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Sovietų Rusija Tikisi Per Metus 
Užvaldyti Visą Europą

Rusija Nebeieško* Draugystė* su Amerika — Badas ir 
Netvarka Atves Europą į Rusijos Glėbį — Propaganda 
tarp Arabų — Kova prie* Marshallo Planą

Žinomas Amerikos žuma- Šildo Kalėjimą Ame- 
listas Drew Pearson skelbia V /f
anglų Secret Service prane-5 TIKOS V OdūmS 
Šimą apie Rusijos užsienių
politiką. Sako, Komunistų 
Partijos politbiuras nesenai 
svarstė užsienių politikos 
klausimus ir nutarė visomis 
išgalėmis trukdyti Marshal- 
lo plano vykdymą Europo
je. Rusai netiki, kad Ameri
ka duos bilionus dolerių 
Europai, bet jeigu Amerika 
ir duotų pinigų rusai dės vi
sas pastangas, kad Europa 
negalėtų atsistatyti. Rusai

Andriej Višinskį, Rusijos 
atstovas Jungtinių Tautų 
seime ir Rusijos užsienių 
reikalų vice-ministeris, tu
rėjo New Yorke platų pasi
kalbėjimą su spaudos atsto
vais ir jis sakė. kad Ameri
kos “karo kurstytojus” rei
kia apkalti geležimis kalė
jime. Višinskis išvardijo vi 
są eilę amerikiečių, kuriuos 
jis norėtų uždaryti i kalėji- 

ncn. kad Italijos ir Franci-j mą.
jos komunistų partijos įeitų- Amerikos spauda Višins 
i savo kraštų valdžias ir išĮkio grąsinimus ir malonius 
vidaus ardytų tų kraštų pasiūlymus plačiai išgarsi- 
ukio atstatymą. Pagal rusų no. Kai kurie amerikiečiai 
apskaičiavimą Europa per sako. kad Rusijos pagarsė- 
metus laiko bus pribrendu- Jęs budelis Višinskis jau 
si sovietiškam režimui. Ba- nori ir Amerikoje tvarkyti 
das, neramumai, darbinin- kalėjimus ir nori sukišti sau 
kų streikai, kalbos apie ka- nepatinkamus žmones į šal

DARBININKAI NENORI RUSIŠKŲ SVEČIŲ Churchill Smerkia 
Sovietų Rusiją

Anglijos konservatorių! 
partijos vadas W. Churchill 
kalbėdamas Londone sakė. 
kad “karingas komuniz
mas” yra kaltas dėl pasau
lyje kilančio neramumo ir 
netikrumo. Churchhill svei
kino Ameriką, kad ji ėmėsi 
priešintis rusiškam imperia
lizmui ir sakė, kad Anglija 
turėtų visomis savo išgalė
mis Amerikos politiką pa
remti. W. Churchill siūlo 
Anglijos valdžiai, kaip gali
ma greičiau galutinai iš
traukti kariuomenę iš Pa
lestinos.

Prezidentas Truman Sukviečia 
Kongreso Komisijas

Apsvarstys Pagalbą Europai — Po Gruodžio 1 d. Gali 
Būti Per Vėlu — Dar Nėra Nutarta, Kada Bus Sušauktas 
Visa* Kongresas — Greita Pagalba Reikalinga Franci- 
jai, Italijai ir Austrijai.

Rytų Europa Reika- Šį pirmadienį preziden- j • r • - tas Trumanas turėjo pasita-
lauja Laisves rimą su kongreso vadais iš

--------- i abejų partijų ir jiems išdės-
Rytų Europos ir Balka- tė reikalą tuoj pat aptarti 

nų kraštų valstiečių vadai klausimą apie davimą pa
galbos Europai. Buvo sutar-

rą viskas tas trukdys ūkio 
atstatymą, o jei ūkis neatsi- 
stątys, tai per metus laiko 
komunistai galės paimti val
džią ir Italijoj ir Francijoj.

Rusija nebeieškos jokios 
draugystės .su Amerika, bet 
ves prieš ją griežtą propa
gandą visuose kraštuose. 
Politbiuras nutarė pradėti 
plačią propagandą arabų 
kraštuose prieš anglus ir 
amerikiečius. Palestinos ne
ramumai yra gera proga 
agituoti arabus prieš Angli
ją ir Ameriką.

Slaptas pranešimas apie 
Rusijos užsienių politiką 
yra įdomus tuo. kad dabar 
Amerika yra skaitoma di
džiausiu Rusijos priešu ir 
prieš Ameriką rusai jau lei
džia į darbą visą savo pro
pagandos mašiną visame 
pasaulyje.

tą cypę.
Iš tikrųjų. Rusijai butų

gerai, jei ji galėtų visus sau 
nepatinkamus žmones su
kišti čia į kalėjimus. Tik 
kažin ar užtektų kalėjimų?

Korėja Bijo Pilie
tinio Karo

Europos Planas 
Ūkiui Atstatyti

Praeitą savaitę buvo pa
skelbtas 16 Europos valsty
bių priimtas planas Europos 
ukiui atstatyti. Planas nu
mato atstatyti Europos ūkį 
per 4 metus iki prieškarinio 
lygio. 1951 metais Europa

Korėjos vadai sako, kad 
Korėjoj iškils pilietinis ka
ras. jei Amerika ir Rusija 
atitrauks iš ten savo kariuo
menes. Tie vadai reikalau
ja, kad Korėjoj pirma butų 
sudaryta viso krašto val
džia, kuri galėtų paimti 
kraštą valdyti.

Rusija nesenai siūlė, kad 
visa rusų ir amerikiečių ka
riuomenė pasitrauktų iš 
Korėjos. Rusai tą gali siū
lyti. nes jie šiaurės Korėjoj 
suorganizavo korėjiečių ar
miją, kuri amerikiečiams 
pasitraukus galėtų bandyti 
visą Korėją “susovietinti” 
ir padaryti Rusijos provin
cija.

SUGAVO LAIVĄ SU ŽY
DŲ IMIGRANTAIS

Anglų karo laivai sugavo 
prie Palestinos vieną laivą 

galės vėl sočiai valgyti ir su žydais imigrantais, kurie
galės eksportuoti maždaug 
tiek pat prekių, kiek ji eks
portuodavo prieš karą.

Europos valstybės numa
to ankštą bendrabarbiavi- 
mą savytarpėje, bet be A- 
merikos pagelbos Europa 
negalės atsistatyti. Todėl 
Europos valstybės prašo iš 
Amerikos pagelbos per 4 
metus apie 19 bilionų dole
rių.

vyko nelegališkai į Palesti
ną. Ant laivo buvo 470 ke
leivių. Laivą sulaikant ir be
kratant vienas keleivis bu
vo užmuštas. Visi nelega- 
liški imigrantai bus nuga
benti į Kipro salą. kur yra 
laikoma virš 10 tūkstančių 
žydų.

KODĖL VIŠINSKIS TAIP 
RĖKAUJA?

SUDEGĖ NASHUA SE
NAS TEATRAS

Sekmadienį kilo didelis 
gaisras Nashua mieste. De
gė senas, virš šimto metų 
amžiaus Parko Teatras. 18 
gaisrininkų begesin darni 
ugnį buvo sužeisti ar apal
po nuo durnų. Teatras degė 
4 , landas. Nuostolių pada
rytu už 150.000 dolerių.

Reginald Boyle (dešinėj) Amerikos automobilių dar
bininkų unijos Buchanan. Mich. skyriaus pirminin
kas griežtai priešinasi prieš laikymą Clark Eąuip- 
ment kompanijos dirbtuvėj rusiškų inžinierių, kurie 
“mokosi amerikoniško darbo metodų”. Rusai inžinie
riai dirba dirbtuvėj, kad susipažintų su Amerikos ga
mybos budais. Kairėj matyti vienas rusų inžinierius,
G. K. Kazakov, Unijos vadas sako, jis darys balsa
vimų taipe darbininkų, skelbs streiką ir reikalaus, 
kad rusiški svečiai butų pašalinti iš dirbtuvės.

Bomba Užmušė Čigonų Biznis Jungt.
Dvylika Žmonių Tautų Seime

____ ____
Pirmadienį iš ryto žydų Šią savaitę Jungtinių Tau-

LCTUI isuxi iiiicolc įi xw cDirnoc cvarcfu+i” IIIIRD J7IUUVJV OTCUCTVJVI
į vieną policijos namą stip- Amerikos pasiūlytus klausi- 
rią bombą, kuri sprogdama mus dėl Korėjos, dėl įkuri- 
užmušė 12 anglų ir arabų mo nuolatinės seimo komi- 
policininkų ir 50 sužeidė, sijos ir kitus, prieš kuriuos 
Žydai teroristai privažiavo Rusija griežtai pasisakė, 
su troku prie policijos na- Buvo aptartas ir naujų na- 

!mo, išritino iš troko bombą rių priėmimas. Rusija pa- 
. ir greit nuvažiavo. Bomba siūlė Dadaryti čigonišką biz- 
beveik visai sunaikino na- nį: Rusija sutinka priimti 
mą. Teroristai dar nepa- į narius Italiją, jei Amerika

i Kviečia Amerikie- 
\čius Atvykt Pažiūrėt

Jugoslavijos diktatorius 
Tito pakvietė šešius žino
mus amerikiečius atvykti į 
Jugoslaviją ir savo akimis 
persitikrinti, kad Jugoslavi
ja nekursto jokio karo prieš 
Graikiją ir kad ji yra visai 
taiki šalis. Pakviestųjų tar
pe yra J. Bymes, H. Stas
sen, H. Morgenthau. Dr. E. 
Fosdick, kun. John Gun- 
ther, ir H. W. Baldwin.

Ką tie svečiai darytų nu
vykę į Jugoslaviją ir kaip
JUT UAI III VU umvotunauo vai-

kurną”, nėra žinoma. Nese
nai Jungtinių Tautų komi
sija lankėsi Jugoslavijoj ir 
Graikijoj ir pranešė, kad 
Jugoslavija kursto neramu
mus Graikijoj.

kreipėsi į Jungtinių Tautų 
seimą su prašymu grąžinti 
tiems kraštams laisvę. Ju
goslavijos, Bulgarijos, Ru
munijos, Vengrijos ir Len

ta sukviesti kongreso komi
sijas, kurios svarsto pinigų 
skyrimą užsieniams. Jei ko
misijos nutars remti Euro-

kijos valstiečių vadai pra- p ą. tada bus sušauktas visas
so, kad Jungtinės Tautos 
lieptų rusams ištraukti sa
vo kariuomenę iš tų kraštų 
ir kad ten butų atstatyta 
demokratinė tvarka, kuri vi
siems gyventojams užtikrin
tų laisvę. Raštas plačiai iš
dėsto rusų okupacijos žiau
rumus ir sauvaliavimus. Po 
šituo prašymu pasirašė žy
miausieji Rytų Europos val
stiečių vadai, kurie spėjo 
pasislėpti užsienyje nuo 
bolševikų persekiojimų.

Senatorius Pepper
Už Marshallo Planą

Floridos senatorius Clau-

kongresas dar šiais metais į 
nepaprastą sesiją tą klausi
mą nubalsuoti. Laikas nepa
prastai kongreso sesijai dar 
nėra paskirtas, bet kongre
sas greičiausiai bus sušauk
tas lapkričio mėnesio gale.

Prezidentas sako, kad 
Italija, Francija ir Austrija 
yra būtinai reikalingos pa
galbos dar šią žiemą. Jos 
gali išsilaikyti pusbadžiu iki 
gruodžio pirmos dienos, o 
paskui, jei negaus pagalbos, 
tai susmuks ir ten kils anar
chija. Todėl pirm negu 
svarstyti bendrą pagalbos 
planą visai Europai, reikia 
skirti lėšas, kad Vakarų Eu-

, . ~ A . ,. ropa galėtų išsimaitinti šią
de A. Pepper, kartais vadi- žiemą. Pagalbai bus reika-
namas. . . . ’ a/8" į linga tuoj pat ne mažiau,
kiai pasisakė uz Marshallo i<ajp 58O milionų dolerių.
niuno ir 11*7 nurrolnnc noin_ <4 . • . .

■gauti.

Texase Siaučia Gi
rių Gaisrai

priimtų Bulgariją, Rumuni 
ją. Vengriją ir Suomiją. A- 
merika su tuo bizniu nesuti
ko. Rusiškų lėlių priėmi
mas yra visai atskiras klau
simas ir nesiriša su Italijos 

sako Amerika.

Ar Eisenhoįver Bus 
Kandidatu?

Iš pietryčių Texas prane 
ša, kad ten praeitą savaitę Priemimu 
iškilo keli dideli girių gaiš-
rai, kurie iki praeitos savai- DEMOKRATŲ PARTIJOS
tės galo jau išdegino 27 tuk 
stančius akrų girių. Texas 
valstijos girių prižiūrėtojai 
sako, kad girios buvusios 
padegtos. 200 savanorių 
praeitą savaitę stojo gaisri
ninkams į pagalbą, o šią sa-

Anglijos ministeriu pir
mininkas C. Attlee šitaip 

Į aiškina Rusijos smarkavi
mus ir užsipuldinėjimus ant 

'Anglijos ir Amerikos. Jis 
sako, Maskvos valdžia nori 
nukreipti Rusijos gyventojų 
dėmesį nuo sunkios ekono
minės padėties Rusijoj ir 
tcdėl įkalbinėja tiems gy- 

! ventojams apie pavojų iš 
užsienių.

PIRMININKAS PASI
TRAUKĖ

Paskutiniu laiku laikraš
čiai vis dažniau kalba apie 
generolo Eisenhowerio kan
didatūrą į prezidentus atei
nančiais metais. Republiko
nų tarpe kilo sumanymas 
išstatyti į prezidentus popu- 
lerų karo vadą, kad tuo bu
du laimėjimas butų užtik
rintas. Pats generolas Ei- 
senhower dar nėra pasakęs, 
ar jis sutiks ar nesutiks būti 
kondidatu.

Iš kitų republikonų kan
didatų kol kas daugiausiai 
yra minimi T. Dewey, sena-

planą ir už pagalbos davi
mą Vakarų Europos kraš
tams. Ikišiol tas senatorius 
buvo prieš Marshall planą, 
bet dabar jis sako, kad jis 
tą planą remia, kaipo pir
mą žingsnį į Europos atsta
tymą ir į taiką. Ar senato
rius Pepper galutinai nu-

Senato ir atstovų rūmų 
komisijos, kurios turi ap
svarstyti lėšų skyrimą Eu
ropai, greitu laiku susirinks.

KUBA SUARDĖ DOMINI
KONŲ REVOLIUCIJĄ

Demokratų partijos na
cionalinio komiteto pirmi
ninkas, Robert E. Hanne- 

vaitę paimta dar 500 sava- £an’ pasitraukė iš savo vie-
uf JSojeJrdįf t±u pX torius R. Taft ir H. Stassen.

gesinti, tai Texas valstijos tvaikytojo vieta. R. E. Han- 
girios labai skaudžiai nu- ne&an skelbia, kad jis pasi- 
kentės traukė įs partijos pirminm-

-------------- ko vietos dėl blogos sveika-
KIEK TAKSŲ SUMOKĖ- tos. Persitvarkymas demo-i

METODISTAI BARA 
ADMIROLĄ HALSEY

JO FORDO ĮPĖDINIAI kratų partijoj vyksta besi
ruošiant prie ateinančių me-

Si *Prieš kelis metus 
Edsel Ford paliko 
turtą. Šiais metais 
Fordo įpėdiniai baigė mo
kėti valdžiai taksus nuo pa
likto turto ir iš viso jie su
mokėjo $24,635,094. Pirma 
valdžia reikalavo 66 milio-

Edsel
SAKO. TRUMANAS 

KAIP HITLERIS

, - TT ,ir „ . Kubos valdžia praneša,trauks rysius su H.Wallaee, kad jos armija sutrikrtė re_ 
dai nėra žinoma. voliuciją Dominikonų res

publikoj. Kuboj buvo susi-
Albanija Pasmerkė f™™2'?™ maža:.. J tūkstančių vyrų armija, kuri
Mirti 16 Demokratų laivais plaukė į Dominikonų 

respubliką, kad ten nuver
tus diktatoriaus Trujilio 
valdžią. Šį pirmadienį Ku
bos karo laivukai sugavo 
du laivu su 800 maištininkų 
ir juos nuginklavo. Maišti
ninkai nesipriešino Kubos 
ginkluotoms pajėgoms. Re-

Albanijos diktatūra pa
smerkė mirti 16 žmonių, 
kurių tarpe yra buvusių par
lamento narių ir šiaip žino
mesnių demokratų. Diktatū
ros valdžia nuteistuosius 
kaltina tuo. kad jie su A- .. . _ _
merikos ir Anglijos parama!voliuciją prieš Dominikonų 
organizavę sukilimą prieš diktatūrą bus atidėta. 
Albanijos bolševikišką val

Metodistų bažnyčios blai
vybės komisija labai griež
tai bara admirolą W. F. 
Halsey, kurs nesenai para
šė viename straipsnyje to
kius žodžius: “Jei karys ne-

YRA|ruj<0 įr negeria, tai aš. kai
po bendra taisyklė, nelabai 
tikiu jo kovingumui.”

Amerikos valdžia protes- Metodistai sako, kad toks 
tavo prieš Rusiios “Litera- admirolo pasisakymas ska

nų doleriųĮ taksų. bet pas- turnaja Gazieta” rašymą,'tina girtuokliavimą tarp
kui nusileido. Ginčas tarp kad prezidentas Trumanas ’ kareivių ir jurininkų. Meto- 
yaldzios ir Įpėdinių buvo gjekia Hitlerio laurų ir yra Cistai sako, daug geriausių 
kilęs del palikto turto įkai-tĮjk “Wall Stryto" berniu- Amerikos karių ir karo va
riavimo. kas. Amerika kad toks dŲ buvo visiški blaivinin-

rašymo būdas yra užgaulin
gas ir netinka tarp drau
gingų valstybių.

SUĖMĖ PENKIUS UŽ 
ABORTŲ DARYMĄ

New Yorko policija suė
mė Dr. W. A. Brandenbur-

kai, jie ir be šnapso mokėję 
būti geri kareiviai

Rusijos valdžia tą pro-
FLORIDOJ SIAUTĖ 

TRUMPA AUDRA
gėrį ir jo 4 agentus. Sako, testą atmetė. Molotovas sa- 
daktaras ir jo padėjėjai da- ko, Amerikos spauda šmei- Sekmadienį Floridos pa-
rė abortus ir gaudavo per žia Sovietų Rusiją, todėl jis kraščiuose siautė trumpa, 
metus iš to biznio apie pusė nesiima atsakomybės už bet labai smarki audra, ku- 
miliono dolerių pajamų. Gorbatovo rašymą “Litera- ri pridarė milioną dolerių 
Daktaras ginasi. Bylą spren turnaja Gazieta” pusią- nuostolių. Daugiausiai nu- 
džia Bronxo teismas. piuose. kentėjo pajūrio miesteliai

džią.
Amerikos valstybės de

partamentas griežtai užgin
čija Albanijos diktatūros 
kaltinimus ir sako, kad tie 
kaltinimai yra grynas pra
simanymas.

STAUNTONO MAJORAS 
NEPADARĖ LIETAUS

Staunton. Va. miesto val
dytojas, W. Guy Ancell. no
rėjo įrodyti miesto gyven
tojams. kad nereikia mies
tui naujo vandens rezer
vuaro. Jis pakilo su orlaiviu 
į padanges ir išbarstė virs 
debesų 50 svarų “sauso le
do”. Kitur nuo sauso 'ledo 
lietus lija. bet virš Staunto- 
no nenusirito nė vieno lašo. 
Dabai

MINA SUARDĖ KARO 
LAIVĄ

Netoli Triesto uosto Ame
rikos karo laivas naikintu
vas Douglas H. Fox užva
žiavo juroje ant minos ir iš
sprogo. Trys jurininkai bu
vo vietoje užmušti, 4 buvo 
labai sunkiai sužeisti, o 8 
buvo lengviau sužeisti. Kas 
paleido tą miną į juras, ne
žinoma.

MIRĖ ATSISKYRĖLIS 
VINCAS ŽALINSKIS

Prie Suffield, Conn. du 
jauni žmonės užtiko viena
me urve Vinco F. Žalinskio 
lavoną. Žalinskis gyveno 
vienas urve atsiskyrėlio gy
venimu. Policija po tyrinė-

Stauntono gyvento-! limo sako. kad Žalinskis mi- 
jai juokiasi iš savo miesto rė savo mirčia jau prieš ko- 
viršininko, o senesnieji žmo kius du mėnesius. Jis gulė- 
nės jį bara. kam jis bando jo jo paties padirbtame 
“Dievo nustatytą tvarką” grabe- kuriame jis miego- 
keist.i. • davo.
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Puslapis Antrai

atrodo.PETROVO NUŽUDYMAS , Dr. Padalskis,
--------- i dirba sunkų

Bulgarijos valdžia nužu- darbą”. A. L. Tarybos na
dė Nikolą Petkovą. bulgarų riai nieko nežino, bet tas 
valstiečių vadą ir vieną iš ponas “veda derybas”, siu- 
žymiausių Bulgarijos demo- lo kokias tai sąlygas ir pri- 
kratijos kovotojų. N. Petko- ima pranešimus, kad smeto- 
vas, kaip lenkų S. Mikolai- nurinkai nori persiversti. 
czykas. ir kaip daugelis kitų “Naujienos” tuo klausimu 
Rytų Europos kairiųjų va- šitaip rašo:
dų, manė. kad su bolševi- Tautininkų spauda skel5ia. 
kais galima bus bendi adai- ka(j j visos centrinės organi- 
biauti ir kurti demokfatis- ^jos-Misija, Lietuvai Va- 
ką tvarką . Gyvenimo tik- duoti ir A L Tau(i.

ninku Centras — suvažiavo 
Clevelande ir nutarė stoti i 
Amerikos Lietuvių Tarybą 
“ketvirtadalio teisėmis.” Apie 
tai jie parašę laišką Dr. P. Pa- 
dalskiui, prašydami jį tarpi
ninkauti "pasitarime su Ame
rikos Lietuvių Tarybos direk- 
toriatu.”

Ėmė pusėtinai daug laiko 
tautininkams susiprasti, kad 
separatiniu savo veikimu jie 
nieko pasiekti negali. Ameri
kos Lietuvių Kongresas, kuris 
įvyko Chicagoje beveik prieš 
dvejetą metų, buvo net rezo
liuciją priėmęs, siūlydamas 
tautininkams dėtis į A. L. Ta
rybą, kaipo ketvirtai srovei. 
Bet ir to jie nepaisė. Jie rei
kalavo sau lygaus balso su 
visa Am. Liet. Taryba!

Dabar jie nuo to aukšto ark
lio nulipo. Tai progresas, kurį 
reikia pasveikinti.

Taryba, žinoma, klausimą 
apsvarstys, jeigu jisai bus jai 
pateiktas. Ji turi savo nusista-

“vienijimo

renybėj pasirodė, kad su 
totalitarine diktatūra ben
dradarbiauti negalima! Su 
ja galima arba kovoti, arba 
jai reikia pasiduoti, nusi
lenkti ir pasidarvti bolševi
kų diktatūros pastumdėliu. 
Jokio bendradarbiavimo ta 
diktatūra nepripažįsta. Pra
džioje, kol bolševikai tebe
buvo silpni Balkanuose ir 
Rytų Europoj, jie siūlė de
mokratiškoms paiti joms 
bendradarbiauti, bet kaip 
tik jie sustiprėjo, jie savo 
“bendradarbius” išžudė. 
Taip atsitiko Bulgarijoj. Ju
goslavijoj, Albanijoj. Ven
grijoj, Rumunijoj, taip at
sitiks ir Lenkijoj bei Če-i 
choslovakijoj. kur dar ne' 
visi bolševikų bendradar-! 
biai liko iškarstyti.

Kartuvės pabaigė Bulga-! 
rijoj bendradarbiavimo iliu
zijas. Kartuvės apvainika
vo Jaltos judošystę ir galin
gųjų demokratijų “užgeri-i 
nimo’’ politiką. Petkovas 
žuvo ne tik dėlto, kad jis Į 
buvo demokratas ir nenorė
jo pasidaryti Rusijos užsie
nių politikos lėle. bet jis žu
vo todėl, kad buvo Įtartas 
esąs Amerikos ir Anglijos 
draugu. Už draugystę Ame
rikai ir Anglijai bolševikai 
demokratus baudžia mirties 
bausme. Kada Jaltoje Ame
rika išdavė Rytų Europos 
tautas rusiškam imperializ
mui, ji pasmerkė mirčiai vi
sus savo draugus. Taip buvo 
padaryta su Michailovičiu- 
su Petkovu ir su daugybe 
demokratijos kovotojų Ry
tų Europoje ir Balkanuose.

Kada Bulgarijos budeliai į 
korė Petkovą. Amerika ir

tymą ir savo programą, 
riuo pasiremdama, ji sėkmin
gai dirbo per keletą metų. O 
koks šiandien yra lietuvių tau
tininkų Amerikoje nusistaty
mas, kol kas dar neaišku. Iš 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
jie anąmet pasitraukė, kada ši

tvuLEIYiS, Sv BOSTON

KRAŠTO APSAUGOS SEKRETORIUS

James V. Forrestal nesenai buvo paskirtas pirmuoju 
Amerikos krašto apsaugos sekretorių. Ikišiol Ameri
koje buvo karo ir karo laivyno sekretoriai. Dabar 
yra paskirti trys krašto gynimo sekretoriai karo- ka
ro laivyno ir aviacijos, o visų jų priešakyje yra pa
statytas vienas krašto apsaugos sekretorius. Paveiks
le naujas sekretorius parodytas savo naujame ofise 
Washingtone.

Kalbos Apie Karą

oe S'.rt.-u ~ v
leisti pirma karo šūvį 
eis gal dar eilė metų iki pa
saulis bus pasiruošęs ka
riauti. Kada Europa dus so
ti, kada Rusija dus pilnai 

■ pasiruošusi, kada Amerika 
.supras, kad karas yra neiš- 
• vengiamas, tada turėsime 
■nauja pasaulini kara.

J. S.

Tremtinių Skurdas 
Didėja.

Kas Savaite
Bus, bus—“sudnoji diena” Paleckis apmovė lenką

Amerika turi naują pra- Menningene (Vokietijoj) 
naša. Jis—Frank C. Lau- leidžiamas lietu; įų laikrs.s 
back, “Kristaus kelių’ a iš-tis “Mintis cituoja vieno 
kintojas. ienky laikraštininko stiaip-

Lauback kalbėjo kongre-sni apie Justą Paleckį, 
gacionistų seime ir pasakė: Lenkas pažinęs Paleckį

Anglų zonoje, Vokietijo
je- leidžiamas lietuvių laik
raštis “Lietuvių Žodis” rug
piučio 7 d. numeryje dide
liu susirupinimu svarsto da
bartinę lietuvių tremtinių 
padėti. Reiškia didelės bai
mės. kad tremtinių padėtis 
kasdien blogėja, kad švie
sesnio rytojaus viltys ma
žėja.

Paklausykime lietuvių 
tremtinių rūpesčių:

“Tremtinių materialinis 
būvis blogėja, nes visoki iš
tekliai. kurių jie galėjo tu
rėti, išsibaigia ii- pas dau
giau turėjusius, todėl var
gas ir skurdas auga ir di
dėja.

“Maisto nedateklius ir 
nuolatinis pusbadžiavimas 
silpnina tremtinių sveikatą. 
Ją naikina ir stovyklinis su 
sikimšimas, taipgi ir nepa
kankamos higienos sąlygos.

“Tremtinių sveikata men
kėja ir nyksta, ypač akade
minės jaunuomenės, kuri 
turi gyventi atsiskyrusi nuo

Jungtinių Tautų Organi- 
zacija nebeturi jokios reikš-

lietuvių-lenkų krizes” nie
kada Varšuva buvo pa-

siuntus garsuji ultimatumą mes; pasauliu, gręs.a suna.- leikalauįĮama įteigti dip- 
kimmas... Prašykim Trumą- ,omatinius SiUltykius. 
no. kad jis daugiau ne t• jaįkfaštįninkas Sa
damas pasirinktų stambų kad jau tada Paleckis 
knkscmnių vadą (toki kaip jįaskvai Jis eigėsi
John Matt ai Pufus J J arogantiškai, bet pasiūlytas
n jj pasiųstų į Rus ją, p ..stikliuką tuoj pasisiu
vo asmenini pasiuntinį ,>tarnauti į,. VaIšuvai.
btaimui... Visa tranzakcija baigusisPasak Laubacko. pašau- kjs a v
lis turi pasirinkti arto Je- į _ ; ,£ pĮ
todsVSSiM ®"ęs ir dingęs,' kaip
Jis eis Į pragaištį. akmuo vandenyje.

Dar kitais žodžiais. Stali- Geras sportsmenas. ar ne?
ną ir Rusiją reikia laimėti; . bankrutuojanti 

visų neklaidingiau s i a m
knksciomų tikėjimui ... ' gtybės sekretorius John

Taigi, taigi—arba Stali- Snyder. Žinių agentūros 
nas ims naują krikštą, arba praneša, kad Snyder parsi-
turėsim “sudnają dieną”, vežęs tokį raportą:
Amen. Francija turės subankru-
Pasirodč naujas “Darbas” tuoti. jeigu ji negaus Jung- 

Pasirodė LDD žurnalo tinių Valstijų paramos —
“Darbo” antrasis numeris. 
Pereitą savaitę jis buvo iš

kreditų ar paskolos. 
Gali būt. labai gali. Vo-

. , , , „ 7“ 7. , .. .. . ,. - Į šeimų, be tinkamesnio ap-Apie karą dabar žmones negali laikyti? ir negali is- nininimo mpnkjli maįtinda- 
daug kalba, daug spėlioja, i laikyti ‘pagrindinį... . , 1 • •__ _______________ V r. darbL

ku‘ Visi klausia viens kitą, “ka- ninku skaičių”. Karui taip

~-- - - - 1 * — — ------ _pcuusanc uz. ncpi iniausvmus ir
demokratinės Lietuvos atsta
tymą. Ar dabar jų nuomonė 
kitokia?

Amerikos Lietuvių Taryba 
turės savo suvažiavimą Wash- 
ingtone, ateinančio mėnesio 9 
ir 10 dd.

JERONIMAS LAIDOJA 
SOCIALIZMĄ

masi
menkai maitinda- 

ir dirbdama labai ne-
da” bus karas, kada Ameri- niekas nesiruošia ir tiktai ipa^

siųstas visiems Lietuvių kiški okupantai Franciją 
Darbininkų Draugijos na- nualino mecfžiaginiai. Vo- 
riams ir pavieniams skaity- kiečius išvijus, Franciją ar
tojams. ---I-'-- «--l 1

Antrasis žurnalo numeris
yra brandesnis, negu pirma- ji ją alina dvasniai. 
sis. Be kitų. jame “Darbo”! Ir keista: šitame “gėmy-

no ir alina Maskvos kvis- 
lingai komunistai. Pastarie-

Dfl n on imi įibai masi ir! skaitytojai ras Įdomų raštą je” komunistai randa talkos 
ka duos rusams “lekciją”? taiki Amerika gali taip tla-‘drJlh*:7“Vki,5,.„“, Šk dau 'Lietuvos Socialdemokratų1 pas francuziškus krikšėio- 
Visi mano kad karas “bus”, ryti. ’giau mat’vti apdriekusiu ir!Partiios veterano, drg. Kip- nius ir ultra-nacioDahstus.Amerikos . kariškos toje- S^j^Va^as Bielinio. | Nelaunmga Francija!

gos dabar pradeda _
jmejęs "Darnu .jam rupi.

tik dėl laiko eina spėlioji
mai ir pranašavimai.

Man atrodo, kad dabarti
niu laiku karo nebus. Pasa
kysiu kodėl.. -~ —--------------------

Dabartiniu laiku tiktai 
viena valstybė gali kariauti. 
Ta valstybė yra Amerika. 
Visos kitos pasaulio valsty
bės kariauti negali. Negali 
kariauti nė Rusiia. Naujas

. - . , .,dide'!,į'mėmtoių ^“entaą'skvSe“r-L-D7-,Bj?li.ni?, sus‘df” Tos “smulkios išlaido.”
peisiorganizatimą. Liko pa- bįasį pro vjsus plyšius. Musų komunistai turi dar

Bostono “Darbininkas” i
Anglija . siuntė budeliams dažnai mėgsta kalbėti apie 
popierinius protestus su ga- “ ’ ” ’ ’ — —
na griežtais žodžiais. Tušti
žodžiai demokratų neišgel
bėjo ir negalėjo išgelbėti. 
Jei galingiausia pasaulio 

‘valstybė tiktai žodžiais te- 
protestuoja. tada ir silpni 
budeliai gali be baimės žu
dyt savo priešininkus. Ame
rikos vadai mano, kad jie 
su protestais savo pareigą 
pilnai atliko. Jie juk protes
tavo ! Vadinasi, nusimaz
gojo rankas ir turi ramia 
sąžinę.

Kaip ten yra su sąžine- 
mes nespręsime. Bendrai, 
.sąžinė politikoje atrodo lyg 
penkta koja keturkojui su
tvėrimui. Bet dėl demokra
tijų politinės išminties Pet
rovų gelbėjimo reikale, ga
lima turėti labai rimtų abe
jonių. Kada visi Petkovai 
bus iškarstyti, tada 120 mi
lionų žmonių Rytų Europo
je virs stipri atrama rusiš
kam imperializmui ir tada 
Višinskiai ne taip dar spiau 
dys Amerikai Į veidą.

PO ILGO DŪMOJIMO

'kad musuJeigu taip yra dabar, taiį^ gaAet< neblogą melžiamą karvutę
A koiun ntr/vJn trzimimui Cltl dHZniHU ( kHS mcn6>i) il Į---- “HarKininkiSLa <gicivii>_

dovyto turi persitvarkyti ir įfeitis ; politiniuose but« didesnis. Jis ragina vi- nijimą;-
karo laivynas, ir karo avia-žm„nijos ^į. sus pažangiuosius žmones To susivienijimo iždo

itelati savo jėgas stipnnimui globėjai buvo susirinkę pa-
,.!lr Pta.tlI}lm?1 D?.rb°- tikrint iždą. Be kitko? jie

Dėkui uz nuoširdumą. paskelbė (“Tiesoje”) šito-

skilias vienas krašto gyni
mo sekretorių? o po jo va

cija. ir armija, 
tvarkymas pareikalaus 
mažai laiko.

Amerika, jei norėtų, ga-

_ , . žmonijos santykiuose nej-
loks persi- Vyks pagerėjimo.

karas galėtų iškilti, jei Ru-Įlėtų kariauti. Ji turi duonos 
sija susipeštų su Amerika.
Bet Amerika karo nenori, o 
Rusija dar nėra pasiruošusi 
karui, todėl karas dabarti-
niu laiku ir negali iškilti. 

Kad Amerika karo neno-

“Tuli svetimieji nematy 
darni musų gyvenimo tikro
vės, ne kartą jau yra pa
reiškę klaidingų apie mus 
nuomonių. Tos

Višinskis parodė liežuvį jkią “smulkmeną
. . . . . , . «F,C M1W New Yorke posėdžiauja! Nuo 1946 m. spalių 1 d.

turi žmonių, turi ginklų ir nuom^nių n£monės Į Jungtinių Tautų organiza-iki 1947 m. liepos 1 d.-vi-
turi galingą piamonę. Beunet s^aidino ne vieną A- Icijos atstovai. Rusiją ten at- so per devynis mėnesius — 
Amerika yra taiki m Amen-j merįkos lietuvį, kuris nega-Į sto vau j a išgarsėjęs prokuro- “visos kitos išlaidos: algos, 
kos vadai dar tiki, kad ka-(j-j0 gautj tikresnių apieįras’ Andrius Višinskis. spauda organo ‘rr:---- ”
ro galima bus išvengti. A-
merikoje yra net tokių va-ĮmasK^Jį‘ 

Karo -lų:vkuiie ^ki’ kad Rusijoj ' nunmnn^ Lr
j Savo laiku, kada 

apie mus teisiami bolševiku 
nuomonės kenkia musų pa-socializmo bankrotą . r ra- u, mes uą visi zjhuiuc. j į ivvT,c knk-- nnre riorciuorf i • uiuoij pa

eitą savaitę koks tai “Jero-‘nenori Amerikos valdžia-1* reikalams, ypač reika-
nimas” meta žvilgsnį i “An-!nenori jo nė Amerikos žmo-Li.. - s.2viJn<yr.c čoiiac "^ams kuriems būtinai t,;ąji .ĮmernatfonŽą”1 ir pri-.nes. aš, sakau JAme-
eina išvados, kad socialistai,nkos valdžia -as turiu gal-.ŽTT1Jės ffalvoia. ui iie1
ir komunisUi

‘Tiesos” ir
, smulkios ofiso išlaidos — 

“seno“ ?21,323.67”...
Tai- brat, “smulkios išlai-sios gvardijos” nariai—Zi- j „ , . . , .

novjevas, Rykovas, Bucha- ,°?. ~ daugiau kaip dvi- 
rinas ir kiti — Višinskis rė- dešimts \ ienas tūkstantis
kavo: “Šaudyt tuos pasiutu- • , • ’sius-šunes 1Komunistailyra daug gri- 

Višinskis rėkavo ir Jung-dministraiįŽn!S&jte\i;«3’l0>,^Be,naBALFkSctirtoj^. - - -
a negali ruoštis. BALF siunčia pirktų ir So- tinių Tautų seime; jis, šaS-iv13'^!

visokiems Gal Rusiia pradės karą? vanotų gėrybių, kiek tik jų kė: “Amerika, tai warmon- * išlaidų nėra pridai^.L 
Dabartiniu laiku Rusi-! Įstengia įgyli-

retų kariauti, ar bent jei ji jai nėra jokio išrokavimo! Palengvinkim lietuviams 
norėtų buti visada paširuo-' karą pradėti. Rusija turi i tremtiniams nešti baisų var

voje ne tiktai lį

-Esmėje... turi tuos pačius i "•’C bet. >.r kongresą kurs 
_ skinapasaulėžiūros pagrindus pinigus

miasi tomis pačiomis ^a'rks^t reikalanis. Jei Amerika no-'Ne. 
tinėmis teorijomis, tos pačios 
pažiūros i materialistinį žmo-i 
nijos istorijos raidą, abi skel-ĮSUS1 
bia klasių kovą. abi stengiasi 
pašalinti religiją iš gyvenimo 
ir tt.” '

savi

Jau senokai smetoninin- 
kai Amerikoje nutarė dėtis 
“su taryba”. Per septynius 
metus smetonininkai Ame
rikos Lietuvių Taryba vi
saip peizojo ir “boikotavo”. 
Dabar jie sako. kad Dr. Pa- jų

Reikia pasakyti, kad “es
mėje” Jeronimas mažai te
nusimano apie socializmą, 
dar mažiau apie “marksis
tines teorijas”, o apie Antrą 
Internacionalą jis tik kuni
gų pasakose yra girdėjęs.

Antrame Internacionale, 
kurs dar tebėra organizaci-į 
niai neatsistatęs po karo, 
yra ir marksistinių ir ne- 
marksistinių partijų. Fran- 
euzijos, Ispanijos. Anglijos 
ir kai kurių kitų kraštų so
cialistinės partijos yra gana 
tolimos nuo “marksistinių 
teorijų”.

Socialistinėse partijose 
pažiūros Į tikibą yra labai 
margos. Socialistų eilėse 
yra ir ateistų ir tinkinčiųjų 
žmonių ir jie visi puikiai 
susitaria. Socialistus jungia 

pažiūros Į visuomenės

menę
klus vartoti. Amerika to ne-'Rusija nori tuos žmones 
daro. Visa Amerikos ka-!“suvirškinti”, susovietizuoti 
riuomenė dabar susideda iš Jr tokiu budu sustiprėti. Jei 
samdytų savanorių ir jų ne-!šiandien Rusija pradėtų ka- 
užtenka net taikos laiko ar-!liauti, ji iš pirmos karo die- 
mijai. Tai yra geriausias Į-jno? susilauktų sukilimų vi- 
rodymas, kad Amerika ne- soj Rytų Europoj, o po de- 
mano greitu laiku imtis už.šimties metų tų kraštų žmo- 
ginklo. 'nės jau bus “sutvarkyti”.

Jei Amerika manytų ka-!Todėl Rusijai yra grynas 
riauti, ji stengtųsi palaikyti, išskaičiavimas palaukti ir 
stiprią savo karo aviacijos'neskubėti su karu. 
gamybą. Bet taip nėra. A-į Rusija dar nėra išgvdžiu- 
merikos karo vadai nesenai si ką tik praėjusio karo 
svarstė, kaip padaryti, kad žaizdų. Ji dar nėra atsta- 
didžiosios Amerikos karo .čiusi savo* pramonės, ji dar 
orlaivių dirbtuvės visiškai nėra pasiruošusi atominiam 
neužsidarytų. Dirbtuves ga- i karui, ji dar neturi karui 
Įima palaikyti, jei joms reikalingų ginklų atsargų, 
duoti užsakymų gaminti or-!Laikas dabar dirba Rusijos 
laivius. Bet valdžia gali naudai ir Rusijos vadai bu- 
duoti užsakymų tiktai po-' tu visai neprotingi, jei jie 
rai tūkstančių orlaivių. Iš mestųsi Į karą.
tokių užsakymų dirbtuvės Kitos pasaulio valstybės
—------------------------ -----------irgi negali kariauti. Visos
grindė gludi humanizmasj j°s kenčia nuo bado. nuo

siųskite tokiu adresu: 
United Lithuanian Relief

Fund of America. Ine., 105 
Grand Street. Brooklvn 11, 
N. Y.

“MIRTIS TRUMANUI” — 
ŠAUKIA ROMOJ MINIA

Vienoje aikštėje, Italijos 
sostinėj Romoje komunistai 
buvo sukvietę masinį mitin
gą. kuriame kalbėjo Italijos 
komunistų vadas Togliatti. 
Jo įkaitinta minia tame mi
tinge šukavo “Mirtis Tru- 
manui” ir panašiai grasino 
Amerikai. Pats Togliatti 
karštai gynė Sovietų Rusi
ją. jis sakė, kapitalistai 
biauriai šmeižia Rusijos 
tvarką ir įtaria jos tikslus. 
Tas pats Togliatti nesenai 
grasino mesti Italijoj į kovą 
30 tūkstančių gerai ginkluo
tų komunistų partizanų, 
kad nuvertus dabartinę Ita-

dalskis juos perkalbėjo dė-;tvarkos keitimą, į gamybos gerbimas žmogaus asmens, visokių trukumų ir joms 
tis su taryba “ketvirtadalio ir skristymo tvarkymą, o ne ir tame klausime skirtumas šiandien ne karas rupi, bet,...
teisėmis”.^ Visa smetoninė klausimas, kaip pasaulis bu- tarp bolševizmo ir socializ- kaip išsimaitinti ir kaip at-!“j°s vyriausybę
traicė su Padalskio “sąlygo- vo sukultas ir kokios “aukš-.mo yra neperžengiamas, statyti savo sugriautus mie- 
mis” sutiko ir pasiuntė laiš- tesnės galybės” jį tvarko ar Tik paiki Jeronimai, treti-stus ir išardytą ūkį.
ką tam pačiam Padalskiui, netvarko. ninku špitolėse išprusinti,! Todėl apie karą galima daryti
kad jie įeis į A. L. Tarybą. J Socialistinio judėjimo pa- to skirtumo nemato. Įkalbėti, bet nė viena valsty- kimus ir pajiefleojimus.

gėrių kraštas!” Naujas “pasisukimas”
Bet jis nedrįso sakyt, kad Komunizmo “vieros” S-

musų valstybės vyrai vra pažintojai turės daryt nau- 
“pasisukimą”. žumalis- 
Drew Pearsan paskelbė 

slaptą dokumentą, kuris sa
ko. kad Rusija esanti pasi-kur viespa- 

“deržirftor-tauja staliniški 
dai”.

Nabagas Andriejus, 
jisai gali tik savo nešvarų 
liežuvį pademonstruoti...
Fiorello LaGuardia

New Yorke mirė išgarsė
jęs vyras, Fiorello H. La
Guardia — buvęs kongres
menas ir ilgametis New 
Yorko majoras.

Jo “gyvenimo siūlą” pa- yo gauta tokia žinia: 
kirto nelemta vėžio liga. „ “Komunistų partizanai

LaGuardia buvo “neišse- ^aU!5s. Trakijoj
miamos energijos” žmogus.
Visą laiką jis dirbo ir ko
vojo užtai, kas jam išrodė 
gera ir gražu. Jis buvo sū
nūs neturtingo ateivio mu
zikanto, jo motina buvo žy
dų kilmės portugalė.

Politikoje LaGuardia bu
vo nebrandus. Savo karjera 
jis. pradėjo kaip socialistas 
ir ją baigė kaip republiko- 
nas.

sovus remti arabus naciona
listus—prieš žydų naciona- 

cia lįstų siekimus Palestinoje.
Taigi taigi — Bimbos ir 

Mizaros turės uždaryt savo 
armonikas. Ir tik dėl to. 
kad Stalinui pakvipo arabu 
aliejus.
Komunistiški kidnaperiai

Iš šiaurinės Graikijos bu-

esantį Sternos kaimelį ir iš
sivedė visus 18-45 metų am
žiaus vyrus... jie bus priver
sti kovoti ‘demokratinėje* 

3 itiades kariuomenėj. 
Siaurės Graikijoj vyrai da
bar bijo buti namie”...

Vadinasi, Graikijos ko
munistai kidnapinimo prie
monėmis mobilizuoja savo 
šturmininkus. Gi jų sėbrai 
Maskvoje ir kitose valsty
bėse sako, kad Graikijos 
liaudis “veda mirtiną kovąBe to, LaGuardia repre 

zentavo tą Amerikos libera-! prieš reakcininkus.” 
Keleivyje” naudinga yra1 linį tipą, kuris daug laukia Neliko jokių skirtumų 
yti viaokhu biznio •kel- ir nieko nesulaukia iš Ru- tarp banditizmo ir komuniz-

S1JOS. mo. komuniz- 
St. Strazdas.

i
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

KELEIVIS, SO. BOSTON rusiapis i rečiai

Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Apie Uraganą Floridoj
KĄ LIETUVIAI SAKO 
APIE BAISŲJĮ FLORI

DOS URAGANĄ

ko nedarė, sėdėjo užsidarę 
namuose. Po audros visur j 
matosi dirbančius apie savo

--------- jardus, visi turi ką nors pa-
Apie baisųji užpraeitos taisyti, išvalyti, apžiūrėti 

savaitės uraganą, siautusi savo sodus. Visi skubina 
Floridoj, mes gavome pora pataisyti namus, nes čia ir 
pranešimų iš musų draugu vėl prasideda sezonas, jau 
skaitytojų. Drg. C. K. Bra-;turistai pradeda važiuoti,! 
ze rašo: gyvenimas vėl grįžta į savo

Nors jau žinoma yra apie i vėžes ir apie baisųjį uraga- 
uraganą. mėginsiu parašyti Iną pradedam kalbėti, kaip
kelius žodžius. Rugsėjo 16 
d. apie 4 valandą po pietų 
radio pranešė, kad uraga
nas ateina ir patarė žmo
nėms saugotis. Tuoj žmo
nės pradėjo užkalinėti na
muose ir krautuvėse langus. 
Vakare jau siautė vėjas ir 
lietus vis smarkiau ir smar
kiau. Rugsėjo 17 d. apie 10

apie praeiti.

Tik po uragano, rugsėjo 
19 d., mano duktė iš Ke- 
nocha per Raudonąjį Kry
žių teiravosi, ar mes išliko
me gyvi. Rugsėjo 21 d. ga
vome laišką iš sunaus Vy
tauto iš Honolulos, klausia, 
kaip j>ergyvenome uraganą. 
Matomai, po visą Ameriką

valandą sustojo radio. nes ir per visas radio stotis apie 
elektros jau nebuvo ir jo-i uraganą Floridoj daug bu- 
kios žinios jau nebegirdėjo-Į vo pasakota.
me. tik vėjas ir lietus. Vėjas Po uragano kelias dienas 
su lietum suka šen ir ten, 
varto medžius. Daug me
džių nulaužė per pusę, ki
tus išvertė iš šaknų, kitus 
apdraskė. Prie namo nulau
žė bemaž jau prinokusį ba
nano medį. visur nukratė 
orančius ir grebfrutus. kai 
kur išrovė iš šaknų ir bu- 
šius, nudraskė visai nuo 
medžių lapus. Musų namui 
nuostolių nepadarė, tik nu-, 
plėšė nuo stogo vandens i

AUDRA VISAI NUŠLAVĖ PAJŪRI

Paveiksle matyti Gulfport, Mississippi, uostas, kurį nesenai praužusi audra la
bai skaudžiai nuteriojo. Kur paveiksle matyti tuščia balta vieta, ten prieš au
drą stovėjo namai. Aurda namus visai nušlavė. Toliau matyti audros apdras
kyti ir apgriauti namai.

Baigėm ALT Vaju
LAWRENCE. MASS. VVORCESTER. MASS.

Lavvrenee lietuviai iš vi- Sandariečių Parengima* 
sos širdies dėjosi į Ameri- Vietinė A. L. T. Sanda
luos Lietuvių Tarybos vajų ros 16 kuopa spalių-Octobe- 
ir kėlė pinigus kovai už Lie- rio 5 dieną rengia išvažia- 

, tuvos nepriklausomybę ir vimą-pikniką Lietuvių Ukė- 
demokratinės tvarkos atku- sų Kliubo vasarnamyje, 

j rimą paremti. Čia skelbia- Piknike numatoma turėti 
me pavardes tų lietuvių, margą ir įvairią programą, 

■kurie paskutiniu laiku pri- Tarp kitko dalyvaus artis- 
sidėjo prie to vajaus savo tas J. Tamulionis iš Nevv 
aukomis. Aukos buvo su- Hampshire ir yra pakviesti 
keltos vaikščiojant po stu- vietiniai artistai publiką pa- 

jbas. Seniau aukavusiųjų linksminti. Visi lietuviai 
i pavardes iau skelbėme “Ke- kviečiami gausiai atsilanky- 
leivyje”. Taip pat reikia pa- ti į tą smagų pikniką. Lau- 
sakyti, kad prie aukų rinki- kiame svečių ir iš kitų kolo- 
mo su savo mašinomis pri-‘nijų. ypač iš Bostono ir ki- 
sidėjo John Jerusevičius ir tur. Ką manote, draugai? 

jDr. Edvardas Sauris. Kiek! —o—
■kuris aukų rinkėjas pinigui Musų kliubo namo pagra- 
sukėlė taip pat skelbiame, žinimas eina nelabai soar-

vis dar putė smarkus vėjas 
ir lietus. Bet saulutė pradė
jo šviesti, šilta ir medeliai 
vėl pradeda atsigauti, o, ... .. „ - , .grįš į savo namus, tai ras NORWOOD- MASS.
paukšteliai čiulba, lyg rody-j j įdaryta daug bledės. Į --------
darni savo džiaugsmą, kadį Dabar tik nulaužė musu'
išliko gyvi nuo baisiojo ura-Įmang0 medi. 
gano. C. K. Braze."“

i Aukavo:I i

I Mrs. Lrsulė Zajenskauskienė, 
■$10. Po $5 Mrs. Anna Mizara. 
j A. A. Snapauskas, Adam Yuk- 
i na. Steponas Pajerskas. Mrs. 
j F. Bajerunas, Mike Gustaitis. 
Mrs. B. Sakavičius, Peter P. 
Baltuškonis, Pijus Petravičius. 
Mr. and Mrs. C. Ulskis, Felik-

Mąno Pirmas Uraganas 
Floridoj

(Laiškas rašytas per ura-

čiai. Bet iš lėto namas tai
somas ir po kelių mėnesių 
mes tikrai turėsime pagra
žintą ir padidintą musų or
ganizacijų buveinę. Tada 
galėsime didžiuotis naujo
mis musų patalpomis ir tu
rėsime puikią vietą koncer
tams ir kitokiems parengi
mams.

Petras Miliauskas.

Amerikos Lietuvių Pilie
čių Bendrovė, savo mėnesi
niame susirinkime rugsėjo
10 d. nutarė daryt, valdy- sas Bagdonas, Tnpli Bakery

Margumynai
Nesenas laikas kaip pas

Danny užsilaikė šaltai, bet mus mirė vienas žmogus sė- bos- direktorių ir visų pa- 
kaip medį prie stubos nu- dėdamas automobilyje sa- stoviųjų komisijų nominaci- 
laužė, tai ir jis nežino, kur vo garaže. Žmonės didžiu- jas spalio 8 d., o rinkimai 
pasidėti. moję kalba, kad pats nusi- įvyks lapkričio 12 d. Todėl Ąxton,

Vienas humoristas garsi- žudęs. Tokiuose atsitiki- kurie norės, kad jų vardas kaItis ir Jonas 
na per radio taip: “When muose paskutini? žodis tar- butų padėtas ant baloto, tu- Po 2 — Stasys

Iki šiol tik
104 Common st., ir Mrs. L.: 
Laukaitis.

Po $3—Ben. Balevitch, Mrs. t 
Mrs. Mary Lau-į 
Billa. Į

Valkavickas.

BALTIMORĘ, MD.

Jaunimo Vakaras
Lietuvių Svetainės Jauni

mas rengia nepaprastą bu
feto vakarą. Spalių 18 d. su- 
batos vakare. Vakaras bus

nui %ėja« išlaužė jo vaiši- Brangus Draugai. J huricane blows the paint ti priklauso tik gydytojui, o-ri dalyvauti spalio 8 d. su-(Mrs. M. Baltrušaitis, Rap. Jo
nilis mantro medžiui ir rri- Aš manau, kad jus girdit i of f your car, bring it in af- ne paprastiems žmonėms, .sirinkime. Vėliau joks kan- vėlas, John Lukaševičius. Joną, 
darė kitu nuostoliu anie 3Oo!Per radio, kas čia pas mus'ter huricane and we’ll paint į Velionis priklausė prie ke-'didatas nebus įrašomas. Pa-ĮJurkšta, Mrs. Staleriunas. Pau

4 ‘ 1 ‘‘darosi. Tik ką pabaigiau,it for you. ilių pašalpinių organizacijų,[geidautina, kad balsavime Gabrėnas, Albert Cilcius, Jul. paruoštas tikrai lietuviškai.
1-00 Po Pietų bet kai kurios turi savo kon-'dalyvautų kuo daugiausia(Baliukonis, V. Blažys, Alex La- Prie durų gros orkestrą iki

Dabar vėias nuputė ke- stitucijoje pažymėję, kad narių ir išsirinktų sumanius'Pinskas, Ant. Pivnickas, Bar. publika rinksis. Vėliau bus 
liq-“hib'”Jn,in mne saužudžiam pomirtiniu ne- ir darbščius Bendrovės ve-! Amsiejus, Julius Zurwell, Wil- valgių, gėrimų ir paskui šo-

__ ^.išmoka. KaiD reikalas išsi- dėius. Norwoodieti«.' Ham Kaupinis, Mrs. D. Savic- kiai per visą vakarą. Bilie-
spręs ateitis parodys.

dolerių. _ .
Rugsėjo 18 d. iš ryto vėl Į užkalinėti duris. Kadangi

gavome elektą ir radio pra-į ne^uvom prisirengę, (ma- 
dėjo veikti. Sako uraganas nem, kad uraganas praeis)tai ncilzalirnniuzjrvamm.lijau ^iš8imunna~ iš miami... Vc»i langų stogo, žmonai jsiuiiau porą
Po uragano gatves kai kur ynaterijolo. Dabartiniu lai- stikliukų š napso, kad nusi 
teko valyti su buldozeriais.:£u vėjas pučia tarpe 50 ir:ramintų ir liepiau eiti gult
nes buvo užverstos medžiais Per valandą. Lau-! bet ji neina. Nuo 1 dienos spalių mu-

*iam jV’ėjo 100 mylių per j Dabar radio praneša, kad sų kolonijoj atsidaro biznį 
^iami Beach gy- vienas šipas nuskendo su —saliuną Roman - Rama-

natuvni zxwux xvt

ir šakomis; vienoje likerių 
krautuvėj vėjas išmušė lan
gą. tai negrai, vyrai ir mo-iventojai suvažiavo į Miami. 
terys, puolė arielką gaben- Visos mokyklos ir kiti bil- 
tis namo. Policija vieną ne- dingai pilni žmonių, kad 
grą nušovė, nes, sako, ne-»ne£a|i daugiau tilpti. Mes 
norėjęs pasiduoti, o kitą su-;Pa?Bikom namuose... Jau 
areštavo beplėšiant krau- ^.a\P kurių stubų musų apy-

BROOKLYN, N. Y. 

Siunčia Pakietus Tremti- 1 
niams

Brooklyne susidarė lietu

tuvę.
Labiausiai nukentėjo Mia

mi Beach. Fla. Ten vėjas 
pamariu išvartė palmas, 
vanduo užliejo gatves, daug 
statomų namų buvo labai 
apardyti, trys radio stoties 
bokštai buvo sunaikinti 
vienas perlenktas per pus, 
kitas buvo paverstas ir tre
čias iš “šaknų” išrautas. Tik 
viena radio stotis palike 
nenukentėjusi.

Rugsėjo 19 d. važiavome 
pažiūrėti į Miami miestą 
Visur matyti uragano pėd
sakai: daugybė iškabų iš-į 
vartyta ar sudaužyta, daug 
matytis išverstų ar nulauž
tų medžių, o tų šakų. tai vi
sur krūvos priverstos. Krau
tuvėse matyti daug langu 
išdaužyta. Kur tik pažiūri, 
vis matosi nuostoliai. Vien 
Miami miesto išvalymas, 
sako, kainuos milioną dole
rių. nes mieste reikia paša
linti daug išverstų ar nu
laužtų medžių.

Uraganas kelioms die
noms sustabdė visą gyveni
mą. Per audrą žmonės nie-

linėj langus vėjas išdaužė.
Žmona labai išsigandusi. Aš-
irgi ne taip gerai jaučiuosi. , mažai galima ir rašyti.

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
Čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER»

Juoz. Karsokas, Mr. and tai $2.25 su taksais.
P. Jessel, A. Clausius. Ed-Į gug jįetuvjškų rankdai-

paroda. Bus atgabentos 
girnos, kurioms dar gal ne 
vienas esame malę duonai 
miltus. Bus visokių kitų įdo
mių rankom padirbtų daik
tų. Visas pelnas skiriamas 
Svetainės pagražinimui. Jau 
daug pagerinimų yra daro
ma. svetainė yra maliavoja- 
ma. Todėl organizacijos, 
kurios randavoja svetainę 
mitingams, turės gražią 
svetainę su visokiais pato
gumais. Tokį darbą turėtų 
paremti visi lietuviai. Tegul 

namas pa- 
kulturos cen-

vidence, R. I., S. Smith. C. Fi- tras. ’ Komisija.
che, B. Keefe- Mary Mauzi. E.' -------------------
Backes, D. McGoven, C. J. Stra-

kas
Į Mrs
■ ward and Sarke, O’Bara’s Mar- 
ket. Peter Palvakos, Dukes' 
Men Shop. United Farm. Co., 
Joseph Tamaseli and Son’s. 
Stgve Kyras, Bellardville, Mass. 
ir Stanlev’s Cafe.

sipas

žmonėmis. Radio stotis vi- nauskas, gerai pažįstama
sus ramina ir liepia visiems daugeliui norvvoodiečių. Ta- vių bendrovė, kuri siunčia
buti “calm”. me biznyje jis turi neblogą maisto pakietus į Europą,

Gerai kad “kare” turiu patyrimą, nes per keletą tremtiniams. Bendrovė va-j Po Si—M. Jonušis, M. Dva- 
radio, tai nors biskį suži-'metų buvo gaspadorium dinasi: (rėčkas, Miss B. Yurčikonis, Jul.
nom, kas darosi. Cambridge. Mass. lietuvių “Sea-Gull Shipping Co”.: Stanavitvh, A. Baležentis, V.

bet kliubo. Linkiu Ramanaus- jos adresas yra 560 Grand Kurace, J. Matulevičius, Mrs.
kadį kui gero pasisekimo tame st., Brooklyn 11. N. Y. į K. Vaicekutis, A. Tataronis. 

biznyje. Ch. Jozak, Sim. Milius, F. Ka

Nors dienos laikas, 
į musų stuboj taip tamsu

Dabar tik vandenį užda
rė. Mes kaip tik spėjom ke
lis puodus prisipilti. Elektra 
stuboj blikčioja. (Rašant 
žodį blikčioja, elektra visai 
užgeso). Dabar rašau arti 
prie lango. Žmona šaukia, 
kad nuo lango pasitrauk
čiau. Nei vieno žmogaus ant 
gatvės nematyti. Beveik vi
si musų kaimynai apleido 
savo namus.

Praeitą naktį visos valgo
mų daiktų krautuvės buvo 
atdaros, koiei viską išpirko. 
Lumber yards irgi buvo to
lei atdari, kolei išpirko vi
sas lentas ir vinis. Aš jau 
nieko negalėjau gauti...

12:30 Per Pietus
Dabar tikrai atrodo bib- 

liška sundna diena. Koko
sinės palmės prilenktos prie 
žemės. Stebėtina, kad ma
žai jų nulūžta. Aš dabar 
klausaus radio automobiliu- 
įe. Radio pranešė, kad jų 
stotis turėjo 3-ris bokštus*, 
tai du jau nuversti. Bokštai 
buvo pastayti, kad atlaiky
tų 170 mylių vėją. Radio 
stoties žodžiai, “Turi būt- 
kad vėjas tarpais putė dau
giau, kaip 170 mylių per 
valandą. jeigu nugriovė 
bokštus”. Elektros visai da
bar nėra. Radio stotis dirba 
savo elektrą, žmona sako, 
kad jeigu išliks gyva. tai 
Floridoj negyvens. Bet aš 
manau, kaip viskas pereis, 
tai gal pamirš.

Kai kurių stubų musų 
^apylinkėj jau nuplėšė sto-. 
gus. bet musų iki kolei dalomais, 
laikosi. Kaip žmonės su-'

Musų kaimynai, čia gy
vendami apie 23 metus- per
gyveno daug uraganų ir ži
nojo, kaip laike uragano 
yra. Tai užtai jie ir apleido 
savo namus. Nuėio į sauges
nes vietas. O mes. kaip “gri- 
noriai”, pasilikom namuo
se... Mes užkalėm savo vi
sas duris iš lauko ir sulin
dom per lanką vidun, 
musų stubos yra pora tuš-

siuncia-o- tus už $7 (11 svaių)
pakie- 
už $10 cėnas, Mrs. A. Jessel. Mrs. J.

Vietos Lietuvių Socialde- (21 svaras) ir už $5.50 (11! Lucinskas. F .Jurkevičiuj Alex
mokratų 133-ėia kuopa žie- svarų). Ta pati bendrovę!^*^ mūsų “"svetainės
mos sezęne mano rengt k»n-;pnima ir PącjM siuntėjų pŠ- WoJ Larkavich.’ *Pro-’TrefeTstetuviu k
certa Lietuvių Svetainėje.'įuostus pakietus ir juos per- **
jeigu bus galima gaut gerų siunčia į Europą, 
koncertinių jėgų. Pastaruo- Jei kas nori pasinaudoti 
ju laiku meno pajėgų kas tos bendrovės patarnavimu 
kart vis daugiau atsiranda dėl persiuntimo maisto pa- 
ivairiose lietuvių kolonijo- kietų savo draugams ar gi- 

tik reikia pasiryžimo ir minėms į Europą, gali para- 
~. . . . , - .energingai dirbti keletui syti jai laišką ir gaus visus
cm lotų, kurie buvo apaugę; žmonių, kad koncertą su- nurodymus, arba gali pa- 
medziais. taip kad kitoj pu-;rengt. Taipgi bus rengiamos siųsti užsakymus su pini- 
sėj lotų nebuvo galima ma- j,. prakaib0? kuopos vardu, gaiš ir vėliau gaus pakvita- 
tyt stubų. Bet dabar tai ge- Pageidautina kad atvyktų vimą ir pašto pažymėjimą, 
rai matyti, nes mažai liko koks naujas kalbėtojas iš kad pakietas išsiųstas.

pne!se.

medžių.
4:15 Po Pietų

Jau uraganas beveik pra
ėjo. Vėjas dabar pučia tar
pe 20 ir 30 mylių į valandą. 
Lauke dar nebuvau išėjęs-j 
bet ant kiek matyti, tai 
daug medžių išlaužyta. Ma
no šeima jau pradeda šyp
sotis. I

Mums nuostolių daug ne
padarė, tik nulaužė porą; 
medžiu ir biski nuardė sto-' 
gą- -

Reikės važiuoti pažiūrėti, 
kaip Viltrakių stuba atlai
kė. Dabar tai turėsiu per 
kelias dienas darbo, pakol ■ 
viską nuvalysiu.

Daugiau uraganų atei- 
} nančią žiemą nebus, tai ne

bijokit atvažiuot. Dabar, 
kai praėjo, tai atrodo kad 
tik buvo baisus sapnas.

Su geriausiais linkėji-
I

Jonas Stevensonas.

naujas 
Europos. Kor.

mondo, Frank Tarrisi, Forget- 
Me-Not Flower Shop. Th. Sv. ift,' 
Mrs. M. Tarrisi, Chandler’s Flo- • 
wer Shop, Tom Leone, Mrs. M. 
Martelio, Rose Fileth, F. Scu- 
deri. Mary Petronio, C. Šauto, 
R. Bruns, Lincoln Shop. Harold 
Bakerv. Robert Bakery, J. Zin
kevičius, S. lacono, F. Spminy, 
II. Mapton, S. Ge«aci. C. Kagl. 
Mr. and Mrs. F. Bement-Midd- 
letou n, Conn., M r. and Mr?
LaRosa ir P. Golow. žemiaus 
dolerio nededami vardai. Taipgi 
nemažai vardų nebuvo galima 
įskaityti.

Atskiri rinkėjai aukų surin
ko sekančias sumas:

A. Sauris ir Stakior.is 
Mrs. Anna Burokas 
Mrs. Anna Velička . .
Mrs. Mary Zautra 
Mrs. Vai. Shimonis .
Mrs. Step. Majauskas
Už 5 egz. Lietuvo 

$15.00.
Iki šiolei Amerikos Lietuviu 

Tarybai pasiųsta yra $1,481.85.
Vardu Tarybos ir Lietu

vos. tariame nuoširdžiai 
ačiū visiems rinkėjams ir 
aukautojams.

1 Amerikos Lietuvių 
ba. Lavvrenciaus skyriaus 
komitetas:

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000.000.00. _____
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$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 Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba j Centrą adre
suodamas :

LITHUANIAN ALLIA NCE OF AMERICA 
307 W. 30th St., New York 1, N. Y.

Fašistų Plėšrumas
Argentiną valdo fašisti

nis “tautos vadas” Peronas. 
Jis įkūrė Amerikos konti
nente pirmą fašistini rėži
mą. Kariškų diktatūrų Ame
rikos kraštuose yra daug. 
bet Peronas pirmas nori 
užkrėsti Argentiną Europos 
fašizmu. Argentinoj kuria- 

H įsi Mussolini - Hitlerio-Fran- 
ko tipo tvarka.

Argentinos Peronas yra 
turtingas- jis turi pinigų ar
mijai stiprinti ir ginkluotis. 
Daugiausiai pinigų Peronas 
gauna iš badaujančių Euro
pos žmonių. Reikalas toks:

Argentinos valdžia super
ka iš savo krašto farmerių 
kviečius “tvirtomis kaino
mis”. po $1.35 už bušelį ir 
ta pati valdžia tuos kvie
čius parduoda badaujan
tiems kraštams no $5.90 už 
bušeli! Pelnas eina i Ar
gentinos fašistu iždą. Palv- 
ginimui paminėsim. kad A- 
merikos valdžia čia superka 
kviečius po $2.70 už bušelį 
ir už ta pačia kaina parduo- 

T- rv-!^a hadauiantiems kraštams.
Argentinos diktatūra tun

ka iš savo krašto ir iš ba
daujančios Europos skurdo. 
Plėšikas Peronas pasirodo 
esąs tikras Mussolinio ir 
Hitlerio “dvasios brolis”.

$219.50 
$107.80 
$54.50 
$41.55 
$26.50 
$17.00 

Istorija.

A. Sauri*, pirm.. 
M. Stakionia, sekr 
A. Akstinas, ižd.
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imas 
Maikio su Tėvu

*1 Lietuvos Partizanai komunistinė statyba vyksta 
žiausios klasinės kovos są
lygomis. Lietuvoje buoži-

-------------- niai nacionalistiniai gaiva-
(Tęsinys) ; apie 50,000 ir milicijos for- lai neriasi iš kailio, steng-

Vykdydami valymo akci- macijose apie 10.000. damiesi stabdyti tarybų
ją. bolševikai išviso nužu- Kariuomenė- stovinti ap- valdžios pradedamų žygių 
dė 48 nekaltus ūkininkus, skrityse, yra išskirstyta po vykdymą, skleisdami gy- 
jų tarpe 8 moteris; sudegi- mažesnius miestukus ir ki- ventojų tarpe provokaci- 
no 7 sodybas ir areštavo tas gyvenvietes. Tose yieto- nius gandus, kurstydami ne- 
apie 120 ūkininkų; iš jų vėse yra Įrengti vadinami apykantą. nepasitikėjimą 
vėliau apie pusė buvo pa- gčnybos lizdai Vienas liz- lietuvių, rusų. baltarusių. 
leisti, o kiti patalpinti j ka- das turi apie 50 kareivių, žydų. lenkų ir kitų tauty- 
lčiimnfi iš kur hpndra tvar- Prie kelini miesteli vra na-ibių tarpe.’’

‘Trakiečių šūkis” taip 
pat ne mažesnę koliojimųsi 
gražbylystę parodo: “dar
bas vyksta aršios klasinės 
kovos'aplinkybėse. Sutram
dyti dvarininkai, buožės, 
fabrikantai, iš pasalų kelia 
savo galvas ir sabotažų, 
gandais arba dalyvaudami 
banditų gaujų likučiuose- 
nekaltų tarybinių piliečių 
užpuldinėjimais bei žudy
mais bando sudrumsti šau
nų atstatomąjį kuribinį dar
bą. Maskuodamiesi ‘nepri
klausomybės’ kauke, jie no
ri atkurti buržuazinę san- 
tvtavV*} ”

Pati’ “Tiesa” rašo: “Vie
toje organizavimo negailes-

Įėjimus, iš kur bendra tvar- Prie kelio į miestelį yra pa- 
ka su kitais kaliniais, suim-' statyti aukšti stebėjimo 
tais politiniais sumetimais, bokštai. Tame bokšte dieną 
vežami į Sibirą.

—Šventas Jurgi, ką nu- nistai, laikraščiai negali 
durei didžiausi smaką ir vi- teisybės rašyti. Priešingai- 
sus gyvulius laikai savo komunistai meluoja, kad 
apiekoj- susimylėk ant mu- Rusijoj visko pilna- kad 
sų... žmonės tenai laimingi. Kai

—Ei, tėve. ką čia kalbi? anais metais bolševikai už
—O. helio- Maike! Aš ėmė Lietuvą, jie tuoj pradė- 

einu maldą kalbėdamas ir jo vežti Rusijon mėsą, svie-

Be čia aprašytųjų didžių
jų valymo akcijų visą vasa
rą visame krašte veikė maži 
MVD daliniai, kurie krėtė 
ūkininkus, patruliavo ant 
kelių; naktimis slapukų pa- 
vydale gulėjo pamiškėse, 
javuose, kelių sankryžose 
ar slampinėjo paliai ramias 
ūkininkų sodybas. Besiarti
nantis ruduo ir ilgėjančios 
naktys paraližiavo bolševi
kų veiksmus didesnių akci
jų prasme, o ypatingai ma
žesnių dalinių veikimą. Ru
dens ir žiemos meto laiko
tarpis, kaip ir kitais metais, 
bus ramesnis.”
9. Enkavedistu klastos me

todai kovoje prieš parti
zanus.

Žuvusių kovos lauke par 
tizanų kunus enkavedistai 
surinkdavo ir nugabendavo 
į miestelius arba kaimus. 
Juos čia išstatydavo viešoje 
aikštėje arba bažnyčių 
šventoriuose. Civiliškai ap- 

enkavedistai iš na-si rengę

ir naktį budi vienas ar du 
kareiviai. Stebėjimo bokš
tas yra aprūpintas kulko
svaidžiu ir šaudmenimis 
Sargybinis turi telefoną. Jis 
pastebėjęs partizanų judė
jimą tuoj telefonuoja į gy
nybos lizdą. Tokių stebėji
mo bokštų Lietuvoje yra ne 
tik prie miestelių, bet ir prie 
svarbesnių kelių bei prie 
didesnių kaimų.

12. Partizanai be ginklo.
Šių partizanų skaičius 

yra. labai didelis. Kiekvie
nas taurus lietuvis yra tapęs 
tokiu kovotoju. Jų yra dvi 
rūšys: organizuoti ir spon
taniški. Spontaniškieji ko
votojai yra tie
mis pajėgomis
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AKLI ŠAULIAI GERAI ŠAUDO

Rancho La Scienga, Kalifornijoj buvo suruoštas ne
paprastas šaudymas lankais, šaudyme dalyvavo 30 
aklų vyrų. Čia matyti du geriausieji šauliai, kurie vy- 
lyčiomis gerai pataikė į taikinį. Laimėtojai yra War- 
ren Cassidy ir Bob Andersen.

MARGUMYNAI
tingos kovos su buržuazi- 

kurie viso- nacionalistais ir gink- 
..... stengiasi. gotomis jų gaujomis, vie-
priešintis komunistiniam! toJe aktyvaus darbo jauni- 
režimui, sabotuoja paruo- H10. auklėjimo srityje, pas 
šas, noriai padeda ginkluo- , kuriuos komjaunimo 
tiems partizanams maistu ir aPkomo darbuotojus pa- 

1 susisiekimo priemonėmis, stebimas pasyvumas ir nu-
tačiau jie negali būti orga
nizuoti dėl tam tikrų gyve
nimo sąlygų. ‘ j . . . •

Organizuotieji be ginklo
is Vokietijos

DIRBTINIS ALIEJUS

Rifle miestelyje, Colora- 
do valstijoj, veikia viena 
dirbtinio (sintetinio) alie-

J Orlaivis pakilo į orą. nulėkė 
visą kelią iš Newfoundlan- 
do į Angliją (2400 mylių) 
ir nutupė ant žemės visai

suminimas.

(Bus daugiau)

salų stebėdavo kas prieis partizanaj grupuojasi į dau-
pne lavono ir atpažins esant i įeI- j t &or;aniJzaciį Ju _____ . _

sų duoną, bulves ir kitką.,brolį ar sūnų. ar giminaiti.Į’biausiaJ*d* Rugsėjo 21 d. laivu Emie;kuriama kita dirbtuvė Loui-
Is Lietuvos traukimai įsei-j Pastebėję asaras nelaimm-! centralizuota Kiekviena or Pyle atvyko iš Vokieti jos!giana miestel V-Missouri val-
davo su visokiom gėrybėm, go tėvo ar motinos akyse, ganizacija yn išplėtusi sa- 30 lietuvių tremtinių, kurių ‘ ’ L“‘

, Ivo tinklą yisoie Lietuvoje. tarPs 14 J. A. Valst. pilie- enKa- m i-

bučiau visai tavęs nepaste
bėjęs.

—Aš matau, kad tėvas
esi labai nusiminęs. Ar at-,o sugrįždavo tušti. Bet ant tuoj suimdavo, 
sitiko kas? j tuščių traukinių bolševikai! Ruošdamiesi mušiui

—Jes, Maike, blogos nau- užrašydavo: “Vežam duoną ’ vedistai naudoja tokias 
jienos. Juropos žmonės ba-' badaujančiai Lietuvai.” O, priemones. Pirmiausia ieš- 
dauja ir bolševikai vilioja ištikrųjų jie išveždavo Lie-!ko šnipų gyventojų tarpe, 
juos pas save. žadėdami ro- tuvos duoną badaujančiai i kurie nurodytų apie parti- Vlenos 
jų, Amerika nori svietą iš- Rusijai. Tai matai, tėve, izanų judėjimą tam tikrame 
gelbėt ir duoti duonos, kad kodėl žmonės nemato tei-
žmonės nesilakamytų ant sybės. Jie negali jos maty- 
bolševikiškų pyragu. Ale ti per organizuotą bolševi- 
Amerika juk negali visą kų melą.
svietą prišerti, ba ir čia vis- —Dabar, Maike, išviro- 
kas brangu. Vakar norėjau zyk man da vieną biznį. Pa- 
nusipirkti šolderį. tai buce- sakyk, kaip šitą bolševikiš- 
ris prašo keturių dolerių. O ką koleriją sustabdyt? 
seniau tokius šolderius aš —Tą padarys laikas. ,te- 
pirkdavau po 3 kvoterius. ve.
Ir bučeris rokuoja, kad! —O kaip ilgai reikės 
p raišai galės būt da didesni laukti? 
negu dabar, jeigu Amerikai —To niekas negali numa- 
norės visą svietą maitinti, i tyt- tėve. Jeigu kils karas-

—Taip. tėve padėtis blo-' bolš«.vi?.mas «alės susmukti 
—i*_____  Der kelis metus. Jei karo

Tokia decentralizaciia vra 
reikalinga, kad 
sunkiau butų išaiškinti tų 
organizacijų darbą. Kiek- 

politinės programos 
organizacija turi skirtingus

tarp

čių - repatrijantų ir 16 su 
NKVD imigraciios vizomis. Atvy- 

kusieii išsiskirstė pas gimi-
17VI pdZ.I^L<tIIIU5. JALVy-

ko:

be žmonių pagelbos! Viską 
jaus dirbtuvė, kuri kasdien1 atliko painus aparatas, kurs 
pagamina 200 bačkų alie-1 vadovavo orlaiviui kelio- 
jaus. Tas aliejus yra toks nėję.
pat geras, kaip ir iš žemės! Pirmą kartą “robotas” 
iškasamas ir niekuo nesi-i perskrido vandenyną! Žmo- 
skiria nuo natūralinio alie-jgui reikėjo tiktai paspausti 
aliejaus. Ta aliejaus dirb- guziką. kad orlaivis pakiltų 
tuvė priklauso “Bureau of.ir lėktų, kur jam yra nusta

tyta lėkti. Oras skridimui 
pasitaikė geras, bet to or
laivio vadovas, pulkininkas 
James M. Gillespe. sako, 
kad jei oras butų buvęs ir 
audringas, “robotas” vis
vien butų savo darbą gerai 
atlikęs.

Orlaivio nusileidimui va
dovavo ne žmogaus ranka, 
bet radio vilnis, siunčiama 
iš vieno Anglijos aerodro
mo. Iš anksto buvo sutarta.

Minės” įstaigai. Dabar yra

stijoj. Amerikos ekspertai 
sako, kad per du metus A- 
merika galėtų pristatyti tiek 
dirbtuvių, kad dirbtinio 
aliejaus galima butų paga
minti po 2 milionų bačkų 
per dieną!

Dirbtinis aliejus yra ga
minamas iš trijų žaliavų —

ga, bet maldomis to nepa- Pe!j . 
taikysi Į nebuS’ bolševizmas galės

—Na. Ui pasakvk. Mai-‘pasikeisti ir prisitaiką prie 
ke, kaip tu rokuoji- kas rei- kultūringų kraštų. Galimas1 
kia daryt, kad bolševizmas calktas, kad žmonija iš 
nesiplatintų ir kad šolde-
riai butų pigesni?

„ . .. ... PUH Juozas Andriušis. JAV
rajone. Kai jie gauna žinių d/rbo ir ® e. pilietis, giminių adresų A-
aPJ.e Partizanų skaičių, ap- Įodus_ §įu organizacijų na- merikoje nežino, tai apsi-... . / v i \ — it a a-
siginklavimą ir vietą, suor- riai ęyve‘na miestuose iriojo New Yorko apylinkė- Jinl° akmens (shale) ir iš kada radio stotis pradės 
gamzuoja milicijos ir enka- kaįmi,ose jje veįa \^ia je Department of Welfare'akmeninės anglies. Visų tų dirbti ir kokio ilgumo vilnį 
vedistų bandas ir leidžia- k prieš komunistus jabai globoje. Petronėlė Adama-> žaliavų Amerika turi galy-.ji siųs, o orlaivio aparatas 
si į medžioklę. Enkavedis-gla mokvklose universi. vičienė, su sunum Jonu; bes. jr ypatingai Amerika,buvo taip nustatytas, kad
to, r • , *,1. ., ............ turi daug anglies. Sako, A-ljis tą radio vilnį pagavo ir

merikai anglių gali užtekti jos vadovaujamas nutupė 
tūkstančiai metų ir dau-1 saugiai ant žemės, 
giau! Todėl ir aliejaus iš! Orlaivis, kurs padarė to- 
anglių Amerika gali gamin-jkią milžinišką kelionę be 
tis. kiek tik ji nori ir kiek žmogaus vadovavimo, vadi- 
reikia. Dabar veikianti Rif- naši “C-54 Skymaster.” Pir- 
le dirbtuvė aliejų gamina iš ma negu skristi per vande- 
naturalinio gazo, o Louisia-■ nyną. orlaivis buvo išban- 
nos miestelyj statoma dirb- dytas čia Amerikoje ir iš 
tuvė aliejų gamins iš alieji- trijų kartų jis darė mažus 
nio akmens. I skridimus ir nusileidimus.

Didžiausia kliūtis aliejų! Naujas orlaivis H buti 
gaminti yra jo brangumas, pritaikintas karo ar biznio 
Vokiečiai pirmieji pradėjo reikalams. Pranešimas sa- 
gaminti aliejų is anglių ir kOj kad “mechaniški sme- 
jiems atsieidavo vieno ga- genys” galės vesti didelius 
liono aheiaus pagaminimas orlaivius j tolimas keliones 
nuo 18 iki 22 centų. Dabar ir gaIės gabenti prekes ar
gamyba jau atpigo ir Rifle bombas, kaip reikalas lieps.
dirbtuvei vieno aliejaus ga-| ______ r
liono pagaminimas betai- :jei Ar|t|iaj Ver|[li
nuoja tiktai nuo 8 iki 10* Daktaras Erwin

tai _ visuomet organizuoja tetuose.'ištaigose” "įmonėse Alfonsas Bartkus. JAV pi- 
pajėgas 10 kartų didesnes. ir fabrikuoses Negalįma sa_ lietis; Rozalija Blažienė:

egu būna partizanų. kyti, kari jie butų visai ne- Elena Bernotaitė, JAV pi-
10. Komunistu “amnestija”, ginkluoti, jie nešioja leng- Malvina Didienė;

Po nepasisekusio partiza- vus ginklus ir pavartoja Bronislava Gustaitienė, su 
nų “likvidavimo” komunis- iuos kai gręsia gyvybei pa- dukromis Jūrate, Rasa ir 
tų valdžia bandė susikalbėti voius. Jų uždavinys — teik- Elena; Domicėlė Jurenienė, 
su partizanais geruoju no- ti žinias ginkluotiems parti- su dukrele Marija, JAV pi- 
rėdama suskaldyti partiza- zanams. šios organizacijos 1,etės; Antanas ir Anelė

moks dalintis gamtos tur 
tais ir nereikės tautoms dėl!

-Aš nemanau, tėve, kad « —tariau-
i genima, timus.

nų vienybę ir palaužti ko- načios spausdina slaptus Kašubos su dukra Rimvy- 
vos dvasią. Ji dar 1945 me- laikraščius ir juos platina j ^a: Julijana Keženienė, 
tais paskelbė partizanams visame krašte, palaiko lie- pilietė; Elena Keblie- 
“amnestija”: tie- kurie nu- tuviškai - tautišką sąmone- J1® su sunum Algiu. JAV pi- 
stosią kariauti ir pasiduosią:informuoja tautą apie vi-1’ T
geruoju, nebusią baudžia-!daus ir užsienio įvykius- iš- 

viešumon

komunistų Rusija, galės iš
nykti savaime.

—Ar tai reiškia. Maike, 
kad tada ir generolai butų 
nereikalingi?

—Aš manau, tėve,

pašalinti. Žmonija kenčia 
dėl to, kad karas suardė jos 
gyvenimą. Kaip atskiras 
žmogus turi ilgai sirgti ir 
kentėti, kuomet gaisras su
naikina jo namus ir jo pa- . . , ,
ties sveikatą pažeidžia- taip1 a^ei^y generolus bus galima 
ir žmonių bendruomenė tu- muziejuose pamatyti, 
ri sirgti ir kentėti po tokio . P^ra1^. . vaike, jeigu 
baisaus gaisro, kaip buvo taiP bus- tai ir mano unifor- 
paskutinis karas. ma .bus Padėta garbingoj

—Olrait. Maike, aš tąivle^°^* 
suprantu. Bet aš negaliu
suprasti, kodėl alkani žmo
nės turėtų dėtis prie bolše
vikų? Juk Stalinas jiems 
duonos neduos?

—Tas tiesa. tėve. Stali
nas negali jiems duonos 
duoti. Jis gali juos tik dau
giau apiplėšti. Štai. Vokie
tijoj dabar didžiausis var
gas. Bet kai vokiečių ūki
ninkai dabar pradėjo kulti 
javus, tai Stalino kariuome

ARABAI ŠAUKIA PRA 
DĖTI STREIKĄ

Palestinos arabų vyriau
sias komitetas nutarė šauk-, 
ti visus Palestinos arabus įi 
visuotiną streiką šią savai
tę penktadieni. Arabai sa
ko, jie niekada nepripažins 
Jungtinių Tautų sprendimo 
apie Palestinos padalijimą 
jr priešinsis jam visomis

m. *yvTaip pat rausia darbą ir 
tarnybas. Šis nažadas suvi
liojo tik kelioliką.

Iš pradžių su grįžusiais 
komunistai elgėsi švelniai, 

kad Tai truko neilgai. Greit 
jiems buvo pasiūlyta tar
nauti enkavedistams, išduo
dant senus kovos draugus. 
Jei nesutiksią, busią areš
tuoti ir ištremti į Rusiją. 
Tie- kurie atsisakė tarnauti 
okupantams, buvo tuoj su
imti ir ištremti iš Lietuvos 
Kiti, sutikę bernauti enka- 

Jvedistams. buvo laisvi, bet 
jie patys pabėgo į mišką ir 
tęsė su ginklo draugais žūt
būtinę kovą. Jų gi šeimos 
buvo suimtos ir ištremtos į 
Sibirą, o turtas konfiskuo
tas.

11 pajėgosRusų karinės 
Lietuvoie

Ypatingai 1946 metais ru-

liečiai; Janina Paškevičiū
tė; Vaclovas Pavilonis: Sas
nauskienė. su sunum Algir
du ir dukra Danute, JAV 
pdiečiai: Ona Umantienė. 
JAV pilietė; Marija ir Jad
vyga Urbanavičiūtės: Jo
nas Zebertavičius. JAV pi
lietis: Algirdas Zinkevičius. 
JAV pilietis ir Franciška 
Žostautienė. L. G. K.

13. Komunistų spauda apie 
partizanus.

Ypatingai smarkia akciją 
prieš partizanu veiklą ko
munistų spauda ėmė varyti 
1946 metais. Komunistai, 
neįveikdami partizanų ir 
nesitverdami apmaudu 
bjauriausiais žodžiais kolio- 
ia Lietuvos laisvės gynėjus.
“ ’ gg-Nvra paskyrą 600

“buržuazinės san- 
atkurėjais.” ši 

spauda stengiasi pačius ko
munistus įtikinti, kad parti
zanai tikrai vra tokie, nors 
nei komunistai, nei patys 
rašytojai tam netiki Dau
gumo lietuvių tie pluriima: 
nei nepasiekia, nes komuni
stiniu laikraščių lietuviai 
beveik neskaito. Tą prioa- 
žista ir patys laikraščiai, 
skųsdamiesi „sėdi giliame

nais 

tvarkos

KOKIOS BUS OKUPACI
JOS IŠLAIDOS

Šiais metais Amerikos

milionų dolerių “okupaci 
ios išlaidoms” Vokietijoj ir 
kituose kraštuose padengti. 
Bet dabar karo departa
mentas apskaičiavo, kad 
okupacijos išlaidos bus di
desnės ir viso per šiuos me
tus reikės išleisti ne mažiau 
kain 865 milionus dolerių, o 
"ai net ir daugiau jei Ang
lija negalės savo išlaidų da
lies Vokietijoj padengti.

neiluviiiv"!(i įji ivūiii.no jom vibuiius) x iiaciii^ai x.v^v mrixiio i u- vor.L.rr.f j-i L-nft f * 3-009-C90 moterų Argen-
krauna tuos javus į va- priemonėmis. Arabai nori, sai sukoncentravo Lietuvoje "anKrole f|el sKauyrojų ?*o-,tjnoj gaus balsimo teises-
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ne
gonus ir išveža Rusijon. Va- kad Palestina butų 
dinasi, iš alkanų žmonių at- kontroliuojama.
ima duoną. Į --------------

—Tai kodėl kiti to ne- Anglijos vyriausybė 
mato? savaitę persitvarkė.

—Tam yra daug priežas

arabų dideles karines pajėgas. I 
i Vilniuje stovi Raudonosios I

čių, tėve. Vieni to nemato kvbos 
dėl to. kad jiems niekas to skirtas 
neparodo. Kur valdo komu- teriu”.

i jeigu prezidentas Perona s 
Kaip sunku komunistams pasirašys parlamento išleis- 

armijos dalinys 50.000 žmo- kovoti prieš ratriotinį lietu- ta įstatymą. Parlamentas 
šią nių; Kaune—80,000; šiau- vių pasipriešinimą, galima išleido tokį įstatymą pereitą 
Sir liuose — 20,000; Panevėžy matyti kad ir iš siu keliu sąvaitę.

Stafford Čripps buvęs pre- —20,000: Klaipėdoje — komunistinės spaudos iš- ------------------- -----------------
Bendrai imant

t ____Bcckcr
centų. Bet ir tai dar branęu. vokietis dentistas rado ar- 
Ekspertai daro visokius kbu dantis. .Jis išgalvojo to- 
bandymus. kad atpiginus kius prietaisus, kurie jam
dirbtinio aliejaus kainą ir leidžia po arkliu dantis ra-1 • — . • •kada jo gamyba atpigs, ta- kinėtis taip pat lengvai.
da_ Amerikos automobilistai kaip dantų daktarai rakinė

jai po žmonių dantis.
Tas daktaras sako. kad 

arkliai, bendrai paėmus, tu
ri labai sveikus dantis. Tik
tai 2 nuošimčiai arklių turi 
negerus dantis, kuriuos rei
kia gydyti. Bet užtat labai 
f!auR. arkljų (net 97 nuoš.) 
turi iškraipytus ir negerai 
nuaugusius dantis, kurie 
trukdo arkliams ėsti ir erzi
na juos. Tas daktaras sako, 
jei arkliai galėtų verkti, tai 
nė yienas farmeris negalėtų 
ramiai nakčia miegosi, nes 
arkliai vienaip vien skųstų
si dėl liežuvio, dėl gerklės 
ir dėl kitokių žiaunų nege
rovių, kurios paeina iš neti
kusių dantų. Arklių dantis

ir nežinos, ar jie perka dirb
tinį ar natūralinį aliejų.

Amerikos ateičiai dirbti
nio aliejaus gamyba turi j 
labai didelės reikšmės, nes 
natūralinio aliejaus atsar
gos čia yra gana aprėžtos. 
Dabar Amerikoj kasdien iš
kasama iki 5 milionų bačkų 
aliejaus, o nauių didesnių 
šaltinių dabar nebesuranda- 
ma. Todėl dirbtinio alie
jaus dirbtuvės ateityje ap
rūpins Amerikos automobi
lius ir orlaivius būtinai rei
kalingu kuru.

ROBOTAS PERSKRIDO 
ATLANTĄ

ministeris, liko pa- 10.000. Be to kiekviename traukų ____, ____ _________
“ekonomijos minis- apskrityje po 3,000 žmonių. “Komjaunimo Tiesa” ra- gyvena apie 3 metus ilgiau per 12 

. f Enkavedistų dalinių yra šo: “Lietuvos respublikoje negu vyrai. neturėjo

Praeitą savaitę į Angliją lengva pataisyti, tik reikia 
atlėkė vienas Amerikos or-Jjuos papielavoti, nudailinti 

moterys laivis su 14 žmonių,' kurie per daug aštrias briaunas ir
skridimo valandų 

neturėjo nič nieko veikti.
tada arkliai 
jaučiasi.

daug geriau

iv%25c5%25abiii.no
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Mobilizacija Graikijoj Nepriklausoma Burma
Graikijos valdžia pašau- Burmos steigiamasis sei- 

kę j armiją visus 22 metų mas nutarė paskelbti Bur- 
amžiaus vyrus. 20-000 nau- mą nepriklausoma respub- 
jų rekrutų padidins Graiki- lika. vadinama “Burmos 
jos armija. Mobilizacija!Unija”. Burma senai jau 
jau vykdoma. Šitas Graiki-į reikalauja iš Anglijos teisės 
jos nutarimas buvo padary-Į tvarkytis nepriklausomai,
tas Amerikos patarėjams Dabar Anglija sutiko, kad 
pritariant. į Burma tvarkytųsi dominio-

--------- ; no teisėmis.
Neramumai Italijoj

Praeitą ketvirtadienį M i 
lane komunistų partijos bu-

Nagasaki Derlius
Iš Nagasaki miesto Japo- 

stinėj sprogo galinga bom-'nijoj praneša, kad ten mies-
• IjL * 1 W _ 1 1 1*1” w • • . •

KELEl\gS,^SO BOSTON^ 

FLORIDA PO URAGANO

Floridos didysis uraganas pridarė labai didelių nuostolių. Paveiksle matyti, 
kaip Floridos pajūryje audra išmetė į krantą laivus iš juros ir suguldė ant že
mės namus.

“Tikrą Teisybę’’ paskaityti Paieškomas Albertas Rekys gyve- 
, i • nes apie Bostoną savo ūkyje ir turjsbolševikams, kurie dar mo- keturis sūnūs. Paieško j’o brolio Ar- 
ka ir drįsta savarankiai gal-
votį. Knygoje Jie ras fak- kaimo, Akmenės valsčiaus, 
tus.

Krumi-
kurie jiems duos me-

džiagos rimtai pagalvoti. Assambly Centre (24) Flensburg- 
c r\ Muerwile, Muetzelburg Lager, Ger- 

many. Esu gavęs jos laišką kuriame
--------------------- į klausinėja apie savo dėdę. Šį laišką

datadia i imi irtMC ika '.galite pas mane gauti. Kas žino apie PATARIA UNIJOMS IM- .paieškomą maloniai prašau man pra- 
TIS MAISTO PREKYBOS, nešti. . (ii)

Antanas Jaudžemis 
905 Bank st., Waterbury, Conn.

Massachusetts CIO vadas 
Salerno ragina unijas imtis 
maisto prekybos. Jis sako. 
kad unijos galėtų pirkti val
gomus daiktus urmu, daug 
pigesnėm kainom negu 

| krautuvėse, ir pardavinėti 
iį unijistams unijų salėse.

ba. bet nieko neužmušė. 
40,000 tekstilės dirbtuvių 
technikų šiaurės Italijoj 
stojo į streiką ir visa teksti
nės pramonė Italijoj liko 
suparaližiuota.

Lenkijos Požemis
Lenkijos valdžia skelbia- 

kad Varšuvos priemiestyje 
Prahoje liko “sulikviduota 
pogrindžio gauja”, kurioje- 
pagal komunistų policijos 
pranešimą, veikė ir Miko-

to apylinkėse šiais metais 
užderėjo nepaprastai geras 
derlius. Derlius yra nuo 50 
iki 300 nuošimčių geresnis, 
negu paprastai būna. Japo
nai spėja, kad po atominės 
bombos sprogimo žemė ten 
pasidarė derlingesnė.

PAJ IEŠKOJIMAI

laiczyko partijos nariai. Po- 
licija giriasi, kad visi “gau- 

” nariai likviduoti.jos

APSIVEDIMAI
Paieškau apsivedimui vyro, kad 

butų blaivus, švarus, nejaunesnis 
kaip 65 metai, mylintis švarų gyve
nimą; kad turėtų pinigų arba namą. 
Aš turiu užtektinai pinigų; savo am
žiaus nerašysiu; esu blaiva ir švari 
moteris. Prašau rašyti šituo adresu: 

K. A. (42)
412 Dovercourt Road,

Toronto, Ont., Canada.

TEISMAS
Ant žemės gerovės nebus, kol 

neįsisteigs Dievo Karalystė. 
ALIK ARMIN,

3444 Mass. St., Gary, Ind.
(Skelb. 5-8)

bolševikas kadaise gyveno laikraštį vienam pabėgėliui Knyga Apie Rusijų Ramošiaus Šapranausko su
su savo dabartine žmona be į Vokietiją pagal nurodytą ______ pus Petras, kilęs iš Ratkunėlių
šliubo. Baisus dalykas, ne adresą. Iš likusių pinigų “Keleivio” leidykla išlei- kaimo, Suvainiškiu parakvijos
tiesa? Rojus Mizara šaukia prašau man prisiųsti an-jo puslapių knygą apie ir dabar esantis Vokietijoj, pa-
visųs gerus katalikus pažiu- gielską ir lietuvišką knygą g()Vįet„ 1 Rusiją" užvardintą ieško dėdės šimanausko, kuris
rėti ir pasipiktinti dėl to ir pasiskaitymą apie Juozą “Tikra Teisvbė aDie Sovietu išvyko Amerikon prieš 30 me

tų. Jis pats arba kas apie j j ži
no maloniai prašomi atsiliepti 
adresu (Miss Seimą Sapranaus- 
kaitė) Mrs. Seimą Skelps 
1620 Spence street.

Baltimore 30. Md. (41)

reti ir pasipiKtinu aei to ir pasisKa tymą apie Juozą “Tikra Teisybė apie Sovietu 
buvusio bolševiko nedory- Razbaininką. Jei kas liktų. Rusij .. Daugelis iįetuviu 
bių. Tik žiūrėkit, gen kata- tai skiriu namo išpirkimui.! senai’laukė tokios knygos, 
likai, buvęs stalinistas gy-. Maikis geras vaikas, jis kurioj galėtų rasti žinių 
veno be sakramentų. nuo manęs piktas dvasias apje Rusijos tvarką, apie

Dievuliau tu mano Miza- nubaidė ir aš dabar spakai- i bolševizmo įsigalėjimą, apie
bu Jie naleidžiami iš be |P ^ramentai! Arklys ,r nas. Good bye, gerbiamieji, I j0 atsiradimą ir apie Rusi- 

ų. Jte paleiaz amt js be |tas juoktųsi išgirdęs Miza- siunčiu jums širdingus lin-, jog vidaus ir užsienių politi-

Vokiečiai Francijoj
Vienas šimtas tūkstančių 

vokiečių karo belaisvių 
Francijoj sutiko pasilikti 
Francijoj prie įvairių dar-

laisvių stovyklų ir gyvens ros dejavimus dėl šventų kėlimus 
Francijoj, kaip ateiviai dar- sakramentų. Bet Mizara ne-

Rusija ir Iranas
Rusija vėl pradėjo grąsin- 

ti Iranui, kad rusams duotų 
aliejaus koncesijas (teisę 
kasti Irano žemėje aliejų). v

bininkai. Iš viso Francijoj 
yra 444,700 vokiečių belais-

si juokia. Jis visai rimtai, 
bara Budenzą už nesilaiky
mą šventų sakramentų.

- ... Paieškau dėdės Romualdo
, m - "i Dabar tokį knyga išėjo jankunavičįaus, kuris daug me-

Mykolas Mažeika. lr j, bus naudinga pasiskai- tu „ Eost„ne. Aš esu 
Raymond, Wash. tyti visiems žmonėms, kurie JuoK) Puloko sūnūs Edvardas,

. . ’noil pažinti Rusiją tokią, j. Gražučių kaimo, Uk-
pnsiunciu koki ji tikrenybėj yra. mergės apskĘ^es. Mano adre._ Štai čia jum r_______j--.

Mizaros širdgėla dėl šv. du naujus skaitytojus: J.M.į Knvgos kaina yra priei- 
sakramentą _ yrat gryniausia Bruchas iš Chicago. III. ir narna, 50 centų, todėl ją ga- 

- . viršininkas generolas Salik^ ,?1 ainyst®. Mizara pats K. Davidonis iš Cicero, III. lį įsigyti visi norintieji susi-
Rusija sako. Irano valdžia,Omurtan atvyksta į Ameri-^no. Pagal teisybę buvo Pridedu Postai Note $6 ver- pažinti su Rusijos totalitari- 
jau pavėlavo 11 mėnesių,,ką kur jis aptars su Ameri-'®ltaiP; Louis Budenz,tės. Draugiškai- A. Zaluba.,ne tvarka. Ypač patartina
žadėjo senai duoti rusams! koš karo vadais ir valdžia !?uvo bolševikas, jis su savo Cicero, III.

bolsevikis-

Svečias iš Turkijos
Turkų generalinio štabo

coyes.
sas: Edvard ^ilokas (42)

85-01 87th street,
VVoodhaven, L. I., N. Y.

aliejų, o dabar vis delsia. Turkijos kariško stiprinimo ?m.or^ gyveno bolseviki^- 
Rusai sako, tai daroma ne- i klausimus. Svečias iš Turki- . Lada jis atsivertė i_ ka
be Amerikos itakes...

Palestina Be Anglų

jos atvyksta spalių 3 d.

Paieškomas Jonas Jonaitis, kuris 
angliškai vadinasi John Jonat, kilęs 
iš Svetlicos kaimo, Keturvalakių vai., 
Vilkaviškio apskr. Prieš paskutinį 
karą gyveno Clevelande, Ohio, kur 
turėjo nuosavą namą ir gyveno su 

Jo brolis Augustas Jo-

Ha, matau milijonus besikankinan
čius Reumatiškuose skausmuose, 
rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, 
šalčio ir nesmagumų varginami žmo
nės skundžiasi. Deksnio Galinga 
Mostis, sudaryta iš daug skirtingų 
elementų ir brangių aliejų, iš skir
tingų kraštų svieto, šildydama ga
linga šiluma sunaikins minėtus skau
smus! Sena ir teisinga patarlė sa
ko: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl 
tepk su Deksnio Galinga Mosčia. 
Turime daug laiškų nuo žmonių, ku
rie liudija ir dėkavoja už pasekmin-

Simą Deksnio Galingos Mosties.
aina 2^oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16- 

oz. $5.00. (5-3
Reikalaukit tik

Deken’s Ointment 
P. O. Box 666, Newark, N. J.

SVEIKATA BRANGESNĖ 
UŽ VISKĄ.

Ligotam žmogui niekas ne- savo šeima . .
• , naitis randasi Vokietijoj ir norėtųmiela. Lztat turit rūpintis, susįįįnoti. Kas žino apie paieškomą 

kaip apsisaugoti nuo ligų. Ge- asmenį, prašau man parašyti adresu;
nausias vaistas yra M. J. SVll- (;ana(jai arba parašyti tiesiog Vo-
pas Miracle Ointment. Tai yra kietijon adresu: . (41)

August Jonat, Sichelnstem 40,penkių rusių vaistai; kiekviena 20 Kreis Hann-Muenden, 
rūšis nuo įvairių skirtingų ligų. British Zone, Germany

Prisiunčiu S10 money or
derį, kuriuos paskirstykit 
sekančiai: trys doleriai ma
no prenumerata, pusketvir
to Jos. Zarubos prenumera
ta Argentinoje ir pusketvir
to prenumeratai J. Keraitis

talikų tikybą, jis nuėjo į 
bažnyčią ir paėmė šliubą su 
savo žmona. Tai viskas. 

Įdomu, ką sakytų Mizara
Triestas Ramus

Anglijos valdžia praneša-j Naujai gimusioj Triesto . ...
kad jeigu Jungtinės Tautos nepriklausomoj “valstybėj”.?1’ Bimba, jei koks murzius 
nesuras sprendimo Palesti- visą savaitę ėjo streikai ir lrn^ų knistis su šventais sa- 
nos klausimui, Anglija iš- peštynės gatvėse tarp italų kramentais po jų privatinį 
trauks iš ten savo kariuo- ir jugoslavių. Praeitos sa-'&yvenim3? Jie> tur būt 

šauktų nesavo balsu, kad tai 
jų privatinis reikalas. Bet

__________  o i__ t _______ ____ tie “pažangus” bloznai ne-
lai reikalauia iš UN tokio Triesto mieste tvarką palai-'sigėdija su svetimais sakra- 
“sprendimo”. kurio nereikė- ko anglų ir amerikiečių ka-,rne?tais lysti į Budenz’o pri- 
tų vykdyti anglų durtuvais, reiviai. j vatinį gyvenimą ir po jį
----- ----- 1------- -—-------------------------------------------------------1 knistis. Kaip jums patinka

tokie purvini Tartiufai?
Korelis, 

New York, N. Y.

„ i

Vokietijoj,—as jo visai ne
pažįstu tik mačiau “Kelei-Į Jokie kiti vaistai negali lygin- Paieškomi Mykolo Šerkšnio gimi

nės. Girdėjau, kad jo brolio ar se- 
• • a tiuktt:rv? kur* nmp“Keleivį.” — J. Jankaus-; se. Aš parduodu tiesiog ligo- bostoną. Esu rašiusi giminėms Lie-

/toIa mincluo ■ni’icivfl-XIXX^C7VC%C7 IIUK7U Wmenę ir tegu arabai ii 
patys bando išspręst “šven- mino ir gyvenimas pradeda 
tosios žemės” reikalą. Ang- grįžti į normales vėžes

£VViai VaiVUO

KAS MUMS RAŠOMA
Dievo Tarnai Gražiausiame cių Maine valstijoj 

Dvare tomai, turi pinigų
Lietuviai pranciškonai nu- reikalui!

sipirko Maine valstijoj vie- Kaip jums atrodo toks 
ną iš gražiausių palocių biznis? Man matosi, kad 
Kennebunk’e, su 40 erdvių dabar visoms lietuviškoms

ir, ma- 
tokiam Skaitytojų Balsai

vyię”. kad iis prašė atsiųsti Į tis su šitais ir jų nėra aptieko-

kas- Worcester- Mass.

Iš Kanados Girių
Gerbiamas Redaktoriau! 
Su šiuo laišku siunčiu 4 

dolerius čekį. tai yra užsi
sakau “Keleivį” vieniems 
metams. Ir be to dar 1 do
lerį, už kurį prašyčiau pri
siųsti knygelių, kaip “Juo
zas Razbaininkas’’ ir k.

niams tuvon, bet negavau atsakymo. Todėl
‘ . skelbiu šį paieškojimą. Mykolas Šerk-Nr. 1 nuo dantų gėlimo ir šnis pasimirė Oetober 15, 1945 ir pa- 

smegenų nesveikumo. Nr. 24^ fi^kio/^PaSio“ vi£S’ 
nuo reumatiškų skausmų ir vi- Gražaičių kaimo, jo tėvo vardas bu-
vokių paviršutinių skausmų. Prasau ats
Nuo muskulų ir sąnariu skaus-i Anna Kuzensky,
mų. Persišaldymo ir ‘ aštraus j 1005 - 36th st., Tacoma 4, Wash,
kosulio. Nr. 3 nuo visokių odos I Paieškau mano pusseserės Anelės 

Meškelytės-Montwilienės, kilusios iš

ŠIUO
(41)

ligų; nuo išbėrimų-rash; nuo 
vočių; nuo trūkio; nuo žaizdų 
dėl susižeidimo.

Gerbiamieji,p-enneDunK e, su s. uv ,y uauar vsoms .leiuvisKonis. Uiške iu žekj jg M j
kambarių. Campbell dvaro organizacijoms reikėtų dau-|tės; ini j susidarž seka. dos mjįk»įse ,

Sabuliškių kaimo. Ji pati, ar kas ją 
žino malonėkit atsiliepti šiuo adresu: 
Vaivada Juozas, 13b Dillingen-Donau

„—...---------- nudegimo ir i i_udwisr D. P. Camp, U. S. Zone,
nušutimo. Athlets Foot; nuo iš-fBavaria, Germany.
bėrimų dėl šalčio ir nuo daugy-

rumai skaitomi gražiausias giau galvoti apie vargstan- 
ir įdomiausias pastatas čius ir skurstančius, o ne 
Maine valstijoj. Lietuviai apie palocius. Visvien, ar 
vienuoliai žada tame pa- kur koks kliubas stato gir- 
lociuje įkurti vienuolyną ir tavimo palocius, ar pran- 
ką tai dar. ;ciškonai perka “gražiausią

“Gražiausias Maine vals- palocių”, tas man neatrodo 
tijos palocius” turi buti ir,tvarkoj. Man įkyriai lenda 
brangiausias. Paprastai to- į galvą mintis, kaip bus su 
kie “istoriniai rūmai”, gra-j tais benamiais lietuviais, 
žioje vietoje ir su visais kaip juos sušelpsime, kaip 
moderniškais patogumais,!jiems padėsime kur nors iš
kamuoja brangiai ir tik tur-1vykti ir įsikurti? Gerai bū
tingą kišenė gali tokį palo- tų, kad už tų tūkstančių lie- 

" ' ‘ '' ’’ tuvių likimą visi jaustumies
atsakomingi — ir kliubu

pinigai
mai: nesenai pas mus Pa- 
tersoniečius lankėsi Veroni
ka Puciukė-Petrones iš Det
roit, Mich., kur turi savo 
gražią užeigą 7763 Logan 
avė. Užsiminus apie “Ke-

enimas Kana- 
yra gan nuo

bodus. Bet prisiminus Euro
pą ir joje pragyventas die
nas. esame patenkinti. Da
bartiniu laiku spaudos tru
kumas šiek tiek sumažintas, 

i Svarbiausia yra tas. kad.
leivį'’, ji užsisakė laikraštį ■ kol kas dar mes pinigų ne- 
ir paskyrė namo fondui $1 gaunam ant rankų. Todėl
—viso $4. J. J. Dulkis pa
skyrė namo fondui SI. o F. 
Budrevic Paterson, N. J. at
sinaujino prenumeratą. Tai-

Paieškomi Juozas Luckus ir Ona 
Luckaitė, kilę iš Islandžių kaimo, 
Krosnos valsčiaus, Mariampolės ap
skrities. Jiedu 192S metais išvažiavo 
Amerikon pas savo tėvus apie Bos
ton, Mass., ar apie Brooklyn, N. Y. 
kur Stanley Luckus turėjo automo-

Vartodami šitas mostis gau-'h'lių ta*symo dirbtuvę. Jie patys ar- I ba apie juos žinantieji prašomi atsi
liepti šituo adresu: (41)

A. Luckus,
1091 Broad st., Hartford 6, Conn.

bės kitų odos ligų, tik ne nuo 
vėžio. Nr. 4 nuo niežėjimų, 
Poison Ivy ir nuo Rash. Nr. 5 
nuo Pilės be operacijos.

kiek sunkiau su laikraščiu ... . , . ..~ , ., . -i-r * Kaina uz dvi uncijas $1.,užsakymu, reikia visokį for- Nr 
malumai atlikti ir tt. 1 ’

Iš karto atvažiavus į miš-

nat greitą pagelbą. Jau sueina 
septyni metai kaip šitos mostis 
yra užpatentuotos ir pardavi
nėjamos po visas šalis. Turiu . Paieškau Marcelino Rudaičio ir . v. . jojo sesers Onos Rudaitytes, kūne
padekavoniŲ, — tūkstančiai lai- iš Lietuvos paeina iš Žėglių kaimo, 
Škų. Patartina visiems bandyti. Griškabūdžio valsčiaus, šakių apskrities. Jie patys prašomi atsišaukti ar 

tik kas apie juos žinot prašau žemiaus j

cių nupirkti. Matomai, lie
tuviai pranciškonai iš kur 
nors gavo daug pinigų, nes 
kitaip jie gi nebūtų galėję 
tą palocių nupirkti. Iš kur 
lietuviai vienuoliai gavo pi
nigus palociui pirkti, aš ne
žinau. Aš nežinau nė kiek 
jie už tą palocių mokėjo. Aš 
tik žinau tiek. kiek paskel
bė musų valstijos spauda- 
kuri trumpai paminėjo, kad 
lietuviai kunigai įsigijo pa
locių ir įdėio gražų to palo- 
ciaus pikčierių.

veikėjai ir pranciškonai, ir 
biznieriai ir eiliniai darbi
ninkai. Visų pastangomis 
vargstantiems lietuviams 
padėti galime. Bet jei kiek
vienas galvosime tik apie 
save ir savo organizacijų 
palocius, tada jokios rimtos 
pagelbos išvietintiems lie
tuviams nesuteiksime. Toki 
man atrodo nuoga teisybė 
Pas lietuvius pranciškonus 
lietuviško solidarumo idėja, 

VT , . regis, dar tebėra vystyklose,Nepavydžiu as kunigams jje pasirūpino pįr.
palociaus. Jei jie gali nusi-j mjausiai įsigyti sau gražų 
pirkti gražiausius j palocių. Matomai, jie laiko-
tai tegu ir gyvena juose. Bet gj vienuolikto Dievo prisa-
as noriu priminti visiems 
lietuviams, kad dabar tūks
tančiai lietuvių gyvena visai; 
be namų, iš lentų sukaltuose 
barakuose, susikimšę. kaip 
silkės. Musų šalpos organi- Susirūpino Sakramentais 
zacijos dirba plušia, kaulija Ar pastebėjote “Laisvėj”, 
iš visuomenės centus- kad kaip K

kvmo, kurs buk tai skelbia 
“Nežiopsok!”

Jonas B., Lewiston. Me.

gi viso ir susidaro $8. Labų ką, mums atrodė bus neįma- 
dienų Strazdams ir visam noma gyventi, bet laiku 
“Keleivio” štabui. Draugiš- bėgant apsipratom ir visa
kai. J. J. Dulskis,

Paterson, N. J.
padoriai jaučiamės. Atėju^ 
šeštadieniui ar sekmadie
niui, išplaukiam su valte
lėm į ežerą ir traukiam su
tartines akordionui prita
riant. kuriu klausosi netin

Ir n nnn Pilpc Rušvdiimi1 pažymėtu antrašu pranešti ieškan-»r. t> nuo rnes Kasvnarni yra laiSkų pas mane nuo :ų
pažymėkit kurio numerio rei-1 giminių. (40)
kalaujat. Siunčiam ir C.O.D. i Ona Vaičaičiutė-Johnsonienė
.. ............................... , i 1945 Cabot st., Detroit 9, Mich.tiems kurie prisiunčia su orde
riu 30 centų štampais, 
suokite: M. ŠVILPA,

Gerbiami draugai,
Mano prenumerata jau

pasibaigė, tai noriu atsinau- ___.
jinti “Keleivį.” Siunčiu $5. uolos ir aukštos pušys, bet ii 
Trys bus už “Keleivį”, pusė musų draugai žvėrys žvėre- 
dolerio skiriu namo išpirki- liai. kaip meškos, briedžiai, 
mui, pusė už kalendorių, o stirnos ir visa daugybė kitu 
vieną dolerį Lietuvos vada- su kuriais mes gerai sugy- 
vimo reikalams. Su geriau- Į venam. Pav. su meškoms 
siais linkėjimais. j jau buvo keletas juokingų

Th. Bennet, Chicago, III. • atsitikimų.
7---------  Su darbu taip pat esame

Gerbiami draugai. i jau apsipratę, nors daueru-
Siunčiu jums širdingus mas nėra dirbę fizinio dar

bo, bet esant geram maistui.f 
jaučiasi gana gerai.

Širdingai dėkoiu už lin
kėjimus! Su pagarba jūsų 
naujas prenumeratorius,

B. Laučys. 
Vabora, Kanadoje.

P. O. Box 73, Sta. A 
Hartford, 6, Conn.

Vietiniai ateikite: 944 
street, Hartford, Conn.

Adre-1 f)na Radzevičiūtė po vyru Bendo- 
: raitienė paieškau savo brolio Juozo 
Radzevičiaus, kuris yra kilęs iš Lie
tuvos Senevučo kaimo Šilavoto vals
čiaus. Amerikoje dirbo ilgai mainose 
tik nežinau kokjose vietose. Jį patį 
ar kas apie jį žino maloniai prašau

Broad atsiliepti ši»o adresu: (40)
Glen Park, Altą., Canada

Paragvajų Arbata
Mes pardavinėjame 
Paragvajų Arbatą 
ir prisiunčiam j Jū
sų namus 12 unci
jų tos arbatos už 
$1.00, arba vieną 
svarą už $1.25.

Daugelio daktarų yra pasaky
ta, kad Paragvajų Arbata yra 
gera širdies taisytoja ir ener
gijos kūrėja. Ji yra gera virš
kinamiems organams, stimulas 
ir maistingaiusis vaistas ner
vams bei šilumą teikiantis sti
mulas raumenų veikimui. Pa
ragvajų Arbata nesudaro ne
migo ir sloginamo jausmo, bet 
atgaivinas išsekusias jėgas tų, 
kurie yra pavergę. Ji yra gera 
kūno ir proto stiprintoja.

Paragvajų Arbata išblaivo 
mieguistumą ir yra labai gardi 
gerti su medum.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broad w^v.

So. Boston 27, Mass.

linkėjimus ir pranešu, kad 
mano pranumerata pasibai
gė, todėl nieko nelaukda
mas siunčiu Seniui ant ragi
nės $10 money orderį. Se
nis yra gut vyras, jis mane 
išmokė, kaip arklių kanopas 
išklyninti, kada mudu tar-Į 

išbarė navome Carskoje Sielo |visuomenės centus- kad kaip Rojus Mizara išbarė navome Carskoje Sieloj Raudonas obuolio sonas 
galėtų tuos benamius lietu- buvusį komunistą Louis Bu- Leibgvardijoj.~ turi daugiau vitamino C, ne
vius paremti, sušelpti. O tuo denzą už... nesilaikymą sa- Pinigus prašau taip pa-l?u žaliojis jo pusė. Obuo- 
tarpu “nužeminti Dievo tar- kramentų? R. Mizara šau- skirstyti: už laikraštį $3, o Į lio raudonumas pareina

’” perka iškaštingą palo- kia gvoltos, kad tas buvęs $3.50 tegu Senis nuneša nuo saulės spindulių.nai

Kalendorius 1948 Metams
“Keleivis” jau ruošia spaudai didelį Kalendorių 

1948 metams. Kalendoriuje bus daug straipsnių, 
naudingų patarimų, informacijų, eilių, paveikslų ir 
visokių pasiskaitymų. Kalendorius turės 100 pusla
pių rašto.

kalendoriaus kaina yra 50 centų. Pinigus galima 
prisiųsti kartu su prenumerata ar atskirai. Siunčiant 
pinigus kartu su prenumerata reikia pažymėti, kad 
užsisakote kalendorių, nes kitaip visi pinigai bus pa
skaityti už prenumeratą.

Kalendorius bus pasiųstas visiems užsisakiusiems, 
kaip tik jis išeis. Dabar jau laikas užsisakyti kalen
dorių, kad jį gautumėt dar prieš naujus metus. Už
sakymus prašome siųsti

“Keleivis”
636 E. BROADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.

NUO U2SISENĖJUS1U. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenčjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT. su
stabdo džiuvimą odos ir perplysimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po $1.25 ir $3.50.
Siųskit Money Order )

LEGULO. Dept. 2.
4847 W. 14th Street.

CICERO 30. ILL.
Arba atvykite į vaistinę

Stem Pharmacy
4847 W. 14th SU Cicero 50, IU.
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Moterų Skyrius
SJ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Komunistės Protestuoja
PRIEŠ TARPTAUTINI MOTERŲ KONGRESĄ

smulkmenos mums nežino
mos. Bet skaitant apie šitą 
įvyki siūlosi klausimas, ar 
tik nebus jiedu į “pažintį” 
suėję per “vedybų biurą.” 
kokie suveda į poras “mei
lės išsiilgusias sielas?” To
kių “biurų.” kurie pardavi
nėja norinčiųjų tuoktis ad
resus, reikia saugotis, nes 
galima pataikyt ant žuliko. 
Viena lietuvė Detroite nela
bai senai prarado kelis tūk
stančius dolerių šitokiu bu
du. Nors apgavikas, kuris 
taip pat buvo lietuvis, tapo 
suga u t a s Pennsylvanijos 
kalnuose, parvežtas Detroi- 
tan ir nuteistas kalėjiman, 
bet moteriškės pinigai žu
vo.

posėdy kalbėjo p. Weber iš racionalaus maitinimo ive- 
Šveicarijos. Ji nurodė sun- dimą. Tam reikia paruošti 
kias. trukdančias vykinti jų mergaites per mokyklas, 
uždavinius, motinų gyveni- knygas, kiną. namų ruošos 
mo sąlygas: netinkami, ne- mokyklas, gydytojas ir rno- 
tvarkingi butai, vargas, blo- ralinės globėjos patarimus- 
ga ekonominė būklė- karo galop motinų ratelių suda- 

. fizinės ir moralinės pašė- rymą.
(kos. Visa tai palaužia moti- “Anglė kalbėjo apie mo- 
nų pajėgas. tinų poilsio namus. Čekoslo-

j “Kinietė angliškai at- vakė ponia Novotna nuro- 
vaizdavo, kad kinietės mo- dė, kaip medicinos pažanga 
tinos sudaro civilizacijos gali padėti šeimos sveika- 
pagrindą: jos yra namų ka- tai.
ralienės- kur jos neša visiš- “Buvo padarytas prane- 

* aiką 
kuri 

as- 
ista-

motei-ų .tapytojų, artisčių- tymdavystė pradėjo stabili- 
poečių. Atstačius respubli-'zuoti šeimą ir proteguoti

Nesenai 
3-čias Tai 
Kongresas.
27 šalių
lietuvės tremtyje, 
damos Lietuvą, už ką labai , mu žinoti, kas tame^ Tarp- 
isiuto Lietuvos okupantai/tautiniame Moterų Kongre- 
nes sovietų Lietuvos bolše- se buvo svarstoma, kad ko-
vikės nebuvo kongresan 
kviestos, kas reiškia, kad 
Kongresas nepripažysta Lie
tuvos užgrobimo. Lietuvės
atstovės dalyvavo lygiomis mo:

munistės taip šlykščiai ko- 
liojasi. todėl čia paduodu 
keliatą ištraukų iš P. Janu
tienės to kongreso aprašy-

vaikystę tik dėlto, kad tota
litarinei valstybei reikia 
vaikų. Sovietų valstybė turi 
nuolatinėj savo kontrolėj 

nuo 42-os 
vaikas pri-

ką moterys gauna tą pati 
švietimą ir tas pačias gali-’ 
mybes kaip ir vyrai.

“Graikė atstovė kalbėjo 
apie motinystę kaime ii:šeimą ir vaikus 
mieste. Kaimietė vargsta i gimimo dienos

teisėmis su visų kitų kraštų 
atstovėmis, ir Lietuvos var
das ten buvo dažnai mini
mas.

Pirmąjį posėdį balan
džio 26 d. atidarė Socialinių 
Savaičių pirmininkas Flory. 
Jis pabrėžė karo suardytu

Rodos, kultūringi žmonės ir išblaškytų šeimų vargus 
galėtų tik džiaugtis, kad po ir tą baisią tikrovę, kuri 
tokio baisaus karo moterys slepiasi po DP vardu. Jis 
vėl pradeda budėti ir rupin- (rėmėsi musų lietuvių mote- 
tis nevien savo, bet ir visos rų duotais į Unijos anketas 
žmonijos reikalais. Ypatin- atsakymais. Toliau jis pa- 
gai reikėtų pagilti tas lietu-‘brėžė baisius materialinius 
ves, kurios gyvendamos nuostolius, kuriuos turėjo 
sunkioje tremtinių būklėje'pakelti šeimos. Kvietė visus. 
nenustoja vilties ir suranda sukilti prieš ekonominę! 
spėkų bei galimybių daly-į koncepciją, kuri verstų mo
vauti tokiuose suvažiavi
muose, kur jos gali nušvies
ti sau ir savo tėvynei pada
lytas skriaudas. Deja. musų 
tautoje yra tokių išgamų-

!terį dirbti šalia namų. Tas 
reikštų tik regresiją visuo
se planuose.

“Kongreso pirmininkė, 
svarbiausias Unijos šulas.

kaip ir visur. Miestietė grai
kė neina į profesinį darbą. 
Vaikų mirtingumas mieste 
mažesnis, negu kaime. Grai
kų kaimo šeima yra patriar
chališka.

“Japonijos atstovė at
kreipė dėmesį į rustų ir sun
kų motinų gyvenimą. Nuo 
6 metų mergaitės yra jau 
motinos, auklėja vaikus. 
Motinystės jausmas yra la
bai galingas. Dabar japonės 
dirba jų namų atstatymo 
darbą su ypatingu atsidavi
mu. be skundų, be dejonių. 
Motina turi visas teises ja
ponų namuose, ji 
apleidžia židinio.

“Ispanė pabrėžė baisias 
išsiskyrimų pasekmes.

“Lietuvė atstovė iškėlė

klauso valstybei. Nelegalios 
motinos yra sulygintos. Tė
vystės ieškojimas uždraus
tas. Motinai skiriamas tik 
gimdytojos vaidmuo. Auk
lėtojas yra valstybė, kaip 
buvo Hitlerio Vokietijoj.

“Dar buvo padarytas pra
nešimas apie indų moteris. 
Apšvietos stoka, neturtas, 
higienos stoka- peranksty- 
vos vedybos parodo reikalą 
kelti indų moters švietimą.”

Na, tai kur

PRAGYVENIMAS DVIGUBAI PABRANGO

c-ia

kurie neva Tarybų Lietuvos atpasakojo Unijos praeiti ir 
moterų vardu . komunistų metė žvilgsni į ateities vei-

7 mirtai ta Irnnnrro. i • • •“Laisvėje” piktai tą kongre
są šmeižia ir jo dalyves ne
žmoniškai kolioja. Net ne
sinori tikėti, kad pasirašiu
sios po tuo “protestu” mo
terys galėtų taip nemoteriš
kai burnotis. O gal tas 
“protestas” buvo kitų pa
gamintas. tik pakištas joms 
pasirašyti?...

Štai ištrauka iš to “pro
testo”. tik atsargiai per
skaitykit :

“Tos lietuvės, ne mote
rys, bet plėšrus žvėrys, ku
riom maža kraujo jurų, už
liejusi pasaulį per paskutinį 
karą. Mums, Tarybinės Lie-

Pipirų Šaukštas 
Nužudė Vaiką

Viena jauna motina, 24 
metų amžiaus, norėjo nu
bausti savo trijų metų sūnų 
už kokį tai “prasižengi
mą.” Už bausmę ji privertė 
(vaiką praryti šaukštuką 
juodų pipirų. Vaikas, kaip 
tik prarijo pipirus, pradėjo 
sirgti, voliotis ant žemės ir 
raitytis. Išsigandusi motina 
vaiką nusinešė pas vyro tė
vus ir ten pašaukė daktarą. 
Dvi valandas po “pipirinių

------------------------------------ 1 vaišių” vaikutis numirė.
meičių. Daktaras nedavė mirties

4 svogūnai. pažymėjimo, kol nebus pa-
Pusė skliautelės česnako, darytas skrodimas.
Pora lapelių. j Vaiko lavono skrodimas
Ilgas raudonas pipiras parodė, kad vaikas mirė 

be sėklų. nuo uždusimo. Juodieji pi
pirai pateko į vaiko plau
čius ir jį uždusino, jis nebe- 

Pusė šaukšto čielu kve- galėjo normaliai kvėpuoti.
Motina pati savo vaiką nu-

Moteių vartotojų atstovė New Yorke atsinešė į kon
greso tyrinėjimo pakomisiją aiškius įrodymus, kiek 
gyvenimas dabar yra pabrangęs. Ji atsinešė du krep
šius viename sudėta yra prekių už 5 dolerius pagal 
1939 metų kainas, o antrame yra tiek pat prekių pa
gal dabartines kainas. Antro krepšiuko prekės da
bar kainuoja 10 dolerių. Maistas ir kiti reikalingiau- 
sieji dalykai Amerikoje dabar pakilo už debesų ir 
dar lipa į viršų.

LIETUVOJ
tie “plėš

ius žvėrys”, kuriuos pakvai
šę komunistai įžiūrėjo šita- 

visai ne-jme moterų suvažiavime?
Kaij) matome iš to kon

greso delegačių kalbų, tenai 
niekas nieko neplėšė ir 
kraujo nejieškojo, bet, kaip 

lietuvę motiną, kaip žmoni- tik priešingai: moterys ta- 
jos pažangos aktinga dar-!rėsi kaip pagerinti suikimą. Baisi katastrofa jau 

praėjo. Gyvenimas atgims
ta, nes motina meilėje duo
da gyvenimą. Tačiau moti
na reikalinga savo darbui 
atlikti tinkamesnių gyveni
mo salvėm. Mes norime.---  T” ---- --
kad motina aktingai daly
vautų socialiniame ir pilieti
niame gyvenime, ne tik so- vynės ir artimo meilėj, 
lidariai su tėvu sudarydama 
šeimos branduolį musų mo
dernioje visuomenėje, bet

jos pažangos aktingą dar-!rėsi kaip pagerinti sunkią 
buotoją, kaistą patriotę —'savo būklę, kaip apsaugoti 
nežiūrint visų gyvenimo są- pasaulį nuo kaių ir tt. 
lygy—optimistę.

Pavasaris aušta, 
Alyvcs jau sprogsta. 
Tik žmonės nubudę. 
Nes laisvės jie trokšta

Žirgeliai nežvengia. 
Nes jų ten jau nėra: 
Išjojo gennanai 
Ir seną juodbėri.

! Pusė puoduko rudo cuk- 
i raus.

piancių pipirų.

Toliau 
vaizdavo
ffvvpnima nn 1 Q3Q

lenkė atstovė at- 
Lenkijos moterų

r\o_

reiškė, kad Vakarai duos 
pagalbą auklėti vaikus tė-

Na, tai ko tos Maskvos 
pakalikės draskosi ir ko jos 
protestuoja? Nejaugi jos 
jan np tiek ngjy;.>ivokia-. kad 
tie jų protestai tiek reiškia, 
kiek šunelio lojimas prieš 
mėnuli? MEM-

Pusė šaukšto čielu gvaz- žudė, norėdama jį nepro- 
dikėlių. tingai nubausti.

Pusė šaukšto salieru sė- Šita baisi nelaimė įvyko 
;klų. " (rugsėjo 24 dieną, Center
į Pusė šaukšto juodų pi-jHarbor, N. H. Jauna moti- 
pirų. ina, Mrs. Evelyn Cote. liko

Lazdelė cinamono. patraukta J teismą, bet, at-
Puodukas cider vinigerio. jtfdo, kad motina uz savo 

, Druskos pagal skonį. ; neapsigalvojimą pati save
Nulupk ir supiaustyk to- baisiai nubaudė. Kaip tik 

meites ir svogūnus, sudėk!vaikas mirė, motina di- 
česnaką. lapelius ir raudo- džiausiame susikrimtime ko 
ną pipirą. Pavirink viską ne apalpo. Ji nebuvo padė- 

• krūvoj iki tomeitės pasileis, ta į kalėjimą, bet iki teismo 
Pertrink per sietą. Sudėk palikta vyro priežiūroje, 
cukrų. Surišk skepetaitėn

Vargo Duktė, visus sausus prieskonius ir
-------  įdėk į tomeites. Pavirink;

smarkiai, kad nuvirtų iki 
pusės. Dažnai pamaišyk

Nubudus sesutė. 
Parėmus rankas.
Pikti okupantai 
Išmynę imtas.

Ji žiuri į tolį 
Graudžiai verkdama, 
Išvežė burliokai 
Josios mylimą.

Ar sulauks jo grįžtant, 
O gal jis ten žus.
Kur speigai Sibiro, 
Uralas baisus.

“Kolumbijos atstovė at-1 
vaizdavo moterų gyvenimą

taip pat inešdama i ją nepa- ■ P.a^a^ klases. Tui-
- * * r Įtmgosios klases moterys ne-

profesiniais dar
bais, bet atsiduoda sociali- 

“ Balandžio 27 d. Sorbo-Įnei veiklai. Vidurinė klasė 
n°j įvyko didžiulis mitin- yra priversta apsieiti be tar

naičių. Dirbančios šalia na
mų moterys gauna mažesni

vaduojamą motinos 
mą ir praturtinimą.

patyri-į1 * I užsiima

tuv os motei ims geda, kad ga? £ja kai5ėjo viena de- 
sitie moterų pavida.e zve- . pOrtUOtoji iš Ravensbrucko- 
p s, pasauline^ reakcijos įčkeidama reikalą dirbti 
tarnai, drįsta save vadinti taikai
lietuvėmis... , “Daugelis atstovių daly-

Tai komunistinės kalbos vavo tautiniais kostiumais, 
perlai. Tai neapsakoma Lietuviški kostiumai darė

atlyginimą. Darbini n k i ų 
maža ir jos globojamos įs
tatymais. Kaime moterys 
dalinasi darbais su vyru. 

“Italės apgailestavo mo- 
imo politiniamdrąsa tų dvasios ir proto in-' gražaus įspūdžio ir sušilau- terų paruo 

validžių! Kiekvieno gero Kė daug pagyrimų. 1gyvenimui stoką ir vyrų
ir tėvynei ištikimo lietuvio “Balandžio 28 d. darbo skepticizmą.

‘Paryžiaus burmistro
TĖVO APLEISTI VAIKAI

ARTISTĖ ONA KUBILIE
NĖ ATOSTOGAUJA.

VALGI A I

SOVIETAI ATĖMĖ IŠ 
VYRO ŽMONĄ

Kanadietis vardu George

Paveiksle matyti dvi jaunos mergytės. 4 ir 5 metų 
amžiaus, kurias tėvas atvedė į Švento Patriko klebo
niją ir ten paliko. Policija susekė vaikų tėvą, jauną 
karo veteraną Ned Hill iš Bogota. N. J. Dabar jauno
sios mergaitės laikomos prieglaudoje, o tėvas kalėji
me laukia teismo už nesirūpinimą vaikais.

pa
dėjėja p. Boucher kalbėjo 

i apie šeimų savitarpio pa- 
igalbą. Ji norodė kasdieninę 
akciją, kurią gali moterys 

j vykdyti šeimos, mokyklos, 
maitinimo, higienos, socia
linės globos ir viešosios mo
ralės klausimais.

“Belgijos atstovė atvaiz
davo 41 belgių savivaldybių 
ir parlamento atstovių dar
bus. Moterys imasi iniciaty
vos, kuri vyrams neateina 

,nė į galvą. Moterų įtakoj 
politika tampa nesuintere
suota tarnyba bendrai ge
rovei.

“Ukrainos atstovė sveiki
no kongresistes savo krašto 
vardu ir iškėlė skausmingą 
savo tautiečių moterų gyve
nimą. kurios neša didvyriš
ką auką gelbėdamos jų di
džiausią turtą — vaikus.
Ukrainiečių emigracija kan
triai neša DP sąlygas, bet ji
negali nieko padėti privers- Naują šluotą patartina 
tiniems darbininkams Sibi- pamirkyt tame vandeny, 
ro kolchozuose. kur buvo riebaluoti indai ar

“Gudė pabrėžė, kad mes puodai plaunami. Šluota 
dar pakankamai nežinomi tada netrupės ir daug ilgiau 
musų brolių kančių už gele- laikysis.
žinių grotų. Su ašaromis ji —o—
vaizdavo skausmingą savo Svarbiausios musų gyve- 
tautiečių kalvariją. ‘Aš krei- nimo reikmenys yra: duo- 
piuosi į jus, laimingųjų tau- na. mėsa, cukrus, vilnos ir 
tų moteris...’ baigė savo kai- medvilnės. Trys pirmieji 
bą gudė atstovė. duoda maistą, o du pasta-

“Amerikietė kalbėjo apie rieji—drapanas.

Nuolatinė šio skyriaus 
bendradarvė. artistė Ona 
Kubilienė, praneša mums 
kad ji šiomis dienomis iš
važiuoja į Waukegan. Illi
nois, pas savo mamytę, po
nią Rukson, seną “Kelei
vio” skaitytoją, kelių mė
nesių atostogoms.

Nelabai seniai p. Kubilie
nė šiame skyriuje parašė į- 
domų straipsnį, “Kas turėtų 
valdyti pasaulį, vyrai ar 
moterys?” Tas jos straips
nis nevieno skaitytojo at
kreipė dėmesį ir iššaukė į- 
domias diskusijas. Musų 
bendradarbė ketina ir iš 
Waukegano mums parašyt.

Linkime jai kuosmagiau- 
sia praleisti atostogas pas 
motinėlę.

Tada supilk vinigerį ir pa- F’ P°wer. gavo nuo savo 
sudvk kiek reikia. Pavirink ?m?n.?s 15 Maskvos žinią, 
da 10 minučių. Sudėk i ste- kad J* negalinti pas jį at- 
rilizuotas bonkas ir užda-

Vartok kada reikės.ryk.
vykti, nes Stalino valdžia 
neduoda jai leidimo iš Ru
sijos išvažiuoti. Laiškas ra
šytas per moteriškės ašaras. 
Ji skundžiasi esanti privers
ta imti komunistišką divor-

Pikeliuoti svogūnai
Kvorta mažų svogūnų, 
šaukštas druskos.
Du puodukai uksuso.
Svogūnus nulupk ir už- Bus labai geras kečupas.

pilk vandeniu su šaukštu ---------------
druskos. Tegul pastovi per ec didua
nakti. Tuomet užvirink juos NA1?T, r 
tame vandeny, kad svogu-' NAKT! GAVO MUSTL * 
nai pabaltu. Sudėk juos i D . . .. _ ■ George Povver yra Romos
nncVvortinius rtikhi« už- Bostono priemiesčio Rox-i katalikas ir tokios pat tikv- 
nilk karštu uksusu ir’užčia- buno Policija buvo pašauk-!bos jo žmona. Jiedu susipa- 
F - ta aną rytą į vienus namus žino ir susituokė Maskvojervk iki reikės vartoti. prie South Huntington avė. 

Kai ji nuvykus tenai pa-
1945 metais, kai jisai tenai 
tarnavo Kanados pasiunti-Scanguolės nevirtos . , . , . __ . - , . .

Nuplauk švara spauduo- skambino duris, išėjo jauna nvbėj. Kadangi santuokos 
lių ir du didelius, besėklius moteriškė su pajudusiomis ■ aktus Rusijoj dabar daro ne 
orančius. Orančius supiaus- akimis ii verkdama papa-1'1 1 4—
tyk su žieve į ketvirtdalius šakojo šitokią istoriją:
ir kartu su spanguolėm per- Uakar, sako- buvo mano 
leisk per mašinėle mėsai y^stu\es. Bevaisinant sve- 
malti. Įdėk du puodukus S!us> mano jaunasis įskumš- 
cukraus ir pastatyk prie le- ciavo man akis,_ apdaužė 
do, kad atsaltų. Duok prie Ra*y4 ir apstumdė. Aš pa
keptos kurkęs ar vištos. mečiau visą kompaniją ii

atvažiavau nakvoti pas mo
tiną. Jis mane atsivijo čio
nai ir nakties laiku vėl ma
ne sumušė. Kai aš pradėjau

Pyčių (Persikų) Sviestas
6 svarai pyčių.
4 svarai cukraus. ...... , . -
3 šaukštukai trinto eina- **,ti, jis pabėgo ir dingo, 

mono. I Negana to, bėgdamas pa-
1 šaukštukas trintu gvaz- Rr°be mano rankinuką ir 

dikėlių. ‘ ' pavogė iš jo $130 pinigų.
Nulupus pyčių žievę ir iš-j Bet policija paaiškino 

ėmus kaulelius., perleisk jas negalinti nieko daryti. Jei ji 
per malamają mašinėlę, butų užtikus tą mušeiką 
vartojant rupų peilį. V iską mušanties. jis butų areštuo- 
sumaišius smarkiai pavirink tas, bet dabar jau pervėlu. 
nuolatos maišant, kad ne- Ji dabar patarė sumuštai 
prisviltų. Virink kol gerai moteriškei išimti iš teismo 
sutirštės. Tada sudėk į ste- warrantą mušeikai areštuo- 
relizuotus stiklus ir gerai ti, tuomet jis busiąs suim- 
uždarvk. tas, jeigu polici ja jį kur su-

--------- ras.
Kečupas iš tomeičių. Kaip šita mergina tą vy

Imama šitokia propor- rą susitiko, kaip priėjo su 
cija: , juo prie santuokos ir kodėl

4 kvortos nunokusių to- jis ją per vestuves sumušė,

dvasiškija, bet komunistų 
pastatyti tam tikri pareigū
nai. tai ir Povver’ai turėjo 
tuoktis pas komunistą. Tai 
buvo 1945 metų 4-tą vasa
rio dieną. Po to jiedu krei
pėsi į katalikų bažnyčią 
prašydami savo santuokos 
pripažinimo. Ir jiems buvo 
duotas bažnytinis šliubas.

Kiek vėliau Kanados vy
riausybė atšaukė Powerą į 
Ottavvą. Kaip Kanados dip
lomatą, bolševikų valdžia 
negalėjo jį sulaikyti, bet jo 
žmonos neišleido. Jis su- 

i-yžo Kanadon, o ji liko 
askvoje. Jo prašoma, Ka

nados vyriausybė per du 
metu darė pastangas išgauti 
iš už “geležinės uždangos” 
savo piliečio žmoną, bet 
niekas negelbėjo.

Ir šiomis dienomis Power 
gavo nuo savo žmonos ži
nią, kad ji esanti priversta 
pasirašyti komunistų jai 
brukamą “divorsą.”

Tai ve, kaip ištikrųjų iš
rodo “moteries laisvė” ko
munistų diktatūroje!
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Vokietijos Lietuvius 
Aplankius

Visi lietuviai Vokietijoje 
dirba, bet jų darbas yra 
bevei neapmokamas- o 
gaminiai neturi rinkų.

nj meną. kuris turi labai 
stiprų charakteri savo iš
raiškoje. Lietuvės moterys į 
ardo senus rubus. juos dažo' 
ir iš jų išaudžia gražius mu- 

Kaip jau minėjau, musų sų tautinius rubus. Dažna
tremtinių Vokietijoje gyve- neturi kuo apsivilkti, bet 
nirno aplinka yra niūri ir tautinį kostiumą — būtinai 
sunki. Bet nežiūrint visko, turi, nes tenka dažnai pasi
žmonės stengiasi visas blo- rodyti svetimiesiems ir re- 
gybes nugalėti, vieni kitus prezentuoti lietuviškumą, 
paguosti, pralinksminti. Vi- Mačiau stovyklose kelias 
si tremtiniai paskendę dar- audyklas. Staklės padalytos 
buose: vieni mokosi anglų iš senų lovų. Sąlygos kuo 
kalbos, antri amatų, treti blogiausios. Bet audžia mu- 
dirba įvairiose pačių trem-• sų lietuvės gijas savo kraš- ... . _ . 
tinių įsteigtose arba IRO iš-.to meile atmesdamos ir raš- vienoj vietoj. Karo laivy
laikomose dirbtuvėse, ket-^tai išeina tokie artimi, savi. 
virti dilba pas amerikiečius, • lietuviški. Mačiau amžiumi 
penkti fizinį darbą pačiose dar jaunus, bet didelį paty- 
stovyklose. Ir kaip ilgai rimą turinčius musų tauti- 
tremtiniai nedirbtų, kaip n' ” ’ *
sunkiai bepluštų. atlygini- ž 
mo gauna šiek tiek maisto ’ či 
priedą, kelias cigaretes ,
kelioliką vokiškų markių,' pažangą ir jo pritaikymą 
kas. doleriais sudarytų mė-Į gyvenimui, tas lyg skaityto- 
nesiui tarp 50 centų ir vie-i jas iš abėcėlės žino jo pil
no dolerio. tmąją raidę A, ir tai bus Ta-

Kur tik stovykloje užeini,' mošaičiai. Audros metais 
kiekvienas vis ką nors dir-' atvyko jie iš Lietuvos į Pie- 
ba. Kambarys tik vienas- tinę Vokietiją ir ką gi atsi-kr.i _ -- _ ___ • _ O VT ,_____

KELEIVIS,_SC.^O5TOK

MILŽINIŠKAS HELICOPTERLS DARO BANDYMUS

Karo laivynas daro pirmus bandymus su milžinišku helikopteriu, kpib tu
ri galingą 600 arklių jėgų motorą ir gali gabenti virš tonos sunkumų Tas he- 
likoperis gali skristi 100 mylių per valandą ir gali nusileisti ir pakilti kiek- 

.......................... ivynas yra užsakęs 20 tokių galingų helikopterių.

Kiek Maskolijoj Stovyklų
“Keleivio” 36 num. Ap- Knygos “Forced Labor 

žvalgoj, antrašte “Ar Rusi- in Soviet Russia” autoriai, 
joj yra koncentracijos sto- surankioję žinias is visų 
vykios?” komunistams pa- šaltinių ir asmenų, nustatė, 
rodoma, kad yra; tarp kit- kad dabar Tarybų Maskoli-

menininką — amatininką; Klausais jų dainų, jų melo- 
medžio drožėją, dažytoją dijų ir junti visą musų di- 
dekoratorių ir tt. Ir meni- dingą gražią graeitį ir skau-

žame kaimelyje nuo 
atsiskyręs dirba musų daili
ninkas L. Vilimas. Tarp dovas Mikulskis ir amen- 
daugelio vietos peizažų kiečiams žinoma M. Baro- 
prasiskverbia ilgesys savo
kraštui ir išsilieja musų Vil
niaus vaizduose.

Atsiminimai.
Tai buvo 1905 metų ru-

Prūsų sienos, vieno žydelio 
Čiurlionies” ansablio va- gtadaloj, kuris vedė mus

naitė dirba, tobulina, nes 
jaučia, kad reikia dirbti, 
negalima pasiduoti, reikia

bet jame gyvena kelios šei- vežė su savim? Ne brange- Kitoje vėl vietoje pats kovoti už musų tautą, 
mos. Atrodo, moterims ne- nybes, ne maisto išteklius, vienas gyvena senukas dai-Į taip tas ansamblis važinėja 
butų jokio darbo. Bet užei- bet atvežė mums visiems lininkas Mackevičius. Kas su savo dainom ir šokiais iš
ni, niekas laiko neturi. Tai lietuviams brangiausią tur- 
maisto korteles turi atsiim- tą — orginalias tautinių au
ti, tai eilėje tenka stovėti dinių kolekcijas, knygas, 
prie maisto davinio, tai rei- tautinius raštų rinkinius, į 
kia lankyli kokius nors kuriuos nusižiūrėję galime 
kursus arba vykti į kaimą ir toliau žengti tautinio me-
su maišeliais, kad paskutinį 
daiktą iškeltus į bulves ar

no kūrybos keliu. Didelę ba apie tai, ko nustojo 
paguodą ir dėkingumą jau

daržoves, kurių savo maisto čiau tiems, kurie ir dabai 
davinyje tremtiniai daž- saugo ir dirba tą didįjį dar
niausiai negauna. Ypač bai- bą ir kuriems atlyginimas 
si jiems atrodo besiartinan- už tai tėra vien meilė atlie
ti žiema, nes visi sako, iog kamam darbui.
ši žiema bus pati sunkiau- Menininkai je nes-dj
stoji. Vokietijoje si vasara sud-j ran[
įuriui tartta netuiun xIVC4I VVU, IXWV«T\/ JI'VVTtVIC

ir viskas nudžiūvo.
Daugelis stovyklų turi įs- • Tamošaičiai, yra susispietę 

teigę amatų mokyklas. Mo- jr kjtj lietuviai dailininkai 
kosi ten būti šaltkalviais, so-, _jonynas. Vizgirda. Jie 
fenais, eiektro monteriais, jsteigė ten D. P. meno mo
daliais. dažytojais, siuvę- kyklą, kurioje be teorijos, 
jais. kurpiais ir tt. Moterys į paišybos, grafikos ir ta- 
mokosi būti ligonių slauge- pybos musų lietuviškas jau- 
mis, siuvėjomis, sukuotojo-.nĮmas mokomas pritaiko- 
mis ir k. \ įsi tremtiniai žiu- mojo meno: tautinių rūbų 
n į ateiti ir nori pnsitaiky- audimo. kilimų audimo, ke
ti tam- Kad , kuo geriausiai ramikos. Kiekvienas jau-

nezino jo istorinio paveiks- vienos vietos į kitą ir nusa
lo “Vytautas prie Juodųjų ko pasauliui apie Liethvą 
jūrių” arba kas nematė jo taip ir tą, ką šiandien žo- 
gražiausių ir švelnių Itali- džiu ir rastu negalima butų 
jos vaizdų. Šiandien ir jis nusakyti. Todėl teikiu jam 
tremtyje ir jo teptukas kai- ne vien meninę reikšmę, bet 

" ' ' laikau kartu kultūrine prie-
apie Lietuvą. mone atsiekti politinius lai-
Praeitų dienų Pa7s*m*n*,na# m^^ėjau

»tOvyW°jc chorą Scheinfelde. Tas cho-
VTJe stovykloje P° ras iat»ai ištobulintas. Musų 

prakalbų., štai, prieina mo_|dainą jis išreiškia kažkaip 
teris Prisimena Lietuvą ap-j gavi^kaiJ if ui jautriai. 
sikabina ir sako man: , į k ig net a pakiliai.

Tu buvai musų ukinin-iTen Ha?na klasi.

per sieną. Saulutei tekant ir 
paukščiams pradėjus čiul
bėti- aš pabudau ir užtrau
kiau dainelę. Tuojau pradė
jo derinti balsus ir kiti 
(mus buvo 14/ tame tarpe 
2 merginos). Kai visi kartu 
užtraukėm dainą, atbėgo 
nusigandęs žydas, kurio 
globoje mes nakvojom, ir 
pradėjo stabdyti: ‘šššš... Nu- 
tilkit! Išgirs šnipas, tai vi
siems bus kaput!”

Matote, tais lakais po 
Lietuvą slankiojo caro šni
pai, kaip dabar Stalino 
žvalgybininkai, ir kai suži
nodavo. kad kas bėga užsie-

suminėtos 6 knygos. Rodos, nepastovus; jis padaugėja, 
to komunistams turėtų už- kada iš okupuotų salių pri
tikti, kad nesiginčytų. Ge- vežama suimtųjų; o mažė- 
riau nutylėt, negu kvailais ja kada mirtingumas dau- 
rodytis, bandant užginčyt gėja. , ,
tą, kas parodoma faktais. Vergai kerta mišką; gelž- 

* m ,.tz i ■ „ • kelius veda; kanalus kasa-Tarp Keleivy tųjų -r angjju geležies ir aukso
6 knygų aprasancų Tary-k kslo^ edirba Baisu į 
bų Maskolijoj esamas sto-žiu,.ėti. išbadėję 
vykias kitų tautų žmonėms J dris£ vos yvi Ruo sun. 
marinti, nepaminėta viena kaus dJrbo ^aldžiai ver.
knyga, bene svambiausia, - naudingi: jiems algų 
uzvardyta koreed Labor m Remoka> o sužiaįJkymas blo-
ri?'ii^t paišyki gesnjs kajp nekenčiamų šu-
Dallino ir Nieolaevskio. na Vergauja lenkai, lietu-

Rasytoja, Dalim geiai j j vokiečiai, italai, japo- 
pazjsla Maskolnos vidujinę naį h. net maskoliai> ku‘rie

santvaiką. o Nicolaeysky p,.je§ komunistus yra pasi- 
uolus tyrinėtojas. Jisai su- į k
rinko žinančiu žmonių liu-į k privalo askai. 
dymus anie Maskolijos sto- t \iekViėnas komunistų 
vykių baisenybes, jisai pei- ,.emajas ar Maskolijos gar-
vnivoin irolnvinc . . . • vžiurėjo Sovietų valdžios u;ntni«o 
spausdinius, surašė kalinių J 
pasakojimus; surinko sve
tur gyvenančių maskolių 
laiškus ir parodymus lenkų, 
kurie buvo išsiųsti į prie
vartos darbų stovyklas, bet

Anis Rūkas.

DE GAULLE KALTINA 
FRANCIJOS REŽIMĄ

Generolas de Gaulle,

Tam pačiam pietinės Vo- kių vadovė, manėm, kad Cf"
•kietijos mieste, kur gyvena. žuvai... — stovėjom valan- k formas u tai yra j

dėlę tylėdamos.—Bet, štai, 
tu gyva ir, štai, šmotelis tos 
drobės, kurią mes tavo pa-

naujas žingsnis 
nos istorijoje.

musu dai-

Musų artistai važinėja po
stangomis Lietuvoje per iš- kolonijas ir žadina savo 
rūpintas pagerintas linų!dainomis tremtinius. Viskas
sėklas ir bovelnų vagonu 
pačios išaudėme.

Prisimena tos praeities 
dienos Lietuvoje, prisimena

: Vžmonėms taip sava, taip 
brangu ir kada užtraukia 
“Leiskit į Tėvynę, leiskit 
pas savus”, tiesiog negali

daug _musų krašto ukinin- žmogus ištverti ir ašaros 
pačios rieda per veidus, kad 
į ten grįžti negalima.Sal.ėt? PnU°lis ten ieško ir ’-anda.riškę Aleknaričienę. Pilnoi

Tai labai gražu n kaip tik ,pritaikymą savo meniškai \ pagarboj stovi staklės Ji
prieštarauja tiems pnesų kibVkštėlei. ! jomis audžia ir jos kostiu- Musų operos jėgos stve-
skleidziamiems šmeižtams- štai. kad ir kįtame Vokie-:mai- jos drobulės- tai musu liasi clarbo ,r Pastato atski- 
kad tremtiniai nesitaiko tij-os gale, Wuerzburgo sto-Į liaudies menas, kuris gra-jras operas. Ir jeigu tik butų 
pne gyvenimo aplinkybių, vykioje gaminamos lietu- žiau negu kada bylojo Ado- galima ir bent kiek leistų 
bet non sąiygas pne sa\ę viškais raštais, Lietuvos D. mo Mickevičiaus* žodžiais; sąlygos- jie sutvertų ir ope- 
pritaikyti n tuo budu tapti Kunigaikščių ir Lietuvos, “Lietuva žemelė brangioji,
nas a- vaizdais pagražintos pui-! tas tik tave vertina, kas jos

Neturi iš ko, bet gamina kios medinės lėkštės. Kiek' nustojo”.
i 1 n-An t re* n G 1’r\ A ii* f o 1 Ck n F vml/in -i zJ A YTZ Tremtinių ilgesys savo darbo ir talento reikia įdė- 

krašto gauna išraišką meno ti, kad jas sukurti. Bet tas 
srityje. Mene galima aiš- talentas yra musų žinomas 
kiau ir geriau išreikšti savo menininkas Janusas. Jis ten 
ilgėsi be žodžių. Keldami, taip pat yra įsteigęs pritai- 
ugdydami, puoselėdami vi- komojo meno mokyklą, ku
ša, kas yra lietuviška, trem- ri veikia jau trečius metus 
tiniai kartu kelia savo tauti- ir yra paruošusi vieną kitą

ros teatrą. Bet tuo tarpu jie 
tik D. P., šiandien gyvena 
vienoje stovykloje, ryt gal

Visa, ką suminėjau tai kas sumanys perkelti į kitą. 
■ • ■ “ " -- ’ Nėra pastovumo ir nieko

pastovesnio negalima suor-
tik labai maža dalis, tai tik 
pradžia- ką musų tremtiniai, 
menininkai ir paprasti žmo- ganizuoti. 
nės galėtų padaryti. Ir ne 
vien Vokietijoje. Štai, kad 
ir Paryžiuje, kur darbo su
sirasti sunku, lietuviai trem
tiniai susimetę gamina ge- £

Čia Vokietijoje turime 
visą eilę žinomų vardų. Be
yra dar visa eilė naujų ky
lančių, nes gyvenimas ne
stovi vietoje. Mes gyvename

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

Prancūzijoje, Norvegijoje, Švedijoje ir kitur. Tarp tų išvietintų 
(iš savo gimtojo krašto išmestų) lietuviu, galimas daiktas, yra 
ir Jūsų giminės, Jūsų draugai. Jūsų pažjstami. Jie nori su Ju
mis susižinoti, susirašyti.

NAUJIENOS tiems išvietintiems lietuviams tarpininkauja, 
—skelbia ju prisiunčiamus paieškojimus giminių ir pažįstamų.

NAUJIENOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
žurnalistų, kurie vaizdžiai piešia tuos tragingus įvykius, ku
riuos teko išgyventi Lietuvai per paskutinius šešerius metus. 
Sakytuose raštuose pasakojama teisybė apie pirmąją bolševikų 
okupacija, šlykščią “liaudies seimo” rinkimų komediją, ne
žmonišką terorą iki karo pradžios, o paskui “rudosios oku
pacijos” periodą. .

Skaitydami NAUJIENAS, Jūs patirsite apie tuos Golgotos 
kelius, kuriais teko keliauti tūkstančiams lietuvių, bėgusių į 
vakarus nuo jau karto ragauto raudonojo, teroro.

NAUJIENOS turi labai įdomių raštų, kurie bus nuolat 
spausdinami. Nepraleiskite progos tų raštų neperskaitę. Tuoj 
užsiprenumeruokite NAUJIENAS.

Chicagoj metams $8.00; ui Chicagos ribų kaina metams $6.00; 
šešiems mėnesiams — $3.25.

į SIŲSKITE ČEKJ ARBA MONEY ORDERI ADRESU:

NAUJIENOS
1739 So. Haloted Street, Chicago 8, U.

•••

rus kvepalus. Nors juos" ir augame ir auga naujos je-
sunku išparduoti, bet vis 
šioks toks pragyvenimo šal
tinis. Jei šis darbas galės 
išsiplėsti, į jį galės įsitrauk-

gos.
Eilė muzikų, dirigentų 

prašosi per vandenyną var
gonininkais. Taip skaudu,

ti ir daugiau musu tautie- kad mes . vis dar. nesupran-
ČjU i tom iv toin mo-zoi nodovom

Visa tai, kas Vokietijoje, 
pagaminama, parduodama 
už markes ar net už cigare
tes. O sąlygos sunkios: me
džiagų stoka, dailininkai 
neturi dažų. audėjos—siūlų, 
drožėjai — peiliukų. Reikia 
jiems padėti.

Negalime leisti pražūti 
ir dainininkams

Bet be viso kito yra dar 
daina. Atsimenu man sakė. 
kad tas, kuris su daina eina. 
niekad nepražuna. Lietuvį 
daina lydi visur—ir džiaug
smuose ir varguose. Štai, 
visa eilė ansablių, kuriu

vėliau paliuosuoti. Jisai ia- prancijos dešiniųjų vadas, 
so, kad Maskolijos stoyyk-dabar J smarkiai ’ 'ruošiasi 
lose yra tiek žiaurumo- kiek -e p-|-aneij0g savivaldybių 
buvo nacių daroma su kali- fįnkimų, kurie įvyks atei-
nim^' , i nantį mėnesi. De Gaulle

Tiesa, Maskoli jos stovy k- gakOt Francija turi pakeisti 
lose nemarina kalinių du- gavo konstituciją, kad val- 
jom, n nedegina, bet taip d^ja bu^u pastovestė ir kad 
pat tiesa, kad maskoliai sa- jj ga‘lėtų- rimtai vadovauti

^ovykiose kitais budais Francjjos atsistatymui. De
...------------- --------- o-------- išžudė nemažiau žmonių (}auiie organizuoja savo
nin, tuoj areštuodavo, ly-ikaiP naciai. Maskoliai var- galininkus į griežtą kovą 
giai taip. kaip šiandien. i - ? lėtą, delsiama kaliniu prješ bolševikus, jei komu- 

Bet Lietuvoje tais laikais f . .yma:.. <*ai'bu, kan- njgtų partįja bandytų pa-
nebuvo tokių kvislingų,, inimH lk! anties, susaldy- grobti Francijoj valdžią.
kaip dabar ir mus niekas žiemių Maskolijos sal-į ---------------
valdžios šnipams ne|skuR-įcluose’ kw kalimai laikomi , FNK-? !OQ pabtitamąį 
dė. Už poros dienų mes jau pusnuogiai, neduodama dra-
buvom Lauksargėj, Prusuo-' k'an?U slurpaus šalčio
se, ir caro žandaru nebijo-:aP|ipftl- .. . , . Į amerikiečių okupuotą
įom_ j p j. ' Šiedu rašytojai sako, kad Vokietiją ir Austriją prade-

_________ ’ i dabar Maskolijoj tokių sto- da atvykti vis daugiau gink-
|vykių “politiniams kali-,luotų partizanų iš pietinės 

BALF SIUNTOS TREMTI- niams žudyti esą nemažiau Lenkijos. Tai yra vadinami 
NIAMS RUGSĖJO MĖN. 'kaip 125, išsklaidytų po vi- “benderovey”,* arba ukrai-

--------- . Įsą Maskoliją, nuo Suomijos niečių vado Bandera šali-
Rugsėjo 6 d. lietuviams sienos iki Ramiojo Vande- ninkai. Jie vis dar tęsia ko- 

tremtiniams Europoje su-jnyno, ir nuo amžinai šalto vą Ukrainoj ir Lenkijoj 
šelpti BALF pasiuntė; 20:Sibiro iki karštojo Kau- prieš rusus ir lenkus. Praei- 
statinių (600 gal.) Cod Li-jkazo. tos savaitės gale pas ameri-
ver Oil—5,600 svaių. Knygos autoriai turi nu- kiečius atbėgo 40 ukrainie-

fotografuotus žvalgybos įsa- čių partizanų. Jie sako. Len- 
kymų lakštus žmonėms, ki jos ir Ukrainos žmonės
gaudyt ir siųsti į stovyklas, laukia neišvengiamo karo 
Vienas tokių Įsakymų yra į ir tikisi po karo atgauti sa- 
išleistas Lietuvoje; jis sa-Įvo laisvę.
ko, kad šeimos neišskiria- ---------------
mos areštuojant, bet išski- EUROPON SIUNČIAMA 
riamos gelžkelio stoty (vy- ARKLIENA MĖSA 
rai atskiriami nuo žmonų ir Amerika per metus pa
valkų). ! siunčia į Europą badaujan-

Maskolijos valdovai ži- tiems žmonėms maitinti

L<Xulirvxux r-vx\. z
BĖGA Į VAKARUS

tam ir taip mažai padarėm, 
kad jie galėtų atvažiuoti. 
Juk visi tie, šiame rašinyje 
suminėtieji, pakeltų mus iš 
kasdienybės, paga r s i n t ų 
mus svetimtaučių akyse ir 
mes per juos su menu ir dai
na papasakotume pasauliui 
labai daug apie Lietuvą.

A. DevenienL
18. 9. 1947 
Vokietija.

Ši siunta išėjo iš Montre
alo, Kanados, rugsėjo 6 d. 
laivu “S. S. Grey County”. 
Siuntos vertė 81,800.00.

Rugsėjo 16 d. laivu “S.S. 
American Veteran” pasiųs
ta: 100 maišų smulkaus cu
kraus, 10,000 svarų. $800.00

Rugsėjo 19 d. laivu “S.S. 
American Merchant” pasių
sta: 23 pundai vartotų dra
bužių 2-376 svarai; 19 dė
žių įvairių knygų 1,571 sv.; 
3 dėžės mokykloms reikme
nų 198 svarai; 5 dėžės var
totų batų 266 svarai; 1 dė
žė įvairių smulkmenų 25 
svarai; 1 dėžė maisto kūdi
kiams 56 svarai; 1 dėžė vai
stų 43 svarai; 1 dėžė medi
cinos įrankių 59 svarai; 3
dėžės mokykloms instru
mentų 323 svarai.

Visos siuntos bendra ver
tė $7,375.50.

Visų trijų siuntų vertė 
apie $10.000.00.

nias anie jų šaly esamą ver- apie 100 milionų svarų ark- 
giją slepia kuostropiausia. lienos mėsos. Musų agrikul- 
Jokiam svetimšaliui vergų turos departamentas sako. 
stovyklų neparodo. Svetim- arkliena mėsa yra beveik 
saliams rodo dirbtuves, u- per pusę pigesnė, kaip jau
kius. paprastus kalėjimus, tiena ar kiauliena, todėl 
bet ne vergų žudymo sto- yra daug pigiau siųsti ark- 
vyklas. Jos taip slepiamos, lieną. Daugiausiai arklie- 
kad svetimšaliai apie jas nos mėsos siunčiama į Bel- 
nieko nežinotų. giją ir į Švediją.

AMERIKOS PROTESTAS 
JUGOSLAVIJAI.

Amerika nusiuntė Jugos
lavijai astrų protestą dėl 

vainikas yra “čiurlionies” i nuolatinio amerikiečių areš-5 |
ansamblis. Tai jau ne mė-'Lavimo ii' pareikalavo, kad 
gėjai, bet tikri profesiona-į visi suimtieji tuojau butų 
lai dainininkai - šokėjai. ’ paleisti.

Šia proga pranešama, 
kad nuo rugsėjo 25 d. pa
keistas BALF Centro tele
fono numeris, vietoj pir
miau buvusio EVergreen 
8—6203 dabar EVergreen 
7—1422.

Daiktines dovanas ir au
kas adresuokite: United: 
Lithuanian Relief Fund of 
America. Ine., 105 Grand 
Street, Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas tarp Nevv Yor
ko ir Londono buvo įsteig
tas 1927 metų sausio 7 die
ną.

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

Tokia knyga tik ką išėjo iš spaudos. Ją išlęido “Kelei
vis.” Nors Sovietu Rusija gyvuoja .iau nuo 1917 metų. ta
čiau tikros teisybės apie ją beveik niekas užsieny nežino 
—nežino net ir komunistų vadai. Taig-i būtinai buvo rei
kalinga tokia knyga, kuri parodytų Stalino Diktatūrą fak
tų šviesoje. Ir tokią knygą dabar turim, čia vieni tik fak
tai, vien tik teisybė. Knyga didelio formato, arti 100 pus
lapių skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 

“KELEIVIS”
636 Broadw&y. So. Boston 27, Mass.
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Vietines Žinios
Lygios Algos Moterims 

Mokytojoms

Bostono Mokytojų Kliu-

F. Ramanauskas Atidarė 
Savo Biznį

F. Ramor.-Ramanauskas

2. šešios Birutės vad. Va
lentinai Minkienei.

3. Pasaka apie Magdutę. 
Po programos parašykite

bas prašo mus pranešti, kad iš Arlington, Mass. nupirko savo įspūdžius ir nusiųskite
šiais metais lapkričio 4 d. Norwoode užeigos vietą šiuo adresu: WORL Sta-;raži t ..„ „u i t uu,i L-rcrinkimuose miesto valdžios. “Dundulis Lunch Ine”, šią 
bus balsuojamas klausimas, savaitę, ketvirtadienį vaka- 
apie mokėjimą moterims re įvyksta užeigos atidary-J BOSTONĄ ATVAŽIUO- Kova Prieš Diskriminaciją

JA LAISVĖS TRAUKINYS Musų Valstijoj

Dar Du L. Darbininkų 
Draugijos Parengimai

balsuotojai tu- 
patys tą klau-

ma bus lankyti nuo 10 va- kybos, rasės, spalvos ar kil-Jnei7gvbe * Todėl' mnkvtniolISimV, \nniY 'Va a •landos ryto iki 10 valandos mės. Po metų veikimo ko- *-"* . . . . Jal jgyny-.Spalių 18 d. .Piliečių

vakare abidvi dienas. misija praneša, kad diskri-
Laisvės

išstatyta
Traukinyje yra, - , mažėja. Komisija per metus

. ira7 L1 Sl, - gavo 255 skundus Po ištv- s^ b aus^jų dokumentų ,s « komisijai ko 14J2 
Amerikos istorijos, čia ga- J J

tion, Lithuanian Program, 
216 Tremont st., Boston, 
Mass., pranešdami savo įs-

PARSIDUODA NAMAS
Parsiduoda 7 kambarių dvie

jų šeimynų namas; įrengtas 
steam heat. Gražioje vietoje 
su keturiais lotais žemės ir ga
ražu dviem karams. Prašome 
kreiptis šiuo adresu: (40)

J. B.
13 Myrtle st., Montello, Mass.

mokytojoms lygias algas su į mas naujoj vadovybėj. Lin-pūdžius; o skelbibus _prašo 
vyrais mokytojais. Ikišiol i kime pasisekimo. me siųsti į 502 East Broad

vvay, So. Boston 27, Mass.
Steponas Minkus

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus,—patarsime

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Sąuare 
Hardicare Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

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

LDD 21 kuopa uoliai ren- 
presti ir pašalinti tą giasi prie dvejų savo paren-

minacija musų valstijoj j klausimą apie sulyginimą
moterų mokytojų algų su 
vyrų algomis.

... KT ... skundus išspręsti patenki- lesite matvti bepriklauso- „ • •, . , , , , . namai. Komisijamvbes deklaracija- konsti- j.
teiS‘U ?i,!iUS ir. k'tus i spaudoje visai išnyko laik- 

svarbiausius dokumentus. naščiuose skelbimai, kur rei- 
Laisvės Traukinys nori kalauja “tik baltų” darbi- 

supažindinti krašto gyven- ninku, ar kur reikalauja tik 
tojus su Amerikos istorijos: kokios nors vienos tikybos 
dokumentais ir priminti vi- darbininkų.
siems. kaip musų kraštas ---------------
augo ir kaip Amerikoje bu
vo iškovotos žmonių lais
vės.

praneša 
musų valstijos

Atpažino Moters Lavoną

Praeitą savaitę Blue Hills 
Kanu su Laisvės Trauki- kilimuose buvo rastas vie

nio atvykimu Bostono mies- nos jaunos moters lavonas, 
te įvyks visa eilė iškilmin- Jokių įrodymų, kas ta mote- 
gų susirinkimų, masinių mi- riškė yra. nebuvo. Šią sa- 
tingų, o mokyklose vai- vaitę policija per FBI atpa- 
kams bus pasakojama apie žino tą moterį. Pasirodo, 
musų šalies istoriją ir kovą i kad tai yra Leoną Anna 
už žmonių laisves. Durfee. kilimo iš Boothbay.

--------------- Me. 29 metų amžiaus. Ji bu
vo atpažinta pagal pirštų 
nuotraukas. Kadaise ji dir
bo orlaivių dirbtuvėj ir ten

Curley Giminaičiai Nusipir 
ko Daug Miesto Žemės

MUZIKA

Dainavimas ir Pianas
Geriausias painokas šitoj sri-

praso, kad balsuotojai per Į Draugijos svetainėje bus ty duoda profesionali muzikos 
l inkimus sakytų “YES” į rengiama whist parė. o lap- mokytoja p-lė Amelia Tataro- 

kričio 9 d. toje pačioje sa- nis, kuri turi įgijus muzikos 
Įėję LDD 21 kuopa turės mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
savo vakarienę. Prašome at- Kreiptis į jos muzikos mokyk- 
siminti tas dienas ir neuž- la: (-)
miršti atsilankyti į musų
parengimus. Narys.

Iš LDD 21-os Kuopos 
Susirinkimo

Sekmadienį Piliečių Drau
gijos svetainėje įvyko Lie
tuvių Darbininkų Draugijos 
21 kuopos susirinkimas. Su
sirinkime buvo išdalyta na
riams “Darbo” antras nu
meris, buvo perrinktas fi
nansų sekretorius. į pasi
traukusio drg. Ramanausko 
vietą išrinktas drg. J. And
riukaitis. Virš to. susirinki- 

imas išrinko dvi komisijas, 
vieną vakarienei ruošti, ki
tą dėl whist parės suruoši
mo.

PIKNIKAS PO STOGU

THREE ARTS STUDIO,
480 Boylston st., Boston, Mass. 

Tel. KENmore 3571
Namų, ELIot 8222

TURĖKIT FONIŲ
Pasidarykit rekordų ant Wilcox- 
Gsy Rekorderio. Nauji Crossley 
Radijai ir Fonografo Consoles. 

Dabar tik Nupiginta Kaina

$159.00
Ateikit Pažiūrėti

Darbas Garantuotas ant 
Radijų ir Radijo-Fonografų 

Dabar Radijų Pardavimas 

Atdara nuo 9:30 ryto iki 9:30 v.

South Boston Radio 
Service Center
652 E. Broaduay

prie Lincoln School 
Tel. ŠOU 2446

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
Watches - Jewelry - Diamonds 
Radios - Electrical Appliances

379 W. Broad* ay, So.
Tel. ŠOU 4649

Boston

BORIS BEVERAGE CO.

šeštadienį, spalių 11 d. 
vakare įvyks šaunus pp. 
Minkų “piknikas po stogu”, 
kurs žada sutraukti plačią 
publiką iš Bostono ir apy
linkių. “Nonvoodo Jaunas 
Senis” ta proga parašė eiles 
ir jose sako:
“Nepaisyk lietaus ar šaltų orų 
Nes, mat, piknikas įvyks po

stogu”.
Ištikrųjų. piknikas po sto- 

Susirinkime dalyvavo j gu apsaugos ir nuo šalčio iri

16 SOVIETINIŲ RESPUBLIKŲ SPALVOSE

RUSIJOS PARODOS
plūs

Puškino PIKŲ DAMA Pierre Blanchard

OLD SOUTH —KETV. SPALIŲ 2 

Wash. ir School St.. Boston. — LAF 2122

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.

apie 50 narių.

Žuvininkai Meta Žuvis 
į Jurą

Atlantic Fishermen’s uni
jos viršininkas P. J. Mc-

.GERESNĖ PLUNKSNŲ IR PŪKŲ RŪŠIS JŪSŲ PAGALVĖSE 
nuo lietaus, todėl norime su-, UŽTIKR1XS JŪSŲ ŠEIMAI GERESNĮ MIEGĄ — GERESNŲ 
tikti su Nonvoodo Jaunuoju ,,.,riI.,
O * i • • • 1 V ĮSI i\-A 1 • • •Seniu, kai jis sako:
“Brolau lietuvi, butų nepatogu. Galite jų pirkti svarais pigiom kainom ir pasidarykite patys savo pagalves. 
Jeigu tu nebūtum piknike po ----- Tai Žinosite ant ko miegate. — Mes taipogi tun-

stogu.
Po dienos darbo imkim atostogų

Hugh buvo pašauktas į mu- i Bukime piknike, kurs bus po
— ; . buvo paradyta jos pirštų s„ valstijos seimelio vieną stogu!'ŠĮ pirmadieni musų mies- nuotraukos. Pagal tas ji iri komisija pasiaiškinti dėl 

tarvhniP iškilo onnrsi hpI -to taryboje ,skilo ginčai, del L ■
miesto žemių pardavimo. *__________
Pasirodė, kad nesenai ma-
jcB» Curley giminaičiai- Užmušė Francis J. Roma-
švogeris ir posūnis, nupirko nowskį
iš miesto 600 tūkstančių ---------
ketvirtainių pėdų žemės Bedfordiškis Francis J. 
Hyde Parke po 1 centą už Romanowski. 26 metų vy- 
pėdą. Pirkėjai sako, jie nu- ras,, sekmadienį važiavo 
pirko tą žemę visai tvarko- motorciklu per Cambridge 
je, legališkai ir už grynus ir susidūrė su R. F. Poitras 
pinigus. Bet miesto taryba automobiliu. Romanovvskis

įją pasiaiškinti 
kaltinimo, kad buk tai žve
jai meta sugautas žuvis į 
jurą, jeigu kaina už žuvis 
nėra užtenkamai aukšta. 
P. J. McHugh pripažino, 
kad taip tikrai yra. Jis sakė, 
kad jei žvejai negali gauti 
už pagautą žuvį žmoniškos į 

įkainos, jiems yra naudin-i

Pikniko programa numa
toma labai įvairi ir patrau
kianti. Todėl nėra abejonės, 
kad bostoniškiai norės pasi
matyti tame piknike ir link
smai laiką praleisti. D. I\cįj.

RADUO PROGRAMA
_____ u___ ___  ______ Lietuvių Radio Korpora-
giau pagautą žuvį išmesti į cijos programa ateinantį ne
ima, kaiD vežti ją į uosta ir j dėldienį iš W0RL stoties.-- - - * - . - *- i ZN-’ZN !_•!___ X________ A .OA

me Europiškus inpilus.—Baltų europiškų žąsų pū
kai ir supašytos plunksnos $2.97. Užsisakykite 
paštu arba ateikit musų krautuvėn. Platus pasi
rinkimas firankų, draperijų ir užtiesalų lovoms.

LE P I E
56 Chauncy Street, Boston 11, Mass. Tel. LIB 3968

>7

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 BROADMAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

Office Tel. So. Boston 0948
37 ORIOLE STREETMortgeciai—mamų rasKOios—*

Geriausiose Savings ir Co-operative Bankose ant gerų na
mų, su mažais numokėjimais, galite gauti priduodant man 
pareiškimus. Jokių komisų, apart Bankos advokatų išlaidų, 
nereikia mokėti. Sutvarkykite ąavo mortgečius. Kreipkitės 
visais namų problemų reikalais pas:

ADV. F. J. BAGOCIUS,
302 W. Broadway, South Boston, Mass.

West Roibury, Ma 
TeL Parkway 1233-W

DR. D. PILKA
,. Ofiso Valandos: nno 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
80. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

9:30 ir
sako, taip visada buvo ir1,10:30 ryto bus tokia: 
taip yra. Kokias išvadas iši ! jono Dirvelio orkestros 
to prisipažinimo darys sei- trio g Worcester. Mass. 
mėlio komisija, pamatysi-j

ime vėliau. Unija sako, sei-:
• mėlis gerai padai-ytų. jei 
j patikrintų, kaip žuvų pirk
liai nustato žuvų kainas.

turi abejonių ir ateinančią buvo vietoje užmuštas. Poit-(^ia atiduoti pusdykiai. Jis j U kilociK ių, tarp
savaitę žada visą tą bizni ras patrauktas į teismą už 
ištirti. neatsargų važiavimą.

“Pikniką Po Stogu ir Gražuolės Balių” Rengia

LIETUVIŲ RADIO KORPORACIJA 
Subatoj, Spalio-October 11-tą, 1947
MUNICIPAL SALĖJ. SOUTH BOSTONE 

7:30 val. vak. durys atidaros nuo 6:30 vai vak.

Bus tikrai linksmas vakaras su įvairiais pamarginimais. 
kaip tai- polkos ir valciaus kontestai su gražiom dovanom 
laimėtojams: muzika gros smagi JONO DIRVELIO or
kestrą iš Worcesterio. Linksmai padainuos Birutės Radio 

Choras. Per šokių pertrauką
bus rodomi puikus SPAI 
VUOTI judomi paveikslai 
filmos, kurios buvo trauktos! 
Liet. Radio Korp. didžiu
liam piknike Maynarde Au
gusto mėn. Ateikit pamatyt 
save filmuose, savo drau
gus, matysit kaip šokot, val- 
gėt ir linksmai laiką pralei
dot; matysite gražuolės kon- 
testą; kaip buvo išrinkta 
gražuolė; matysite virvės 
traukimą tarp ženotų ir ne- 
ženotų vyrų; Adomo Grine
vičiaus drutuolio triksų. I.J. 
Fox kailių parodą: links

mus Kanadiečius, ir daug Įdomių dalykų, gal matysite 
save ir savo draugus.

Apart šokių, programo, skanių valgių ir gėrimų, bus 
traukiamos 8 puikios laimėjimo dovanos ir dvi ĮŽAN
GOS DOVANOS.

Old South Teatras Rodo 
Naują Programą

Bostono “Old South The- 
atre’’ 295 Washington st. 
specializuojasi užsieninių 
filmų rodyme. Nuo šio ket
virtadienio jis pradės rody
ti Rusijos sporto iškilmių1 
filmas ir kartu duos Puški
no “Pikų Damą” ir trum- 

ipesnius dalykėlius.

Bandyk

PICKWICK
“IIGHT”

“Dainos” Draugijos 
Susirinkimas___

ŠĮ penktadieny 3 spalių 
vakaro 7:30 valandą, yra 
šaukiamas “Dainos” Drau-1 
gijos susirinkimas Three; 
Alis Studio patalpoj. 480 
Boylston st., 2-ras aukštas. 
Visi “Dainos” D-jos nariai 
prašomi būti susirinkime 
paskirtu laiku. Komitetas. 

Miestas Rengiasi Rinkimam

Nuo šio trečiadienio, spa
lių 1 d. iki spalių 15 d. Bos
tono mieste eis balsuotojų 
registracija šio rudens, lap
kričio 4 d. miesto tarybos 
l inkimuose. Registrą c i j a 
vyks veik visose mokyklose 
nuo 6 valandų iki 10 valan
dos vakaro visas dienas, iš-

Pagamintas
tiems kurie
pasirenka
SKAIDRESNI 

LENG VESNI
PICKWICK ALE

Neapleiskit šio rudens linksmiausio parengimo Žmo skyrug šeštadienius ir sek-
te- kad Lietuvių Radio Karp. parengimuose niekad nenu- 
bodžiausit!

Tad. tarkitės su draugais, vietiniais ir iš toliau susi
rinkti Municipal Salėj, subatoj October 11-tą—turėsime 
“good time” visi!

Šio vakaro garbės svetė bus Panelė Eilėn Buchyn- Bu- 
činskaitė. kuri dalyvaus asmeniškai. Kviečiame ateiti ir 
susipažint' su gražuole “Miss Lithuania of N. E.”

Steponas ir Valentina Minkai.

madienius.

Jūsų Dyleris tori PICKNVICK 
ir PICKWICK ALE

“IJGHT”

GERA BIZNIO PROGA
Parsiduoda Stucco Namas su 

Groseme ir Užkandžių Bufetu, 
kas duoda $300 j sąvaitę pa’am”. 
Yra 5 apartmentai, 3 fomišiuoti, 
2 ne. aliejum šildomi. Yra frijre- 
deriai ir aliejaus šilima. Anart- 
mentai duoda per metus $4,800. 
Kaina $26.000. Telefonuokit iš 
ryto: PARkway 5955-M.

. GRĄŽINAMOSE BONKOSE 
BE GRĄŽINIMO IR BE DEPOSITO

. Iš KRANO

Brewed byHARINRIFIEK a CO., INC., BOSTON, mass. 
Miwns SINCI 1S7O

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman SL, arto Central Bą. 

CAMBRIDGE. MASS.

TeL ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nno 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont St.. Kimba! Building 

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. lafayette 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.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir j to-j 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BRO A DW A Y,

SO. BOSTON, MAS8. 
TeL SOUth Boston 4618

r




