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Jungt. Tautos Bando Sulaikyt 
Žydų-Arabų Karą

Amerika Pripažino Žydų Valstybę — Arabų Armijos Pa
lestinoje — Mūšiai Eina Dėl Jeruzalės — Arabai Bom
barduoja Tel Avivą.

Milžiniška Rusijos 
Ginklavimosi Pro-

Praeitą šeštadienį anglai 
pasitraukė iš Palestinos. Žy
dai tuoj pat paskelbė savo 
nepriklausomą valstybę “Iz- grama
ratl . Dvidešimt minučių Rusija 1947 metais išlei- 
yėliau Amerika pnpazino do vįeną bilioną 225 milio- 
zy<ių valstybę, tuo budu ifynus dolerių atominiams ty- 
antro kaito pakeisdama -sa-irinėjimams ir įvairiems 
vo nusistatymą Palestinosnusistatymą
klausime. Laukiama, kad 
Amerika leis gabenti į žy
dų valstybę ginklus.
' Tą pat dieną, kada žydai 
paskelbė Izraelio valstybę, 
penkių arabų valstybių ar
mijos peržengė Palestinos 
sienas. Svarbiausios arabų 
armijos yra Egipto irTrans- 
jordanijos. Kol kas arabų 
armijos kaujasi su žydais 
Palestinos pakraščiuose, di
desnių mušiu dar nebuvo.
Bet šią savaitę gali jau išsi
spręsti Jeruzalės likimas, 
kur žydai ir arabai sulaužė 
karo paliaubų pažadus ir 
mušasi miesto viduryje.
Egipto orlaiviai jau kelinta 
diena iš eilės bombarduoja 
žydų didįjį miestą Tel Avi
vą. Nuostoliai iš bombų nė-i pirmadienį prasidėjo 
ra dideli, nes Egiptas neto, metinė Anglijos Darbo Pai
ri sunkiųjų bombelių. Žy- tijos konferencija Scarbo- 
dai skelbia kad Jie iough mieste. Svarbiausias
prie Galiliejaus ežero nu- klausimas konferencijoje 
skandino 500 arabų karei- p,us socializacijos vykdy

mas. Partijos vadovybė yra 
nusistačiusi įvykinti visus 
savo socializacijos pažadus 
ir perimti i visuomenės ran- 

Keli
nariai yra tam 

pnesingi ir vienas iš jų, de-

moksliškiems karo išradi 
mams. Per tuos pat metus 
Rusija išleido devynius bi- 
lionus dolerių įvairių gink
lų gamybai. 500 vokiečių 
mokslininkų dirba Rusijoj 
naujų ginklų gamyboje ir 
tobulinime. Rusijos armija 
dabar siekia beveik 4 milio
nų vyrų ir tame skaičiuje 
yra 2 milionai karininkų, 
puskarininkų ir kareivių, 
kurie tarnauja nuolat. Kiti 
yra pašaukti karo tarnybą 
atlikti vyrai. Tokias žinias 
apie rusų ginklavimąsi skel
bia Amerikos generolas E. 
L. Sibert.

Eina Anglijos Dar- 
biečių Konferencija

vių, paleisdami vandenis iš 
vieno tvenkinio.

Jungtinių Tautų organi
zacija šį antradienį svarsto! į 
pasiųsti žydams ir arabams Ras plieno pramonę, 
reikalavimą tuoj pat sulai- parlamento 
kyti Palestinoj karo veiks
mus. Per kelias savaites 
Jungtinių Tautų 
“saugumo taryba” 
negalėjo
galėjo pasiūlyti. Ar dabar 
j asiulymas sulaikyti karo 
veiksmus turės kokios nors
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MINIOS DARBININKŲ IŠEINA Į STREIKĄ

75,000 Chryslerio kompanijos darbininkų išėjo Į streiką už uždarbių pakėli
mą. Paveiksle matyti tos kompanijos dirbtuvė “Dodge”, kai darbininkai ap
leidžia dirbtuvę pasiruošę ilgai kovoti už uždarbių pakėlimą. Darbininkai bu
vo sutikę priimti uždarbių pakėlimą po 17 centų į valandą, bet kompanija pa
siūlė tiktai 6 centus.

Stalinas Padeda Wallace’ui 
Varyt Rinkimų Propagandą

Į VVallace “Atvirą Laišką”, Stalinas Duoda “Atvirą At
sakymą” — VVashingtonas Sako, Stalinas “Varo Propa
gandą” — Stalinas Nori įkelti VVallace j Baltąjį Namą.

75,000 Chryslerio 
Darbininkų Strei

kuoja
Praeitą trečiadieni iš ry

to 75,000 darbininkų Chrys-. RYtį?J 
ler automobilių dirbtuvėse 
išėjo į streiką. Per tris mė
nesius darbininkų unija ve
dė derybas su kompani ta 
dėl uždarbių pakėlimo. 
Darbininkai reikalavo 35 
centus į valandą priedo,! į*-'?> 
kompanija sutiko pakelti • į-, 
uždarbius 6 centus į valan- 

Idą. Pagaliau darbininkai' 
nusileido iki 17 centų, bet 

‘ kompanija atsisakė jų rei
kalavimą patenkinti. Auto
mobilių darbininkų unija 
skelbia, kad ji laikysis kol 
kompanija sutiks pakelti je.

, uždarbius. | gali

Gegužės 11 d. H. Wall- 
ace paskelbė viename Nevv 
Yorko mitinge “atvirą laiš
ką” Stalinui, kuriame jis 
siūlė “padaryti taiką” tarp 
Rusijos ir Amerikos. Tarp 

VVallace siūlė: pra
vesti nusiginklavimą, atsta
tyti laisvą prekybą, leisti 
laisvai žmonėms važinėtis 
iš vieno krašto į kitą. at
gaivinti UNRRA, pagreitin
ti taikos sudarymą su Vo- 

Japonija, nesikiš- 
valstybių vidaus 
gerbti visų šalių

Rusai Valo Savo 
Pareigūnus

Vokietijoj rusai griežtai 
valo savo aukštuosius kari
ninkus ir įvairius pareigu-

Įvyko ALT Valdų- Didelis Nelaimių
UtfS

Gegužės 9 d. Washingto- 
ne įvyko Amerikos Lietuvių 
Tarvbos valdybos posėdis.

WL/n"/»iiio

nūs. Sako, seniau atsiųstų-Į Dvejuose posėdžiuose 
jų pareigūnų tarpe priviso1 apsvarstyti šie 
visokių nukrypėlių nuo tei- Antras Lietuvai gelbėti va

jus, kurs nutarta tęsti ir 
stiprinti: Bendrojo imigra
cijos komiteto organizavi
mas;
DP

< i untrruc j
Pernai metais Amerikos 

dirbtuvėse žuvo 17 tūkstan
čių darbininkų įvairiuose 

buvo nelaiminguose atsitikimuo- 
klausimai: se prie darbo, o 2 milionai 

darbininkų buvo sunkiau ar 
lengviau sužeisti. Bendrai 
dėl nelaimingų atsitikimų 
dirbtuvėse kraštas turėjo 

Akcija Washingtone nuostolių 3 su puse bilionus
reikalais. Delegacijos dolerių. Darbininkai neteko

smgo bolševizmo kelio, at
sirado tokių, kurie nebėra 
ištikimi Maskvai. Todėl la
bai daug karininkų siun
čiama į Rusiją, o į jų vietą •
atvyksta nauji žmonės, nau- siuntimas Į kongresą ir vy- pusantro biliono daugiau 

sinus socialistas Alfred Ed- jai NKVD patikrinti. riausvbę ir kiti reikalai. uždarbių, negu jie gavo
seimas itįwards prieš pat konferenci- Valymas eina ir diplomą-. R ‘ imli kompensacijos už

. . . mekoj buvo pašalintas iš parti- tų tarpe. Tarp kitu bus pa- - Bm-° aP.,e P° 1
sutarti ir nieko ne- jog

Iš kairės vyriausybė
Jungtiniu Tautu

gus atsitikimus.
nelaimin 

Darbo de-

Gegužės 17 d. į šitą “at
virą laišką” Stalinas davė 
“atvira atsakymą”, kurs bu
vo paskelbtas rusų spaudo- 

Stalinas sako, kad jis 
priimti Wallace “pro- 

_ _ z kaipo derybų ba-
Plieno Unija Kelia ir Jei Amerikos valdžia 

Duokles nori’ )ls''atavas kalbėtis
Plieno darbininkų unija 

savo konferencijoj Bostone 
nutarė pakelti narių mokes
čius, nes unija numato šiais 
metais sunkias kovas už 
uždarbių pakėlimą. Unijos 
pirmininkas Philip Murray 
sakė, kad visi darbininkai 
Amerikoje dabar stovi prieš 
dideles kovas už savo gyve
nimo pagerinimą ir pritai
kymo uždarbių prie pabran
gusio pragyvenimo, o todėl 
ir plieno darbininkų 
turi būti pasiruošusi stoti Į 
kovą. Kad sudarius dides
nes atsargas streikui ištikus, 
unija ir nutarė pakelti na
riu duokles.

gramą”

apie taiką.
Stalinas sako, kad Wall- 

ace “atviras laiškas” yra 
begaliniai svarbus doku
mentas, nes jis yra “žings
nis pirmyn ir duoda konkre
čią programą” ginčų išlygi
nimui. Stalinas nepritaria 
visiems Wallace pasiūly
mams, bet jis mano, kad 
Wallace “atvirai ir garbin
gai” siūlo šį tą, tuo tarpu, 
kai Amerikos vyriausybė 

unija ! Stalinui pasiūlė gegužės 4 d. 
tiktai eiti prie taikos, bet 
jokios taikos programos ne
siūlė.

girdi daug kritikos uz tai,
kad neužtenkamai griežtai 

reikšmės, pasirodys dar šią Vykdo socializacijos pro- 
savaitę. gramą, o kai kurie kraštu-
IŠGELBĖJO IŠ KASYKLŲ rtinieji vėl kelia reikalavimą, 

DU MAINIERIU kad valdžia keistų užsienių

u-u- ių tarpe. 1 a. p imlu uus pa- Hetuviu veiRlą ~ metų - -----------------
.keistas ir A. Gromvko, pa- unl;W),,AM\.n9A vftiA partamentas danai pranerta D & • - c -r -

ė ilgi garsėję? Rusijos veto-at- „ito^ kw iietm-ia^vra ee’ p ačlą kamI,anl-l? prieš ne-\KUSU Šnipe SuvtilO]O 
iž tai. stovas Jungtiniu Tautu oi- laimingus atsitikimus dirb- fifrriantnstovas 

ganizacijoj

politiką ir susibičiuliautų su 
sa. "kad “ten” vanduo Vienas ^kairiųjų

Iš Shamokin, Pa. prane-

viena kašvkla ir "palaidojo i Partijos kritikų. John Platte 
kasyklos gilumoje du mai-."'P buv0 pasalintas 
niei iu, Peter Gordon ir Ed- 1S partijos.
ward Heck. Jie išbuvo mai-
nose 175 pėdų gilumoje' 
tris dienas, nuo trečiadie
nio iki šeštadienio, bet juos 
pavyko išgelbėti. Trečias 
mainieris, Charley Bashore, 
dar tebeieškomas, nors ma-. 
ža bėra vilties jį surasti.

SEKMADIENI 
NE, N. J.

AR BUS PIRMAS ATO
MINIS STREIKAS?

Oak Ridge, Tenn. atomi
nių dirbtuvių darbininkai 
yra nutarę stoti į streiką 
birželio 8 d. Derybos dėl 
uždarbių pakėlimo buvo ve
damos VVashingtone, bet 
šeštadienį jos pasibaigė, su- 

Darbinin- 
streikas

PATERSO- <qta,.f; neDavvko
T) . .^. T ČlOC Hlp ’jkų atstovai sako,Paterson N. J sias die- įv‘Rs gRirtu ]aiRu> 

nas liko atgaivinta Lietuvių 1 J 1

FBI Sako, Prasikal 
tėlių Daugėja

Federalinės kriminalinės Europoje 
policijos atstovas E. A.
Soucy Bostone sakė, kad 
jaunųjų prasižengėlių skai
čius Amerikoje didėja ir 
yra pavojaus, kad. susi
lauksime daug naujų “Dil- 
lingerių”, jei nebus "imtasi 
priemonių kovoti prieš jau
nų vaikų iškrypimus. Di
džiausia atsakomybė už 
jaunos kartos auklėjimą 
krenta tėvams, kurie apsi
leidžia tuo žvilgsniu ir lei- VJ 
džia vaikams nukrypti nuo .k., 
tiesaus kelio. Kovoti prieš fnrDa

.. . , laimingus atsitikimus dirb-nau organizuoti ir sugeba įUVęqe . oCrZttfiią
prieiti prie didžiųjų partijų ’ __________ ! Amerikos valstybės
vadovybių, o laip pat nutar- wt w partamentas praneša,

. ta ir toliau palaikyti glau- Anglija Neskubės 
džius ryšius su Vyriausiuoju'
Lietuvai vaduoti komitetu

Socialdemokratų Sąjungos 
65 kuopa ir šį sekmadienį, 
gegužės 23 d. bus surengtos 
viešos prakalbos. Kalbės 
Dr. J. Pajaujis apie “Lietu
vą tarp laisvės ir vergijos”, 
dar kalbės drg. R. Čerke- 
liunienė apie lietuvių trem
tinių vargingą padėtį ir J. 
Buivydas apie lietuvių or
ganizacinius klausimus.

Prakalbos įvyks 2:30 vai. 
po pietų, 62 Lafayette st. 
svetainėje. Kviečiami visi 
Patersono ir apielinkės lie
tuviai.

BUS TEISIAMI GANDHI 
UŽMUŠĖJAI

Šią savaitę prasidės byla 
devynių indusų, kurie kal
tinami dėl Indijos vado Mo- 
handas K. Gandhi nužudy
mo. Bus teisiamas ir fanati
kas indusas, Narayan Vina- 
vak Godse, kurs paleido į 
M. K. Gandhi mirtinus šū
vius iš revolverio.

Kaltinamųjų suole sėdės 
indusų kraštutinių naciona
listų vadai, kurie sukurstė

Stalinas sako, kad VVall
ace “programa” atvaizdina 
“žmonių ilgesį ir viltį” ir 
kad tą programą remia mi
lionai žmonių.

Stalinas baigia savo “at
sakymą“ tuo, kad užtikri
na, jog taika tarp Amerikos 
ir Rusijos yra visiškai gali
ma.

de- 
kad

vienas kariuomenės seržan
tas James M. McMillen, ku
ris tarnavo Amerikos pa- 

Amerikos vyriausybė pri-Įsiuntinybėje Maskvoje, pa-j 
su viena rusu šnipėj

Pripažinti Izrael

Apsilankė Valstybės de- pažino žydų valstybę, kaip.bėgo
partamente buvo pasimaty- tik žydai paskelbė savo ne- 
ta su Europos skyriaus vir- priklausomybę Palestinoj, 
šininku, kuris, kaip visuo- Anglijos vyriausybė nema- 
met, parodė didelio prie- no skubėti su pripažinimu, 
lankumo Lietuvos reikalui.

Fordas Siūlo Suma
žinti Uždarbius

Fordo automobilių kom
panija pasiūlė 107 tukstan-

tula Galina Dunaeva, kuri j 
seniau buvo jau ištekėjusi 
už kito Amerikos seržanto, 
Biconisb. Jis pabėgo gegu
žės 14 d. palikdamas raš-Į 

kad meta 
moteriškės.

Amerikos vyriausybė Sta
lino laišką pavadino “pro
paganda”. Tai yra rinkimi
nė propaganda, kad iškė
lus VVallace i svarbesnę vie
tą. Stalinas sako, kad taika 

tarnybą .Via galima ir VVallace yra 
Ameri-j £eras- Išrinkit VVallace, o aš

ciams darbininkų, 
tos kompanijos

Vienas Anglijos valdžios 
atstovas sakė, Anglijoj šiais čiuką, 
metais nėra rinkimų, todėl dėl tos
kam skubėti, rinkimai bus kos ambasada Maskvoj tik-'.jums duosiu taiką, 
tiktai 1950 metais. Tuo pa- rina, ar seržantas pabėgda-į 
sakymu Anglijos valdžia i mas nepavogė
pažymi, kad Amerikos pri- 

. pažinimas buvo padalytas 
kurie ,įnkiminės politikos sumeti

mais. kad užtikrinus žvdudirb-
" -i • P, . tuvėse, sumažinti uždarbius iv,i<n< npr rinkimui knminahzmą reikia pradėti eį0 centų j valandą. Per rinkimus.

jaunose dienose, nes kitaip k!l(1 1<suIvginus uždarbius su 
kiosnVlgaX'jsata?ymams°' kit« komPa"^ UŽ<larWaiS

ARABŲ KRAŠTUOSE 
DAUG ŽYDŲ

Įvairiuose arabų kraštuo 
se gyvena apie 750,000 žy 
dų. Daugiausiai jų yra Fran ko.

žmogžudį imtis ginklo prieš lestina jų negalėtų 
Indijos vadą. įbudu visų priimti

kokių nors 
dokumentų iš ambasados.

Rusų valdžia draudžia sa
vo piliečiams turėti pažin
čių su Amerikos ambasados 
tarnautojais. Bet šnipei 
Dunaevai Rusijos valdžia

Amerika Padės Iš- 
vietintiems Žydams
Amerikos kariuomenės 

vadas Vokietijoje, genero
las Lucius D. Clay paskel-

davė uždavinį suvilioti am- bė, kad Amerikos kariuo- 
basados tarnautoją ir, ma- menė padės visomis išgalė-

NACIONALINĖ GVARDI-
Darbininkai kompanijos JA S^Ll9?IISITREIK' 
pasiūlymą atmetė ir reika- LAUŽIUS
lavo uždarbiu priedo po 30 ^t. I aul, Mmn. jau 63
centu bet kampanija atsi- dienas streikuoja skerdyklų 

įsakė 'dėlto kalbėtis. Fordo darbininkai didžio s i os e PABĖGO SU SVETIMAIS pažino žydų valstybę Pales- 
Harh'nink ii tariasi dėl rtrei- Svvifth ir Armour skerdyk- DOKUMENTAIS itinoje ir ta valstybė sutin- 

lose. šeštadienį Minnesotos1 Iš Atlanta, Ga. kalėjimo

tomai,
žinių.

išgauti kokių nors j mis įsvietintiems 
Europoje išvykti 
ną. Kadangi Amerika

žydams 
į Palest i - 

pri-

ka priimti išvienintuosius 
žydus, tai amerikiečiai pa
dės jiems išsikelti iš Vokie
tijos ir Austrijos. Bet kada 
žydai iš Europos stovyklų

euzų Maroke, Alžvre Irake Dabar Fordo kompani jo valstijos nacionalinė gvar- šeštadienį pabėgo vienas 
Egipte ir kitose arabų šalv-Vidutiniai uždarbiai yra |dija išvaikė apie dirbtuvę, kalinys, tūlas "Jesse.la
se. Iš viso mahometonu S1.53 per valandą, o kitose susirinkusius streikuojan- mes , kurs buvo pakliuvęs j 

I Ikomnanrose uždarbiai yra|«us darbininkus ir Įleido į kalėjimą uz pavogimą 100.
skerdyklą tarnautojus ir automobilių. Tas kalinys galės pradėti vykti į Pales- 
mažą būrelį streiklaužių kažkaip pavogė vieno pa- tina, dar nėra žinoma. Pir- 
darbininkų. Streikas sker- leisto kalinio dokumentus minusiai ten vyks 21,000 
dyklose tęsiasi ir kituose ir su jais išėjo iš kalėjimo, žydų, kurie dabar yra Kip- 
miestuose. įkaip niekuo dėtas... Iro saloje.

kraštuose žydų yra 900,000J kompani 
arba daug daugiau, negu kiek žemc-ni.
Palestinoj. Jei arabu kraš--------------- -----------------
tai žydus išvarytų, tai Pa- “Keleivyje" naudinga vra 

jokiu daryti visokius biznio skel 
bimus ir paikoj imu*.



Puslapis Antras

I APŽVALGA S

jęs ir nieko nežino. Jis su 
savo nežinojimu nusimaz-

-------- goja rankas. Bet “kiek jis
Daugelis žmonių klausia, žino", tai yra demokratija, 

kodėl prezidentas Trumą- o kįek gj Antanas
nas negali atsisėsti prie gjjT^ba “žino * apie demo- 
bendro stalo su Stalinu ir kratiją komunistinėse par- 
“padaryti taiką ? tijose? Pavyzdžiui, ar jis

Iš tikrųjų, kodėl negalė- nėra kartais parašęs “įsto
tų? Jei iš vieno ar kelių “at- riją klasių kovos Amenko- 
sisėdimu prie stalo išdygtų je ? O toje savo istorijo- 
taika, tai kvaila butų nesės- je” Bimba aprašo ketvirtą 
ti ir neperėti tą taiką. Ka- Amerikos komunistų parti- 
daise prezidentas Roosevel- jos konvenciją, kuri iv\ko 
tas manė, kad užteks jam 1925 metais rugpiučio 21-29 
susėsti su Stalinu prie stalo. dd. ir ten jis sako šitaip:

“Kada rinkimai pasibaigė, 
tai pasirodė, kad Tosterio gru
pė laimėjo konvencijos didžiu
mą... Bet paskutinėse konven
cijos dienose aplaikyta nuo 
Kominterno Pild. Komiteto te
legrama. kurioje sakoma, kad 
'galutinai paaiškėjo, jog Ru
thenbergo grupė ištikimesnė 
Komunistu Internacionalo ta
rimams ir artimesnė jojo pa
žiūroms’ ir kad laimėjimui di
džiumos konvencijos 
'Tosterio grupė pavartojo per
daug mechaniškas ir ultra- 
frakcinius budus’. Konvencija 
suprato, kad šitas Komunistu 
Internacionalo tarimas reiškia 
partijos vadovybės pavedimą 
Ruthenbergo grupei... Komin
terno atstovas pareiškė, kad 
jisai savo balsu palaikys Ru
thenbergo grupę ir tuo budu 
partijos vadovybė perėjo i tos 
grupės rankas’’.

KODĖL NESUSĖSTI 
PRIE STALO?

KELEIVIS, Sa BOSTON

IZRAELIO NAUJOJI VĖLIAVA joms ir musu skirtumu išlygi
nimui... Mes tikime, kad jie 
(Maskvos valdovai) pasinau
dos pilnumoje šitomis galimy
bėmis. Jei jie tą padarys, jie 
mus ras gatavus ir pasiruošu
sius Įdėti ir musų indėli Į pa
saulio santykių stabilizavimą. Chryslerio Darbininkai \ę
visiškai suderinamą su Sovie- <5,000 darbininkų ( hi\>- neni? 
tų tautų saugumu”. lerio korporacijos dnbtuve

No. 20. Gegužės 19 d.. 1948 m.

Kas Savai

NĖ VIE-Amerikos notoj 
NU žodžiu nėr 
apie tų tautų likimą 
jau pateko po 
O tokių tautų pasaulyje yra 
240 milionų, neskaitant pa
čios Rusijos gyventojų.

S. Daugirdas, darbininku reikalavimų

pavergtoms kaimyni- 
tautoms?

Plepėti apie taiką ir Hit- 
se išėjo į streiką už uždai- leris mokėjo, bet taikos po- 
bių pakėlimą. Gyvenimas litiką gali vesti tiktai demo-

t*i a užsiminta pabrango, pramonės pelnai kratiska tauta. Kol Rusijoj 
likimą, kurios pakilo, automobiliu parei- viešpatauja diktatūra, tai- 
o rusų jungu. tralavimas yra didelis, bet kos iš jos mažai vilties su- 

darbininkų uždarbiai atsi- laukti.
liko nuo brangenybės, o yon paulus Stettine 
pramonės ponai nesutinka franeuzų dienraštis “Dis- 

Pa- sidence” skelbia, kad vo-

patakšnoti Juozą per petį ir 
bus galima susitarti dėl visų 
galimų ginčų ir nesusipra
timų išlyginimo. Jis ir buvo 
iš dvejų kartų susėdęs su 
Stalinu prie stalo, bet pa
sekmėje gavosi liūdniausias 
ir tragiškiausias musų lai
kų dokumentas — Jaltos 
(atsiprašant) susitarimas ! 
Buvo susėdęs su Stalinu ir 
prezidentas Trumanas ir iš 
to gimė liūdnas Potsdamo 
“susitarimas”.

Stalinas pasiėmė visus 
Teherano, Jaltos ir Potsda
mo “vaisius”, o ką jis Ame
rikai žadėjo, jis to nedavė. 
Po tų patyrimų šiandien tik 
patys liurbiausieji politikie
riai bemano, kad jie naujo
se derybose gali iš Stalino 
daugiau gauti, negu tik
tai pažadus. Stalinas gali 
pažadėti “amžiną taiką”, 
bet rytojaus dieną iš jo pa
žadų liks tik saldus prisimi
nimas. Jis gali pažadėti ne-

New Yorko žydų vardu aktorka Marsha Hunt Įteikia 
“Izraelio vėliavą” Palestinos gynimo komiteto atsto
vui Yakovui Riftinui (dešinėj). Vidury stovi A. Mil- 
ler. Ta vėliava bus nugabenta Į Palestiną, kaipo ame
rikiečių žydų simboliška dovana.

Lietsargio Diplomatija

tenkinti. kiečių maršalas von Paulus,
Darbininkų unijai beliko Stalingrado armijos vadas, 

vienas kelias — streikas, vėliau nuėjęs tarnauti Sta-
Kova bus sunki. Kova bus jjnub esąs atvykęs su savo 
nelygi. Kai darbininkai ko- generolais i Stettiną. Sako, 
vodami atsisako nuo uždai- von Paulus bus sovietiškos 
bių ir duonos kąsnio, pra- Vokietijos kariuomenės va- 
monės ponai “susilaiko (jas, kada rusai paskelbė 
tiktai nuo pelnų. Geros sek- “nepriklausomą Vokietiją” 

iš Stalino malonės, 
kovos Laikraštis sako, tai yra 

Pittsburgh, Pa.. ALT sky- nori “pasišildyti”, ai; politi- tikras ženklas, kad rusai 
rius (J. Grėbliunas) SI.000. nio kapitalo nusikalti ir vėl- organizuoja vokiečių aimi- 

tagalvis H. Wallace, kurs ją. Ir organizuoja ją ne tai- 
Vincentas ’ Micevičius, “stojo’ i pikieto lainę ir tuo kai, bet karui.

Chicago, Iii. S40.00. ’ “parodė savo simpatiją Tai rodo ir kitką. Rusai
Hartford. Conn., ALT sk. darbininkams". Tai senas telkia reakcingąją, nacinę

(J. Leonaitis) $218.00. politikierio triksas. Rinki- Vokietiją Į šventą karą
Baltimore. Md., ALT- sk. nių laikas, tai reikia ir bei- prieš Vakarų demokratiją 

>. įbes bučiuoti, ir šuniukus už “Bismarko idealų vykdy- 
glostyti ir... pikieto “lainėj" mą”.
pastovėti. Hitlerio-Stalino paktas at-
Nori Cenzūros gija, tik be Hitlerio, kurio

' New Yorke berodant fil- vietą užims von Paulus ir 
mą “Geležinė uždanga” bol- kiti nacionalistiški vokiečių 
ševikai pradėjo pikietuoti junkeriai.

Lietu- teatrą ir nenori žmonių leis- “Dievo Išrinktas”
Sa- Maskvos patriarchas, visų

A. L. T. ATSKAITA

Per š. m. balandžio mėne
si yra Įplaukusios i ALT 
Centro iždą šios sumos:

J. P. Kazakevicz per 
“Naujienas” S 15.00.

La \v rence, Mass., ALT 
skyrius (M. M. Stakionis) 
$75.00.

mes darbininkams! 
Piie darbininkų

Gegužio 9 d. Rusijos ra- yra galima, reikia tik, kad 
delegatų dio ir spauda paskelbė, kad Juozas susitiktų su Harry ir 

Amerika gegužės 4 d. pa- “išspręstų visus klausimus”, 
siūlė Sovietų Sąjungai su- Kad Maskva, propagan- 
važiuoti i dvejų valstybių dos žvilgsniu, laimėjo matos 
konferenciją ir išspręsti ir & t0, kad Wallace tuoj i- 
“visus nesusipratimus”. Ma- vertino Maskvos propagan- 
skva paskelbė, kad ji “suti- ją, kaip “džiuginančia nau- 
ko’’ su \\ ashingtono pasiu- jįeną”. Wallace “ir jo ko-

(EI. Lazauskas) $100.00. 
Lietuvai Remti Draugijų

Centras, Worcester, Mass., 
(J. Dvoreckas) $200.00. 

Worcester, Mass., Sanda-^°kU- n, r -'Z <J’ Dv°reC
Kaip tik pasaulis išgirdo kam Amerikai ginkluo- Ka?> 5o0.00.

tą Maskvos pranešimą, tuoj tis iei nžtenkp nakinkvti vvcrcester, .uass., ___
prasidėjo spėliojimai. Įtari- “šventąją Karvę” (prezi- Ya* Remti Draugijų Skyrius ti pažiūrėti tos filmos
nejimai ir “aiškinimai”.,dent0 orlaivi) ir nuskristi j 
Daugelis šalių pasirodė ais-: pasimatvmą su Kaukazo 

Vadinasi, komunistų par- kiai nepatenkintos. ' “ereliu”. Tame pasimatvme
tijos konvencija išsirinko Anglija, Francija ir kitos gaiima ‘išspręsti visus klau-

•ėjos
demokrati- —........- .......ua. kuts sian-

kad “kiek jam toms
žinoma77 komunistinėse par- jau turi patyrimo, kas išei- tikrai prieitų prie kokių 
tijose “visi viršininkai, nuo na is taikos derybų , kada nors naujų “derybų”, tai 
žemiausio iki aukščiausio “didieji” susėda prie vieno Maskva dar karta ka

jos šalininkus. Jis buvo pa- 
žadėjęs demokratiją Lenki- nien saKO’ 
jai, bet visus Lenkijos de
mokratus jis baigia karsty
ti. Daug ką Stalinas žadėjo 
ir nieko nedavė. O ką Ame
rika žadėjo, tą Stalinas jau 
i kišenę Įsidėjo ir suvirški
no.

Stalino asmenyje Ameri
ka turi reikalą su politiniu 
žuliku, agresorių, ir todėl 
tik skysti pacifistai ir kvai
ši wallaciniai rėksniai 
mano, kad “susėdus”

thenbergo grupė. Taip rašo nepranešus! apie tai nei An-
ui a n/ii Ir* _ iiui rianvijai nvri jyi-

šalims? Mat, pasaulis
sistiniai plepiai ir rusiški 
agentai jau garbina

(J. Dvoreckas) $a0.00. ko, ta filmą yra “propagan- pravoslavų bažnyčios galva, 
Cambridge, Mass., lietu- da”. skelbia, kad Stalinas yra

\ių kolonijos 16 vasario Gai filmą vra propagan- “Dievo išrinktasis vadas”, 
dienos aukos (A. Valeika) da, gal jj bloga> gai jos įš Taip patriarchas skelbia iš 

viso neverta žiūrėti. Bet ne!savo aukštojo sosto, 
tas svarbu. Svarbu, kad “New Leader” dėl to pa- 
gengė chuliganų, Rusijos. stebi. kad gal Marksas ir 
cenzūros agentų, nori už- neklydo, kada jis sakė, jog 
drausti amerikiečiams eiti “religija yra tautų opiu-

$54.80.
Haverhill. Mass., ALT sky
rius (A. J. Shaukis) $44.00.

Los Angeles, Cal., ALT 
skyrius (K. Lukšis) $575.34

yra narių 
renkami".

demokratiniai iš- rtalo ir islicituoja mažuo- išsiderėtu ir ka nois

Kad A. Bimba yra 
gis, tą \ isas svietas žino. 
Bet, kad A. Bimba yra dur
nas melagis, kurs pats sau 
prieštarauja, tą turėtų kiek
viena komunistų davatkėlė 

}>e- žinoti. Toks “vadas”, kurs 
su ta.ip lengvai yra pagauna-

„ . Paterson. N. J- lietuviu _____  _______ _____ _____agentai jau garoina naują , ;•".v >4 e7 . ziuicu ūmius, n.un nepaini-1 ma? .
Teheraną. O tuo tarpu, jei °PiJą (J’ -Pramaitis) ka Rusijos batiuškai. Stali- Religija, kurią skelbia
..................................................Mr Povile no bernužėliai nori Ameri- Maskvos sučekistintas pa-.P-L.f iii % £*kociunas’ koj Įvesti savo cenzūrą, o su triarchas, yra ne tiktai opiu- 

tuo niekas negali sutikti. mas, bet ir grynų gryniau-

jus. Taip buvo Jaltoje,, kur]ji

Chicago, III. $5.00. 
nols Port Radium. N. W. T.

melą- gėriką, il’ Rusija retų, tai ji ir pasiimtų, o ką
įslicitavo Kiniją. Lenkiją, jj pažadėtu, to ji neduotų. 
Balkanų šalis ir kur Stali- ~ '
nas laimėjo be šūvio di
džiausią karo muši, leisda
mas tiktai pypkės durnus 
Rooseveltui i akis.

Lenkija. Jugoslavija, Če-
Stalinu prie stalo galima mas už liežuvio, vargu tin- 
taiką išperėti. Reikalas eina ka dargi lietuviškoms bol-' 
ne tik apie Stalino asmenį, ševikiškoms eypdavatkėms 
bet apie visą Rusijos dikta- vadovauti.
turos režimą, nacionalistiš------------------------------------
kai plėšikišką imperializ
mą, kuriam visos priemonės 
yra geros, o plėšimo tikslai 
“šventi”. Todėl kas nori to
kį režimą “užgerinti”, tas 
yra nepataisomas politiniu 
iliuzijų gaudytojas. Ameri
kos vadų tarpe tokių žmo
nių buvo ir dar yra, o tame 
ir yra pasaulio nelaimė. Kai 
stipriausioji pasaulio demo
kratinė šalis “vaikosi vė
jus” totalitariniuose laukuo
se, tai už tai moka savo lai
sve, krauju ir gerbūviu mi
lionai žmonių Europoje ir 
Azijoje. Tas ir Amerikai 
brangiai atsieina.

‘KIEK JAM ŽINOMA”?

Skaitom komunistų “Lais
vėje” A. Bimbos “krisliuką” 
apie demokratiją komunis
tų partijose. A. Bimba sa
ko, kad komunistinėse par
tijose :

IZRAELIO KARAS

_ sias švindelis. Tas pats Sta- 
) $75.00. ganaos mmos rodomos A-'bnas "išrinko” patriarchą

New Yorko N Y ATT merikos teatruose ir niekas būti Dievo vietininku, o tas 
lorK°’IS’ Averka) JU nepikietuoja. Tai kodėL“vietininkas” skelbia, kad 

žmonės negali pažiūrėti. Stalinas yra paties Dievo 
kas tai yra ta “geležinė už- “^rinktasis”. Du sukčiai 

7 Atrodo, kad Stali- fJirba lanka rankon ir viens

tO ji nvuuotų. R j (D
dar nauja apgaule, 104 -0 

arba Chamberlainiškas “tai \ ’v 1 .kos biznis". .?'• A; Kvedeias per Dėt-
Organizacijų nan£a

Išeitų J.

roito Liet. ---- ■ ---------- —T".--------- :■ ii i_ ’»
Centras $25.00. no agentams Amerikoje tik- Kll3 renKa .

Waukegan, Ilk, ALT sky- ra* kupros niežti. Gimė Nauja Valstybė
rius (G. P. Rūkantis) $100.- Mažai Laiko Beliko Praeitą penktadieni va-
90. Kongresas greit išsiskirs- kare gimė Žydų valstybė

So. Boston. Mass., lietu- tys vasaros posilsiui ir rin- Palestinoje. 20 minučių po 
^.e1' vių kolonija 16 Vasario pro- kimų kampanijai. Tuo tar- žydų valstybės paskelbimo, 
tiek era /p.v a t pU biiiug apje Įsileidimą Į Amerikos vyriausybė ją pri-

Ameriką tam tikro skai- pažino, 
čiaus “išvietintųjų žmonių” . Dabar visas pasaulis klau 

r^. 1 y - eina vos vėžio greitumu. Ar s.ia: kokia yra Amerikos po-
sutarti su vtj a^Jo” 1’ toJan15 reiškiame kuo nuo- kongresas suspės ta bilių jitika Palestinoj? Pirma siu-

“Dėde Juozu” dvejų galiu- vakiin^ b Jn' širdžiausi3 padėką. išleisti? Ar kongreso dau- e Padalyti Palestiną, pas-
i - a — nu_ Yyųj Komitetą* gūnia norės suspėti? kui siūlė nedalyti, o kai žy-

—— -------------------- Šimtai tūkstančių žmonių —Amerika^^ i?V°
F. D. R. JR. -;au ketvirti mebd laukia, žydų vaUbeUaiPmS£

“Slaptos derybos”, taikos 
pašnekesiai” ir panašus 
susiuostymai” ėjo ir eis, 

karas virš karštu.choslovakija, Balkanų šalvs .-ū:
ir Kinija šiandien dar kėi- Užte„ka''tik'prisimint^'kad 
kia Jaltą ir to miesto tai 1
kos darytojus”. ones Cecho slovakijos

'amas mano

nų konferencijoj?
Amerikos valdžia

atsiliepė Į Maskvos “sensa- Kai dabar “didieji” kal- 
ciją”. Washingtonas sako: ba apie “taiką”, tai verta 
Rusija “sutiko” su tuo, kas būti atsargiems. Juozas vėl 
nebuvo siūloma: Rusija su- ką nors rengiasi vogti, o de- 
laužė diplomatinius papro- mokratijų diplomatai žal
čius ir paskelbė Amerikos džia propagandos manev- 
notą, Amerikos neatsiklau- rais. Chamberlain mirė, bet 
susi: Rusija paskelbė iš- jo lietsargį paveldėjo kai

greit kniaukė tą k -aštą.

kurie Washingtono diplo
matai.
Ką Amerika Siūlė Rusijai

Iš Amerik- s gegužės 4 d. 
“verbalinės notos” verta pa
žymėti tiktai kelius saki
nius, kurie rodo, kokiu bu
du

jau ketvirti metai
'Jis--

|išvietintųjų žmonių. Laukia, rinkPį ,k > karti! eina 
bet vis nieko nesulaukia. Ar \ .
kongresas ir dar kartą ap- Karas Lietuvoje 
vils tuos nelaimingus žmo- Draugas A. Grinius mums 
nes? “ prisiuntė “East St. Louis

Pakelkime balsą visi, burnai”, kur aprašoma lie- 
kad kongresas priimtų bilių kovos prieš rusų ka-
apie Įsiieidimą išvietintųjų riuomenę Lietuvoje. Kova 
žmonių. Mažai laiko beliko, -ra nelygi, kruvina, lietuvių 
paskubėkime! tauta tose kovose sudeda
Derybų Antis karčias MeS ret_

Maskva naskolbė kari ii , Clais išgirstame apie tas m,a.Kva pa.keibe, kad ji kovas ir tik galime sDėlioti
“sutinka derėtis su Amen- kokias ko«A,^ • ? s.P®.llotl» 
ka “visais taikos klausi- j jetuva k«n? ” tenoJ,!Pus 
mais". "U0 ™81Ško

Amerika į tai atsiliepė, hp , .
kad svarbu yra ne Rusijos l ^kraštis “Lue-

1 sutikimas ar nesutikimas -ec ,er , eie ,D)'esse” prane- 
derėtis, bet svarbu KOKIA t Lietuvą at-

Franklin Delano Roose- politiką Rusija veda. Jei ru- y°kiecių"
vpit .Tr prezidento Roose- sai ves taikią politiką ir ne- da inius

kraipytą Amerikos notą;
Rusija Įkalbinėja savo pi
liečiams ir rusų pavergtoms 
tautoms, kad Amerika jau 
išsigando Rusijos ir prašo 
taikos: Rusija pastatė Wa- 
shingtono valdžią Į negrą-

1 sant-v.kiu°se su du Maskvos propaganda 
A ”Lii'aUgalS EUr0P°’ pasinaudoti tuo do

kumentu pasigyrimams. No
toje tarp kitko sakoma:

“Jei (korr mistų) bandymai 
liautųsi (pr mesti kaimynams 
mažumos diktatūrą), tai at-

je ir Azijoje... 
įytą Taįgį, vietoj “taikos de- 

žydų rybų” išeina naujas propa- 
tuoj gandos karas ir naujas lie-

šeštadienio ankstį 
gimė nepriklausoma 
valstybė “Izrael” ir
arabų armijos iš kaimyni- žuvių rodymas. Bet propa- 
nių kraštų pradėjo Į ją verž- gandos žvilgsniu Maskva 
tis. Žemėlapyje parodyta iš visvien laimėjo.
Jeruzalės trys svarbiausieji Maskva laimėjo todėl, 
Palestinos miestai — Tel kad Amerika Į ją kreipėsi 
Aviv, žydų miestas, Jaffa, su savo “aiškinimais” ir siu- 
arabų apgyventas, bet žy- lymais.

. . . dų okupuotas miestas ir Amerika savo “aiškini-
tauja pilniausia demokrati- Haifa, svarbus arabų apgy- mus” ar pasiūlymus darė 
ja. Bent, kiek tai Bimbai ventas uostas, bet žydų už- nesusitarusi su savo sąjun

gininkais, arba už jų nuga-
--------------------------- 1 ros. Maskva laimėjo ir tuo,

nors nėra demokratijos, tai Biznieriam* geriausia vie- i kad sukėlė vilčių kai kurių 
Bimba apie tai nėra girdė-1 to pasiskelbti “Keleivyje.” žmonių galvose, jog taika

“Kiek man žinoma, jose vei
kia rinkiminė sistema — visi 
viršininkai, nuo žemiausio iki 
aukščiausio yra narių,demo
kratiniai išrenkami’’.

Aišku, ne tiesa? 
nistinėse partijose 

iausia 
kiek

Komu-
viešpa-

yra "žinoma ’. Vadinasi, jei imtas, 
komunistinėse partijose kur

pultų ir kai kurie Jungtinių ------------- ---------- --------- . . . ji--
Amerikos Valstybių užsienių!velt, Jr. prezidento Roose-įsai ves taikią politiką ir ne- ^om^"es dalinius parti- 
politikos p;, reiškimai, kurie, velto sūnūs, vra karo vete-; begrobs savo kaimynų, tada k Lietuvių
matomai. Maskvoje pasitinka- ranų namų statymo progra-'bus taika. O jei rusai puldi- . , J0 buv$ naciai,
mi su nepasitenkinimu... Mes mos vadas ir griežtai kelia nės kaimynus ir darys “sa- “ ,nr' 1
vis dar nėr. i sto i ame vilties, reikalavima. kad vvriausv- vo” perversmus kaimyninė

se valstybėse, tai taikos ne
bus.

Rusai “sutinka” derėtis, 
bet ar jie sutinka atsisakyti

dar nenustojame vilties.! reikalavimą, kad vynausy- 
kad įvykiai pasisuka taip. kad bė remtų namų statymą ve
rties galėsim.- rasti kelią į pa-Iteranams. Jis sako, reikia 
dorius ir pr -ingus santykius., priimti Taft-Ellender-Wag- 
Kiek reikalas liečia J. A. Vals- nėr bilių, kurs numato per 
tybes, durys visada yra pla-10 metų pastatyti 15 mifio- 
čiai atviros išsaarisos diskusi- nų naujų butų.

dabiir Stalino tarnyboje, j- 
rodo ištikimybę savo nau
jam Fiurerui-Stalinui. O 
Lietuva teriojama ir naiki
nama... d.

nuo agresingos politikos? a Kreipkitės pas tuos, kurie 
Ar jie sutinka grąžinti lais-1 skelbiasi “Keleivyje.”
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Worcesterio Naujienos

Juciene buvo apskundus Ta- daros kuopa rengia metini 
reilienę už plau.tų nupešimą “priešseiminį" pikniką Bab- 

Endicott gatvės 29 nume- rausko pavilione, Leicester, 
ry yra lietuvių kliubas, kur Mass. Bus tikrai margas 
susirenka komunistai. Užei- piknikas, su muzika, daino- 
na tenai ir kitokių pažiūrų mis ir kitokiais malonu- 
žmonių. Aną vakarą tenai mais. Ksresp.
Įvyko peštynės, kurių rezul
tate Veronika Jusienė išėmė 
varantą ir areštavo Marę 
Tareilienę, kaltindama ją 
užpuolimu, mušimu ir plau
kų nurovimų. Dr. Zadrožny 
liudijo, kad gegužės 10 d. 
jisai gydęs Jusienę, kuriai 
buvusi apdaužyta galva, 
krūtinė ir rankos.

MAHANOY CITY, PA.

Kaip Čia Veikiama
Būdamas SLA nariu il

ga vęs savo organą “Tėvy
nę” No. 17 pasitiesiau ir 
skaitau, kas veikiama musų 
organizacijoj, nes artinasi 
organizacijos seimas, kuris 

. .. . , A . įvyksta Bostone. Tai bus
Rytojaus dieną pyko tei- ^įdėlis -klumpių suneši- 

Amerikos lie-smas. Išklausęs abidvi pu
ses, teisėjas padėjo bvla 
“on file”.

Dabar Jusienė ketina 
skųsti Tareilienę civiliai ir 
reikalauti atlyginimo už 
plaukų nupešimą. V. J.

Musų Žinelės
Jau Įvyko keletas lietu

viškų piknikų musų klubo 
“Bungalo\v” ar vasarnamy
je. Rengė piknikus Karo ve- 
teranų Kuraišos postas, Lie- 
tuvių demokratų klubas, 
Jurgine draugija ir Lietuvai 
Remti Draugijos, pirmas 
skyrius.

L. R. D-ios piknikas Įvyko 
gegužės 9 d. ir sutraukė 
tūkstantinę minią žmonių. 
“Aušrelės” vyrų choras, ve
damas J. Dirvelio,, ir Lietu
vių moterų piliečių klubo 
choras, vedamas Mrs. M. 
Meškienės - Jablonskytės, 
gražiai svečius palinksmi
no, o inž. J. Kiškis pasakė 
trumpą prakalbėlę ir primi
nė lietuviams apie vis dar 
gyvą šalpos reikalą. Pikni
ke didžiausios šeimos moti
nai, Mrs. Marijonai Sraols- 
kienei, buvo Įteikta graži 
dovana
navo Ruth Šalaviejutė. Pa
rengimui vadovavo M. Že
maitaitis, J. Dvareckas, J. 
Kiškis, K. Zurlys ir k.

—o—
Gegužės 2 d. “Aušrelės” 

choras davė koncertą Pilie
čių klubo svetainėje. Žino

mas įs visų 
tuviškų kolonijų. Todėl 
žvalgaus “Tėvynėje”, kas 
kur yra veikiama.

Skaitau apie garsų lietu
višką miestą, kur “Saulė” 
šviečia, kur tokie žymus 
SLA veikėjai, kaip Stasys 
Gegužis, išsijuosę darbuo- 
buojasi Lietuvos laisvinimo 
ir tremtinių gelbėjimo rei
kale. Kalbu apie Mahanoy

CHRYSLERIO DARBININKAI EINA PIKIETUOTI

Iš darbininkų unijos centro Chryslerio dirbtuvių dar
bininkai nešasi plakatus Į pikietų linijas. Prie 16 
Chryslerio dirbtuvių šitokie plakatai įspėja praeinan
čius, kodėl darbininkai streikuoja.

žąsys, vienas paskui kitą 2 
valandas. Pasiekėm miestą 
ir gavome šio to užkąsti. 
Temstant sugrįžome i snovv 
plow išvargę ir vėl alkani. 
Taip pravalgome vėl visą

P

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
Paskaitos

Lietuvių Socialdemokratų 
naktį, o ant rytojaus atskri- 19 kuopa Brooklyne, gegu- 
do orlaivis iš Bassam ir at- žės 9 d., Piliečių klube su- 

valgio 16 įuošė prakalbas, kuriose

paskaitą pasiųs “Keleiviui” 
ir supažindins plačiau su 
socializmo keliais ir budais 
jo skaitytojus.

Šios paskaitos suidominonešė 20 svarų valgio 16 _
žmonių, ir visi alkani! Tai kalbėjo: drg. R. Čerkeliu- klausytojus, iškėlė daug }- 
buvome ant ration, nes pa- nienė, prof. Dr. J. Pajaujis domių minčių ir rado platų 
galba mums atėjo tik 3-ėios ir drg. K. Baldauskas. atgarsi Brooklyne.
dienos vakare. Tai tik mu- R. ČeVkeliunienė kalbėda- Rinkliavos metu surinkta 
sų nuotykiai. * ma apie “Moterį ir Politi- $50.75., kuriuos numatoma

Buvo* daug tokių atsitiki- ką” nurodė visuomeniniu- sunaudoti tremtinių Vokie- 
mų šią žiemą. Tai ir “Kelei- me gyvenime Įvykusi pro- tijoje gelbėjimui. Visiems 
vi” mes gaudavom kaip gresą, kuriuo metu moteris aukotojams rengimo komi- 
kada i tris savaites, o kaip tapo išlaisvinta ir užėmė sija nuoširdžiai dėkoja.
kada Į dvi savaites pasi- tinkamą sau vietą visuome- 
skaityti, senas generolas nėję.
prišalę, tur būt, kojas mus Dabartinė moteris, tapusi 
lankydamas, tai dabar siun- lygiateisiu visuomenės na
ciu $7, kad nusipirktum riu, negali tenkintis vien 
pančekas ir buteli očišče- šeimyniniais reikalais, bet 
nes, nes bijau kad neDagau- privalo aktyviai su darbo 
tum šalti dar per du metu visuomene dalyvauti judė-

J. P.

MONTREAL, CANADA.

Lietuvių Jaunimo Klubo 
Vakaras

Gegužės mėn. 2 d. 4 vai. 
Lietuvių Klube “Vytautas”

pas mane keliaudamas. /.ime V už politinius įvyko Lietuviu Jaunimo
Viso gero vėlinu visam pr socialinius žmonijos idea- Kįubo vakaras. Programoje

‘Keleivio” štabui ir ltekuo- e jaunimo
siu draugiškai, Prof. TA“ T ”

skaitoteA. Kučinskas

STRATFORD, CONN.

n • t p • *• J—......~ c^oras’ vadovauja-
ajauPs rras energingos ir sumanios 

rasizmas ir Ko- p Liucijos Katasonavaitės 
gražiai sudainavo: O Ka
nada, Berneli musų, Miške 
gėlė ir koncerto pabaigoje 
Lietuvos Himną.

’nunizmas" apibudino tų rė
žimų teoriją ir praktiką nu

rodydamas, kad jie remias: 
priešingais moralei dės- 

i niais. Vietoj neužmušk, ne- 
! vok jie skelbia: užmušk, 
vok, jei partijai naudinga. 

Komunizmas paneigė de-

ROCKYFORD, alta, 
CANADA

lių, o atgal vėl negalim va- 
Korespondencijoj aprašo- CANADA žiuoti. Sutarėm eiti Į mies-

ma SLA Pirmo Apskričio ------- tuką Standard pavalgyti,
suvažiavimas ir SLA 211 Buvo gili žiema bet pasirodė, kad negalima,
kuopos bertaininis susirin- Pas mus šįmet tokia gili Sniegas minkštas ir neretai
kimas. Pirmo Apskričio su- žiema, kad ne tik išvažiuoti nugrimsdavom 10-15 pėdų
važiavime, kuris vyko ba- negalima, keliai užpustyti. į sniegą, tai nors ir už ran- 
landžio 11 dieną, dalyvavo bet ir traukiniai negali išei- kų susitvėrę buvom, vistiek 
68 delegatai iš 7 kuopų ir ti. Mes gyvename 4 mvlios į pavojinga. Sugrįžom ir ap- 
buvo atvykę dar 4 svečiai nuo pašto, o sniego pripus- sinakvojom snovv plovv, ge- 
iš 7-to Apskričio, jų skaičių- tė pusnis apie 20 pėdų gilu- riau sakant, stati prasnau
dė vienas Pildomosios Tary- mo, tai viena diena sniego dėm per naktį. Ant rvto- 
bos narys, p. Maceina. Rei- “plūgas” atkasa kelią, o an- jaus nėr telefoną pranešė, 
škia, suvažiavo su spren- trą ir vėl užpusto. Tokios kad negali atsiųsti pagel- 
džiamais balsais 72 delega- gilios žiemos neatsimena bes, nes visi snovv plovv už
tai. Gal dar kiek ir svečių net ir seni žmonės. Štai imti atkasimu didžiosios li- 
su viešniom buvo, bet rašte šiandien jau April 27= o;niics. Sako= kaip greit galė- 
nepasakyta. sniego pusnys stovi

" ' ‘ ‘ " Valgyt
nes

a. Mirė Motiejus Bakunas
Gegužės 2 d. ankstį rytą 

čia širdies liga mirė Motie
jus Bakunas, senas “Kelei
vio”
jas

Monikos Lukošiūtės tauti
nių šokių grupė gražiai iš
pildė Kubilą, šusta ir Kal
velį.

Janina Vienožinskaitė su-skaitytojas ir platinto- mokratijos principus valsty-
OTganiacik ddabrbluolias visuomenini« °rž?ni-' žavėjo publiką solo Kas bus

ganizacijų aai nuotojas, <acijų gyvenime, kuriuos  muzika ir žodžiri i 7i-
sv lesus lietuvis ir malonus iškėlė Didžioji Franeuzų žnnn M»nnDidžioj

Revoliucija, kuriais gyvena 
gyvenimą visas kultūringasis pasaulis 
sekančia-. jr yra reakcingiausias rėži

mas pasaulyje.
i- • • ,- = i Prof. Dr. J. Pajaujis pa-

vehonis 1902 metais, būda- tiekė įdomių neseniai pa- 
mas 19 metų, išvyko įs Lie- skelbtu dokumentu iš kuriu 
tuvos į Angliją, o po dvejų aiškėjo, kad SSSR pirko ii* 
metų atsikėlė gyventi i A-ii

Pirmas Apskritis neuž- ir dar vis sniegti ir pusto galbą. 
miršo vargstančių tremti- daugiau. Jau šįmet nebetin- šalta,
mų. Iš savo iždo ($270.47)

, .skyrė čielą dešimkę. 
Damoms akompa- gatai irgi

tė šavo kišenius ir kad au 
kavo, tai aukavo! 72 dele
gatai sudėjo 17 dolerių. Su- 
lyg mano aritmetikos, kiek
vienas delegatas turėjo pa
kloti nemažiau, kaip po 
kvoteri. Tai man duosnu-
mas: 

Tu

zuno, Alano sieloj šiandien 
šventė — muzika Kelpšos, 
Dūdelė — liaudies daina.

Jonas Sadauskas ir Ane
lė Jokubauskaitė nuotaikin
gai išpildė ant piano ir 
smuikos Csardas by V. 
Mounti, Mexican Hat Dan- 
ce — Particella V. Balerina 
Galina Šimaitė žavėtinai iš
pildė Kaukių valsas — mu
zika Strausso, Įsimylėjęs 
Jokeris — muzika Robert 
Schuman, Čigonė — muzi
ka Jchann.

. ,T , . Danutė Bobenaitė gražiai
du SI,„H ir ,ric!--“--,-,.yilnlu,ml’..y<,J>e.tl:ipadeklainavo Tolimas Kai- 

, , . . v Y.11 .s.un.u.n, tr.lsi.iai- Vėliau abu diktatoriai
dukteris. Jo liūdi visi, kurie Lietuvos teritorija pasidali- 
turejo malonumo jį pažinti. į no įr SSSR teko didesnė

A. J. V-s.

draugas.
Apie velionio

parašysiu plačiau 
me “Keleivio” nr., o dabar 
tik trumpai paminėsiu, kad 

1902

LICLUVrt
didelės jsim, taip pasiųsim jums pa- meriKą. Vėliau grizo i Lie-Įtinei Vokietijai. Stalino h 

metais iš antro Hitlerio medaus mėnesio 
pe- Kairo atvyko Įt Ameriką, pra(jįjoje Lietuvos “išlais-'anglių

jau norisi, tuvą ir 
nėra ne- karto

pavadinimas musų pro- čiui pasikurti. Sutarėm pa- kur ir gyveno New Jersey vinto jai” sovietai perleido 
ą dešimkę. Dele- vincijai £unny Alberta, jau i siekti miestelį. Išėjom 8 vai. valstijoj ir paskui Stratfor- pagal slaptų protokolų do- 
neatsiliko, pakia- geriau tiktų pavadinti Sta- rvto (3 mylios iki mieste- de iki savo mirties. kumentus Lietuva su ’IX_ I_  • 1__1_  i* •• i- \ TA- 1 ’_ VnKnvGr. ____ 1* T? A *

ka

lino Siberija.

nių buvo pilnutėlė salė ir
koncertas puikiai pasisekė. Maceinos aiškinimą, 
Scenoje pasirodė naujų so- apje 80,000 žmonių.* 
listų: Alb. Zimavičius. B.
TbYnkus, A. Urbonavičius,
J. Višniauskas, P. Kraune- 
lis ir iš Bostono Rudytė ir 
Valkavičius. • •

Ypatingai karštai publika 
plojo dainininkams Onai

tremtinių, pagal p. J.
yra 

Reiš
kia pirmo apskričio delega
tai ir svečiai “suprato” rei
kalą ir parodė savo “gailes
tingą” širdį vargstantiems 
tremtiniams.

Kada jau buvo “sušelpti” 
tremtiniai tai* suvažiavimo 

Dirvelienei, Pranui Blažiui, delegatai ir svečiai 
ir Jonui Ernkui jaunajam, miršo nė savęs. Bet saviems 

“Aušrelei ’ į taiką buvo reikalams nedėjo po “čvert- 
atėjęs dar jaunas Karo ve- ką*', bet po visą “rublį ir 
teranų Kuraišos vardo pos- pusę” arba pagal skaitliaus 
tas. Tai jaunutis choras su delegatų sudėta $108.00. 
jaunais dainininkais, bet Ka už tuos pinigus delega- 
gražiais balsais ir draus- tai valgė, nežinia, o už pa- ?0* 
mingas. Malonu pasveikintiį sišokimą tai muzikantams 
naują chorą ir jo darbščius buvo sudėta atskirai $8.00. 
dainorius. Į Reikia pasakyti, kad su

—o— Mahanoy City negali lygin-
^įetos Sandaros kuopa tis jokia kita lietuviška Ro

jau išrinko į sandariečiu su- ionija netik vargstančiu 
važiavimą Bostone penkius tremtiniu šelpime, bet ir 
delegatus. Išrinkti M. Že- LA reikaluose. Tos koloni- 
maitaitis, J. Krasinskas. Al. jos SLA 211 kuopa išrinko 
Šoblinskas, V. Ašmenskas ir siunčia 7 delegatus į SLA 
ir P. Miliauskas. Seimą. Kitos Pirmo Apskri-

Birželio šeštą dieną San- čio kuopos, tur būt, irgi ne
atsiliks.

Musų “sunikęs” Pitts- 
burghas tikrai negali lygin
tis su Mahanoy City. iš vi
sų Pittsburgho “durnų” gal 
ir bus nuneštos kokios sep
tynios lietuviškos “klum
pės” į SLA Seimą. Žinoma, 
gal dar iš Pittsburgho apie- 
linkės miestukų vienas ki
tas delegatas nuvyks į Bos- 

' toną, bet vargiai musų Pitts- 
įburghas su visoms savo 
apielinkėms galės pralenkti 

Į Pirmo Apskričio 7 kuopų 
delegatų skaičių SLA Sei
me. Stasys Bakanas.

WORCESTER, MASS.

CBESTNEY’S 
CANTEEN

VIETA MALONI IK ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alsas, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
čia gsnnana Ir "Keleivis” 

pavieniais numeriais 
90 MILLBURY STREET

Daug sykiu per savaitę 
ir dvi traukiniai negalėjo 
eiti. Dėl sniego, buvome be 
pašto ir be būtiniausių reik
menų. nes krautuvės nega
lėjo gauti prekių. Tik orlai
viai palaikė susisiekimą. 
Kovo 24 gavome paliepimą 
važiuoti su snovv plovv dirb
ti (aš esu gelžkelietis). Iš
važiavome apie 16 vyrų, 
važiavimas sunkus, dauge
lyje vietų teko atkasti įstri
gusį snovv plovv, bet visgi 
nuvažiavom apie 8 mylias 
per dieną. Norėjom sugrįžti 

neu£ atgal pasiimti daugiau ang
lių ir vandens, bet kadangi 
pustė per visą dieną, tai 
; radėjus atgal važiuoti, 
traukinys nuėjo nuo bėgių. 
Užkėlėm ir vėl tuoj nuėjo

lio). Dienos laike biskį ge 
riau matosi, jei kuris ir nu
skęstam sniege. Ėjome lig

DETROIT, MICH.

Benefit Dinner
for

DISPLACED PERSONS 
OF LITHI ANIA

SUNDAY, JUNE 20, 1948
Sponsored By The

Velionis 
me žmoną,

paliko nuliudi-

NORWOOD, MASS.

Šaunios Vestuvės
Gegužės 2 d. čia susituo

kė Kaziukas Valma su Elz-

scstine
mas ir Benamių daina. 

Vaidintojų grupė suvai- 
... • i i dvi komedijas: Gavau
(.aus. Po kurio laiko, dar žmoną — išf i-dė vietiniai 
kartą įvyko Lietuvos daly- lietuviai ir Nusižudėlis — 
bos, po kurių Vokietijai te- išpildė atvažiavusieji. Abi- 
ko tik Suvalkija. Pradėjusi dvi komedijos sukėlė publi- 
netrukus žygiuoti sovietų koie daug skanaus juoko, 
kariuomenė į Lietuvą už- Įžanginį žodį pasakė An- 

Programą 
Albertas

ėmė ir Suvalkiją, dėl kurios tanas Jonušas, 
bieta Brazdžiunienė - Ve- prasidėjo derybos. Po ilgų puikiai pravedė 
čiute. Sutuoktuvių pokilis susirašinėjimų Vokietija at- Norkeliunas.

tos dalies, gaudama Tikrai džiugu 
. . 20,000,000 dol. pini- ti, kad atvykęs 

publikos palinkėti £a’s *r žaliavom. iaunimas suėio į
žiams laimingo Prof. Dr. J. Pajaujis savo liškas santykius,

L. Sočiai Democratš Branch 116, pyko Lietuvių svetainėje, i sisak«
at 7610 Artesian—4 blocks 

North of W. Warren
laimingoDinner. Drinks and Music 

12 to 4 P. M.
Two Dollers Per Pers.m

nuo bėgių dėl galybės snie- gė. Galima 
Nieko dauginus neliko town busais.

daryti, kaip laukti pagalbos 
kito snotv plow mus ištrau
kti.

Valgio turėiom tik pie
tums, o 3 mylios nuo mies
tuko pirmyn negalim išsi
mušti dėl per gilaus sniego 
ir stokos vandenio bei ang-

kur susirinko apstus būrelis al !e 
rinktinės
jaunavedžiams laimingo rroi. ur. j. rajaujis savo 
gyvenimo. paskaitą žada paskelbti nos šeimos vaikai.

Jaunavedžiai nutarė po Į spaudoje, kur plačioji musų Tačiau negalima 
vedybų pinigais nesišvais-
tyti “medaus mėnesio” ke
lionei, bet praleisti jį čia

r__  _ Linkiu daug
Cross-; laimės jaunai porelei.

Dalyvis.

P. S. Gausite gerai pavalgyti 
.r išsigerti, ant tyro oro; o jei- .
gu tą dieną lytų. tai yra -SaX1„S.^-
gė. Galima privažiuoti

Kviečiame visus ir visas daly
vauti. Tikėtus Įsigykit iš anks
to pas kuopos narius. (24)

Komisijos narys,
>1. L. Balchunas,

10334 Aurora st. Detroit, Mich.
Tel. W. E. 4-'»<)Sl

WILKES-BARRE, PA.

konstatuo- 
ir vietinis 

tokius bro- 
rodos vie-

____  pamirs-
visuomcne sužinos daug la- ti nepaminėjus parsidavėlių 
bai svarbių, bet iki šiol ma- lietuviu, kurie vaidinimo 
/'ai kam žinomų istorinių metu savo žvėrišku šauks- 
faktų apie žiauriausią pa- mu ir juoku bandė sukelti 
šaulyje rėžimą komunizmą panieka publikoje, 
ir io dviną brolį—fašizmą, j Gaila tų žmonių! Ir tik- 

Dr. K. Balčauskas kalbė- rai, gal būt, jiems reikia 
jo apie laisvę ir demokrati- atleisti, nes patvs nežino ką 
ą, kuri turi eiti mokslinio daro. Teatbunda iš smurto 

socializmo keliu.

K. P. Jurgeliuno Agentūra

Perka. Parduoda ir Maino Visokias Mu^avybes 
Insurance—Apdrauda!

Atstovauja šešias milionines kompanijas, 
namus, rakandus, biznius, automobilius ir a’ 
vo sveikatą. >

\i, skite savo 
raiiskite ša

Parduodamas vištų ūkis, galima laikyti viStų ir ke
lis tūkstančius mažiukų viščiukų. Puikus 7 k.init'j'HJ namas 

visokiais modemiškais įrengimais. Kaina
Kitas mažesnis ūkis, kaina tik $6,900.
Visuomet rašykite ar užeikite

C. P. YURGELl’N
Brock ton.

šu i.000.

124 Ames st. Mass.

Pirmutinis Piknikas
Sekmadieni, gegužės 30 Jis nurodė įvairius sun- 

d., SLA 115 kuopa rengia kūmus, su kuriais darbo 
pirmutinį ir smagų pikniką žmogus susiduria kapitalis- 
Sans-Souci parke. tiniame pasaulyje ir kaip

Tą dieną bus specialus reikia juos pašalinti, visuo- 
Sans-Souci parko atidary- menės bendradarbiavimo
mas. Daug publikos šuva- keliais.
žiuos iš apielinkės. Šių dienų kapitalistinis

Parke yra daug naujai į- ūkis nužmogino žmones, 
rengtų ir akį patraukiančiu nors sukūrė daug dvasinių 
prašmatnumų — jaunimui ir medžiaginių gėrybių, ku- 
ir seniems. Atsivežkit savo riomis jie negali naudotis, 
vaikučius, lai ir jie turi!Čia dr. K. Balčauskas pa- 
good time. i smerkęs nacionalizaciją nu-

Vakare šokių pavilijone rodė, kitus kelius ir budus 
prie geros orkestros bus pol- t. y. socializaciją, suvisuo- 
kų ir moderniški šokiai meninimą, kuris leis visiems 
Prie lietuvių stando bus vai- kūrybos vaisiais naudotis, 
gių ir gėrimų. Jis nurodė tikrąjį socia-

i Kviečiame apielinkės SL- lizmo tikslą, išlaisvinti žmo- 
A narius bei šiaip lietuvius gų iš j riespaudos ir pada- 
atsilankyti ir sykiu smagiai rvti kuribinguoju asmeniu 
laiką praleisti. kiekviename proto ir rankų

Nuoširdžiai užprašo visus darbe.
SLA 115 kuopa. Dr. K. Balčauskas savo

ir nesąmoningo miego! 
Jaunime, jungkitės, dirb

kite ir kovokite dėl musų 
brangios Tėvynės Nepri
klausomos Lietuvos!

Stebėtojas.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel* 
bimus ir pa j ieškojimas.

v
5a

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas
A. LALIO Žodynas 

Nauja I aida .
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ 
Pinigai reikia siųsti su už

sakymu :
DR. D. PILKA 

546 E. Broadway 
South Boston 27, Mass.

.k m :x x
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NILAS
ILGIAUSIA PASAULIO UPE. TOS UPĖS PASLAP

TYS. EGIPTO ŪKIS.

Nilas, ilgiausia pasaulio daug vandens palieka dy- 
upė, teka iš Afrikos vidurio kūmoj.

jurą. Žemuti- Tarp Kartumo ir Asuano

buvo tikras grudų aruodas res, kurioms reikalingas pa- mos metu Egiptas augina 
Viduržemio juros kraš- stovus drėkinimas. Ūkis ne- kviečius, vasaros gi —^uo
tams. Greta tokių užliejamų bepriklauso jau tiek nuo velną ir cukraus nenaies. 
laukų, kurie nešė Į metus natūralaus Nilo potvinio. Aukštos rusies bovelnos au- 
tik vieną derlių, buvo dar Senas ūkininkavimo būdas, ginimas sparčiai išsivystė, 
dirbtinai drėkinamų, pagal- užliejant laukus patvinusiu Egiptas bovelnos auginime 
ba žemės kanalų ir primity- vandeniu, beveik visai už- užima dabar tieeią V,PJ4 

mestas. Vietoje to taikomas pasaulyje. Kaitų su 
dirbtinis drėkinimas iš ka
nalų, kurie milžinišku tink
lu dengia kultūringą žemę.

vių 
semti 
net 3

Įrengimų vandeniui 
Čia žemė nešė 2 ir 

derlius i metus. Pa-i Viduržemio jurą. z.emuti- įarp Kartumo ir -------- ..
nis Nilas perkerta Sacharos Nilas turi prasimušti per P engimai, panašus jr- - - £ Lietuves Svnli saduf ir sa- 

aonų 
iki musų die-

dykumą ir čia jo siaurame granito Nubijos kalnus. Čia ^tu\c. sMitis, saaur ir 
slėnyje prieš tūkstančius tamsios granito uolos ir v.? fara
metu susikūrė seniausia pa- šviesus smėlvnai prieina lai - i'snaiKj 
šaulio valstybė — Egiptas, prie pat upės kranto, tik nors ^ai kur, ypatingai 
-Jei ne Nilas, čia butų tik retkarčiais pasitaiko apgy-
Sacharos berybė dykuma, Ventos oazės. Nuo Asuano 
nes tame krašte lietaus vi- vaizdas pasikeičia. Praside- lomPos 

a, ir dangus visus da pasakiškas Egipto kraš- Nuo 
Tikruoju tas. Nilo slėnis darosi pla- Egipto 

tesnis. Prasideda amžinai deda
Kur siekia jo žalios Egipto oazės. Aukš- tvankos Nilo slėnyje, tiesia 

ten yra gyvybė, tos palmės iškyla virš sodų mi nauji kanalai, kuri?

sai nebūna, 
nu tus mėlynas. 
Epiptu tenka skaityti 
Nilo slėni, 
vanduo —

Egipto ypatingai

didesniuose dvaruose delto- 
e, juos pakeitė motorinės

ūkis ___
pracėio kilti ir žydėti anglų tižiausias 
Įtakoje. 1890 metais anglų 
inžinieriai Coks ir Garsten 
prie Asuano pastatė iš gra
nito didelę užtvanką 60

pereito šimtmečio 
vaizdas ir ūkis pra- 

keistis. Statomos už- ro

vienas žingsnis toliau iau ir daržų. Blizga kanalų tin- kiaurus, metus
r rasideda begalinė smėlio 
jura — Sachara.

Nors Nilas yra 4000 my
lių ilgumo, Egipte jis yra

klas, pylimais traukia bui
volais pakinkyti vežimai ir 
apkrauti kupranugariai. Pa
upiais molinių, felachų ap
gyventų, trobelių eilės ir

vandens pa’avimą. 
ta auginti brangias kultūra-

nedaug platesnis, kaip Lie- d.,n- * • , - • -. 7-1_ ___ ’ ,balti miestai su ankstais mitu vos Nemunas, o tai dėlto,•_ - - - naretais — mogometonu
lens išaa.uoia ii- bažnyčiomis. Kaltos laivų 

bures įvairina vandens į a- 
viršiu. Tolumoj vaizda už-

nt'e'daueTandenT nalteka daro plikos, geltonos Sacha- 
ros kalvos. Viską dengia 

dangus.

kad jis tur 
daug vandens 
gam jo kelyje 
Afrikos kraštus

milžiniškame kanalų tinkle 
ir tvenkiniuose — dirbamai 
žemei drėkinti. Tik prie žio
čių jo planumas siekia 1000 Nilas turi pakankamai van- 

—Tegul bus pagarbintas, Izraeliaus vardu, kol kas vardų. Egipte, maždaug dens ir reguliariai kasmet 
Maike. tėra tik ant popieriaus. Gali 800 mylių nuo žiočių, der- patvinsta? čia veikia sudė-

—Gera diena, tėve. būt. kad susiorganizuoti ji lingas Nilo slėnis vidutiniai tinga Balto ir Mėlyno Nilo
—Man. vaike, tos dienos ir negalės, nes arabai pra- tėra tik 10 mylių platumo: upių sistema, kuriai pana- 

nc-ina i sveikatą. dėjo atakuoti žydus iš visų viršutiniame Egipte jis yra šios nėra visame pasaulyje.
pusių. tik vienos mylios, o viduri- Vandeni tos upės gauna iš

—Bet gazietos rašo, kad r.iame Egipte 16 mylių pla- ilgų tropikinių liūčių jų vir 
suka, o prezidentas Trumanas žydų tumo. ~

tai mane karalystę jau pripažino.
—Jisai pripažįsta ir ne _____ .

dumblo sąnašų, kurias jis Nilas savo galinga dumbli- 
nešė iš savo ilgo kelio. Tai

—Kodėl?
—Kai lyia lietus, tai mar- 

matizmas kaulus 
kai oras gražus, 
baderiuoja kupra.

—Tai senatvė, tėve.
—Bet kaip tu rokuoji.

priklausomą Lietuvą, tėve, 
o tačiau Lietuva tebėra Ru-

. amžinai mėlvnas
Kodėl gi sausame Egipte

vietą 
bovel

nos auginimu sparčiai išau
go Egipto prekyba; išaugo 
Aleksandrijos uostas, kuris 
dabar turi 680 tūkstančių 
gyventojų, o Kairas yra di- 

A f likos miestas 
su vienu milijonu ir 300 
tūkstančių gyventojų.

drėkinimo 
s vra tvar-

Bet su nauja
vardų aukščio, kuri laikoma sistema ne visk 
tikru technikos stebuklu. Iš koje. \anduo nuo ilgo sto- 
susidariusio milžiniško eže- vėjinio tvenkiniuose pasida-

galima palaikyti van- ro bioliginiai bėdnas. Der- 
dens lygį Nile ir kanalų sis- liai pradeda mažėti. Dirvos 
temoje. Rezultatai buvo negauna pailsėti. Audringi 

reguliuoja stebėtinai dideli. Iš žemės potviniai, kurie pirmiau ap- 
Pradė- galėjo jau imti 2 ir 3 derlius nešdavo žemę dumblu, pa- 

i metus, ir žymiai padidėjo imtu iš Afrikos platybių ir
-fcovelną ir cukrines nend- derlingos žemės plotai. Žie-

šunėse. Ten. kur abi tos' ' 
Amžių bėgyje Nilo žioty- upės sueina, patvinęs r. u o 

se susidarė sala — delta iš Abisinijos liūčių Mėlynas

Maike, ar nugarkauli kar- sijcs pavergta, ir Trumanas kanalųi- '“•i i _ _ __ _ i _ ji z* i___  _;__ z _.Įlenkti geras visai nesirūpina, kad ji bu
tų laisva.

—Na, tai kokiems galams 
is daro tuos

(Nukelta i 5 pusi.)

Štai reta šių dienų kombinuotė: 
labai aukštas grožis, labai žema 
kaina... ypač reta jei atsiminsime, 
kad už tą žemą kainą galima įvesti 
senai lauktą elektrinį virimą. Pasi- 
naudokit šiuo bargenu.

PAŽIŪRĖKIT I TUOS PUIKIUS NAUJUS DALYKUS . . .

na srov? nustelbia lėtą Bal- 
išraižytas derlin- to Nilo srovę ir verčia ją 
žemės* šmotas, to- plaukti pelkėta lyguma at- 

i savo ištaką. Tik vė- 
kai “mėlvnas” vanduo

glaustos
kio dydžio kaip pusė Lietu-, gal 
vos teritorijos, ir sudaro du 
trečdalius visos Egipto dir
bamos žemės. (Gręžimai 
parodė, kad derlingos že

tais negalėtų 
gorsetas?

—Ką čia 
galvoiai?

—Nesibark, Maike, tai ne 
mano išmislas. Tu žinai, 
kad moterys perkasi goise- 
tus pafiksyt savo šeipą. Tai
gi, sakau, gal ir man reikė
tų toki skvyzerį nusipirkti.

—Tai butų neprotingas 
pinigų eikvojimas.

—Maike, aš čia ne savo 
pinigus spendyčiau. Vienas 
mano frentas iš Baltirr.orės 
apieravojo man doleri ant 
šito reikalo. Jisai prisiuntė 
redakcijai 7 dolerius ir sa
ko: paimkit šešis dolerius 
už “Keleivio” prenumeiata 
ant dviejų metų, o septintą 
doleri palecavoju staršam 
vyčių generolui ant garsėto, 
kad kupra ncišrodytų tokia 
didelė. Jis rokuoja. kad ir 
Flioridos našlės galėtų ma
ne geriau mylėti, jeigu aš 
turėčiau geresnį šeipą. Tai
gi. vot, aš turiu ant to biz
nio čielą doleri, tik noriu 
kad tu man davadlyvai pa
sakytum, ar gorsetas gali 
mano figūrą pataisyti, ar 
ne.

—Ne, tėve: kuprotą tik
tai graborius gali išlyginti.
Gcrsetas čia nieko negel
bės.

—Jeigu taip, tai dabar aš 
duosiu tau kitą klausimą.
Ar tu, Maike, girdėjai, kad 
žydai apskelbė naują savo 
karalystę Palestinoj?

—Ne tiktai girdėjau, bet 
ir žinau.

—Na, tai kaip tu rokuoji. 
ar jie mokės padaryt parėt- 
ką?

—Kodėl ne. Juk jie geri 
biznieriai.

—Jes, Maike, biznį daryt 
tarp kitų žmonių jie mok*a.
Kai žmonės dirba ir pasida
ro pinigų, tai žydai moka 
juos paimti. Ale kas bus, 
kai jiems patiems reikės 
pinigą uždirbti’ Aš žinau, 
kad žydai darbo dirbti ne
nori. Aš da nesu matęs nei------------------------------
vieno žydo mainose anglis Ar žinai, lietuvi, kad Ar ______  -t____ ___________________ ____
kasant, ar ant farmos kiau- merikos Lietuvių Taryba pradžia vra irgi Abisinijoj, nuleisdavo i sekantį lauką

dabar tėvas su-
I ripažinimus?

liau„
nieR nusenka. r»_i-__Danas kt;i__;>nas

—Jis tai daro politiškais 
išskaičiavimais, tėve. Pripa
žinti kuriai nors valstybei 
laisvę labai lengva ir nieko 
nekainuoja. Vistiek kad ji 
ir nebus laisva, bet toks pri- paslaptis, kur yra

automatiškai pradeda teke
ti Egipto link. Kadangi

mės sluoksnis čia siekia 85 “baltoji ’ srovė yra visai le 
vardų gilumo.)

Tūkstančiai metų buvo 
Nilo pra-

ta, tai per Egiptą plaukian
ti upė visus metus gauna
vandens.

Dabar pasidarė aišku, iš
pažinimas prezidentui gali džia ir kodėl kasmet jo van- kur biblijos legenda
duoti nemaža balsų kai at- čuo smarkiai pakyla, atneš ____ _____ ,
eis i inkimai. Dabar* be abe- damas derlingą dumblą, nederlingus metus. Kodėl
jo, visi Amerikos žydai Eilinis felachas egiptie- atskirais metais Nilas at-

kandidatu- tis ūkininkas, dar šiandien

apie septinius derlingus ir

rems Trumano 
ą. nors jų valstybė gali ds

, , .. nešdavo taip maža; van-
paklaustas, ar galima pa- denS, kaf] neužtekdavo lau-
iekti Nilo viršūnių, atsa

—Bet pasakyk. Maike. kYs: “O, Allache, argi ima- įjavo badas? 
kodėl žydeliai nevažiuoja i 
Sovietus? Juk jiem tenai 
butų tikras rojus, ba visi 
komisarai tenai yra jų tau

ir neisikurti. kams drėkinti ir dėl to kil- 
Tyrimai nu-

—Ne, tėve, ne visi. Be
veik visus žymesnius žydus 
Stalinas išsiuntė pas Abrao
mą. Trockis. Zinovjovas r 
kiti senai ’au 1 itame pasau
ly. Taigi iš tos pusės Stali
no valdoma Rusija nieko 
gera žydams nežada. Iš 1 iz- 
nio pusės nėra nei tiek pa 
traukimo, nes privatinis biz
nis t« nai išnaikintas. Vis
kas, ko Rusijoj dabar yra 
daug. tai skurdo. Net karš-] 
•iau i komunistai, kurie bu
vo tenai nuvažiavę, tuoj su 
gryžo atgal. Bet gryžo tik 
tie. kurie buvo Amerikos, 
piliečiai. Kitų Stalino žvai

noms plaukti per juodą Su- statė, kad Nilo vandens svv- 
daro žemę, kur viespatau’a ravimo priežastis guli Su
pigtos dvasios...” Senovės dano krašte, vadinamam 
egi; tieciai skaitė stebuklu Sudd. čia vra plati neali
tą palaimą, kurią jiems at- matoma pelkių dykuma su 
nesą Nilo vanduo.^ Jiems plaukiančiomis salomis, ne

peržengiamais kalnais, žo
lių ir papiruso tankumy
nais. Atskiros salos, vėo ir 

iš vie'o*
į vietą, kartais taip tvirtai

buvo paslaptis, kodėl kas
met bii’želio mėnesį Nilas; 
patvinsta, nešdamas dumb
lus. o rudeniop vanduo nu- 5rovės v?r;ne;amos 
senka. Pagal jų senos tiky
bos padavimus,
kilęs tamsiuose požemiuose 
iš dievaitės Izis ašarų ir 
Egipte prie Assuano iškyla 
i žemės paviršių.

Nilas yra susiklinyd avo, kad susida
rydavo tvi tą užtvanką, ku
ri potvinio metu sulaikyda 
vo Balto Nilo vandeni ir 
vertė jį išsilieti neapmato-

Senovės graikų ir rome- pelkėse. __ Tuomet Me

gyba jau nebeišleido, žydai Jjėkė 
gerai tuos faktus žino, to

nų ekspedicijos, o vėliau 
i vairių tautų keliautojai ieš-i 
bojo Nilo pradžios. Bet tiki 
iries 80 metų du anglai, 
'paeke ir Grant, buvo pir
mieji balti vyrai, kurie pa- 

didžiulius Viktorijos
j-, o,.............. ; ir Alberto ežerus Afrikos
žiiu t'i ,H'pn 1 r H nSn°^- V^’ -^dyje, iš kur išplaukia va- zm’t' I agahau, Rusija ir Raitoj Milac Tolinamasis Baltas Nilas. Iš

plaukęs iš tų ežerų, jis išsi
lieja plačiuose pelkynuose, 
kur daug vandens išgaruoja 
Afrikos karštyje, šviesiai 

ne_ geltonas Balto Nilo vanduo 
rie Kartumo (Sudano sos

tai denkiu, Maike, d.nės)’. susijungia su tam-

neįsileidžia visų, kas tik no 
rikų tenai važiuoti. Be to. 
kiekviena tauta nori būt sa- 
yystovi ir laisva, todėl ir 
žydai stengiasi atkurti 
priklausomą Izraeliu.

—Na,
kad tu man šitą gešeftą taip 5iais 
gražiai išvirozijai. Dabai 
gudbai.

—Iki pasimatymo, tėve.

dumblinais vadinamo-

Ivnas Nilas vienas pats ne
galėjo dia>ti užtektinai van
dens. Dėi to derliai smar
kiai turėjo nukentėti ir ba
das buv< neišvengiamas. 
Šiandien žmogus jau paža
bojo tas gamtos jėgas.

Kasmetiniai potviniai ir 
vandens nešamas dumblas 
jau gilio senovėj, sukurė 
Egipte savotišką, labai našų 
ūkį. Potviniai jau seniau
siais laikais buvo žmogaus 
tvarkomi. Ilgais pylimais, 
kurie kartu buvo ir susisie
kimo keliais, dirva suskirs
tyta į stačiakampius laukus. 
Kai birželio vidury Nilo

o Mėlyno Nilo vandenimis, vanduo pradeda kilti į tuos 
kurs išplaukia iš Abisinijos laukus buvo įleidžiamas 
kalnų. Potvinio metu jis ne- vanduo. Ten jį laikydavo 
ša milžiniškus kiekius der- 40-60 dienų, kol žemė gerai 
lingo dumblo, žemiau įplau įdrėkdavo ir dumblas nu- 
kia dar upė Atbara, kurios sėsdavo. Tuomet vandenį

\aujl Greitajrro- 
piai — pagerinti, 
ilsrumas padidin
tas 40 nuošim
čius. Dau s i a u 
tar-čio greičiau 
verda.

Didžioji Krosnis
— didelis pajėgu
mas. taupumas, 
jrreil'.’mas, pap
rastumas.

Visai Netepa —
padeda laiK y t i 
virtuvės sienas 
ir lanjrų užlaidas 
švarias.

fi kv. Taupus Vi
rėjas — patogu 
mas. taupumas. 
^Teitas ir pajė- 
KUs. Galima nau
doti 50 įvairiems 
būdams.

Automatinė Prie
žiūra — buk lai
svas visa pava
kare o G.E. elek- 
trikinis krosnies 
dabotojas dabos 
virtuvės1 dar'ba.

Dauc Pasidėjimo
puodai, keptu

vai ir kiti reika
lingi daiktai vi
si po ranka.

Krosnies Pilotas 
Šviečia — lentr- 
va matyt raudo
na š”iesa, kuri 
parodo karštį.

Gera Insuliaeija
— užlaiko kros
nies šilimą o vir
tuvė lieka vėsi.

Laiko ir Karščio
Rodyklė - paro
do kiek laiko ir 
kokiame karštyj 
virti vairius.

Geras Apšvieti
mas- šviesa taip 
pritaikyta. kad 
lengva matyt vi
są krosnį.

PASINAUDOK ELEKTRIKINIO VIRIMO PATOGUMAIS
T VI GREITA! Moderniška krosnis verda 
preit. Tik pasukus jau pradeda virti.

TAI TAUPU! Elektros" kainos leidžia taupiai 
virti. Persitikrinkite ir matysite.

TAI SAUGU! Elektra virti nereikia degtukų, 
o sviriai yra toli nuo jaunųjų rankučių.

TAI V ĖSI ! Tą jus galite įvertinti karštomis 
dienomis. Elektra verda valjrį... bet 

virtuvės.
TAI AUTOMATIŠKA! G. E. Automatiškas 
Dabotojas prižiūri virimą, kol jus esate pasi
šalinę. .lis atsuka ir užsuka krosnį, kaip jus 
norite.

I AI ŠV ARI ! Puodai, keptuvai, sienos, užlai
dos yra švarus. Nėr liepsnų, suodžių ar durnų

vasaros
nešildo

NUEIKIT I JŪSŲ ARTIMIAUSIĄ
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Po trumpo pranešimo, J., 
Buivydas siūlė, kad siuvėjų 
unijos lietuviai delegatai 
pasisakytų už rėmimą lietu
viško unijinio judėjimo 
tremtyje visais budais.

--------------- A. Jankauskas irgi pla-
Amerikos rūbų siuvėjų sako, nepatikusi prieš du čiau kalbėjo tua klausimu 

unijos suvažiavimo proga i metus buvusi lietuvių uniji- ir sakė, kad remdami lietu- 
Atlantic City, N. J. atvyko stų konferencija, jam nepa- vius unijistus tremtyje mes 
nemažas būrys ir lietuvių tinka nė lokalas, žodžiu, visai nepakenksime nei A. 
siuvėjų. Buvo delegatai nuo jam niekas nepatinka. Jei Lietuvių Tarybos nei BALF 
sekamų lietuviškų unijos , is galėtų skyrių likviduoti veiklai. Šiandien lietuviai 
skyrių: Brooklyno 54 sky- ir lietuvius išsklaidyti po Amerikoje jau puikiai ski
lių atstovavo j. Ambrozai- kitus lokalus, tada jis ture- ria politinį darbą nuo šal
tis, J. Peterson ir D. Aver- tų ramybę... pos darbo ir unijinį solida-
ka; Rochester, N. Y. 203 Baltimore, Md. skyriaus rūmą skiria nuo kitų veiki- 
skyrių atstovavo: J. Eitėnas vardu pranešė biznio agen- mo rūšių. Todėl mes unijis-
ir Wm. Lastauskas; Balti- tas Luiza. Jis sakė, Balti- tai galime ir turime padėti
morės, Md. 218 skyrių at- molėj yra 14 lietuviškų musų tautiečiams unijis-
stovavo A. Zableckas ir Y. ( irbtuvių, kuriose dirba 800 tams jų dideliame varge. 
Pečiulis: Chicagos 269 sky- lietuvių darbininkų. Lokale Siūlė įkurti lietuvių unijistų 

sugyvenimas yra geras.
Chicagos skyriaus delega

tas F. Prusis pranešė, kad 
lietuviškas lokalas ten turi 
500 narių ir ižde 500 dole

Lietuviai Siuvėjų Unijos 
Konvencijoj

nu
149

— Fr. Prusis; Bostono 
skyrių — J. Palaima.

Virš to dalyvavo “broliš
ki delegatai“ — J. Buivy
das, J. Luiza, Mrs. Luiza. 
Miss G. Petkiutė, G. Bender 
ir A. Jankauskas.

Lietuviai delegatai ge li
žės 11d. turėjo savo' atski
rą posėdi, kuriame aptarė 
lietuviškuosius reikalus ti 1: 
musų unijos ribose, tiek ir 
bendrai visus lietuvius lie
čiančius klausimus.

Lietuvių delegatų posėdi 
atidarė amalgameitų uni os 
generalis organizatorius A. 
Jenkins - Jankauskas,

komitetą unijistams tremty
je pagelbėti.

D. Averka irgi mano, kad 
toks komitetas visai nepa
kenks nei lietuvių politinei

MAR3HAL PLANO VYKINTOJAI

nu. Norėdami taupyti pini- akcijai, kurią veda A. Lie- 
gus tik viena delegatą te- tuvių Taryba, nei plaeia- 
siuntė. Į lokalo susirinki- jam šalpos darbui, kun du
rnus iš 500 nariu ateina 20, ba BALF.
kartais 30 narių. Visi nariai Baltimoriškiai V. Pečiulis 
nusenę, jaunuoliai vengia ir Luiza abejojo, ar tokio 
siuvėju amato, tai taip ir komiteto įkūrimas butų 
nvkstame, sako delegatas. naudingas ir siūlė reikalą 

Wilkes-Barre, Pa. G. Ben- atidėti. Po platesnių įšsi- 
deris sakė, jis dirba krautu- kalbėjimų ir Baltimores de- 
vėj prie drabužiu taisymo, legatai sutiko, kad turime 
Tuose darbuose lietuvių ma- gelbėti musų brolius unijis-

Europos Ūkio Bendradarbiavimo programos (Mar
shall plano) viršininkas Paul G. Hoffman (kairėj) 
kalbasi su savo padėjėju D. A. Fitzgerald, kurio va
dovybėje yra maisto užpirkimas Europos kraštams, 
p. G. Hoffman ir jo padėjėjai turi suplanuoti ir iš
skirstyti 5 bilionus 300 milionų dorelių pagalbos Eu
ropos kraštų ūkio atstatymui.

Kas Darosi Lietuvoje
(Tęsinys)

Pradėta? propaguoti bend
ras arklių naudojimas, ne-

* ' žai ir jis pats konvencijoj tus ir kada ėjo balsavimas, ark]Įu apskritai trūksta. u >
‘ atstovauja ne lietuvius dar- tai visi 15 musų pasitarimo labiau traktorių. Bet "ben- 

- - dalyvių pasisakė ‘ ' 1

sausio mėnesio javus ir pa
radai drausdavo pardavi
nėti. o dabar manoma, kad 
šiemet dar labiau draus.

stebėdamas, kad lietuviai .... - , x ,
unijistai, savo unijos rė- bininkus, Jiet italus, 
muose, turi ir lietuviškų rei
kalų, kuriuos konvencijos 
proga gali aptarti. Jis pa
siūlė pirmiausiai išklausvti . . ....... T . . ,
raportų apie lietuvišku uni- g Kdjmnkę. Ją 1 tą dar
ios skyrių gvvavimą. i pas- ^9 įtraukė A. Jankauskas 
kui siūlė' 'aptarti lietuviu 1924 m'tals" kal °rga">K»«>

, - uz .suda- f]ras arklys visada liesas”.
Miss Jean Petkiutė iš rymą komiteto iš trijų na- žemės norma 30 ha. Ta- 

Scranton, Pa. sakė, ji yra riU, kurs rūpintųsi teikti vi- ^aau prjeg pusantrų metų vi- 
Scrantono amalgameitų uni- sokenopą pagalbą lietu- sa žemė nenešta i ketvirta- 

' jos “joint-boardo” sekreto- viams unijistams Europoje. ;a b‘. todėĮ visiems uki-
Balsuojant į komitetą iš- ninkams padidėjo hektarui.... .

nnkti:A Jankauskas pirmi- skaičius. Vadinamieji buo- iaiP.Pat V1S1> 
ninku, J. Buivydas sekreto- žė kurie vra paskelbti ša- 

įr D. Averka iždininkuunijistų reikalus Europi Scrantono apielinkėj amai- nu
tremtyje.

Raportus iš skyrių pradė
jo J. Palaima, Boston, Mass. 
Jis sakė, Bostone yra dar 
200 organizuotų lietuvių 
siuvėjų. Taip pat dar yra 
viena lietuviška dirbtuvė, 
kurioje dirba išimtinai lie-

gameitų uniją. Nuo to laiko 
ji ir dirbanti tame darbe.
Nutarta Gelbėti Lietuvius 

Unijistus Europoje

zes,
lia įstatymo, yra skirti su-

Lietuvių amalgameitų uni- naikįnimui. Jų daug ir u .i 
jos delegatų konferencija ;jveža na „osėlenije l“ap- 
buvo labai Įdomi ir drau- si ventrb 19.f) n!. vasa- , ,
giska, ji dar labiau sujungė ra surašyti ir 15-20 ha ūki- , 
musų unijos narius lietuvius • , • « oos iusie> 11

Bolševikams Lietuvą oku- 
i avus, tuoj visiems pasišali
nusiems dėl karo įvykių bu
vo įsakyta grįžti į savo se
nąsias vietas, ir prasidėjo 
rūšiavimas ir ankietavimas.

kurie vėliau 
ar dabar iš kur nors atvyks
ta ar grąžinami, turi keltis 
i vietovę, kurioje anksčiau 

įgyveno^ Tik ten 
iem

'čiorą ir kitur toliausiai sa- mo iki vėlyvo vakaro jis se- 
vųjų išvežtųjų atlankyti, mia dieną iš dienos vandenį 
Bet, trumpai ir griežtai sa- ir laisto savo laukelius ir 
kant, važinėti nesveika ir lysves. Tankiai, ypač viršu- 
nepatartina. Palyginti gana tiniame Egipte, jam prisiei- 
pigus telegrafinis praneši- na su tais pačiais įrankiais, 
mas, bet labai netikras, nes kaip ir faraonų laikais, 
pašto įstaigos telegramomis traukti vandenį iš 10 yardų 
užverstos ir tt., mat, nėra šulinių. Jis yra taip pat 
tos šeimos, kuri nebūtų iš- darbštus ir bėdnas, kaip 
blaškyta. Žmonės aiškiai buvo prieš tūkstančius metų 

I sprendžia, kad po tokių lai- faraonų laikas.
'-;vių bus koks nors “didelis Egiptiečio ūkininko iš- 
ablavas“ saugumo sumeti- vaizda tūkstančių metų be
rnais, nes kai kurie žmonės gyje nepasikeitė. Jis atrodo 
ėmę užsimiršta ir perdaug taip pat, kaip yra atvaiz- 
išdrįsta pašnekėti ar kur duotas faraonų kapuose di- 
nepagalvotai pavažiu o t i. džiulėse piramidėse. 
Telefonus teturi svarbiau- Eilę amžių Egiptas žydė
jos įstaigos; privačiai ture- jo graįku j>- romėnu valdo
ki neleidžiama. Taip pat ir mas. 64o metais tas krikš- 
radio imtuvų turėjimas kiek čionių kraštas buvo užka
bint suvaržytas ir ne vi- liautas arabų, kurie primetė 
siems galimas. 5 ra miestų jam savo kalbą ir islamą 
ar miestelių vidury ruporas (magometonų tikėjimą), 
(garsiakalbis), tas rėkia—- Arabai sugriovė seną sosti- 
ir piliečius ‘‘šviečia . Kaip nę Memfisą ir pastatė nau- 
kurjozą galima pabrėžti, ją—Kairą. Iš 16 milijonų 
kad is netolimos Maskvos Egipto gvventoju dabar tė- 
į Lietuvą tiesiąją linija ra 7 nuoš. krikšeionių-kop- 
iaiškas eina mažiausiai pus- tų Jie gyvena viršutiniame 
antro mėnesio. Egipte ir miestuose ir savo

ra žinių ir labai žymiu, bažnyčiose vartoja seną 
kad Rusijoje visur, net ir egiptėnų kalbą.
tolimuose pakia.-čiuose, vy- Senovės Egipto pamink
yta judėjimas, požeminis ,ai? piramidės, faiaonų ka
dai ba?, nelegali spauda pla- į uolose iškirstos šventy- 
tinama ryšium su pragyve- jr
nimo sunkumu, laisvės su- traukia 
varžymais ir kitokiais savi
valiavimais. Valdžia turi 
daug rūpesčio, o enkavedis
tai—daug darbo.

(Bus daugiau)

to krašto klimatas 
iš viso pasaulio tu- 

— keliautojus. Jų 
kelionė yra 

tarp Luksoro ir Asuano 
(apie 130 mylių). Liuksusi
niai garlaiviai padaro tą ke
lią per 32 valandas, o gele
žinkeliu galima sugrįžti per 
7 valandas. Pavasario ir va
saros mėnesiais dėl didelių

ristus
miegiamiausia

ANGLIAKASIAI VEDA 
DERYBAS DĖL UŽ

DARBIŲ
angliakasiu karš<ii'į čia m.ažai tekėliau. ** 19019 xoncoci ir lzorctoc Hmunija pradėjo derybas su J““'"

• ą • -r~) . j UCiVC II Ii V V l\3liv7vlw IldLI“

po delegatų pranešimų į''v-ieJ,ą"'^iidarią unijinį šeb vėntSe rieto^e"' RekifWojd.in,?Hmo « savininkams. 
A. Jankauskas pakvietė J. myną ir kartu sujungė mus r;™- -4n;Uetose daug klausinių ir

savaitę
pradėjo derybas_

gali buri minkštųjų ir kietųjų anglių P°
RUSij°^i XVVid±^utaX pastatytas šventyklas ir ęra-

nečtenodoMuIjturics baigiasi birželio 30 
dieną.

Sausas ir karštas Egi- 
klimatas puikiai išsau-

kasvklu savininkais dėl at- Prieš tuksiančius metų

i nranocu _ _ouiv J pauoi j vi Kx * lietuviškam pagalbos dar- Zarasu 
kad galėtume padėtimą apie lietuvių unijistų buj

tuviai. Kaipo tautinis loka- padėtį Europoje. lietuviams unijistams‘trem
las, Bostono skyrius gina J. Buivydas pirmiausiai tvje. Dalyvis

Panevėžio, Šiaulių. Birža, 
apskrityse 

gyventojams 
sunkiau išsilaikyti, 
sentikiai peruolųs 

rėmėjai. Raudono-

niams
žymiai
Rusai
SSSR

vier?džio 
>’Pac kas 

; nęs, 
?ęs,

IIP J"

1S

o‘uuHnmninV* V»AAAZXXI\/J\- imtu i_Į/V’ZU“
Iš klausimų: ar nėra 
šeimos kur pasišali-

VX T / I A Q

miausių yra šventykla, va
dinama Abu Simbel, farao
no Ramzesi II, stambiausioonirimn AKn Qim_

Lietuvos laisvės bylą ir lie- perskaitė musų draugų uni- 
tuviškiems šalpos ir laisvės jistų Europoje laiškus ir jų 
reikalams yra gavęs iš vie- l'.reipimąsi į Brooklyno a-
tinio “joint-boardo” 790 do- malgameitų 54 skyrių. Tas --------
lerių. skyrius įpareigojo J. Buivy- Ąžuolo Iškilmės

Iš Brooklyno skyriaus dą, J. Gloveską ir D. Aver- Gegužės 23 d., sekmadie ... . ,
pranešė J. Buivydas,* o jį ką paruošti šiam musų pa- nį, Baltimores Lietuvių \ienas į pienines statyti bu-
papildė J. Peterson ir I). sitarimui nutarimo projek- Draugijų Taryba rengia iš- tina: nustatytos (dažnai ne-
Averka. Jie sakė: skyrius tą, kaip mes, organizuoti važiavimą į Annapolis, prie pakeliamos) normos,
turi 1300 narių, vra 13 lie- unijistai, galime teikti pa- lietuviško ąžuolo. Tai dvy- karvė dobilų jau
tuviškų dirbtuvių, kuriose galbą lietuviams unijistams liktos lietuviško ąžuolo iš- įgauna, ta‘
dirba 870 darbininkų, sky’- tremtyje. kilmės. tas pienas,
rius turi apie 35,000 dole- Lietuviai unijistai trem- Kasmet Baltimorės 
rių turto. Nariai visokiu tyje turi savo “Darbininkų viai rengia pavasario

BALTIMORE, MD.

ar nėra į Va karus išbė- 
ar nėra kurioje kariuo-

bei ir milžiniškos statulos 
(Atkelta iš 4 pusi.) i 30 yardų aukščio, prieš ke-

Abisinijos kalnynų, žmo- liūs tūkstančius metų iš- 
gaus apvaldyti, šiandien tašytos uoloje prie upės 
nebeturi tos reikšmės, kaip kranto, tartum saugoja tos 
pirmiau. Felachas, Įvedus upės paslaptį. Jos atrodo

menėje ir kada kur tarnais, .gurguoles tebepranti- ar kjausiamasįs nebuVo
populiarioj Tai nauja4 bau- lįžsien.į’ . ar neturi priminių dirbtinį drėkinimą, nebeturi taip senos, kaip saulė, uolos popuiianos. iai nauja, oau Amenk0Je? kunų kalbų poikiJ’Jig tur^_ ir patf Nilas ir Hudija apie

jo prisitaikinti naujam ūki- seną žmogaus kūrybą.džiavos vaizdas lažas

Kai 
emai ne

iš kur bus ir 
Rekvizicijos

Kiek pats pati ar jo jos vai
kai moka, ar susirašinėja
mą su užsienyje gyvenan
čiais ir kur ir tt.

Laiškų cenzūra
Oficialios laiškų cenzu- 

lietu- (priverstinės pyliavos) nėra ros dabar nėra, bet laiškai 
išva didelės, bet vra dvigubina- vistiek cenzūruojami ir eina_ _ įkVct" 7 a . ■ . T 7*1 * *• • *• • •

pažiūru. Kai ateina rinki- ir amatninkų profesinę są- žiavimą prie Lietuviško 'V0? \adin: uoju (privers- pei urnų, ?pac į užsieni, 
mai i *lokalo vadovybę tai Jungą” (uniją) ir vasario Ąžuolo, Annapolyje. Išva- t,inn? “S1' , ' B r' ;-’J?3?• ~>nVa °
eina griežta kova, bet po 22 d. šiais metais turėjo su-;žiavimas įvyks iš ryto, 9:30 davimu vai- ybei . Be to. Y1 ? iaV.aicl\’. nes
rinkimų savitarpis sugyve- važiavimą Augsburge, kur [vai. Bušai nuo 851 Hollins gausiems n cijos kadrams 'malkai tai daro savisau- 
nimas yra darnus.

Rochester, N. Y. 
tai, J. Bitėnas ir 
tauskas sakė, kad 
skyriuje yra 122 nariai.
Vienas unijistas. P. Ander
sonas, nori skyrių likviduo
ti, nes unijos nariai nenori 
klausyti jo “politinių gudra
vimų”, bet kiti unijos nariai 
mano, kad skyrius reikia iš
laikyti. Tam P. Andersonui.

vius unijistus Europoje sto- lietuviškus pietus, kurie bus gyvenančiu- savo brolius*

vą. tai tada reikės keltis į dalyvauti, 
kitus kraštus ir tam reika- —
lui bus reikalinga pagalba 
iš lietuvių unijistų Ameri
koje.

Rengėjai.

SUKILIMAI BALTIJOJ

turi

ninkavimo budui, 
spaudus 3 derlius 
sklypelio, kurį jis 
ja iš stambesnio 
džio. Nuo saulės patekėji-

kad iš- Plačiai yra žinoma, kaip 
iš savo stebuklingai Egipto klima- 

nuomuo- tas gydo inkstų ligas, kitur 
žemval- beveik nepagydomas.

V. S.

Salute

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

Tt RTAS SIEKIA VIRS $2,300.000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $->.000.000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose 
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti 
$5.000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka §usivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas :

ALLIANCE OF AMERICA

didesniuose mie-

nuo $100.00 iki

LITHUANIAN 
307 W. 30th St., New York 1, N. Y.

Prūsiški militaristai 
dabar vieton vokiečių 
su militarizmui .tarnauti ir 
su stengiasi šiai pro
fesijai. kad Staliną savo ka
ro vadu turėti. Dėl jų pasi-

“laisvų vokiečių daliniu’*’ 
centras randasi Krime. 
Prieš nekurį laiką šitie da
liniai kartu su 2 rusų tanku

srityje Kauno, Suvalkų, 
Grodno ir Minsko. Nuo 17 
iki 19 d. imt. rugsėjo mėn. 
geležinkelio linija Vilniaus- 
Mmsko, viena svarbiųjų li
nijų tarp Rytprūsių ir Mas
kvos, trijose vietose radosi 
partizanų rankose.

čių laikraščio 
Freie Presse” 
1918. 4. 3.)

“Luebeckei 
Nr. 40 iš

darbininki . Na ir keikia
darbininką- viską, pradė
dant Pale ti, einant per
“komunis? santvarką“ ir
baigiant ■vų tėvu". Jei
fabriko d įninkąs beba-
daudamas sisavina. pa
vyzdžiui. ną kilogramą
cukraus, .c ;na 3 metus
“rytų oro'. t. y. i Rusijos
rytus išvt ž. is tokiam lai-
kui “pasiūk •ti”’. Neprisi-
durdamas ■ bininkas nie-
ku gyvu i i pragyventi.
Šiek tiek i' cifnj pasaulio.

Aukštes! rios mokyklos
direktorių- - una algos mė-
nėšiui H ib., mokytojas
600 rub.. okyklos sargas
tik 250 Suprantama.
nei tie sa i. nei tie moky-
tojai gaiu galais nesuve-
da. Sare i d s algos ir dar-
bininkan>. ■ ’.’<d tarpu svies-
to kilom ' 3 150 145 b..
kiaušinis rub., vidutinis
kostiumą i" pusantro iki
4,000 ruL miestuose
kiaušiu.;;/ veisia. Turgui
būna ne; ik kaltais už-
d raust. ą pardavinėti
viešai; )<; ■i rudenį ligi

bijo JAV piliečių 
lietuvių ir DP tremtinių. 
Susirašinėtojams įtaisomos 
agentūrinės žinios, t. y. se
kimas. Per tai viskas suži
noma apie vieną ir apie ki
tą pusę. To ir tereikia. Po 
iunio laiko tokie laiškų iš 
' žsienio gavėjai iš nakties, 
“amžiams dingsta“. Butų 
galima čia vardyti pavarė 
ies. kur net tėvai bijote bi
jo. kad tik vaikai jiems ne- 
par; tų. Dažnai iš DP

|dos. Pandalejevai gauna 
: iaiškų. parodančių juos ne- 
bolševikus, konseratvvinio 
laibo veikėjus prieš bolše- 
,'ikiis. atskleidžiamos jų na
ciškos ar kitokios buržuazi- 
nės praeitys. Žinoma, tokie 
laiškai irgi cenzūruojami ir 
\atai' guojami. Bet panašių 
pavardžių nešiotojai ne^ 
areštuojami dėl jų perdide-
io ištikimumo Rusijai. 

Susisiekimas
Susisiekimas nors labai 

visur perpildytas, bet jokio 
'< idi’i o nuo 1946 m. birže
lio mėnesio niekur neberei
kia. Kiti važiuoja i Archan
gelską, Kolą, Kotlasą, l*e-

sctmynai 
kurią jus 

y ali t 
žinot

ji yra populiari 
ant savo party line...

Ji elgiasi mandag ai. taip kad bendru telefon.“ 
gali naudotis visi. Kalbėti trumpai, daryti tarp 
pasikalliėjimų pertraukas ir atsakinėti telefo
ną greitai—tai yra tie “dalykėliai”, ką paleng
vina žm< nėms naudotis bendru telefonu.

Partv lints dabar leidžia murr.s aprūpin
ti telefonu kaip galima daugiau žmonių. 
Bet musų statybai didėjant, mes galėsim 
norintiems duoti ir atskirus telefonus.

NEW ENGLANO TELEPHONE ANO TEIEGRAPH COMPANT



Puslapis šeštas _

Moterų Skyrius
SĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Naciai Nukirto jos Galvą 
Kirviu

Kai 1933 m. Vokietiją' mažojo Walterio. Ji sugeba 
užplūdo naciškoji banga.’savo politinę veikią sude- 
šalia trumparegių rėksnių ir rinti su motinos pareigomis 
duonos bei žaidimų išalku-iir naujas gyvenimas, besi- 
sios minios, džiaugsmingai skleidžias jos sūnely, dar 
besveikinusios “vadą’’ Hit- daugiau ragina ją kovoti su 
lerį, buvo ir tokių, kurie ne- fašizmu ir jo pasėka-karu. 
pasidavė kvaituliui, bet vi- Stuttgarte ir kituose mies- 
somis jėgomis kovojo prieš tuose ji organizuoja slaptas 
triumfuojanti nacizmą. Ryž grupes, ieško bendraminčių, 
tingųjų kovotojų tarpe bu- rašo atsisaukimus. kol 1935 
vo ir moterys, žinoma, ne metų gruodžio mėn. 7 d. pa- 
tos gražios panaitės, ku- tenka i Gestapo nagus. Mo- 
rioms gyvenimas tėra dide- terų kalėjime ji praleidžia 
lis madų salionas ir kurių 6 ilgus ir kankinančius mę- 
mandriai sušukuotose gal- nesiūs, nuolat tardoma ir 
vutėse telpa tik madų nau- fiziniai kankinama, atskir- 
jienos arba virimo meno ta nuo savo mylimojo sune- 
paslaptys, bet tokios mote- lio. Tačiau savo draugų Li- 
rvs, kurios atvirom akim lo Herrmann neišduoda, 
žvelgia gyvenimam pasiry- Pagaliau. 1936 m. birželio 
žusios kovoti prieš kiekvie- mėn. 20 d.. Lilo Herrmann 
ną priespaudą, už laisvę ir pasmerkiama mirti. Ramiai 
savo Įsitikinimus. Daugelis ir neaimanuodama ji is- 
jų negrįžtamai nuėjo už- klauso mirties sprendimą, 
marštin, '— jų vardai neži- bet jos motina neišlaiko to- 
nomi, jų lavonai sudeginti kio smūgio ir suserga. Lilo 
nacių krematorijumuose: turi naują rūpesti: kas bus 
bet vienas kitas vardas išsi- --u mažuoju \\ alteriu. jei 
neria iš praeities rūkų. pri- motina mirs? \ ėl slenka il-

KELEIVIS, SO. BOSTON

OLANDIJOS KARALIENE UŽLEIDŽIA TEVIŠKĖJE LIKUSIOS 
LIETUVAITES DAINA
S’aubas kraštą surakinęs 
Kalina kančių rūsy.
Mano laimė, laimužėle.
Kur dingai tu. kur esi?!... 
Laukiu, laukiu — nesulaukiu 
Savo mylimo brangaus...
Kas pratars žodelį mielą?
Kas mane paguos, priglaus?
Jis išėjo ir negrįžta...
O kaip liūdna, kaip skaudu! 
Rieda skruostais ašarėlės. 
Džiaugsmo niekur nerandu... 
Bėga dienos, slenka metai,
O aš vis esu viena;
Ten toli jo nepasiekia 
Mano ilgesio daina.
Ir svajonės ir sapnužiai 
Nuolat skrenda vis pas jį.
Su manim drauge jo laukia 
Tėviškės laukai žali.
Gal jis žuvo. gal paliko 
Kruvinam kovos lauke?...
Ne!..—Jis gyvas.. Jo sulauksiu. 
Laisvė grįš su juo drauge!

Juozas Mikšius
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M. Bukša.

Viešpaties Keliai Yra 
Nepatiriami...

KAIP IR PASAKA
(Tęsinys)

Kai sutemus sargybiniai 
pradėjo rikiuoti savo ver
gus, vienas iš jų pastebėjo 
iš po šakų kyšančią žmo
gaus koją. Žiauriai paspy- 

Koja krūptelėjo

lėktuve sau vietą ir po dvie
jų valandų jau barškino į 
Bevino privataus kabineto 
duris.

—Come in, — pasigirdo 
Bevino balsas.

Kai Blumas Įėjo Į kabi
netą. Bevinas didžiuliais

mindamas gyviesiems neži
nomųjų kovas ir kančias. 
Jų tarpe yra ir Lilo Herr-

gos ir kankinančios savai
tės, pilnos skausmo ir neži-

Senyva. 67 metų Olandijos karalienė \Vilhelmina pa
skelbė per radio Olandijos gyventojams, kad ji jau
čiasi nesveika ir yra nutarusi pasitraukti iš sosto. 
Viršuje parodyta senoji karalienė, o apačioje matosi 
jos duktė, sosto Įpėdinė Juliana, kuri dabar valdo so
stą “regento teisėmis”, o vėliau užims karalienės 
vieta.

nios, pilnos baimės ir rūpės- Lilo Herrmann pasmerki- daugiau švaros: bet farmo- 
mann, moteris, kuri netik čio. Paskutinės pasmerkto- mą. nors buvo sudaryti jai se, kur yra gyvulių, išnai- 
drąsiai kovojo už laisvę ne- jo mirčiai žmogaus savaitės, gelbėti komitetai, tačiau kinti jas beveik neimano-
varžomai protauti ir gyven- Pagaliau Lilo sužino, kad niekas nepadėjo. 1938 m.

birželio mėn. 21 d. Lilo bu
vo nužudyta, kirviu nuker
tant gaivą.

Lilo Herrmann, nepa
laužiamos valios moteris,

re. Koja kruptelejo ir vėl . .
atšoko vieton. Dar kartą1 ?mSfnu*ls . n?ata?.° >a?° 
į aspyrė ir dar kai tą atšoko. kambario . Hgy pypkes, 
Pasaulinio proletariato va- kaip įs laivo kamino, Milo
das, tėvas ir mokytojas gu- durnai. ...

—A, pneteliau Leonai!— 
apsidžiaugė Jo Didenybės 
užsienių reikalų ministeris.

—Kaip reikalai? — pa
klausė Blumas.

Per Bevino veidą nuslin
ko susirūpinimo šešėlis.

—Eksportas! — riktelėjo 
jis.—Eksportas slenka vėž
lio žingsniu, o man reikia, 
kad jis neštųsi zovada. Nuo 
to viskas priklauso. Mano 
lordai nori valgyti bekoną 

kalakutus, iš kur jie be-

Įėjo sustingęs ir nebenorėjo
klausyti sargybinių.* # * ”

Grakščiausias angelų Ga
brielius stojo prieš Viešpa
ties veidą, sutaukšdamas 
auksinių sandalų kulnimis. 
Palenkęs galvą, tarė:

____  —Ką darysime su Stali-
Gerbiamoji Redakcija! p‘° &^a; - . ,
Prašau Įdėti iaiktaštin . ,-Test°Ja. P.n.es .Jnan0 

mano širdingą padėką toms a - ’ - .tai e \iesPats 
•‘Keleivio’’ skaitytojoms, ku-

AČIU UŽ SĖKLAS

Ir Stalino siela, pašiurpu-
rin« rri-fn-t? kaip visuomet, dar neatsi- J1’
eručkn «ė' Pi -ė! bi k'rV palaidavusi nuo žemišku butų. Mano angliakasiai U TunVinm žn 3 - ^ybių, žvalgydamasi ne kartais taip užsimoja, kad 
m^s P P f‘°>atytam dangaus grožy nežinai, kur ir kam kirs.

stojo prieš \isagalio veidą. G atome įs Sovietų pirmąjį
- * • * • • kviečiu transportą ir pama-. . , , , . . - . “L? as ,u™ fU }?.viml nyk tik, - i kiekvieną mai-

hie,ta Jos«Phlcn«- So. daryti? - paklausė Dievu- šą idėta viįap svafaf4 |)r0 
klamacijų. Visam transpor-

Conie Babravičienė, Nor 
wood, Mass.

Fork, Pa.
Agnė Kiselienė,

land, Ohio. •
Juzė Spurgienė,

Mich.

Cleve- Stalino siela, ramiai nusi
šypsojusi, tarytum reika- 

Branch, lūs ne ją lietė, abejingai at
sakė :

tui tai reiškia tūkstantį bu
šelių! Juk tuo šlamštu aš 
nemaitinsiu musų žmonių.

Atydžiai Bevino klausęsis 
Blumas leptelėjo drauguiGreenviile, —Ką sau žinai, — ir vėl

r radėjo dairytis po dangaus aėlnu°pe, ‘peų‘
- -Ko tu žemiškam pašau- ~Tav0- J-'a-I»abob u t e 
labiausiai nekentei?
—Menševikų, — nė ne-

Mrs. Zabett,
N. Y.

Mrs. E. Stassel, La Porte
Ind.

Z. Lukošiunienė, Worce. 
ter, Mass.

Jv
Tavo

tur būt laikė Back Alley 
mažą krautuvėlę. Nepyk, 
Ernestai, už atvirą žodį; 
bet ir Tavy tebesėdi brjtu 
pirklys, kad ir didelio mas
to. Bušeliai Tau kartais už
dengia pasaulį įr riečia nu
garą kaip tikram laivų kro
vikui. Tu vis nori padoriai 
apgauti rytų žmogų. Tas, 
brolau, neina. Tik pažiūrėk, 
kaip Stalinas krausto šve
do kišenes, — net malonu 
stebėti. Ir dar neaišku, kaip 
bus su dėde Samu, — gal ir 
jo doleriai verks. Reikia

ma. Todėl tenka tik 
tis, kad ko mažiausia 
galėtų ieiti i butą. 
telė priemonė nuo 
saugoti, _ tai ; 
langus. Jeigu

rupin-
mu.-iu Sehenee- pagalvojusi atsakė Stalino 

siela.
Newark,> —O ko labiausiai tarp 

menševikų?
‘Keleivio”; —Leono Biumo ir Dano.

po- ti atdaras duris, tai reikia redakcijai, kuri paskelbė! —Dėl ko? 
dėl Įsitaisyti ir sietines duris mano laišką ūkininkėms.1 —Blumas yra pakvaišęs

gyventi. tardymus ir kankinimus, to, kad ji drįso už juos ko- (screen door). prašant tų sėklų. entuziastas, o Danas linkęs
Lilo Hernnann buvo pa- bet " tyli, kaip žemė. Iš voti ir mirti, neįveikta jo- Virtuvės išmatas reikia Uršulė Benevičienė. prisilaižyti, kaip Beria.

’* *...... j.-1-4. t._ O4..44- , ,. i-,,, ....... dvasiniu kan- gerai apdengtas.
turi būt švarus, iš-

ti pagal savo Įsitikinimus, motina sveiksta ir toliau 
bet kuri taip pat sugebėjo globoja jos mažąjį Walterį. 
už juos mirti, nepasiduoda- Bet Gestapas nesiskubina 
ma nei Gestapo kankinį- vykdyti mirties sprendimą, 
mams, nei vidujiniams kon- Jis nori išgauti jos draugų 
fliktams, kuriuos jai, kaip pavardes. Dar 2 metus Lilo čia minima ne dėl savo 
moteriai ir motinai, teko iš- Hernnann kenčia visokiu- litinių Įsitikinimų, bet-• . - .................. i., i_ i ::ir

A. Shirmulis, 
Vienin- tady, N. Y. 
jų apsi- Dom. Navitsky, 

udėti sietus į N. J. 
norima laikv- Ačiū taip pat ‘

siturinčių tėvų duktė. Jos Stuttgarto ji' perkeliama kjų fizinių ir dvasinių kan- iaį|ęyti 
tėvas buvo inžinierius ir Berlyno kalėjiman, kur. toli čių, nedarydama Kiemas
mažoji Lilo augo, nepažin- nuo motinos. nebetenka kompromisų su savo sąžine, siuotas, 

šiukšlių 
mėgsta, 
maisto.

Farmeriar. 
rašyti i U. S.

mažasis \\ alteris (jau 4 bet ir vyrams. J. Skiedra. Agricultvre.
nuomonę. Būdama 17-kos metų amž.) ir, jei ji paša- . ------ ----. D. C., ir paĮ
metų amžiaus, ji pirmą kysianti draugų vardus, ga- Artinasi M U SIU Se- siųstų “Fu 
kartą Frankfurte susiduria lėsianti sūneli pamatyti, ta
šu Darbininkų Akademijos čiau jei tylėsianti, jis bus 
studentais ir toji pažintis atiduotas * naciškon prie- 
paskatina ją susipažinti su glaudon svetima pavarde, 
marksistinėm teorijom. Jau- niekuomet nieko nesužinos 
nutė Lilo dienas praleidžia apie savo motina ir bus iš

dama skurdo ar neturto, paskutinio ryšio su šuneliu 
Jau ankstyvoj jaunystėj ji ir artimaisiais. Vieną diena 
domisi visomis gyvenimo jai pranešama, kad jo< 
sritimis, atydžiai stebi gy- slaptoji grupė susekta. Ki- 
venimą ir stengiasi pati su- tame kambarv
sidaryti apie viską sav’o 

Būdama 17-kos

mokėjo mirti, kitų gyveni
mą vertindama aukščiau už 
savąjį.

Šia prasme ii _
jos lankias pavyzdžiu ne tik moterims.

bet ir vyrams. J. Skiedra.

gali būti

zonas

pradės mus pul- 
Taigi jau dabar 
ruoštis, kad tą

mokykloje, vakaru# — so- auklėtas tikim naciu Y Tuo Pylimą atremti, 
cialistinėse studentų grupė- tarpu iš gretimo kambario Mu?ė vra ne tiktai šlykš- 
se, gi naktimis studijuoja pasigirdo vaikiškas balse- tus’ bet ir pavojingas žmo- 
marksistinę literatūrą. lis; “Mamyte, kodėl Tu ne- £aus riešas

Lilo Herrmann atejni?" Galima Įsivaizduo- 
rersikėlė i ka pergyveno vargšė mo- 

Stuttgartą ir Įstojo i aukš^ tina’ I?u ?u viršum jį
tąją technikos mokvklą. čia ?avo suraus ir is
ji glaudžiai bendradarbia- ?a!S? ne?ąlejo pažinti, ai

tai buvo jis, ar ne. Du su

1929 m. 
kartu su tėvais

vo su soc. studentų grupė
mis ir aktyviai dirbo jauni- vllsUm 
mo bei vaikų organizacijo
se. 1932 m. persikėlė i Ber
lyną ir toliau tęsė studijas.
Tuo metu
jos jau aktv 
suomeninia 
gyvenime 
versitete
studentus, kurie buvo žino
mi kaip socialistai. Kartu 
su kitais studentais Lilo 
Her rmann pasirašė atsišau
kimą, kuriame buvo protes
tuojama prieš nacių meto
dus, reikalaujama nepažeis
ti demokratijos principų ii 
nurodomas fašizmo 
jus. Dėl to, naciams 
mus valdžią, Lilo Herr
mann iš univ
pašalinta. Skaudus

ir

kad nebūtų jokių 
M įsės švaros ne

neš neranda sau

s patartina pa- 
Department of 

Washington.

Netrukus 
ti muses, 
pradėkim

Tikr Įsivaizduokim musę. 
kuri kelias minutes atgal 
maitinosi kokio ligonio iš
matom. arba tupėjo ir ėdė 
koki nors nustipusi gyvulį, 
o dabar atlėkė Į kambarį, 

metu ji "praleido jo nutuPė ant stalo ir laipioja 
ilgėdamosi, ‘ negalėdama jo P° ,nu^ mai?tą, viską ap- 
nei matyti, nei motiniškai ėsdama ir palikdama šim- 
pamvluoti. Ii štai. užtek n iš- tus v^°kių oantenjų! Jsi-

kandus dantis. Ji žino,

Visagalis pagalvojoGALIMA VALGYTI GY- tar6; 8 1 ’
V AČIŪ MĖSĄ —par karta grisi Į že-

Floridos Evergiades balo- mįškąji pasaulį. Tavo nuo-
kareiviai dėmės vra per didelės, kad . .
maitintis tai jįngvaį atsipirktum. tZ’r°I?11S ir .n.ezy^et^
Jie pus- Tuį.i patsJ atitaisyti, ką blo- kortomis, mielas Bevi-

ryciauja nuocmga vandens g0 esi padaręs — padėk pap ia-q ne visai įprasta 
gyvate, pietums valgo nuo- natiems nugalėti , .4 (‘!PIoniatlJal* bet lai-

____ _ ir visas jo pik- į,aį,įeic'asl- k™Iiasi-
sauna aiigato-tvbes įkūnysiu tave i Leo- ™gaLEme£taL Tu tun tai

se keli Amerikos 
daro bandymus 
tropikų gyvatėmis 

nuodin
pietums valgo nuo- žmonėm*

-u-vl nrl (llngą barškančią gyxratę, o bolševizma asy -.i, na pu- vakarienei
; .ers' Dulietin 

No. 1408.” i nai yra nuro
dyta, kai: naikinti muses 
tvartuose ir pie namus.

Taigi ilga. neiaukim, nes 
musų si ieči; tuojau pasi
rodys. Bukime pasiruošę iš 
anksto juos -.remti.

riaus mėsa. Kareiviai daro 
bandymus, kaip tropikuose 
paklydę kareiviai gali išlik
ti gyvi. ką jie gali valgyti, 
kad išlaikytų savo gyvybę. 
Kareiviai sako. kai kuriu

ną Blumą, tavo pikčiausią * L . * 
priešą, kad pasidarytum v = -- p- vaJa?dos pasikal-
šimtą kartų daugiau pablu- -1 ĘeMno kabinetą
dęs žmonių meilės, žmonių n- , mnJa_nu^l . hinuell,
brolybės ir žmogaus gerbi- ^’^ybes karo ministe-

entuziastas. Atversk ynas, jam dar durv-
gyvačių mėsa yra pusėtinai žmones Į gerą ir pradėk nuo se ’nt». suktelėjo:

jei ji išduos, daug kitu vai- J,ei. m,?terys žinotų, kiek 
kų neteks savo tėvu ir mo- su.nk.nl h.^ ,r perankstyyų 
tinų, gi is savo budeliu ii niiičių įvyksta dėl musių,

ne_ tai jos naikintų tą brudą vi
sokiais budais. Yra jau nu- 

.. įstatyta, kad
\ eliau paaiškėjo, kad gre- nemažiau

malonė>
išduoda

nesulauks. Lilo

muse išnešioja 
kaip 30 Įvairių

įpų ir tunam kambarv buvo ne jos užkrečiamųjų ligų. 
pavo- Minelis, o visai svetimas Geriausis musėms naikinti 

•i s Pa^' ^a,kt;s, is kažkur prižiūrėto- būdas, tai naikinti tas vie- 
’ ,e11' -I08, ysttauktas, kuris, jam tas, kur jos daugiausia vei-
eiMteto buvo įsakius, sušuko: “Mainyte, siasi. Namu musė deda sa- 

ludus tai buvo ko neateini? ’ ' vo kiaušinius ir veisiasi dau-
jai smūgis, tačiau ji nepa- Pagaliau Gestapas, maty- giausia gyvuliu ir žmonių 
luzo. Ji pradėjo orgamzuo- damas, kad iš Lilo Herr- išmatose, ir bendrai tokiose 
ti slaptas studentų ir darbi- mann nieko neišgaus, nuta- vietose, kur genda ir pūva 
ninku grupes kovai su na- re įvykdyti mirties sprendi- bet kokia organinė medžia- 
cizmu. mą. Nors Anglijos, Francu- ga.

1934 metais Lilo Herr- zijos, Švedijos ir kitų kraš- ' Miestuose lengviau su 
mann susilaukė sunaus— tų moterys protestavo prieš musėmis kovoti ‘ nes čia

pakenčiama

PENKIŲ DIENŲ STRUSIS

Maža mei 
džiaugia./ 
lo dydžio

Kittie Harris iš St.

Bevino, — aš noriu paten- J?.™, įsakyk, kad ryt
kinti slaptą Izaoko Nevvto- vns,’Ų (PasJ\utims ko-
no norą. Bevinas turi išsi- . J“ , v?s) nubėgtų nuo 
laisvinti iš vadinamosios ia 1 slapią vandenį;
“Jo Didenybės” politikos ir P™ Pasakyti krikštynų 

'pakilti iki tikrųjų žmonijos ,Praflėk du
uždavinių, nevertinant jų p k lektuv nešiu, dar po- 
svarų sterlingais. Jame tu- ^ketinių lėk-
rėsi svarbiausią padėjėją. Ji kreditas bus!
Pakirsk dolerio galią ir pa- *na ^n-iai, nustebęs Shin- 
keisk jį nauja žemiškojo ' uzruKydamas cigare-
pasaulio valiuta — meilė' _  paklausė:
žmogui. Žmonės patys turi ^’P,.įbėgėjai, Er-
rasti tikrąjį savo kelią — ^ro. an"^;
tarn daviau jiems protą. .iaoai įprasta.
Kad siektų gėrio, jie turi ^t™.lnstenI° Har
pažinti blogį. Tokia yra Siniu^nnn v’ flar n.?reciau 
mano valia. DiHpnvhs- kujio laiko Jo

Stalino siela, pradžioje reikalų
Igana abejingai klausiusi t A., ? P[af e^° įsakinėti 
Viešpaties žodžių, vis dau- enybes karo minis-
jgiau kaupėsi ir galų gale
, visa suliepsnojo.

—Niekam savo žemiš
kam gyvenime nebuvau iš 
širdies dėkingas; bet Tau,!
Viešpatie, tebūna mano sta-

(Bus daugiau)

liniškas ačiū! Nuo dabar 
esu Tavo tanias ir Tavo va-, 
Bos vykdytojas, nežiūrint,!

Didysis
SAPNININKAS 

Su Salemono Galva
Gražiais mėlynais

formato.
viršeliais,

daugiau
5

z vSii
Augustine, Fla. 

!>enkiu Hienų strusiu, kur išsirito iš futbo- 
iaušinio, kurio kevalas matosi šalia. Stru- 

siai yra <■ Ižiausieji paukščiai, bet jie lėkti negali. 
Strusis tu. labai greitas kojas ir tos jį išneša iš viso
kių pavojų.

kiek tas bus sunku, tarė parankaus 
kaukaziskai stačio kiška ^aip 300 puslapių, kuriuose su- 
Stalino siela, lenkdama rašyta apie 1,500 visokių sapnų, 
prieš Viešpatį savo galvą. Kaina j2, bet “Keleivio“ skai

tytojams tik $1.00.
Rytojaus dieną pabudęs

Blumas pasijuto atjaunėjęs Gaunamas “Keleivio” knygy- 
ir pilnas seniai nejausto pa-!ne. “KELEIVIS” 
siryžimo. Tuojau užsakė 636 Broadvray, S. Boston, Mass.

su.nk.nl
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Iš Plataus Pasaulio
si tremtiniai.. E.

Korėjos Rinkimai Nacių Princas “Auwi”
Pietines Kerėjos rinki- Vokiečių “atnacinirno” 

muose dalyvavo virš 90 nuo- teismas nuteisė buvusio kai- 
simčių turinčių teisę baLuo- zerio vaiką, trincą Audusią 
ti piliečių. Komunistai rin- \Vilhelmą (trumpai vadina- 
kimus Ioikotavo, bet pilie- irr Au\vi) 30-čiai mėnesiu 
čiai pačius komunistus su- kale už busimą nacių par- 
boikotavo ir balsavo. Melai- tijoj. Auwi” buvo vienas iš 
mei, Korėjos ateitis plikiau- kaizerio vaikų, kurs buvo 
so ne tik nuo Amerikos, bet aršus nacis ir didelis iiure- 
ir nuo Rusijos, o todėl yra iro garbintojas. Kili kaize- 
visai neaiški.

Siamo Banditai
Vienas orlaivis vežė iš In

dijos i M a ka o (Kinijoj ) 
dvejų milienų dolerių ver
tės aukso. Siamo sostinėj,

no vaikai manė, kad fiure
ris turi juos garbinti.

Mobilizacija Palestinoj
Naujai gimusi žydų vals

tybė Palestinoj paskelbė, 
mobilizaciją visu vyrų ir

Bangkok, kada orlaivis nu- moterų, kurie gali ginklą 
sileido žemyn, banditai tą nešioti. Sutelkę visas jėgas 
orlaivį užpuolė ir visą auk- žydai tikisi atlaikyti arabų 
są nukniaukė. Policija skel- puolimus ir užtikrinti savo 
bia. kad ji jau surankiojo valstybės saugumą. 12.00d 
360,000 dolerių vertės auk- žydų iš Kipro salos irgi ša
šo ir jau suėmė 19 banditų, ko tuoj vyksią į Palestiną

- -------  padėti žydams ginti savo
Slovakijos Pogrindis valstybę.

Bolševikiška Čechoslova- --------
kijos policija praneša, kad Telefonų Streikas 
jai pavyko susekti dar tris Amerikos telefonų kom- 
nelegališkas pogrindžio or- panijos tarnautojai ir dar- 
ganizacijas Slovakijoj. Tų bininkai yra nutarę stoti Į 
organizacijų nariai suimti ir streiką, jei nepasiseks suki
bus teisiami arba be teismo tarti su kompanija dėl už- 
bus pasiųsti į prievartos daibių pakėlimo. Streikas 
darbų stovyklas rudų ka- gali iškilti jau šią savaitę, 
syklose. bet diena jam dar nėra nu-

-------- statvta.

KELEIVIS. SO. BOSTON 

PILZENO MINIOS ŠAUKIA r.wv U OJA AMERIKA”

Tūkstančiai studentu ir kitų Pilzeno miesto Čechoslovakijoj gyventojų pasipy
lė gatvėse sveikindami Ameriką už išvaaavimą to miesto iš nacių. Pilzeno 
miestą išvadavo amerikiečių armija, vedama generolo Patton. Deja toliau 
amerikiečiai nėjo ir nepadėjo cechams išvaduoti Prahą r.uo nacių. Pagal 
“didžiųjų” susitarimą Praha buvo palikta išvaduoti rusams, o amerikiečiai per 
porą dienų stovėjo netoli Prahos ir nėjo Į pagalbą cechams, kurie sunkiai ko
vėsi mieste prieš nacius.

Pasitaiko ir taip, kad lie
tuviai “medžiagini” daiktą 
išreiškia be galūnės “inis”, 
kaip pavyzdžiui “pieniškas 
maistas” (ne pieninis mais
tas), ir kartu kalba apie 
“dvasinį peną”. D. Ylai tai

Laiškai iš Tremties

Kvebeko Antisemitas
Iš Kvebeko provincijos, 

Kanadoje, praneša, kad St. 
Agathe miestelvie viena

Guamo Japonai
Praeitą savaitę Guam sa

loje iš bušių išlindo du bai-

175,000 dolerius nuostolių, pę Guam salose balose ir 
Padegėjas yra tūlas D’Acci- kalvose ištisus 2 metu ir 8 
se Menard, kurs jau ne pir- mėnesius po to, kai Japoni- 
mą kartą taip pasižymėjo, ja pasidavė. Jie sakosi nie- 
Jis vieną kartą jau buvo ko nežinoję apie karo .galą 
baustas už sinagogos pade- ir “kariavo’’ sau vienu du 
girna. krūmuose.

POLEMIKA IR KRITIKA
“Taisyklės” ir “Dvasia”
“Keleivyje” D. Yla pasi

piktino dėl musų laikrašti
nės kalbos “išsigimimo” ir 
pasakė pamokslėlį, kaip 
nuo tos ligos apsisaugoti. 
Pagal jo patarimą, užtenka 
laikytis kalbos taisyklių ir 
dvasios ir viskas bus gerai.

Gerai taikytis “taisyk
lių”, bet dar geriau butų 
jas žinoti! Ar D. Yla jas ži
no, aš labai abejoju. Jis sa
ko, kad būdvardžiai, “ku
rie baigiasi galūnėmis “inė” 
ar “inis”, turėtų būti taiko
mi tiktai medžiaginiams 
daiktams”.

Taisyklė skamba nei šio 
nei to. Bet, D. 5: los nelai
mei, lietuviai vartoja galy
bę posakių, kur ta taisyklė 
yra apverčiama aukštyn ko
jomis. Ką kaltinti, ar lietu
vių kalbą, ar D. 5 los taisyk
lių nežinojimą?

Pavyzdžiui, lietuvių kal

boje vienaip vien girdėti 
tokie išsireiškimai:

Vietinė žinia: Motorinis 
vežimas: Laivinis trauki
nys: Prūsinė arbata (kon
trabandos keliu iš Prūsų at
gabenta): Dvasinis penas: 
Medžiaginis daiktas (tą po
sakį vartoja ir pats I). Yla. 
visai ir nepagalvodamas iš 
kokios gi medžiagos tas jo 
“daiktas” vra padarytas): 
Kasdieninis reiškinys: Nak
tinis paukštis: Šiaudinis pa
triotas: Liežuviais didvy
ris: Karčiaminis papliauš
ka: Laikraštinė popiera; 
Pirktinis drabužis: Veltinės 
pirštinės; Dirbtinis medus: 
Hitlerinė ideologija: Sudė
tinis sakinys ir taip toliau...

Iš šitų pavyzdžių mato
me. kad tokios “taisyklės”, 
kokią D. Yla pats sau pasi
darė, lietuvių kalboje nėra. 
Tai kam kalbėti anie “tai
sykle” ir kam bartis?

Skaitykit Naujienas •••
TŪKSTANČIAI lietuvių yra išblaškyti po visą pasaulį. 
TŪKSTANČIAI jų dabar gyvena Vokietijoje, Olandijoje, 

incūzijoje, Norvegijoje, Švedijoje ir kitur. Tarp tų išvietmtų 
•avo gimtojo krašto išmestų) lietuvių, galimas daiktas, vra 
Fusų giminės, Jūsų draugai. Jūsų pažjstami. Jie nori su Ju-
i susižinoti, susirašyti. . ... .
NAUJIENOS tiems išvletintiems lietuviams tarpirtinkauja, 

kelbia ju prisiunčiamus paieškojimus giminių ir pažįstamų. 
NAUJIENOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojų ir 

nalistų, kurie vaizdžiai piešia tuos traęmgus įvykius ku- 
M teko išgyventi Lietuvai per paskutinius šešerius metus, 
tytuose raštuose pasakojama teisybė apie P«™JJJ 
ipaciją, šlvkščią “liaudies aeimo“ rinkimų komediją, ne- 
ąnišką terorą iki karo pradžios, o paskui rudosios oku-
’skaifvciam^NAUJIENAS, Jūs patirsite apie tuos Golgotos 
ius. kuriais teko keliauti tūkstančiams lietuvių, bcgusių j

*• r*‘*'nep'
casoi matams 18.00; ■» Chicagos ribų kaina metams 18.00; 

šešiems mėnesiams — >5.25.
SIŲSKITE ČEKI ARBA MONEY ORDERI ADRESU:

NAUJIENOS
M Bo. HaliUd Street, Chicafo 8, m.

“Kaip Berašyti, Vistiek 
Bus Permaža”

Kitame laiške drg. P. 
Paulausko giminaitis pla
čiai aprašo bolševikų žiau- 
įumus Lietuvoje ir sako:

Sunku laiške surašyti vi
sus bolševikų darbus... Bet 
tik tiek pasakysiu, kad kaip 
blogai apie juos berašytų, 
vistiek bus permaža, nes jų 
darbų baisumo ir aprašyti 
negalima. Gaila, kad ir toj 
Amerikoj atsiranda lietu
vių “bimbininkų”, kurie gi
lia bolševikus jų

Paieškau J. Verbicko, kuris daly
vavo kare ir 1945 m., buvo Vokieti
joj. Seniau jis gyvenęs bostone. Jei 
Kas jį žino ir matys šį paješkojimų, 
prašau jam pranešti, kad su juo no- 
li susirašyti;

Benediktas Zubrickas,
P.C. LR.O. Area. Team 1041,
Camp Rebidorf, Ėichstadt,
Germany.

Paieškau savo brolio Pranciškaus 
Baranausko. Žinau, kad jis gyvena 
( nieagoje, bet aiškesnio adreso netu- 
i.u. La.- apie ji žino, aria jis pats, 
h!..loi.vs atsiliepti .žemiau nurodytu 
mano adres u, o aš busiu labai dė
ki;;-'.;.. Aš labai noriu su juo susiži- 
i. t;. nes gavau labai svarbių žinių 
iš Lietuvos. (23)

John Baranauskas,
751 E. 15oth st., Bronx, N. Y.

Bronė šlajas ir Ona Katkus, duk- 
i rys A.lėksandro Petrausko iš Ke- 

Ss1_ dainių apskrities. Sėtos valsčiaus, o nepažine, taipgi Juzefą Rolytė ir jos brolis 
• , • - i-: Motiejus is Raseinių apskričio, Kel-ir tarnauja musų zudmams. i..„iių kaimo, kurie

atsiliepti 
(20)Jiems, matvt, nusibodo 1a- gyvena Amerikoj, prašomi 

• . • <iuo adresu:
niUS ir SOtUS gyvenimas ll Ona Petrauskienė,
yra pasiilgę Sibiro, kur ne 
vienas jų brolis išbarstė 
kaulus... Dabar mus (stovy
klose) pradėjo badu marin
ti. Tiesa, popieriuje kalori
jų daug, net 1,800 dienai, 
bet kai parsineši maistą, tai 
trijų žmonių savaitinę nor
mą vienas žmogus ir iš kar
to galėtum suvalgyti... A.

“Stovime Prieš 
Ateiti”

“Keleivio” skaitytojas iš 
Linden. N. J., I). Plungis.
mums prisiuntė porą laiškų 
iš tremtinių, kuriuose

Žiauria

M»srŲeŲ. 
liaus 42,

Stadhagen,
Germany.

Aš .Mary Skirkutė ieškau Erenkio 
Kairiūkščio, mudu esame kūmai. Aš 
Jono Skirkio sesuo prašau jį atsi
šaukti ar kas jį žino malonėkite 
pranešti man šiuo adresu: (20)

M rMary Barauskas
13&1': Santa Rosa. Detroit 4, Mich.

APSIVEDEI AI
Paieškau sau gyvenimo draugo 

apie 5u metų amžiaus. Aš apie save 
paaiškinsiu per laišką. Mano adre
sas: Mrs. L. B., (20)

•'J’,09 S. Campbell avė., Chicago, 111.

skai-
“Musų Gyvenimas Sunkus negu gyventi vadinamame tome:

ir Liūdnas bolševikų rojuje ir kiek- Perskaičiau jūsų paieško-
uvaoini yvntj . — — “Keleivio skaitytoja vieną dieną laukti, kada uz- jjma Aš nesu jusu gimi-

gali atrodyti didelė klaida, Mrs. A. Shirmulis iš bhe- ners tau kilpą ant kaklo ir naitis bet noKu paįračvlį 
bet jei jis pasakys “pieni- neetady, N. i. prisiuntė išveši kalėjimą, į Sibirą, ai jUSų pagalbos savo nelai- 
nis maistas”, tai kiekvienas mums gautą laiškeli iš ne- nusaus, kaip šunį... Gyve- m^je. Bado gyvenimas na- 
supras, kad jis lietuviškai pažįstamos jaunos mergai- name mes čia labai blogai... cįa Vokietijoj ir blogos sa-

tės, kuri rašo:
keisčiau skamba Dovanokite, kad taip įžu- 
apie “kalbos dva- jjaį braunuosi į Jūsų ramų

nemoka.
Dar

skaitant• y?šią . _ ______
paklaus daugelis žmonių. metu tremtinė, mokinuo-

nei pinigų nei daiktų netu-įjygOS paskutiniais metais 
rime. Negalime gauti nei p p stovykloje suardė ma
li arbo, nei ką užsidirbti. no sveikata

E X T R A

Kas norite sužinoti apie iš

Ruošiausi emi
gruoti darbams į Kanadą, 
nuėjau patikrinti sveikatą

--------- ir pasirodė, kad negaliu nie-
“Siuntinys Laimė ir kur emigruoti, bet turiu at- 

Išganyraas” sigulti į ligoninę gydyti sa-
Drg. L. Paulauskas iš Lo- vo plaučius. Ligoninėj mai-

geruoju dzievuliu”, kurį ]jo nėra, jis žuvo per karą. well, Mass. mums pridavė s^as — silpnas. Paskutinius
kiekvienas pats sau suku- Musų gyvenimas sunkus ir porą laiškų iš tremties. Vie- s?v<* daiktus ir rubus iskei- ganvnup esu liudytojas išgany
mą pagal savo pavidalą, liūdnas. Todėl prašau Jus. name rašo tremtinys gavės čiau į maistą. Aš ir mano mo_ D oiskevičius 112 White
Kas D. Ylai patinka, tas 'padėkit kuom nors: rūbais affidavitą: * įeima (žmona ir_7 metų su-
atitinka kalbos dvasią, o ar maistu. I. ...Affidavitą užregistra- nUs.). stovime prieš žiaurią

prieš -------- vau, kaip bus galutinai ne- ateiti. Giminių Amerikoj
‘dvasiai”. Aplamai, Geriau Badas, Kaip ‘Rojus” žinau, pamatysiu vėliau... neturiu... jei galėsit pagel

Kas tai per padaras? jr linksmą gyvenimą. Esu

šu ja yra taip pat, kaip ir su joj turįu mamvte, tik tėve-

kas jam nepatinka, ta; 
tara u j

Gyvename ir laukiame...
J. K.

st., VVestfield, Mass. Kaipo mes 
norime išbėgti, jeigu tokio iš
ganymo neatbojate! Heb. 2-3. 

Gelbėkitės, Gelbėkitės, Gelbė
ja free. (25)dėl dvasios ar dvasių sunku Kitame laiške kitas tiem- Patyriau per laiškuti, kad bėti man maistu ir rūbais, kitės» informacija free.

yra ginčytis, nes galima nu- tįnys ra«o; esate man pasiuntę siunti- busiu nuoširdžiai dėkin- -----------------------------------
eiti i balas. ...Gal jus paklausite ma- nį. Jo dar negavau. Labai ^as—______________ ČEMERYČIA ŠAKNYS

čemeryeios šaknys, 
sakoma, yra galin
gas tonikas dėl pa
geri n i mo apetito, 
dėl geresnio virški
nimo. ir, sakoma, 
priduoda galinges-

»»a_ Manampok-s. gyv. Brooklyne. 
“ Zigmantą .Mikalojus ir jo

Kazimieras ir Mikui'jus iš 
mo vai.. Panevėžio ap. turi

sūnūs| 
R® žali

ukį ne-

brolis Johannos Gab-

s kančiai ir tūkstančiai lietu- ką jie darė 1940-1941 me- Jų negaunant galima
vių, kurie nežino nė vienos tais pas mus Lietuvoje... pa- virsti į skūrą... Žiema nebu
kalbos “taisyklės”, kurie ddairius po D. P. stovyklas vo šalta, aš išgyvenau nei "‘įt (.^'ėa™'
dargi nežino, ką reiškia žo- pamatysime visokių žmo- kaitą nekūrentame kamba- .Žukauskas,'
dis “taisyklė”, bet jie kai- nių: ir paprastą darbininką, ryje? Mat, jame nebuvo pe- ri“^rsUo Ksavera dukt- Vinco ir k . cirkuliacija Ce 
La teisinga n gražia lietu- j»- batsiuvį, ir kunigą, ir pro- ciaus... Pas mus visi kalba, Liudvikos, iš Kėdainių ap. '
viską kalba. O kitas gali vi- fesorių. Šiandien esame pa- kad bolševikai užims visą jį arba apie JUOR žinanti€- cla yra vart°Jama nuo druS,o«
sas taisykles žinoti ir vis- sirinkę geriau valgyti sausą Europą iki Atlanto vande-
vien lietuviškai nemokėti, duona arba ir jos neturėti, nyno. Tada butų išpiauti vi- 

Ar galima vartoti musu ------ -------------------------------------------------- ---------------
kalboje “amerikinis-zoais

•me 7 Aš manau, kad gali
ma. Mano “kalbos dvasiai” 
tas žodis nėra priešingas. 
Bet ar jis prigys musų kal
boje, pareis nuo to, kaip 
daugumos žmonių “ausiai” 
jis skamba. Jei jis “ausį 
raižo", jis bus išmestas iš 
kalbos, o jei žmonės manys, 
kad iis skamba gerai, sklan
džiai, jis pasiliks. J. G.

I
BRITU ZONA GAVO 

lfo,COO SVARŲ 
B ALF GĖRYBIŲ

Didžiąją BALE rūbų 110,- 
000 svarų siuntą Britų zo- 

’ nai Vokietijoje baigia skir
styti. Isvežiojimas į apygar
das užima daug laiko. Iš
vežta 80,050 svarų:

Į Schleswig - Holsteino 
Apygardą (Kiel) 31,800 
svarų; į Hanoverį 37,400 

>v.. į Oldenburgą 10,850 sv.
Liko sandėlyje:

Rūbų reikia daugiau. Tad 
prašome rubus ir toliau siu- 
>vi į BALF sandėlį šiuo ad
resu: United Lithuanian 
Relief Fund of America, 
Ine.. 105 Grand st., Brook- 
lyn 11, N. Y.

Biznieriams geriausia vie
ta pasiskelbti “Keleivyje.” į

8 ŠILKI ! I INGI REISAI KASDIEN IKI BIRž.

Subatos Įdomybė

The 1‘lymouth Kock Hanriieap
i r i iriai ir senesni. Šeši furlonęal 

Pridėta $10,000
Douhle Baigias 1:40

\ Kliul>o I.ul>os Visai Stiklu Aptvertos

B g; m. — Gatvėkariai 
ir Bušai iki Galo

Downs,
POST TIME

maloniai prašomi atsili«-pti į: 
Consulate General of Lithcania

41 VVest S2n<l Street,
New York 24, N. Y.

PARSIDUODA ŪKIS

nuo gtimlio. nuo geltligės, nuo 
škropulo ir r.uo sukrekėjimo 
kraujo, čemeryčios šaknys jau 
yra vartojamos per 3000 metu.

Parsiduoda 5t) akeriy ūkis, su irv- musu čemerjėia nėra suka- 
vuliais. padargais, arkliais ir visto- pota, llfct vra tokia, kaip UŽaU- 
mis. Yra ei, k’r.i. si i kambarių stu- 7 , .
ba vieno aukšto, kluonas, jjaražius, ?R-S. <">Up,aUSt\ kit Čemeryeios 
l iaulių tvartas. L-- anery, vis: minkąs. jrera šaukštą, idėkit i keliškėlį. 
Ant Tisų trobų yra nauji stogai, yra ‘ ‘ ' ■
bėgantis vanduo, ganykloje teka up<-, l’zpdklt Sillll ar saitu Vandeniu 

ir už valandos galit gerti arba 
idėkit unciją čemeryeios j bon- 
ką vyno ar stipresnio gėrimo ir 
galit gerti po valgių, čemery- 
čios svaras $1.35.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway,

So. Ecston 27, Mass.

lis. Prašau rašyti 
atvykti apšiurę, i. 
dėl greitesnio suradimo 
Charles Sherman’- Place

.Mrs.
Route

Katherine1,

ykloje teka up< 
arba asmeniškai 
atvažiuojantieji 

klauskite 
Rašyti:

Chutela <20, 
Albion, Pa.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškai! Vinco Kavaliausko, kuri 

jryvena. rodos, Chic.Tzoje. Aš esu ki
lęs iš Ylakių. Mažeikių apskriti,-s. 
.Mano adresas toks: Jonas Tričys,

21a Ausjustdorf b. Uetmold.
7 DPACS Litauisehe Gruppe,
British Zone, Germany.

Noriu susižinoti su Juodžių šeima, 
kilusia is Mažeikių ap-kr., Židikų 
vals., Daltarų kaimo, ir su Petre On- 
diaite. kilusia is Mažeikių apskr., 
Tirkšlių vals., Žemalės bažnytkai
mio. As esu Justino Ev<-rlino sūnūs, 
iš Židikų miestelio. Mano adresas 
toks: Stepas Everlinas,

Lithuanian Camp (13a).
Seliirenstadt. Bayern, Germany.

Paieškau Albertinos Milašiūtės. 
Justino Milašiaus dukters, kuri yra 
ištekėjusi už. Stasio Jasinsko. Jie 
yra lietuviai, bet Latvijos piliečiai ir 
iš Latvijos išvyko Amerikon. Jau 
antri metai kaip as jos ieškau per 
konsulatus. bet negaunu jokios ži
nios. to»|-l dabar *ke!b *u savo paie<-
kojimų per “Keleivi". Mano adresas: 

Ben<*diktas Mbašius.
Memminjren, Fli^erhorst I'PC.
13b Bavaria. Germany, C. S. Zone.

Paieškau Juozo. Antano ir Kazi
miero Eitučių. Juozo Eitučio sūnų. 
kilusių iš Tauragės apskr.. Eržvilko 
valsčiaus. Baužaičių kerno. V e-u
Bron,• Eitutytė - Stan:
Izidoriaus Eitučio duktė, 
resas toks:

Bronė Stanislovaitienė, 
Elhracht Kasėme, 
Inf-olsJtadt, 13-b, 
Lithuanian Camp.
U. S. Zone, Germany.

lovaitiene. 
Mano ad-

NUO UŽSISF.NĖJUSIV. ATVIRU

Skaudžių Žaizdų
IR OPOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
necali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos ni«- ti ir skauda. Kad pašalinti 
ta niežėjimų ir spaudėjimų senų, 
atviru ir skaudž.ių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybes palengvina jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimų ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimų ligos 
vadinamos ATHI.ETE’S EOOT, su
stabdo džiuvimų odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiūstančio* ir auskileaiee 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. I.EGU- 
LO Ointment suteiks 
jums pagelhų nuo nu
variusiu. perštamų ir 
niež.ianrių kojų. Ix-gulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c.. $1.25 ir 

5o. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba a’Mų kitę m<»neyj
orderi j: (42)

I.EGULO. Dept. 2. 
4847 W. 14th Strest,

CICERO ILL

/



Poslapis Aštuntas■■ I - ■ ■ ■=
KELEIVIS, SO. BOSTON No. 20. Gegužės 19 d., 1918 m.

Vietinės Žinios
BROLIU BUČIŲ PALIKI- PLIENO UNIJA ŠLUOJA 

MAS PADALYTAS J KOMUNISTUS
Pernai balandžio mėnesi Plieno darbininkų unijos 

vienas po kito mirė du bro- konvencija Bostone nutarė 
liai Bučiai, Povylas ir Do- neprileisti komunistus ir jų 
minikas, abu jau seni žmo- pritarėjus prie jokių parei- 
nės. Jie gyveno skurdžiai ir gų unijoje, sustiprinti uni- 
niekas iš šalies žiūrėdamas jos vadovybės teises ir su- 
nebutų manęs, kad jie gali mažinti delegatų skaičių i 
turėti daug pinigų. konvenciją. Dabartinėj kon

• j- i j vencijoj dalyvavo 3,200 de-Po mirties pasirodė, kad , r 
raliai buvo susikrovę 40 kelvi,la(iienįbroliai

tūkstančių dolerių pinigų 
bankuose ir turėjo išdavę 
paskolų “ant morgičių” virš 
dešimties tūkstančių. Abu 
broliai mirė nepalikę testa
mento.

Praeitą savaitę Suffolk

vie
nas komunistas delegatas, 
tūlas Migas iš Indiana, 
susilaukė didelio nemalonu
mo iš delegatų. Jis komuni
stiškai išplūdo unijos pirmi
ninką Philip Murray. Dele
gatų tarpe dėlto kilo pasi-

Bus Šauni SLA 359 Kuo- Po Conunon Parku Bus Du Žmonės Žuvo Gaisre 
pos Sukaktis Garažius Thomas Clancy 42 metų

Dorchesterio SLA 359 Aukščiausias Massachu- ir Frederic Annis, 70 metų 
kuopa ši šeštadieni gegužės setts teismas nusprendė, vyrai žuvo šį antradienį 
22 d. minės savo gyvavimo kad Bostono miestas yra gaisre, kada liepsnos apėmė 
20 metų sukaktuves. Ta vienintelis Common parko jų nanią Dedhame, Reed 
proga rengiamas bankietas savininkas ir gali laisvai'gatvėje. Abudu vyrai mie- 
1 lorchesterio A. Lietuvių Pi- statyti po šituo parku di- gojo namo viršuje, o kiti 
liečiu kliubo patalpose, 1810 džiulį garažių. Miesto ma- šeimynos nariai buvo išgel- 
Dorchester avė. Pradžia 7 joras sako, kad garažiaus bėti iš liepsnų, juos išgelbė- 
val. vakare. statymas bus pradėtas jau jo Pettingill, kurs išnešė iš

Prie gardžių valgių ir gė- greitu laiku (po trijų savai- degančio namo seną moti-
rimų ir prie geros muzikos:čių). ‘ -------
minėsime musų kuopos su- Didelis garažius po Com-
kakt .ves ir kviečiame i šau- mon parku duos progos at- 
nias vaišes kaimynus ir S- vykusiems į miestą žmo- 
LA veikėjus. Komitetas, nėms pasistatyti savo maši- T . , . —D .. v

-------------- nas ir nebereikės užtvenkti ..Lietuvių Radio Korpora-
Iš SALF Nariu Susirinkimo gatvių karais, kaip tai <ia- ateinanti ne-

har vra deldienj 1S WORL stoties.
Prieš' garažiaus stati nių ®30,kil<*iklįų- t?rP. 9:30 ir 

piratestavo kai kurie p'ili^ 10:30 bus tokla:

Praeitą penktadienį įvyko 
BALE narių visuotinas su
sirinkimas. Žmonių dalyva
vo gana daug. Buvo išklau-į čiai, kurie bylinėjosi per du 
syti pranešimai iš drabužių metu dėl to reikalo.

ną, vaikus ir savo žmoną.

RADIJO PROGRAMA

1.
o

apskričio teisėjas R. G. Wil- *jktįnimas einant ' Mi-
cr/vn cnronrin rriminuiPlIl tTin. 1 . . . _ , •• i-son sprendė giminaičių gin 
čą dėl brolių Bučių tuno.
Ginčijosi dėl turto giminai
tė Mrs. Bronė Butkus ir 
pusseserė Mrs. Yankunas.
Abidvi stojo i teismą su ad- Išsprogo Geso Dirbtuvė 
vokatais ir liudininkais. Everette

_ . . , . . - - - šeštadieni pavakarėj Eve-
Teismui beeinant gimine* išsprogo geso dirbtu-

nutarė susitaikinu ir sutiko yė Vienag di(jžiulis aHe. 
turtą pasidalytu Tiktai Bro- jaus Unkeris su 20.000 ga- 
nė Butkienė issiderejo sau ,j aIiejaUs, išlėkė i į,a- 
vienų moigicių $8,000 ver- dan ‘ Aštuoni namai liko 
tės, o visas hku*i* tuita* gUgi-iauti. Vienas darbinin- 
bus padahta* pei pu*. Bet ^uvo nuo sprogimo ir 
iš to turto dviem adyoka- keturj buvo gana lengvai 
tams patarėjams teismas c,užeisti.
priteisė po 2,000 dolerių, o Geso kompanija praneša, 
kol visas turtas bus suskai- kad sprogimas padarė Bos- 
tytas ir galutinai padalytas, tono Consolidated Gas 
brolių Bučių palikimui pa- kompanįjai apje 3 milionus 
skirti du administratoriai, dolerių nuostolių, bet geso 
advokatas J. Grigalius n gamyba nebus nutraukta ir 
advokatas F. McCarthy. vartotojai gaus geso, kiek

Visas ginčas dėl brolių jiems reikia. Užmuštasis 
Bučių palikimo kilo todėl, nelaimėj darbininkas yra 
kad Bučiai nepaliko testą- 25 metų Frank Amato iš 
mento. Pinigų jie susikrovė South Bostono.
per sunkų darbų ir taupu-, G kompanijos virsi
mų. Gyveno skurdžiai ir m - ninkaj 5ak

"iekada negalima bus tikrai 
nustatyti, dėl kokios pne-

gasui is konvencijos salės 
delegatai jį išmetė iš salės Į 
gatvę ir apstumdė.

vajaus. Jau supakuota ir 
pasiųsta 78 bunduliai su su
kukuotais drabužiais. Vajus 
dar tęsiasi.

Rengta Penny-Sale davė 
apie 2o0 dolerių pelno, bet 
vi*as apskaičiavimas dar 
nebuvo baigtas.

Nutarta kreiptis į musų 
apie linkės kongiesmonus ir 
senatorius prašant pasku
binti biliaus priėmimą apie

Garažius bus statomas vad 
koncesijos pagrindais, o po 3 
40 metų garažiaus nuosavy
bė pereis į miesto rankas.

Elena Ketvirtienė Sunkiai 
Susirgo

Mrs. E. Ketvirtis

Muzika.
Birutės Radio Choras 
Valentinai Minkienei. 
Pasaka apie Magdutę.

Po programos parašykite 
savo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: W0RL Sta- 
tion, Lithuanian Program, 
216 Tremont st, Boston,Airs. t,. Ketvirtis praeita -j - •savaitę sunkiai buvo apsii- Pranfda?« savo |S-

gusi ir buvo nuvežta i ( ar- me siųsti į 502 East Broad-pSai^^rXjaLi^ So- Boston 27. Mass. 
Įsileidimą išvietintųju žmo-(dabar jau parvežta namo ir 
nių. Taip pat bus ragina- gydosi daktaro D. Pilkos
mos draugijos tą padaryti.

Rep.
' priežiūroj, 
sveikti.

Linkime pa-

KAS TURI SIUVAMĄ MASI
NĄ PARDUOTI?

Nesenai atvykusi tremtinė 
motina ieško pirkti vartotą siu
vamą mašiną. Kas turi parduo
ti prašom rašyti ar telefonuoti 
šiuo adresu: Mrs. A. Kropas. 
4 Hardy st., So. Boston. Tele
fonas SO 8-0418

REIKALINGAS PIRMOS 
KLASĖS ANTRAS VIRĖJAS

Darbas nuo 4 vai. vakaro iki 
1 ryto, 6 dienos j sąvaitę.

Alga gera.
Kreiptis kiekvieną dieną 

nuo 4 iki 10 vai. vakaro į

BLINSTRUB’S VILLAGE 
304 W. Broadvvay, So. Bos
ton. Mass.

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi li
goje $25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais! 
kreipkitės į (33)

BRONIS KONTRIM
598 East Broadway,
So. Boston, Mass.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus.—patarsime

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Square 
H ar d įvare Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broadsay. So. Bostone 
Tel. ŠOU 4148

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Day» Service 

Ketvirtis and Co.
Watches - Jewe!ry - lliamonds 
Radios - Eleetrical Appliancea

379 W. Broad»ay, So. Boston
Tel. ŠOU 4049

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 
534 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Third st Bet, sukrovę pini 
gus, užmiršo juos kam nors
užrašyti ir patvarkyti, kam _________
juos skiria. Dėlto ir kilo by
la, o po bylos, apipešiotas Lietuvai Remti Draugijas 
turtas atiteko teisėtiems gi- 2-o Skyriaus Susirinkimas 
minėms. Jei butų buvęs tęs-1 L. R. Draugijos Bostono 
tamentas. nebūtų reikėję skyriaus narių susirinkimas 
bylinėtis ir turtas butų te- Įvyks ši penktadieni gegu- 
kęs tiems giminėms, ku-'žė* 21 d. 7:30 vai. vakare, 
riems patys tie taupieji bro- Sandaros svetainėje. 124 F

žasties sprogimas Įvyko.

liai butų norėję paskirti.
Rep.

international Institute Mė
nesienos Ekskursija

B< >*tono internacionalinis 
institutas rengia birželio 28 j 
d. "mėnesienos išvažiavi
mą” su "Liberty-Belle” gra
žiu laivu. Išvažiavime daly
vaus daugiau, kaip 25 įvai
rių tautinių grupių organi
zacijos. Iš lietuvių prie to 
žygio darbų dėjosi adv. A. 
O. Shallna. Mrs. K. Namak- 
sy. p-lė P. Grendelytė ir St.' 
Kontautas. Tikietų kainosj 
po doleri ir puse.

st., So. Bostone. Visi nariai 
prašomi būtinai dalyvauti, 
nes turėsime aptarti draugi
jos veikimo praplėtimą pa- 

naują čarterį. Valdyba.

Silvestras Zavadskas 
Ligoninėj

Praeitą ketvirtadieni, ge
gužės 13 d. buvo išvežtas Į 
N. E. Deaconess ligininę ži
nomas South Bostono biz-į 
nierius Silvestras Zavads
kas. savininkas Silver Cafe. 
Ji vis dar kankina kojos 
kaulo gėlimas. Ligoninė 
įandasi Deaconess Road, 
ligonis guli trečiame aukš
te. Lankymo valandos yra 
2-3 po {lietų ir 7-8 vai. va
kare.

Dingo Mergaitė
Dorothy St. Jean. 9 metų 

mergaitė iš Elm prie Law- 
rence dingo grįždama iš 
mokyklos. Vėliau buvo ras
ta jos maldaknygė, bet kur 
pati mergytė, niekas neži
no. Policija stropiai ieško 
dingusio vaiko.

Kambariai Pavieniams
3 kambariai ant rendos pavie- 

niahs vyrams arba merginoms, 
ką tik naujai pataisyti, ant 
Broadwav 597. So. Bostone. 
Klauskite ant Antrų lubų. pas 
lietuvius.

KAS STIPRESNIS IR GREITESNIS 
Sužinosi nuvykęs į Tremtinių linksmą

PIKNIKĄ
kuris įvyks Sekmadienį,

GEGUŽĖS-MAY 23 D., 1948 
Romuvos Parke, Montello, Mass.

2 vai. po pietų.

Juoko iki ašarų turėsite iš KOMIŠKO SPORTO 
VARŽYBŲ.

Juokas pailgina gyvenimą! Tad eik į tremtinių 
pikniką—ilgiau gyvensi.

Pelnas skiriamas musų tautiečiams pakietams sių
sti Į Vokietiją.

Tremtinių Ratelio Valdyba.

NAUJA LIETUVIŲ RADIO 

PROGRAMA

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS

Office Tel. So. Boston 0948
Bes. 37 ORIOLE STREET 

West Rosbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

DR. D. PILKA j
I

.. Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 '
ir nuo 7 iki 8 l

546 BROADWAY i
SO. BOSTON, MASS. 1

Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6;8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St-, arto Central Bą. 

CAMBRIDGE MASS.

Povestuvinės Vaišės
Praeitą sekmadieni p. J.

Tumavičienė buvo sukvie
tusi nemažą buri svečių i 
Sandaros svetainę. Svečiai 
buvo maloniai pavaišinti ir
pasižiurėjo patvs i savo . . . ......Kpikčicrius’’, nutrauktus p,etųs Pasilinksminimas 
Mrs. Gertrude Jurėnaitės
Cwiek vestuvėse ir n-nio* - ,
Tumavičienės pagerbimo 
bankiete. Nuotraukos tikrai 4
gerai pavyko ir svečiai žiu- 1/11 ° /14-
įėjo patys Į save. kaip Į ko- Baliaus ir vaišių rengėjos 
kias “mūviu žvaigždes”, taria ačiū visiems atsilan- 
Vaišės užsitęsė iki gilaus kiusiems ir jsigijusiems lai- 
vakaro. Buvęs, mėjimų tikietus.

gal

“Apšvietos” Balius Gerai 
Pavyko

Praeitą sekmadier.Į “Ap
švietos” draugijos sumošti

i
sutraukė gražios publikos. 

’’ Dalijant dovanas jas gavo:
numeriukas

Didelis Koncertas
ŠĮ sekmadieni Cambridge

L. A. Piliečiu Klubo choras * «,
du' da dideli koncertą Bos
tone. N. England Mutual 
Hali. 255 Clarendon st., 3 
vai. po pietų. Dėl kainų ir 
programos žiūrėkite skelbi
mą.

PRASIDĖS ATEINANTĮ SEKMADIENĮ 
GEGUŽĖS (MAY) 23 D., IR BUS KOŽNĄ SEKMADIENĮ PO TO

Nuo 11 iki 11:30 Valandos Ryto

ToL ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETR1STAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nao 9 ryto iU 12 4Uoa«

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

CAMBRIDGE’AUS AMERIKOS LIETUVIU PILIE
ČIŲ KLIUBO CHORO ANTRAS METINIS

KONCERTAS!
Sekmadienį, Gegužės-May 23 d., 1948, 3 vai. popiet.

NEW ENGLAND MUTUAL HALL
225 Clarendon St., kamp. Boylston St., Bostone.

Koncerto programą pildys dainininkai: Biruta Ra
moškaitė ir Albertas Vasiliauskas.

Solistai ir duetistai: Valdeko Kangro, smukinin- 
kas, ir Kalio Raid, čelistas.

Cambridge’aus Amerikos Lietuvių Piliečių Choras 
po vadovyste Amelijos Tataroniutės.

Įžanga, $1.00; Taksai 20c.; Viso, $1.20.
KELRODIS: Svetainė randasi pačiam centre miesto, kam
pas Boylston ir Clarendon gatvių, du blokai nuo Bostono 
sodo.

Dorchesterio S. L. A. Susi
rinkimas

SLA *359 kuopos narių 
susirinkimas Įvyksta šį penk 
tadieni. gegužės 21 d. Dor
chesterio A. Lietuvių klubo 
patalpose, 1810 Dorchester 
avė. Pradžia 8 vai. vakare. 
Visi nariai kviečiami ateiti.

Valdyba.

Pirmas Piknikas 
Pirmą šių metų didelį

pikniką rengia šį sekmadie
ni gegužės 23 d. Bostono 
Tremtinių Ratelis, Brockto- 
no “Romuvės” parke. Pra
džia 2 vai. Piknike žadai 
būti visokiausių piknikinių 
prašmatnumų. Iš Bostono; 
eis Husai, kaip pranešta 
skelbime.

“Automobilis be šoferio” 
South Bostono pirmadie

ni policininkas pamatė grei
tai važiuojanti automobilį 
be d laivelio. Policininkas 
pasivijo tą mašiną ir tik ta
da pamatė, kad mašiną 
vairuoja mažiukas, 12 metų 
vaikas. Bet mašina buvo 
I avogta ir tas mažiukas, 
“nematomas” draiveris eisi
vaiku teismą.* *•

Iš stoties WTA(),740 kilocykliu

AL STEVEN’S ORKESTROS MUZIKA

The American Lithuanian Young Men’s Association

PROGRAMOS VEDĖJAI:

Alexander Chaplik 

Micbael Pluto

Stephen A. Butkus

Paul Lapenas, Jr. 

Anphonse Stecke

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont St.. Rimbai Building 

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. I-afayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo Patikrinimą 

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vak. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boston
Pristato toniką, vyną ir viso

kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir sales. (-)

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

LITH UANIAN 
FURN1TURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Inaored 
Movera)

Perkraustom 
čia pat ir i to
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BR0ADWAY,

SO. BOSTON. MASS. 
Tai. SOUth Boston 4618

i




