabez Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

Kaina su persiuntimu >7 už bonką 100 kapsulių. Tinka vi
sai šeimai vartoti. Prašom rašyti ii* parsitraukt šiuo adresu: 

IDEAL PHARMACY, 29 Kelly Sq^ Worcester,
V. G. Skrinska (savininkas)

Rį

A 
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KIMBARAS tOLR
Kimbaras gerai 

nuo inkstų ir pūs
lės ligų* šlapinimosi 
kanalo uždegimo ir 
nuo odos išbėrimo. 
Ramunės žiedai eu- 
ropiški ir Ramunės 
arbata yra visada 
gerai išsigerti.

Medieva žievės yra vienos iš ge
riausių dėl vidurių užkietėjimo. 
Pas mūs galite gauti visokių žo
lių ir šaknų, kurios tik randasi 
kur pasaulyje. Turime ir me
daus — Kubos medaus, liepos 
žiedų medaus, dobilų ir orenčių 
medaus. Medaus per paštų ne- 
siunčiame.

Alex. Mizara 
414 W. Broadway 

So. Boston 27, Maas. į 
Užeikite į Alexander’s vietą.

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Poslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina >14

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Uetuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI >10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki >10,000 dešimčiai 

Ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilnų apdraudos sumų.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki >326 į mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuoee, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose to* SLA Centre- Rąžykite tokiu adresu:

West
DU M. J. VINIKAS

Street, New Yetto 1, N. Y.

Dr. D. PILKA 
E.

So. Boftam 27,

Persicmiiaini Siuntiniai į SSSR, Lietuvą, Estiją, Latviją to Kitas SSSR Dalas
Naudokitės patarnavimu patikimos, atydžios lr skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRA VĖL C0., INC.
Licensed by USSk

135 W. 14tk SL, NEW YORK 11, N. Y„ TeL CH 3-2383
MCSŲ SKYRIAI ,

132 Franklin Avė.
HARTFORD, CONN.
Tel. CHapel 6-4724 

11339 Jos. Campan 
DETROIT 12. MICH.
TsL TOŪmsend 9-3980

332 FNtemre Avė. 
BUFFALO 6, N. Y. 
Tel. MOhank 2674 

900 Literary Rd. 
CLEVELAND 13. OHIO 
Tri. T0wer 1-1461

116 East 7th Street 
NEW YORK CITY 
Tri. YU 2-0380 

632 W. Girard Ara. 
niILADELPHIA 23, PA. 
Tel. WAlmrt 5-8878

ViMte klausimai,, ryšyje su persiuntimu siuntinių Jūsų giminėms ir draugams, kreipkitės i mūsų pa
tyrusius, atydiius ir mandagius skyrių vedėjus, kurie maloniai suteik. Jums visus nurodymus.

Mūsų didžiulė firma, turėdama tūkstančius patenkintų klijentų, 100% garantuoja siuntinių prista
tymų. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 valandų ir adresatų pasiekia per 6-7 savaites (oro 
paštu laike 7-12 dienų). Jis dar spėsite pasiųsti maisto produktus vasaros laikui.

Mūsų įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos rūšies maisto produktų, kaip tai—sviesto, arbatos, 
kavos, ryžių, kumpių ir t. L, o taip pat pramonės gaminių: vilnonių audeklų, dirbtinio šilko, odų viso
kiausių rūšių, skarelių, avalynės, laikrodžių ir kitų daiktų pačiomis žemiausiomis kainomis.

Atsiminkite, kad taes asams specialistai siuntinių

PATS GERIAUSIAS BODAS PADĖTI 
ŠEIMOMS LIETUVOJE

Pasiuskit vieną iš mūsų specialiai paruoštų šeimos paramos 
paketų su angliškomis prekėmis, kurios ten yra aukščiau- 
vertinmos. Keikvienas doleris, kurį jūs išleidžiate siuntiniui, 
ten jūsų giminėms yra virtas mažiausai 80-100 rublių.

• F. S. Siuntinys No. 1 — $25*00
• * 3 jardai vilnonio Afgaline šiltesnėms dresėms
f * 4 jardai rajono medžiagos žavingose spalvose 
į * 1 šveicariška medvilnės satininė skara 
| F. S. Siuntinys No. 2 — $35.00
/ * 4 jardai paprastos nesiraukšlėjančios medžiagos suknelei

* 3 jardai vilnonės medžiagos moteriškam apsiaustui
* 2 vilnonės skaros 

F. S. Siuntinys No. 3 — $50.00
* 3 jardai pirmos rūšies vilnonės medžiagos dresėms
* 3 su trečdaliu jardai worsted medžiagos vyriškam siutui
* 4 jardai rašyto rajono medžiagos
* 1 Kašmiro vilnos skara
—į AUKŠČIAU PODUOTAS KAINAS ĮEINA VISKAS— 

Taip pat siuntiniai už >75 ir >100, arba sudarykite savo
siuntinius, kaip norite.

SIUNTIMAS VAISTŲ IR GYDYMO PRIEMONIŲ YRA 
MUSŲ SPECIALYBE. MES SIŪLOME MUSŲ GYDYTOJO

IR VAISTININKO PATARIMĄ.
Prašykite nemokamų katalogų ir pavyzdžių

Tazab of London
51 Reservoir St. CAMBRIDGE, Mass. Td: KI 7-97D8

Adara šeštadieniais ir sekmadieniais. Imti Huron Ave
nue Rusą nuo Harvard Sųuare).
(Nemokamų katalogų lietuvių kalboje galite gauti ir Baltic 
Florists Dovanų krautuvėj, 502 E. Broadway, So. Bostone).

Kseeeeeeeeouueeu
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HES ATUEKAK ...

Vl&OKHJS SPAUDOS DARBUS

M
BIZNIO KORČIUKIŲ

♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAMKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BIUKTŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

"KtMvto” 8|M«tav4 padaryi tamtoms vbką 
ir nuriąs greičiau ir pigiau, segu kuri sora 
kita apauMuvL Prašome kreiptis Nuo adreeu: 

“KELEIVIS”
17, Mm
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ŠITAIP JIEMS GERIAU PATINKA

Bostono radijo žinios:$į sekmadienj L.D.D. 
susirinkimas

Seniausia lietuviška radio 
Šj sekmadienj, liepos 27 programa Naujoj Anglijoj,1 

d. 2:30 vai. po pietų Lietu- einant 25 metus, rengia sa-' 
vių Piliečių Draugijoje So. vo metinį šios vasaros sezo-į 
Bostone (368 VV7. Broad-'no pikniką ir vienos dienos 
way) įvyksta Lietuvių Dar- vakaciją su įvairia ir tur-

Adrienne Miller ir jos vyras Aitdrew C Fillios. susi 
tuokę Cambrdge. Mass.. nutarė tokiu būdu pradėti me
daus mėnesio kelionę, čia juos matome važiuojant pro 
Cambridge technologijos institutą į vestuvinę puotą, 
kuri buvo surengta Bostone.

bininkų Draugijos 21 kuo
pos narių svarbus susirinki
mas.

Susirinkime bus išduotas 
raportas" iš mūsų rengto pik
niko Romuvos parke, bus 
išduotas raportas iš A. Lie
tuvių Kongreso, įvykusio 
Bostone, ir turėsime apsvar
styti svarbų L.D.D. centro

tinga programa, sekmadienį 
rugpiučio (August) 3-čią, 
gražiam lietuviškam, Romu
vos parke, Claremont Avė., 
Montelloj - Brocktone.

Bus įvairi programa, 
gražuolės rinkimas ir Lt 

Apart gražuolės teisėjai 
rinks geriausius polkos, 
tango ir valso šokėjus, o

laišką mūsų organizacijosadv. Edward J. McCormack, 
reikalais.

Visi nariai kviečiami da
lyvauti ir atsivesti kandida
tų, kurie norėtų susipažinti 
su mūsų organizacijos veik- 

:1a ir gal įstoti į mūsų orga-

Į asmeniškai apdovanos šokių 
kontestų laimėtojus. Jono i 
Shurilos smagi 8 muzikantų 
orkestras gros šokiams. 
Įžanga 75 centai.

POST TIME MS P.M. 
ISATUIDAYS 100 F.M.I 
GRANDSTAND $1.00 
CIU1HOUSE $2.00(T#c /»♦«/.,

F»K FA»KąiG

No. 30, Liepos 23, 1958
t Išnuomojamas patogių 5 kam- REIKALINGA MOTĖM!
barių butas 440 E. 6th Street, “•*» kebui wl*n-
„ * . .. . .. dų dienoje. Kreiptis po 5 vaL vak. te-
So. Bostone. Kreiptis: ,Wfenu: GE 6-4S28. (30

: Lithuanian Furniture Co. , LANCAMS
366 W. Broadvvay (32

PAKULODAMAS NAMAS 
3 šeimų namas, gali būti naudoja

mas ir kaip 2 šeimų, tinka didelėm 
šeimom ir nuomininkui, visi patogu
mai, gera vieta ir sąlygos, baltos sin
kos, dvi šildymo sisemos, piazai, be 
agentų. Kreiptis po 5 vaL vak. tele
fonu: AN 8-5552.

Išvyko į S.L.A. seimą 
Čikagoje

Reikia pinigu

Veidas yra sielos atvaizdas.nizaciją.
Iki pasimatymo šį sekma

dienį !
Valdyba

Lietuviai mokosi 
geografijos...

Nepaprasti įvykiai Vidu
riniuose Rytuose ir Ameri
kos karių išsikėlimas Leba- 
nor.e dabar yra visų lūpose.

Massachusetts republiko- Kui- yra tas Lebanonas? Kas 
Liepos 21 d. Čikagoje inų vadovybė sako, kad šių i yra Vidurinieji Rytai? Ku- 

prasidėjusiame 50-jame sei-! metų rinkimams būtinai rei--rie nežinojo, tie dabar“mo- 
me dalyvauja ir gerokas boj kia .-. turėti ne mažiau kaip'kosi geografijos” ir žemė- 
stoniškių būrys: S. ir M. \ $600,000. Pusę tos sumos ti-: lapiuose ieškotų laikraš-, 
Michelsonai, A. irB. Kapo- kimasi surinkti rugsėjo 18jčiuose ir radijo žiniose mi-Į 
čiai, A. Čaplikas, J. Ariau- d. visoj valstijoj rengiamo- j nimų vietų.
skas, J. Tumavičienė, J.įse sueigose, kuriose susirin- Ar bus karas? Yra kitas! 
Gedmintas, V. Amsie, A. Jkusieji bus vaišinami šutin- klausimas, kuris dabar daž- 
Mockienė. jta žuvimi su džiovimais ir nai yra aptariamas. Jei

S.L.A. 43 kp. buvo išrin- j už lai manoma gauti vidų- į spręsti iš pasikal bėjimų,* tai, 
kusi ir S. Jakubauską su J. tiniekai po $2.00.
Lekiu, bet jie neišvažiavo. I^Hiokratų

skiedžia, kad ji tik pusė karą dėl Viduriniųjų Rytu i 
tielc pinigų tesurenka rinki- į netiki. “Pasius, pasius ir; 
mų kampanijai, kiek suran- vėl nusispakajys” — šitaip, 
kioja republikonai, kurių pareiškė man vienas politi-: 
tarpe daugiau pasiturinčių, nis autoritetas klube prie 

saito alaus stiklo. Gal jis ir 
bus teisus?

Rp- i

Susitrukdė ir A. 
nio kelionė.

Andriulio-
p<UUJ<X II UC A“------

s atrodo, kad lietuviai yra ra-
niĮntaikns ir i dideli

Kas dar neskaitė?

“Keleivio“ administracijo
je galima gauti paskutiniuo- • Kandidatai 
sius “Darbo“ ir “Varpo“ nu
merius. • *8

“Darbo“ kaina 75 centai,
‘Varpo“ $2.00. Abiejuose

I
Rugsėjo mėnesio nomina- 

ciniuose balsavimuose de
mokiatų remiamas kandi-

Kruvinas savaitgalis

Pereitą sekmadienį Naujo- 
yra daug įdomių straipsnių, (datas gubernatoriaus vietai si°s Anglijos keliuose ir ki-1 

Jau galima gauti ir “Ma- bus dabartinis gubernato- tose nelaimėse žuvo 14 
žoji Lietuva”, kaina $5.06. rius Foster Furcolo, o repu-į įmonių. šeši žmonės žuvo 
Tai 330 pusi. knyga, kuiią blikonų kanditatu bus da-Massachusetts valstijos ke-
paraše 5 mokslininkai.

Aliejus ir parako statinė

’ baltinis generalinis proku- 
’roras Fingold.

Grasina mokesčių 
19. mokėtojų streiku

liuose. Mūsų valstijos mo
torų registracijos viršinin
kas C. A. Riley šį trečia
dienį turės pasitarimą su 
policijos pareigūnais, kokių 
priemonių imtis, kad nelai
mingų atsitikimų skaičių 
keliuose sumažinus.

*

LAISVES VARPAS 
* * *

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

WK0X, 1190 kilociklių 
Framingham, Mass. 

Sekmadieniais 
8:00 — 9:00 vai. ryto

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks SL 

BROCKTON 18, MASS. 
TeL JUniper 6-7209

REIKALINGA MOTERIS
Galinti gyventi Cherry Valley, New
York. Prižiūrėti du vaiku, kol moti
na moko mokykloj. Prasideda rug
piučio (August) 1 Dorchestery, Mass. 
Saukti: Tel. TA 5-0205 arba rašyti:

Box 21 Kei.
176 Federal St., Boston, Mass.

DIDELIS NAMAS IR BARNfi
Didelis 9 kambarių namas ir didelė 
daržinė pardavimui. Yra miesto van
duo, gazas. elektra, 200 x 200 pėdų 
žemės daržuo. Už viską kaina 85,000. 
Kreiptis j P. J. Akunevich

Elm St., corner Pond St.
Halifax, Mass. (30

VARIETY krautuve 
Parduodama So. Bostone

Veikia 80 metų. 20 metų dabartinio
' savininko rankose. Parduodama dėl 
• ligos. Yra prekių atsargų. Ice-creamo 
' mašina. Daro gerą biznį.
Tel. AN 8-9602 627 E. 5th St. (30
U.»ąąąąeeąeeeeąąąąąąąąąąą»-

V. Vadr"'ewa
LIETUVIS BATSIUVIS 

ODA SIUNTINIAMS ►
Parduodu pirmos rūšies odų, au- ► 

ą 'elius, padus, vitpadžius siunti- ’ 
j tiams į užjūrius nupiginta kaina, h 
ą Atlieku visus batsiuvio dalbas ’ 
j greit, sąžiningai ir duodu patari- . 
5 mus apie odas. Adresas: *
p 73 Eighth SU So. Boetoa ► 
ą nuc 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- t 
įrus trečiadienius ir sekmadienius. r 
ą Telefonas: AN 8-0055 t

ttimun

SPECIALUS AUEJAUS KROSNIŲ 
PARDAVIMAS 

TAUPYK PINIGUS — TAUPYK DARBĄ
Nebekask anglių ilgiau, kai gali turėti naują, automatišką 

aliejaus krosnį su 3 kontrolėmis — 275 galimų aliejaus tan
ką visiškai Įtaisytą už specialinę pardavimo kainą, tiktai

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis , •
J Atlieka visokius “plum 
■aliejaus ir gazo vamzdžių į 
J ir taisymo darbus. Kainos priei-Į 
J narnos. Pirm r.-gu ką darote, paa- 
Ikambinkit, pakiauskit mūsų kainų.
J Telefonas CO 5-5839 
J12 Mt. Vernon. Dorsbester, Maaa.

Visiškas
Įtaisymas

Kol kainos dar nepakilo.
METAI GARANTIJOS motorui

$245
2

PASAUK DABAR 2^ GE 6-1204

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET STREET —DORCHESTER, MASS.

Pardąodu 14 langų sietelių (screens) 
31 & aukščio ir 32 pločio. Viai gera
me atovyj. Kreiptis:

Joseph Stanislovaitis
22 Telegraph St. (30

So. Bostone. Telefonas AN 8-0703

PAMALDOS LIETUVIAMS "
EVANGELIKAMS 

Kas sekmadieni, 12.00 vai.
So. Bostone, L ir 4th ŠL BAŽ
NYČIOJE įvyksta panuldoa lie- 
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir ver
ži Sv. Raštą į lietuvių kalbą.

Dr. B. Matulionis 1

DR. D. PILKA
▼i mikli 

IrmTMI
546 BROADWAY 

• 80. BOSTON. MAM. 
Telefonas AN 8-1820

TaL AV

Dr. John Repshit 
urmns gtotioias

1-4 tr 64

: RADIO PROGRAMA 
! Lietuvių Radio programa 
iš stoties WLYN, 1260 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 va), 
dieną. Perduodamos lietu- 

1 viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Bianio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadway, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis.“

"TeL AN 82712 irba BI4-90U

Dr. J. C. Seymour

Vartoja

(LAMBftlR) 
b

Z-RAT

VALANDOS: no 2-4, im 14 
M4 BKOADWAT

SOUTH BOSTON.

B The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus n turime visus gatavus vaistus. __
Tunme vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną. ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaistų—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B- S., Reg. Pharm., 

382a W- BROADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6026

Nno 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad-

Kas neturi “Keleivio“
58 metu kalendoriaus, nusi- ... , _ ,
pirkite už 50 cent, ir per . Miesto tarybos narys Cof- 
•kaitykite straipsnį “Aliejus i
ir parako statinė“. Jame ra
šoma ir apie Lebanoną, > 
kurį šiomis dienomis įžygia 
vo Amerikos kariai, Iraką,
kurio karalių nuvertė, ir ki-!1"* auK-uiK^ žvikaite iLrr.7 Dorchestery; { niTAČI VIFT A D A DCMPYlf A 1*Ctu, vidurini,,. Ryt, kras tomis j Tej. ge s-tsre ,__ j| KAI UGI Vlfc.1 A rAKfcNGlMAMo
tus, kurių gelmėse yra alie-1

majorą Hvnes, kad East Bo
stone ir Charlestown mokes- 

mokėtojai paskelbs;iu
GERAS KAMBARYS VYRUI

Geras, šviesus kambarys su visais 
patogumais, visai arti byčio. vienam 
vyrui išnuomuojamas tuoj pat. Ga
lima susitarti dėl valgio gaminimo.streiką, jei nebus sutvarky

tas susiekimas autobusais SUh Kreiptis: Mrs. J. Yanušas__ _ 55 t*.-mansiais Torr I

jaus jura.

Lankėsi A. Mačionis

Praeitą trečiadienį mus 
aplankė Antanas Mačionis 
iš \ew Yorko. Šiuo metu I 
jis atostogauja Paknių vasa-‘ 
rinėj “Trakai” netoli Thom- 
I son, Conn.

Ten dabar atostogauja! 
prof. J. Kaminskas, prof. J.• 
čiurlys su žmona, iš New 
Yorko, J. ir A. Valaičiai U 
Chicagos ir kt.

_________________ i?
Viešnia iš Baltimorės

Pereitą pirmadienį mūsų 
Įstaigoj lankėsi viešnia iš 
Baltimorės. Md., Mrs. Stel- 
!a Matelis, sena mūsų lųįfa 
raščio skaitytoja ir rėmėja. 
Viešinia atvyko su dukteria 
Mrs. Harrv Hav, su žentu ir 
anūku Ilavis. Ji čia lanko 
savo seserį Mrs. Mason So. 
Bostone. Dr. West šeimą ir 
kitus gimines Bostono apy
linkė*,. 1

BOURDIM the GREAT, magikas, parodys, kaip jis ugnį rija

KRANK ROŽĖNO PARKAS prie didelio ežero, vieta 
dėl 10.000 žmonių. PASTOGĖ visokiems parengimams.i

• PARKĄ DUODU DYKAI. Pensininkams puiki vieta poil-
♦ siui. Kuris gali padėti dirbti, gaus valgį ir kambarį dykaif - --- . c--- I---------------- , •
• ir dar primokėsiu pagal susitarimą. Prašom rašyti ar skam

binti :
Telefonu: TAUNTON 2-3850 arba rašykite 

Krank Rožėnas, 488 Main Street, Raynham, Mass.

pp. Minkų rengiamame piknike rugpiučio 3 d. Romuvos Parke, i SluntlN«>

i i i «. i 
i »: •i •

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO (STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
(NAUJAS ADRESAS)

390 We»t Broadvray, So. Boaton 27, Masa. Tel. AN 8-8764
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis.
iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas 
ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGŲ.

Iš tnb«u siųskite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų sąrašu ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavę, 
prane.-ime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu bikn.
Oaiiar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

pa dėžėje, kurios dydis yra 15 x 15x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius. »

{STAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITfiS LIETUVIŠKAI 
*Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsa įstaiga greiėiausbi patar
nauja ir persiunčia siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Siunčiame su Inturisto įgaliojimais.
5 vai. valu, ketvirtadieniais
aaa * iki t vaL na

Kas perka ar 
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės |

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONE

šaukit nuo 9 iki 7 ▼. vak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku: Tek GB 6-2887

Tek AN8-2806

Dr. J. L. Pasakomi 
Dr. Amelia E. Rodi

OnOtSETKISTM
VALANDO8:

Nuo » ryto iki 6

447 BR0ADWAY 
4OUTH BOSTON, MASS.

NAMŲ SAVININKAMS T 
Pentiname namus ii buko L 
ir vidaus: apkalame šinge- IĮ 
iiais; sutaisome pijazus 
dengiam bei taisom 
Prašom kreiptu:

John Petrus
14 Gartland Street 

Jamaica Pbin.
TeL: JA 4-4574

r

APSIDRAUSK NUO 
LIGV IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, 
kių kitokių ligų ir nuo no- 
laimių (ugnis, audra ir kt.). 
Visais insurance reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
Jaatice of the Pe

598 B.
So. Boston 27,

TeL AN 8-1701 Ir AN 4-148^

A. J. NAMAKSY
SEAL ĮSTATE * INSURANCE

408 W. Broadvray
SOUTH BOSTON. MASE.

Offieą TeL AN 8-0648
■ra IT OĮBOLE STEEHT 

Tat FA 14*11
I

KETVIRTIS A CO.

Bektroa Prietaisai
aedoa. pąpuodaloe 

87$ W. H»A0WAY 
SOUTH BOSTON 
TcL AN 8-4448

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J.

•eolh Beama IĮ, MamTelefonas AN&4148

f


