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Nuo Bado ir Ligų Mirs Daugiau 
Negu Žuvo Kare

Europai Reikia Duoti Greitą Pagalbą — Kongresas Susi
renka LapKričio 17 — Aptars Greitos Pagalbos Klausimą 
ir Svarstys Marshall Planą.

Sako, S. Mikolaiczy
kas Pabėgo

Prezidento įkurto maisto 
taupymo komiteto pirmi
ninkas Charles Luckman 
kalbėjo sekmadienį Bosto
ne. Jis sakė- kad musų val
džios turimomis žiniomis 
Europoje šią žiemą nuo ba
do ir visokių ligų gali iš
mirti daugiau žmonių, negu 
žuvo pasauliniame kare. 
Europai reikalinga greita 
pagalba ir prezidento komi
teto pirmininkas šaukė mo
bilizuoti jėgas kovai prieš 
badą. kaip per karą buvo 
mobilizuojamos jėgos karui 
laimėti.

Vyriausybė pripažino, 
kad dar šiais metais Euro
pai reikia siųsti pagalbą ir 
sukvietė kongresą į nepa
prastą sesiją lapkričio 17 d. 
Kongresui būt patiekti ap-

Generolas de Gaulle. ku 
rio partija užpraeitą sekma
dienį surinko daugiausiai 

skaičiavimai, kiek Europai balsų savivaldybių rinki- 
reikalinga skubios pagalbos muose- jau reikalauja sau
ir vėliau bus aptartas Mar
shallo plano vykdymas gy
venimam »

Iš Europos jau grįžo daug 
kongresmonu ir senatorių, 
kurie buvo ten patys nuvy
kę susipažinti su padėtimi. 
Veik visi grįžusieji kon
gresmonai sako, Europai 
yra reikalinga pagalba. To
dėl iš kongreso pusės bus 
mažiau pasipriešinimo da
vimui pagalbos Europai.

Kartu su svarstymu pa
galbos Europai iškils labai 
svarbus klausimas- kaip ad
ministracija mano kovoti 
prieš kainų kilimą viduje. 
Kol kas vyriausybė dar nė
ra paskelbusi jokios pro
gramos kovai prieš brange
nybę ir vis dar kylančias 
prekių kainas.

ORGANIZUOS “KAIRIŲ
JŲ SOCIALISTŲ” IN

TERNACIONALĄ

Lenkijos socialistų par
tija. kurios visi žymesnieji 
vadai yra arba užsieniuose 
arba kalėjimuose, skelbia- 
kad ji nori organizuoti “kai
riųjų socialistų” internacio
nalą kurs jungtų tiktai tas 
partijas, kurios ankštai ben
dradarbiauja su komunis
tais.

Sako, tokio intemationa- 
lo organizavimui Maskva 
“pilnai pritaria”, nes tai 
padėtų bolševikams skaldy
ti socialistines partijas.

16 METŲ MERGAITE 
NUŽUDĖ SESERĮ

Chicagietė. 16 metų mer
gaitė. Irene Stawistowski, 
susibarė su savo vyresne 18 
metų sesute Adeline ir su
pykusi metė į ją žirkles. 
Vienas žirklių peilis patai
kė mergaitei į krutinę ir ji 
greit mirė. Kaltininkė yra 
policijoj.

24 pabėgėliai, 8 estai ir 
16 latvių, atvyko į Floridą 
šį pirmadienį iš Europos. 
Jie atkeliavo mažame. 54 

Per paskutinius šešius mė- pėdų ilgumo laivuke ir pa- 
nesius statybos medžiagos darė per juras 5 tukstan- 
kainos pašoko į viršų 59 Čius mylių kelio. Jie pakilo 
nuošimčius. Dėlto statyba iš Švedijos ir po ilgos kelio- 
nujėja, nes kainos darosi nės per Atlantą pasiekė 
nebeįkandamos. Amenką.

STATYBOS MEDŽIAGA 
BAISIAI PABRANGO

Iš Varšuvos praneša- kad 
Stanislovas Mikolaiczykas, 
lenkų valstiečių partijos va
das, pabėgo iš Lenkijos kur 
tai į užsienį. Lenkų valdžios 
kontroliuojami pranešimai 
sako, Mikalaiczykas manęs, 
kad jis bus policijos areš
tuotas ir todėl pasitraukęs į 
užsienį ir, sako, jau randa
si Stockholme.

De Gaulle Reikalau
ja Valdžios

valdžios ir sako. Francijos 
dabartinė valdžia neturi 
teisės kraštą valdyti ir ne
galės tinkamai valdyti, nes 
prieš Franciją stovi audrin
gas laikas, tuo tarpu Fran
cijos vyriausybė, vedama 
socialisto Ramadier, paša
lino iš valdžios visus minis- 
terius. kurie simpatizavo de 
Gaulle judėjimui ir mano 
valdyti kraštą be degaullis- 
tų ir be komunistų. Ar ta 
valdžia galės išsilaikyti, pa
rodys tik ateitis.

Medžioja Maine Gi
rių Padegėjus

Maine valstijoj policija ir 
patys gyventojai pradėjo 
gaudyti miškų padegėjus ar 
įtariamus padegime. Poli
cija sako. daugelis gaisru 
giriose kilo iš padegimų. 
Pirmiausiai policija suėmė 
apklausinėjimui daugelį į- 
tariamų asmenų ar tokių, 
kurie jau buvo teisti už pa
degimus. Sako- kai kurie 
žmonės plėšimo sumetimais 
padega miškus, kad paskui 
galėtų pasinaudoti proga ir 
vagišiauti.

VIENOS RINKIMUOSE 
KOMUNISTAI PRA

LAIMĖJO

Austrijos sostinėj Vienoj, 
renkant įmonėse darbinin
kų tarybas, socialdemokra
tai pravedė 107 atstovus- o 
komunistai gavo tiktai 7 
vietas. Rinkimai įvyko 32 
dirbtuvėse. Kitose dirbtuvė
se rinkimai bus vėliau. Ko
munistai į rinkimus ėjo 
“vienybės sąrašu” prisiden
gę.

DAR 24 PABĖGĖLIAI 
ATVYKO LAIVUKAIS

A. MENJOU LIUDIJA APIE KOMUNISTUS

Amerikos mūviu žvaigždė Adolfas Menjou liudija 
vienoje kongreso komisijoje apie komunistų įtaką 
Hollywoodo filmų gamyboje. A Menjou sako- komu
nistai yra Įtakingi tarp artistų ir stengiasi užkrėsti 
savo idėjomis Hollywoodo gaminamas filmas,

Paskutinis Kvieti- i “Tik Ginklai Gali 
mas į BALF Seimą Mus Išvaryti”

BALF skyriams ir visiems 
lietuvių šalpos darbo prie- 
teliams maloniai primena
me. kad BALF metinis sei
mas įvyksta lapkričio-Nov. 
5 ir 6 dienomis, Hotel New 
Yorker patalpose. 8 avė. ir 
34 st., New Yorke.

Seimas bus atidarytas 
lapkričio 5 d. 2 vai. po piet. 
Antros dienos posėdžiai 
bus pradėti 9 vai. ryte. Pir
mos dienos vakare, 8 vai., 
įvyks seimo koncertas.

Šiuo metu lietuvių tremti
nių padėtis yra nepaprastai 
pasunkėjusi. Dabar yra pats 
svarbusis laikas, kada gali
me ir turime sustiprinti sa-, 
vo jėgas didžiajam arti-1 
mo meilės darbui.

Iš širdies kviečiame visų 
BALF skyrių valdybas pa
sirūpinti- kad ko daugiausia 
skyrių butų atstovaujama 
BALF seime. Prašome tuo
jau pranešti centro raštinei 
(105 Grand st.. Brooklyn 
11, N. Y.), kada ir kiek at
stovų atvyksta.

Su geriausiais linkėji
mais.

Kun. Dr. J. B. Končius- 
pirmininkas.

Nora M. Gugienė, sekr.

INDIJOJ MILIONAI ŽMO
NIŲ KELSIS

Pasidalijus Indijai į dvi 
valstybes- milionai žmonių 
nori apleisti savo gyvena-; 
mas vietas ir keltis į savo1 
tikybos žmonių tarpą. Indi
jos šaltiniai apskaičiuoja, 
kad gal ne mažiau, kaip 10 
milionų žmonių pakeis sa
vo gyvenamas vietas.

ŽYDAI PALESTINOJ 
“YRA PASIRUOŠĘ”

Žydų sionistų organizaci
jos skelbia, kad Palestinos' 
'žydai yra pasiruošė viso
kiems įvykiams ir kiekvie
nas sveikas žydas Palesti
noj gali būti mobilizuotas į 
gynimosi pajėgas.

Amerikos kariuomenės 
vadas Vokietijoj, generolas 
L. D. Clay sako, Amerikos 
kariuomenė pasiliks Berly
ne visvien, kokie bus “ketu
rių didžiųjų” konferencijos 
tarimai Londone. Jis sako, 
tik ginklais galima butų 
amerikiečius išvaryti iš Ber
lyno, arba jie pasitrauks 
tada. kada bus pasirašyta 
taikos sutartis su Vokietija. 
Bet- generolo manymu, ru
sai nevartos ginklų, kad 
amerikiečius išvarius iš 
Berlyno, nors visokių sun
kumų darys.

APKLAUSINĖJANT AK
TORIUS KILO TRIUK

ŠMAS

Kongreso “neamerikoniš- 
kos veiklos” tyrinėjimo ko
misija pašaukė daug Holly- 
vvoodo artistų, gamintojų ir 
rašytojų ir juos apklausinė- 
ja apie komunistų įtaką 
mūviu gamyboje. Rašyto
jas J. H. Lawson atsisakė 
liudyti komisijai, ar jis ka
da nors yra buvęs komunis
tų partiios narys ar ne. Dėl
to komisijoj kilo didelis 
triukšmas.

Filmų gamybos associaci- 
jos pirmininkas E. Johnson 
kongreso komisijai aiškino 
kad filmų gamintojai visai 
nenori, kad vyriausybė jiem 
duotų nurodymus, kokius 
filmus gaminti ir kokius ne. 
Tai yra pačių gamintojų 
reikalas.

RUSIJA PAKEITĖ AT
STOVĄ VVASHINGTONE

Maskva atšaukė savo bu
vusį ambasadoiių Washing- 
tone N. V. Novikovą ir pa
skyrė naują. A. S. Paniuški- 
na. Sako. Novikovas buvo 
atšauktas todėl, kad jis bu
vęs per daug draugiškas A- 
merikai. Iš kelių kartų No
vikovas pasisakė, kad Ame
rika ir Rusija gali gyventi 
taikoje ir draugystėje.

Gaisrai Pridarė Di
delius Nuostolius
Naujosios Anglijos girio

se per praėjusias dvi savai
tes siautė dideli gaisrai. Iš
degė tūkstančiai akrų girių. Kainų Kilimas Veda į Infliaciją — Trukdo Statybą — 
o Maine valstijoj dideli į Sunkina Darbininkų Gyvenimą — Sako, Jau ir Republi- 
gaisrai sunaikino daug ir konai Pradeda Suprasti- Kad Kainas Reikia Kontroliuoti.
pastatų. 1056 namai ten su-i------ ;------------------------— --------
degė ir virš 6 tūkstančių PrezidentūS Ragina Washingtono praneša,
žmonių paliko be pastogės 
19 žmonių žuvo nuo ugnies 
ar begesindami gaisrus, o 
labai daug žmonių buvo su
žeisti. Vien Maine valstijoj 
nuostoliai iš gaisrų apskai
čiuojami apie 30 milionų 
dolerių, visoj Naujoj Ang
lijoj jau išdegė 110,000 ak
rų girių.

Prezidentas Truman visą 
Maine valstiją paskelbė ne
laimės ištiktą ir ten siunčia 
pagalbą nuo gaisrų nuken- 
tėjusiems žmonėms.

Draugiškumo Trau
kinys Rinks Maistą

Lapkričio 5 d. iš San 
Francisco miesto bus palei
stas “draugiškumo trauki
nys”. kurs vyks į New Yor-1 •   1 . 7 _ * _ • T _ •Ką ir paKeiyje nnisS nuiiSuą 
badauja n t i e m s Europos 
žmonėms. Traukinys ateis 
į New Yorką lapkričio 12 d. 
Jis aplankys 40 miestų ir 
12 valstijų. “Draugiškumo 
traukinį” siunčia į kelionę 
prezidento maisto komite
tas, kurs vadovauja maisto 
taupymui.

Parvežė 6,200 Kri- 
tuvių Kurtus

dienį. Kritusiųjų karių la 
vonai buvo surankioti Bel
gijoj. Francijoj. Olandijoj 
ir Vokietijoj iš kariškų ka
pinių.

Laivui įplaukiant į New 
Yorko uostą buvo paleista

FRANCIJOS RINKIMAI 
JAU BAIGĖSI

__  ___  _____ Praeitą sekmadienį Fran-
21 kanuolių šūvis jų pasvei- cija baigė savivaldybių rin-
kinimui. o didelė minia ar-'kimus. Spalių 19 d. rinki- 
timųjų ir giminių atvyko į muose stipriausia „pasirodė 
uostą laivą pasitikti. Parga
benti kritusiųjų karių kūnai 
tuoj pat išvežiojami po at
skiras vietas- kur bus palai
doti pagal artimųjų norą.

RAMADIER SKELBIA 
KOVĄ DE GAULLE’IUI

Francuzijos socialistų ve
dama vyriausybė skelbia- 
kad ji gins respubliką nuo 
visų pasikėsinimų, tiek nuo 
bolševikų, tiek ir nuo deši
niųjų. de Gaulle vedamos 
partijos. Ramadier sušaukė 
parlamentą ir reikalaus iš 
jo pasitikėjimo ir paramos 
kovoje už demokratinės 
konstitucijos išlaikymą.

JUGOSLAVAI NUŽUDĖ 
DAUG AMERIKIEČIŲ

Kongresmonas M. T. 
Bennett grįžęs iš Europos 
sako, kad Triesto mieste ju- 
goslaviai nužudė ir sužeidė 
daug amerikiečių kareivių, 
bet musų kariška cenzūra 
tas žinias paslėpė. Kongres-

Sekmadienį vienas keiei- bėjimą telefonu. Amerikoje 
vinis orlaivis su 18 žmonių ant keturių žmonių yra vie- 

monas sako. buvo 63 inci- dingo be žinios Alaskos nas telefono aparatas, o Ru- 
dentai ar susirėmimai tarp šiaurėje. Visos pastangos sijoj vienas telefonas yra 
amerikiečių ir jugoslavių. surasti- kas atsitiko su tuo ant 140 žmonių. Amerikoje 
Ta žinia sukėlė didelį susi- orlaiviu ir kur jis nukrito- yra tris penktadaliai visų 
domėjimą. | ! dar nepasisekė. pasaulio telefono aparatų.

Sako, Prezidentas Siūlys Įvest 
Aprėžtą Kainų Kontrolę

p .. ,• - kad prezidentas Trumanas
r rilUltl I remtiniUS 1 su savo patarėjais svarsto,

.-------- kokių priemonių imtis, kad
Prezidentas Trumanas pa- sulaikius kainų kilimą. Kai 

reiškė viltį, kad Amerika susirinks kongresas į nepa-
atidarys duris išvietintiems 
žmonėms Europoje ir pri
ims dalį jų. kaip ir kitos 
šalys. Prezidentas kalbėjo 
apie išvietintųjų įsileidimą 
atidarydamas sekmadienį 
sveturgimio amerikiečio O. 
S. Straus paminklą Wash- 
ingtone. O. S. Straus atvy
ko į Ameriką 1854 metais 
ir čia iis buvo prekybos sek
retorius ir gerai pasitarna
vo Amerikai. Prezidentas 
sako, O. S. Straus buvo “iš- 
vietintas žmogus” ir linkė
jo. kad Amerika ir dabar 
butų tolerantiška ir įsileis
tų išvietintus žmones, kaip 
ji tą darė praeityje.

IRO Prašo Priimti 
Išvietintuosius

Internacionalinė Pabėgė
lių Organizacija (IRO) 
kreipėsi į visas Jungtines 
tautas prašydama, kad jos 
visos priimtų tam tikrą aiš
kų skaičių išvienintųjų žmo
nių Europoje, nes tik tuo 
budu išvietintųjų žmonių 
klausimas gali būti išspręs-

Pirmas laivas su 6200 la- tas; įuJ°1’ kiekvie- 
vonų Amerikos karių., kri- P“1 valstybe, butų nustatyta 
tusių Europos frontuose,!k.vota-.k,.e.k P femtmiųtu- 
atvyko į New Yorką sekma- n Palmtl lr retintiejižmones per paskirtą laiką 

butų išgabenti į naujas gy
venimo vietas.

generolo de Gaulle parti
ja, o praeitą sekmadienį 
perbalsuojant kandidatus
mažesniuose miestuose de Anglijos ir Amerikos vy- 
Gaulle partija begavo tik' rjausybės jau yra pareišku- 
30 nuošimčių balsų. Sočia- sjos sutikimą* duoti buvu

siam Lenkijos vyriausybės 
vadui S. Mikolaičikui prie
glaudą- jei jis atvyks į Ang
liją ar Ameriką. S. Mikolai- 
čikas buvo išvykęs į Lenki
ją iš Londono, kur buvo 
bolševikų vedamoj vyriau
sybėje. bet per praeitus 
Lenkijos suktus rinkimus 
Mikolaičiko vedama vals
tiečių partiją buvo išmesta 
iš valdžios ir dabar yra vi
sai užsmaugta. Pats Miko- 
laičikas dar nepasiskelbė 
užsieniuose.

listų ir radikalų partijos 
laimėjo labai daug vietų 
mažųjų miestų savivaldy
bėse, o komunistai daug 
pralaimėjo.

RADO SENOS EKSPE
DICIJOS LIKUČIUS

Iš Rusijos praneša, kad 
keliauninkai užtiko toli 
šiaurėje, Sibir saloje, liku
čius vienos ekspedicijos, 
kuri 17-ame amžiuje kelia
vo tyrinėti šiaurę ir pre
kiauti su vietiniais žmonė
mis. Visi keliauninkai žuvo- 
o jų stovyklos likučiai, dra
bužiai, pinigai ir kiti daik
tai tik dabar liko atrasti.

ALASKOJE PRAPUOLĖ 
VIENAS ORLAIVIS

prastą sesiją lapkričio 17 d. 
prezidentas nori pasiūlyti 
įvesti gana aprėžtą kainų 
kontrolę reikalingiausiems 
maisto produktams ir sta
tybos medžiagai. Sako. jau 
ir republikonų partijoj dau
gėja kainų kontrolės šali
ninkų skaičius.

Jei nebus įvesta jokios 
kainų kontrolės, tai vyriau
sybė mano, kad Europos 
gelbėjimo programa gali 
nepasisekti. Nuolat kylan
čios kainos ir viduje sukels 
sunkumų. Darbininkų orga
nizacijos jau svarsto reika
lavimą dėl uždarbių pakėli
mo, o jei uždarbiai bus pa
kelti, pramonininkai vėl tu
rės pateisinimą kainoms 
kelti.

Sako, vyriausybės nusista
tymas yra prašyti kongresą, 
kad butų įvesta kainų prie
žiūra gamyboje, bet kaip ta 
kontrolė veiks ir kaip kon
gresas nutars- apie tai taria
si ir pati valdžia ir kongre
so republikoniška daugu
ma.

UŽSIDARO DEGTINĖS 
VARYKLOS 60-ČIAI

DIENŲ

Amerikos degtinės ir spi
rito varyklos nuo praėjusio 
sekmadienio užsidarė dviem 
mėnesiams. Spirito varyklos 
užsidaro todėl, kad valdžia 
prašė jų taupyti javus. Deg
tinės gamintojai sako. deg
tinės atsargos yra didelės ir 
jos nepritrūks- o kainos irgi 
nebus pakeltos.

AMERIKA IR ANGLIJA 
SIŪLO MIKOLAIČIKUI 

PRIEGLAUDĄ

AMERIKA DAUGIAUSIA 
KALBA TELEFONU

Pernai metais Amerikos 
žmonės turėjo 42 bilionus 
pasikalbėjimų telefonu, ar
ba kiekvienam žmogui per 
metus teko po 301 pasikal-
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CARU KLAPČIUKAI PAMOKOS IŠ Č1LI
Čili respublikos preziden-,

Lietuvių bolševikų “Lais- tas Gabriel Gonzales Vide-) 
vė” aiškina, kad Rusijos ea- la, išrinktas kairiųjų partijų; 
rai per 150 metų neužpuolė su komunistų pagalba- iš
nė vieno krašto ir nieko ne
pavergė. Baltieji Rusijos 
carai buvo tokie pat nekalti 
avinėliai, kaip ir Į carų sos
tą atsisėdęs Juozas Džugaš- 
vili. Štai “Laisvė” nesigėdi 
rašyti, jog

“Kaip matome. Rusija, o vė
liau Sovietų Sąjunga per 150 
metų vedė veik išimtinai tik 
apsigynimo karus, ne ji veržė
si i kitas šalis, bet ją puolė 
kiti. ’ I

“Kalbos apie 'Rusijos eks
pansiją’, ‘Sovietų veržimąsi Į 
kitas šalis’ yra niekas kitas, 
kaip tik pasakos tų, kurie nori 
kurstyti žmones kenkti Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos san
tykiams, bloginti taikos reika
lus bendrai, o galų gale ta po
litika kenkia Amerikos žmo
nėms”.

Pagal bolševikų “Laisvę” 
išeina taip- kad jei tu kalbi 
ką nors prieš Rusijos carus 
Povylą, Aleksandrą. Mika
lojų ir kitus, tai tu “kurstai 
žmones’’ ir “kenki Ameri
kos žmonėms”. Toki yra 
bolševikų agentų “logika”. 
Stalinas neabejojomai už
kabins Bimbai ir Mizarai 
“švento Aleksandro Nevs
kio” ordiną už toki rašymą, 
nes jie iš visos širdies gina 
kruvina caru atminti.

metė komunistus is savo vy
riausybės ir dabar pradeda 
komunistų partijos likvida
ciją. Prezidentas sako. kad 
Rusija ir jos satelitai

“Jau paskelbė slaptą karą 
prieš Jungtines Amerikos Val
stybes ir prieš Amerikos res
publikas ir dabar naudoja Lo
tynų Amerikos .kraštus, kaipo 
bazę, iš kurios galėtų sėkmin
gai pulti Jungtinių Valstybių 
ekonomini ir karo pajėgumą".

Čili prezidentas turėio 
progos dirbti vyriausybėje 
su komunistų partija ir jis 
sakosi pasimokęs iš komu
nistų taktikos. Štai ką ji sa
kosi patyręs bedirbdamas 
su komunistais:

“Komunistai nėra suintere
suoti išspręsti ekonominius ir 
socialinius klausimus tų kraš
tų. kuriuose jie dirba. Jie skel
bia puikias programas ir jas 
neva remia. Bet kartu jie da
ro viską, kad tų programų ne
galima butų Įgyvendinti prak
tikoje, nes jie nori tiktai su
kelti krašte ekonomine anar-

KcLtiViS. SO. tsOSTOIi

KARE KRITUSIEJI GRIŽTA Už Geležinės Už
dangos Kas Savaite

Iš rusų zonos Vokietijoje 
grižo lietuvis B., kuris turi
anglų pilietybę. Jis pasako- . o 1 c
ja, kad dabartinis gyveni- Barasi, barasi barasi Bav* Sruoga
mas rusu zonoje vra labai P*‘ie Lake Success. Neu Vilniuje mne ‘ R
vargingas ir prišlė g t a s. Yorko; valstijoj, seimavoja komunizmo belaisvis, Balys 
Kiekvienas gyvena baimėje Jungtinių Tautų atstovai. Si uoga. .Ine spanj > 

laukia kažko netikėtoj Jungtinių Tautų organi-sulaukęs oi m. amžiaus
zacija buvo sudaryta tam. balys Sruoga buvo gabus 
kad pasaulis turėtų'taiką ir rašytojas, davęs gražių eilė- 
ramybę. Bet— raščių ir kitko.

Nuo seimo pradžios ir be Kada buvo sumušta na- 
pabaigos Jungtinių Tautų cių Vokietija, raudonoji ar- 
atstovai tik barasi baigsi ir mija ji rado vienoje vokie- 
barasi. čių koncentracijos stovy k-

Pirmąją Striūną groja loję. Visai aišku- “išlaisvin- 
Stalino prokuroras Andrius tojai” ji sugrąžino i Lietu- 
Višinskis. Pereitą savaitę vą. jis pasidarė naujų oku- 
jis vėl prapliupo apie “war- pantų belaisvis, 
mongerius”. Girdi, buvęs Amžiumi Balys Sruoga 
musų valstybės sekretorius, buvo nesenas, dar galėjo 
James F. Byrnes, yra-pirmo- gyventi ir dirbti. Jo gyveni- 
jo numerio “warmongeris” mo siulus matyt pakirto 
—karo kurstytojas... dvasinis ir fizinis skurdas.

Jam atsakė ‘ Australijos Vai, kas tus. kas bus? 
pasiuntinys v. Evatt: Rokas Mizara komunistu

Višinskio kaltinimai yra “Laisvės” skaitytojams pra- 
melagingi, nepateisinami ir neša, kad jjs įr j0 bendrake- 
begėdiski. Pati Rusija yra leivis Dr. Petriką lankė 
kalta, kad pasaulis neturi Roosevelto kapą. Ten 
taikos ir ramybės. “draugas” Rokas sukalbė-

Jis pasakė tiesą, bet ar jęS sekama malda: 
Jungtinių Tautų organiza- “Didysis Prezidente: kas 
cija buvo sukurta tik deba- bus? kas bus? Buvusieji 
tams su Višinskiu, Gromy- Tavo neva draugai ir bend

radarbiai šiandien mindžio- 
“Gyvena kaip ministeriai” ja visą. ką Tu palikai ge- 

Schweinfurte- Vokietijoj, riausio; jie nusimetė libera- 
vra leidžiamas tremtiniu 'lizmo kaukes ir pamynė 
laikraštis “Tėviškės Gar- Tavo programą; jie perėjo

J ir

Amerikos valdžia pargabena iš užjūrių kare kritu
siųjų musų karių kunus. Čia matyti, kaip Chicagos 
kapinėse nešama laidoti vieną karstą su kritusio ka
rto palaikais, o viena “gold star” motina iš susijau
dinimo alpsta ir slaugė ją ramina.

F rancija Kryžkelėje
Francijos savivaldybių gali stotis Francijoj. jei de 

rinkimai spalių 19 d. nu- Gaulle patrauks i savo eiles 
skambėjo po visą pasauli, visuomenės daugumą.
Tik prieš šešis mėnesius su-' De Gaulle partijos sustip-
sidariusi generolo de Gau- 

chiją, kuri, jų manymu, pa-nle vedama partija (franCU- 
dės jiems pasiekti jų tikslų. _

“Komunistai stengiasi Įkop
ti i svarbiausias darbininku 
unijas, mainerių,
darbininku ir kitu.

Maisto atžvilgiu yra labai 
sunku. I mėnesi vienam 
žmogui duoda duonos — 6 
kg,, sviesto* — 70-80 gr., 
kruopų — 450 gr., bulvių— 
4 kg., cukraus — 05 kg., 
mėsos — 750 gr. Nuo lie
pos mėn. mėsos negauna- 
valgo arklieną, bet ir jos 
nėra. Dažnas reiškinys— 
produktų trukumas. Ilgiau
sios žmonių uodegos stovi 
prie krautuvių nuo 5 vai. 
ryto iki 11 vaL, kad šio to 
gavus. Daugiau išvarginti, 
ypač senesnio amžiaus žmo
nės. gatvėse ir eilėse alpsta.

Darbininkai dirba 10 vai., 
ūkininkai spaudžiami, bet 
jau visiškai iščiulpti ir netu
ri ką duoti. Naktimis atvyk
sta 5-6 komjaunuoliai, pa
ima karvę ir išsiveda. Tuo 
reikalu nepasiskųsi- nes tau 
griežtai paaiškina, kad kom 
jaunuoliai to nedaro. Nak
ties metu apiplėšimai vyks-, . ,
ta gatvėse, keliuose. Ūni- ku ir kitu Stalino cviku. 
formuoti žmonės sulaiko ci-
vilę mašiną, nurengia ir nu
ėmę mašinos padangas- 
dingsta. Nakties metu vaikrėjimas j vyko dėka komu

nistams. Komunistų partija 
yra šlykščiausias demokra sas”. Vienoje jo laidoje ’atviron ekonominių rojalis-užlipsi antscioti neatsargu 
tijos vėžys. Francija po ka- rtiso sargybinio 
ro pradėjo tvarkytis demo
kratiškai. bet toje demokra
tiškoje tvarkoje veikė stip-

zų liaudies sambūris) štai 
ga išaugo i didžiausią kraš- 

Jarbinmkų t0 parti ją. įr surinko apie 40 
transporto nuošimčių visų balsų! Toks 

staigus de Gaulle partijossu aiškiu
tikslu siekti viso krašto kont

skaitome tokią žinią: tų tarnybon; jie provokuo-
Lietuvis tremtinys pasie- naują pasaulinį karą ...

kė Chicagą ir dirba kriau- Je. ištikrųjų: kas čia bus 
dirbtuvėje. Pasak jo,į—Stalino bažnyčios plyt- 
giiiy^iaj įgakviTic Įiit- į laižys jau kliedi— a com- 
gyvena* kaip'ministe- plėtė mental disorder.

Roko protelis nuvažiavo 
• . .. -, Man gerai žinoma Chica- ‘‘už razumo”.

De Gaulle partija neturi kolonijose. Komunistai ži- bus “geresnis . o "Vokietijalga jr tie Hartšafnerio-Ku- Wallace vėl zylioja 
iškios programos. Ji reika- nojo, kad jei Francija atsi- visviena jau neatsigaus. ipeneimerio “ministeriai”. į Viena Amerikos 

L z duonos kąsni žydi kurie grįžta iš savo darbų agentūra praneša: ‘ 
prostitucija, bujoja venen- “ekzaminerio” palau ž t a i s ~
nės ligos, kalėjimai pilni.
Spekuliacija beveik vieša.
Uniformuoti piliečiai atve-

išaugimas gal gali tiK lygin- ra Komunistų partija, 1___nuri 1

pristatys 1 
komendantūrą- o paskiau— 
piniginė pabauda arba išve
žimas. Žmonių vežimas eina 

^spėriai vnač laimesniu, tin-Iii 7 v Jr ______--------

cių
V 1^71

rus,• • 9 9nai .
tis su Hitlerio partijos au- paraližavo krašto atstaty- kančių darbui. Paklaus-rolės.

“Komunistai, kontroliuoda- *gįmu Vokietijoj 1930-32 mą. trukdė pramonės darbą, 
mi masines organizacijas, Įkin- į mety laikotarpyje. trukdė tvarkos atstatymą

Bet kaipo lietuviai tie 
bolševikiški rašėjai užsipel
no išgamų ir judošių vardo, 
nes jie garbina ir pateisina 
imperialistinę Rusiją, kuri 
virš šimto metų laikė paver
gusi musų tautą. Judošių .... ....

iiPTn« rinka ir dėl! C1I1 respublika yra viena v'Ila-. Jiem. tinka 11 aei,. demokratiškiauriu Pietų’J* non aprėžti partijų ga- 

tamavimo šiandieninei Ru- aemoKratisKiausių rietu - 1 Franci-
Amenkos kraštų. Rainųjų “4 4 P.1“ rr4ntl

valdžia ten bandė dirbti su Jos didybės ir galios atsta- 
komunistais. bet tai pasiro- tymą. Bet jokios aiškios val
dė neįmanoma. ;stybės tvarkymo programos

ko jas Į Sovietų Sąjungos in-j 
teresus, kad ta valstybė gale- aj$
tų su tomis organizacijomis Į ]auja pakeisti dabartinę statys, jei Francijos žmonės 
daryti, ką ji nori . Francijos konstituciją ir su- bus sotus, turės ramų gyve

tiems aiškina, kad, girdi, 
jiems Rusijoje gyvenimas j

žinių

stiprint vykdomąją valdžią.

sijos diktatūrai, kuri laiko 
Lietuvą žiaurioj vergijoj.

“SOVIETŲ DERLIAI’

Rusijos agentų laikraštis? 
“Laisvė” skelbia kad 
“Smarkiai padidėjo Sovie
tų Derliai”. Paskaičius to
liau pasirodo. k2d šiais me
tais Rusijos derlius yra ge
resnis. kaip pernai. Sako, 
šių metų derlius “58 nuo
šimčiais viršija pernykšti”.

nimą ir galės vėl planuoti 
geresnę ateitį- tada jų įtaka 
krašte kris ir jie vėl liks

“Buvęs Jungtinių Valsti
jų vice prezidentas, o dabar

Įtaką, komunistams reika
linga buvo netvarka, ūkiš
ka suirutė, badas, netikru
mas dėl ryt dienos. Netvar- 

žtą kovą prieš bolševizmą, j ką kelti bolševikams Fran- 
: Visi- kam per daug jau įgri-įcijoj labai gerai vyko. Du 

bolševiku sabotažas, Į metai po

de Gaulle “sambūris” netu- 
ri. De Gaulle partija laimė 

SAKO, AMERIKA KAL- jj0 todėl, kad ji skelbia grie- 
TA DĖL IRANO J 6

nervais.

Bet aš suprantu ir aną į žurnalo “New Republic” re- 
tremtinį. Palikęs už savęsĮdaktorius Henrv Wallace 
baisu Europos pragarą jis iri atvyko į Palestiną. Jis nori 
Madison gatvės pilietį gali studijuoti Palestinos prob- 
skaityti laimingu žmogumi, j lemas ir suinteresuotas visu

Jame prabilo ne rami są- kuo. kas pagelbėtų taikai”..
na-40 rb., lašiniu 1 kg.-tremtini°' Taigi, Henry Wallace vėl 
360 rb. ' ‘ sielvarta.

Prieš valdžią kalbėti ne-

mažai įtakinga opozicijos ;za sunkvežimiu ir maino 
grupė. Kad palaikius savoiant rūbų. Lž gerą kostiumą

° kg. lašinių, duonos 
ir 1 kg. konservų.

gauni 

—4 kg.

Laikrodis — 2000 rb. duo-
zylioja. Lauksime naujų ti- 

Keisas” Dr. Kaškiaučiui radų prieš anglų imperia- 
Amerikos lietuvių komu- bzmą ir liberališkų pasakų 

nistu “fiureris”, Antanas apie rusų diktatūros režimoMaskvos laikraštis Prav- bolševiku sabotažas J metai po karo derlinga į drįsk, išvažiuosi į “kuror-
da” skelbia, kad Irano “iš- veidmainiavimas ir tarnavi-Francijos žemė dar negili tus”. Gyventojai jei tik ga- "tiurens” Ani anas ap.e,«= os ,ez„ ,o
nStoda3 F™ ?iiia ali^Ii mas RS,5iiai- net Pusbad-Ži" .?™ni« - ga'V0SU’ X "1^. A±dkl n"ė-
nenuocia nusijai aliejaus vo uz de Gaulle partiją, nes

koncesijų, kad Amerika ne
leidžia Iranui to daryti- 
“Pravda” praneša, kad Ira- 

labai no valdžios politika “sukė-

ji kovą prieš bolševizmą 
skaito savo svarbiausiu už-

maitinti. Francijos pramo
nės atstatymas nežengia pir
myn. Gamyba šlubuoja. O

amerikiečiu zona.

Rusijos diktatūra ____ _ . .
mėgsta maitinti savo krašto visame Irane didelį pasi
žmonės su statistika. Ji žon- Patinimą”.
gliruoja “nuošimčiais”, bet -------------
užtyli, kiek rugių, kviečių ir cako 
kitokių javų Rusijoj užde
rėjo. Ką reiškia “58 nuošim
čiai daugiau”, jei nežinia j 
koks buvo derlius pernai? Į

Nuošimčiais ir statistika: 
galima viską įrodyti, bet 
negalima žmonių nei pašer
ti, nei aprengti. Pavyzdžiui, 
jei pernai Rusijoj buvo pa
gaminta 1,000 automobilių'
(imam tik dėl pavyzdžio)- 
ir jei šiemet yra pagaminta 
2,000 automobilių- tai. “nuo-j 
šimčiais imant”, Rusijoj au-| 
tomobilių gamyba padidėjo 
“100 nuošimčių”. Bet ta ga
myba visvien yra tik lašas 
skurdo juroje. Panašiai yra 
su visokiais kitokiais gami-
niais. Panašiai 
derliu.

yra ir su

Jei vietoj nuošimčių Ru
sija praneštų, kad prekių 
racionavimas yra panaikin
tas, kad žmonės gali pirktis’ 
duonos pigia kaina, kad 
drabužių krautuvėse yra už
tenkamai ir pigiomis kaino- Į 
mis. tada galima butų kai 
bėti apie Rusijos gamybos 
pakilimą. Maitinimas publi-

PROPAGANDA’

Rašytoja Miss Ayn Rand,
kos “nuošimčiais” gali ap- pagarsėjusi knygos “The 
gauti “Laisvės” davatkėles, Fountainhead” autorė. ,i"

dėl mažos gamybos kraštas 
skursta. nepasitenkinimas

daviniu..
Todėl' rinkimai parodė .

tiktai vieną dalyką: Franci- -\ia (V ^°^s€vikai pa-l 
jos žmonės skaito laiką jau s®ąuc®<*ami tuo pepąsiteii-t 
atėjusį pažaboti Sovietų
Rusijos agentūrą — komu
nistų partiją. De Gaulle 
partijos laimėjimas rinki
muose išreiškė persilaužimą

nepasiten

kinimu jau buvo pradėję! 
“revoliuc i n ę gimnastiką”! 
gatvėse, kaip tai susirėmi-l 
mus su policija, sandėlių! 
grobimą- “laukinius .strei-

visuomenėje. Žmonės nebe-i^us ’ ^emon?tracijas ir tt. ; 
tiki, kad su bolševikais gali-j Iš netvarkos gimė de' 
ma bendradarbiauti tvar-,Gaulle partijos pajėga. Ta 
kant Franciją. Žmonės net'partija neturi programos, 
nebenori toleruoti bolševi- bet ji žada “sutvarkyti” 
kų partiją visuomenėje ir-i bolševikus ir to žmonėms 
jei de Gaulle prieis prie vai- užtenka, nes bolševizmo vė-
džios. tai komunistų parti
jos likvidacija bus pirmiau
sias jos uždavinys.

Rinkimuose Francijos ko
munistų partija “atlaikė 
savo pozicijas”. Ji surinko 
tiek pat balsų, kiek ir se
niau. Bet matematika poli
tikoj nėra viskas. Seniau 
bolševikai turėjo prieš save 
kelias partijas, kurios ban
dė su jais bendradarbiauti 
ir taikstėsi, o dabar prieš 
juos stoja stipra de Gaulle 
partija, kuri nori komunis
tus išnaikinti! Juk ir Hitle
riui priėjus prie valdžios, 
vokiečių komunistų partija 
buvo “atlaikiusi” visas savo 
pozicijas ir rinkimuose ga
lėjo gauti tiek pat balsų, 
kiek gaudavo prieš Hitle
rio partijos iškilimą. Bet 

sumalė vokie-

žys pasidarė per daug jau 
nebepakenčiamas.

Taip augo ir stiprėjo po 
pirmo pasaulinio karo fašiz
mas Italijoj, vėliau hitleriz
mas Vokietijoj. Tas pats 
dabar kartojasi ir Franci
joj. Negalima sakyti, kad 
de Gaulle partija yra “fa
šistiška”. bet ioje spiečiasi 
labai daug fašistinių ele
mentų. kurie gal pasitvers 
toje partijoj ir vadovavimą. 
Pats generolas de Gaulle 
tikrai neatsisakys būti “tė
vynės gelbėtoju”- iei tik są
lygos tam bus patogios. To
dėl su de Gaulle partijos 
iškilimu ir Francijos demo
kratijos likimas stovi ant 
svarstyklių. Ar naikinant

DE GAULLE GRĮŽTA

2V iki. Jis rašo: Savo laiku Amerika turė-
“O štai tikras stebuklas, jo zyliojantį lakūną Lind- 

jNew Yorko Memorial Hos- berg'h. kuris dievino hitle- 
pital žymus gydytojas Dr. rizmą. Dabar ji turi zylio- 
Adair sako, kad vyriškų jantį liberalą Wallace, ku- 
IjormonU pagalba galima iš- ris nepajėgia atsigėrėt sta- 

fgydyti moteryse vėžio ligą.?linizmu. L”,
’ Nelaimė tik 'tame. kad vy- Neliks «warmOngėrių”... ' 
nski hormonai moteris pa- §j pirmadienį Jungtinių 
verčia vyrais : tuojau , j°> Tautų seimas vienbalsiai 
apzelia barzda ir ūsais. užgyrė rezoliuciją, smer-

Tikras “stebuklas ir kiančią “warmongerius” — 
“nelaimė”. Bet “draugas karo kurstytojus.
Bimba tegul nesirūpina. Už rezoliuciją balsavo ir 
Stebuklams aiškinti yra tė-! Sovietu Rusija, 
vai kapucinai, o hormonų Tikėkite, jei esate tokie 
zbitkus gal išaiškins genia-’naivus, kad dabar bus taika 
lusis kom. specialistas Dr.jr ramybė — neliko “war- 
Kaskiaučius. mongeriu”.

Savo laiku tas daktaras Nieko panašaus! Buvo pi- 
komunistų davatkoms įšaiš- diplomatu manevras ir 
kino šlapumo išganingumą ]jk0 “warmongeriai” ana-

Generolas de Gaulle, 
Francijos vadas kovoje 
prieš vokiečius ir pirmas 
pokarinis Francijos prezi
dentas- per savivaldybių 
rinkimus spalių 19 ir 26 die?

liu- hitlerizmas

vyro meilei palaikyti. 
Keep your spirits-

rišč!
Susprogęs burbulas

pus “geležinės užlaidos”.Į
Raudonieji kidnaperiai

Vienas Berlyno vyskupas 
!kreipėsi į sąjungininkų ka- 

Bostono spauda daug ra- ro vadovybę ir jai įteikė

tova-

šė apie armėnų bėgštą Ru
sijon. Mat- komunistai rado 
būrelį lengvatikių armėnų, 
kurie sutiko grįžti į sovietų 
“rojų”. Jų pagerbimui buvo 
pasamdytas viešbutis ir 
ruošta bankietas. Bet—

Kilo protestai ir viešbutis 
buvo atsakytas.

Dabar paaiški, kad visoj 
Naujojoj Anglijoj komunis
tai buvo sužvejoję tik 35 
asmenis ir tie kažin ar visi 

fo
nas gavo daugiausiai balsų

, . A.. ... į ir vėl pasidarė vienas iš įta-'norės keliauti į Stalino
demokratijos vezį —' bolse- (kingiausjų asmenų Franci-jų”.
vizmą, bus užmušta ir pati jos gyvenime. į Aišku, ruošdami šitą ban-vizmą. 
demokratija?

protestą dėl vokiečių jauni
mo grobimų sovietų zonoj. 
-Jis sako:

Mano žiniomis, sovietų 
zonoj dingo 2,000 jaunų vy
rų ir merginų. Juos kidna- 
pina atsakomingi sovietų 
pareigūnai...

Stalinui tur but pristigo 
rusiškų “komsomolcų”. jei 
reikia gaudyti vokiečių jau
nimą.

Savo laiku šitaip elgėsi 
Hitlerio “nordikai’’ — kid- 
napino okupuotų kraštų 
jaunimą. Dabar tą patį da

lis f / į —---------------------------------- kietą komunistai norėjo tik ro Stalino klapčiukai.
su; oi tą klausimą dar per Jau laika* užsisakyti 1948 pasipelnyti — gaut pinigų. Kada nors jie tufėš atsa- 

flfgkimna Utn. . Pžmeagrkvti už savo kriminallžkua
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
F. Milašaus.io-Miio Pager-jpaeiu metu padaryti kiti do- 

bimo Bankietas ; kumentai. kad abidvi ben-
Per pastaruosius kelius1 drovės jau priklauso ki- 

metus Brooklyno siuvėjai.!tiems žmonėms. Tas pada-
žinoma ne lokalas, pasiren-'ryta. kad apsisaugoti nuo! 
ka vieną iš žymesniųjų sa-j“reakcijonierių”. nuo vai-j 
vo veikėjų ir jo pagerbimui į džios. Paviršutiniai atrodo. Į 
surengia bankietą. šiemet j kad viskas “tvarkoje”. Bet j 
toji garbė puolė F. Milui-į tikrenybėje tas abidvi ben-i 
Milašauskui. Amžiumi Mi-jdroves (“Laisvės” ir “Vil- 
lašauskas yra dar jaunas,nies”) valdo Mizara, Bim- 
žmogus. Tai čia Amerikoje'ba ir Andriulis. Jeigu kas 
gimęs jaunuolis, tik prieš (panorėtų savo indėlius gau- 
pirmąji karą parvežtas Lie-jti, tegu pabando... 
tuvon. Vėliau jis savo tetos- Aš tai sakau todėl, kad 
buvo atkviestas i Ameriką, j aš pats ten buvau ir žinau. 
Čia jis, dirbdamas prie siu-į kaip po “Laisvės” namo 
vėjų pradėjo aktyviai daly- bendrovės dokumentais pa
rauti lokalo veikloje. Siu- sirašiau. kad ta bendrovė 
vėjai greit pastebėjo veiklų neįvesta jau kitiems žmo- 
unijos darbuotoją ir ji tin- nėms. Kada atsiskyrė sklo- 
kamai Įvertino. jkininkai. jie negavo jokių

Iš amato F. Milas yra ge- šėrų!
ras operatorius, o unijos Dabar “Laisvė”, ar toji 
veikloje jis yra visada aku- pati “Darbininkų Namo.i • __ • _________ __ _ — — --X

PALMYRA. N. J.

ratiškas. taktiškas ir susi
pratęs unijistas. Apie jo pa
žiūras sunkiau butų kas sa
kyti. bet unijoj žmogaus 
pažiūros nėra varžomos ir 
kas yra tikintis ar laisvų pa
žiūrų tai yra asmens reika
las. Jei žmogus yra demo
kratiškų pažiūrų ir jų laiko
si unijos tvarkyme ir jei jis 
prisilaiko unijinės discipli
nos ir moka ginti darbinin-

Bendrovė” perka namą už 
S130.000.00 ir kolektuoja 
paskolas, parduoda šėrus.

Kaip kas mano, kad da
bar reikalas jau kitas. Gir
di, jeigu musų lietuviškiems 
ruskeliams reikėtų pinigų, 
tai Juozas Stalinas Lietuvai 
daugiau Įkainuotų, negu 130 
tūkstančių dolerių, ir atsiųs
tų tą sumą. Bet Stalinas al
kas kitas valdo Rusiją Rū

kų reikalus, jis yra naudin- sija pasilieka Rusija. Ką 
gas unijos darbuotojas. ipaglemžei. tai tavo, tokia 

Demokratiško nusiteiki- j imperialistų logika. To
mo siuvėjai, rengdami ban-i dėl as nesnmciau tvirtinti, 
kieta F. Milui pagerbti, nori i kad Stalinas uz lojaliskumą 
atiduoti pagarbą geram'savo vierniemsiems įtaisytų 
unijos darbuotojui jaunam i kammycias. Pagal mano 
veikėjui, kurs Į unijini dar- } supratimą, dar musų stalin- 
bą Įdeda savo širdį ir suge-jcl^'ai turės padotkus Juozui 
bėjimą. Todėl kviesčiau vi- galvos mokėti, o ne iš 
sus siuvėjus ateiti Į F. Milo J° *ą gaus. t
pagerbimo bankietą. kurs! Buivydas.
Įvyks lapkričio 23 d. Ap-

HOLLYWOODO ŽVAIGŽDŽIŲ TYRINĖJIMAS LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pajieškomi čia asmenys malonės kreiptis j Lietuvos
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių paj ieš

kojimų pabaigoje. Konsulas praneš, kas 
jų pajieško ir iš kur.

reiškimo parapijos svetai
nėj. Tikietas trys doleriai 
ypatai. Vyt Katilius. uetuvių Skyrius Tarptauti

NEVV YORK. N. Y.

nėje Moterų Parodoje
Lapkričio 3 d., Nevv Yor- 

ike atidaroma Tarptautinė
Lietuviški Bolševikai įsi

taisė Kaminyčią
„ -Laisvė per metų metus1.yjoterų paroda- kurioje bus 
šukavo, kad tui ėjimas auto- jrengtas jr lietuviškas sky-
mobilio tai “prasižengi
mas” prieš revoliucini pro
letariatą. Kaip tik A. Bimba 
Įsigijo automobilių, toji ju 
teorija ir prakeikimas prieš 
automobilius dingo. Kada 
“Keleivis” nusipirko namą- 
tada Bimbos, Pruseikos ir 
toji visa jų pakalenija sakė 
žiūrėkite. St. Michelsonas 
savo socializmą išmainė ant 
raudondvario. Neprabėgo 
nei metas kitas, nagi ir 
“Laisvutė” Įsigijo raudon- 
dvari ant kampo Lorimer ir 
Ten Evck st.. Brooklyne.

Kongresas apklausinėja Hollyvvoodo artistus apie 
komunistų Įtatą filmų gamyboje. Paveikslo viršuje 
matyti moteris, kurios ateina anksti prie kongreso 
namo- kad galėtų Įeiti Į apklausinėjimų kambarį pa
sižiūrėti, kaip atrodo garsieji mūviu aktoriai. Jos lau
kia, kol durys bus atidarytos. Viena senutė, 70 metų 
Mrs. Geiger, pavargo bestovėdama ir atsisėdo ant 
laiptų- laukdama kol pamatys mūviu žvaigždes. 
Paveikslo viduryje ir apačioje matyti kambarys, kur 
kongresmonai apklausinėja Jack Wamer (apačioje 
kairėj) žymų Hollyvvoodo filmų gamintoją.

rius.
Tai bus iš eilės 24 metinė 

paroda, kurią ruošia Wo-J 
men’s International Exposi- 
tion. Parodoje dalyvauja 
Įvairios moterų organizaci
jos. bet Įdomiausią parodos 
dali sudaro tautinės grupės.

Lietuviu skvrius, kuri ruo- 
šia specialiai susidaręs Nevv 
Yorko moterų komitetas, 
šiais metais bus ypač Įdo
mus. Komiteto narės labai 
rūpestingai surinko parodai! 
gražiausius musu tautos

CHICAGO, ILL.

Vėliau komunistinės davat- liaudies meno eksponatus
kos Įsitaisė net du namus- 
vieną Chicagoje kitą Broo
klyne. Tada jie nustojo ki
tiems prikaišioti namus. 
Geriau pasakius: Į ką spjau
dė — patys atsigėrė.

Bet “Vilnies” namo ben
drovė. kaip ir “Laisvės” na
mo bendrovė yra ant popie- 
ros. Panašiai kaip “Daily 
Worker” namas, kur vra 
dvi moterėlės savininkės, 
taip yra ir su tais dviem na
mais lietuvių tarpe. Namai 
yra inkorporuoti. Šerai ir 
paskolos priimamos, bet tuo

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, MASS.

Bene Įdomiausią dali musų į 
skyriaus sudarys lietuviškiS 
kryžiai, kuriuos nesenai dr. 
Šliupaitė gavo iš dailininko 
Kulviečio, gyvenančio trem
tyje. Vokietijoje.

Kaip jau minėta- paroda 
tęsis visą savaitę — nuo 
lapkričio 3 iki 9 d. ir bus 
atidaryta nuo 11 vai. ryto 
iki 11 v. vak. Įžanga Į pa
rodą 50c. Musų tautiečiai 
prašomi bilietus iš anksto 
Įsigyti iš komiteto narių, ar
ba platintojų. Tai padės pa
dengti išlaidas susijusias su 
dalyvavimu parodoje.

Lapkričio 9 d.. 8 vai. va
kare, Įvyks lietuviškos mu
zikos programa, kuriai va
dovauja žinoma dainininkė 
Barbora Darlys. Programo
je dalyvaus chorai ir tautiš
kų šokių grupė. Lapkr, 9 d. 
vakarą lietuviai prašomi 
gausiai atsilankyti.

Paroda Įvyksta 71 Regi- 
ment Armory. kampas Park 
ave. ir 34th st.. Nevv Yorke. 

! Moterų komitetas paro
dai ruošti.

V. Tysliavienė, koresp

Dar Apie Jurginus
j Aprašyme Stasio Yatužio! 
gėlynų užpraeitos savaitės;

(“Keleivyje’’ Įsibriovė klaida 
ne iš mano kaltės. Jurginas 

įauginti yra labai painus1
•darbas ir reikalauja labaii .... , -“— ... , ...j , . . Liepis Antanas, Juozapas, Francis- Skusevicius Julijonas ir Leonas isJClUUSJ rupCStlngUmO ir prie- kus ir sesuo Petronėlė iš Kretingos: Gerkoniy km.
• žiūros. Lotai su gėlėmis yra} a!^kr- . , — SUnina jonas... . . į '■ 1.įutza Jonas is Nemaniųjų vai.ne HpSOuillti medeliais, bet t Maladauskas Juonas ir sesuo.
aptverti Šėtra, ar tokiu retu}. MaOJevičius Juozas ir sesuo Ur- Stumbras Juozas ir Ksaveras.

.. . , . _ šule. Šalčius Antanas.audeklu. Kas keturios pe-} Matulevičienė - Nalivaikaitė Pet- Šileris, naiys. 
rlnc vro enb-ueti i varna ctiik rusė *Š Semoškų km. Tarasevičiene su vaikais.UO._ Jia SUkdbll Į zeiltę SLUl Michalkevičius Stasys, sun. Prano Valaitytė Pranė Kidulių vai.

ir Marcelės, gimęs ir gyvena New Valiulis Jonas iš Pašiaušės va!. 
Yorke. Varanauskaitė Marija ir Elzė, ahi

Minderis Juozas, gyv. Brooklyne. iš Šilalės vai.
Mockevičius Antanas. Visockas Adomas, Antanas ir Juo-
Mockus Andrius ir Jonas iš Nau- I zas iš Leikalingio par. 

miesčio. I Volčiskaitė Ieva iš Lazdijų.
Pajarskas Feliksas, tremtinys pra-! Zaica Pranciškus ir duktė, 

šo atsiliepti geraširdžius, norinčius žarinskytė Petronėlė is Veviržė- 
m padėti. nų vai.
Palaikis Juozas iš Pavabalkšnio Zukaskaitė - Prankienė Ona iš 

kaimo, gyv. Philadelphijoje. I Biržų ap. ir vyras Pranka.
Paulauskas Alfonsas, tremtinys,' Ieškomieji arba apie juos žinan- 

prašo atsiliepti geraširdžius, norin- tieji maloniai prašomi atsiliepi i į: 
cius jam padėti. • Consuiate General of Lithuania

Paulius Adolfas sun. Julijono ir. 41 West 82nd Street,
Zofijos, Chicagoje.

Petraitis Stasys iš Naujamiesčio 
vai., Chicagoje.

Petrulis Juozopas ir Povilas iš 
Vabalninko vai, gyv. Bostone.

Pilipavičienė Teresė iš Žeimių.
Plusčiauskienė - Žarinskienė Pet

ronėlė iš Veviržėnų.
Podelys - Vasiliauskaitė Julija iš 

Gruzdžių vai. gyv. So. Boston, Mass.
Gold st.

Puidokytė Agota iš Slavikų km.
Puišys Jonas iš Jurbarko.
Pyragas Simonas, Pittsburghe.
Radvila Petras, daktaras.
Rastokienė, našlė Antano ir sunus 

bei dukterys.
Adeikis Petras iš Gruzdžių, gyv.

VVorcester, Mass.
Ambrozevičius - Ambraziunas An

tanas su šeima iš Raudondvasio vai.
Anulis Vladas iš Ariogalos vai.
Arkušauskienė - Seniunaitė Agota

iš Lekėčių vai. ir vyras Jonas ir vai- , j n a t „ ,1 . i.,
kai Agota, Vladas, Zigmas. mą- kad BALF Seime daly-

Bainauskienė - Cvirkaitė Ona iš vaus BALF Įgaliotinis Vo
kietijoj Dr. Antanas Trima
kas. Jis specialiai atvyksta 
Į seimą ir atveža tremtinių 
linkėjimusjums asmeniškai 
perduoti. Garbingojo svečio 
pranešimas bus Įdomus, 
svarbus, naudingas visiems 
lietuvių šalpos darbo veikė
jams. Svarbu, kad tą pra
nešimą išgirstų visų BALF 
skyrių atstovai. Butų tikrai 
gera. kad kiekvienas BALF 
skyrius turėtu seime nors po 
vieną atstovą.

BALF seime dalyvaus ir 
Lietuvos ministeris Ameri
kai. pulk. Povilas Žadeikis- 
kuris tik ką grižo iš Euro
pos. Lietuvos ministeris Eu
ropoje daug kur lankėsi, 
plačiai išsikalbėjo su atsa
kingais asmenimis. Jis daug 
naujų žinių parsivežė apie 
visos lietuvių tautos padėti.

Seime dalyvaus įžymių 
tiek

Nevv Yorko nuėsto atstovų/ 
tiek kitų valstybių svečių, 
tiek šalpos ir kultūros orga
nizacijų vadų. Pažinkime 
savo tautos, savo tremtinių

pai ir jie yra aptraukti au
deklu. Negana to. iš šėtroso
yra padarytas ir savo rūšies 
stogas- per kuri praeina lie
tus. bet nejlenda musėlės ir 
kitokie parazitai, šėtra yra j£m padėti, 
balta, tai ji sulaiko ir saulės 
karšti, nes kai kurios jurgi- 
nos bijo saulės spindulių.
Kai kuriuos jurginų kerus 
reikia apsaugoti nuo saulės 
tam tikrais spalvuotais liet-

i sargiais.
Nemačiusiam tokio gėly

no sunku Įsivaizduoti, kiek 
Į ji reikia Įdėti darbo ir nuo
latinės priežiūros. Kai kurie 
jurginų kerai reikalauja 
ypatingos priežiūros, vieni 
pakelia daugiau saulės spin
dulių. kiti mažiau. Kiekvie
ną gėlių rūšį augintojas tu
ri pažinti ir žinoti, kaip j? 
auginti ir prižiūrėti.

Varniškė.

T'm/kimiię /}/-*/ Lį P-1 Veliuonos vai., gyv. New Yorke. 1 I lUKdlIlUd UCl LdZ Bajorūnaitė Anelė iš Biržų ap.
tuvos Pasiuntinybes Basi,ienė °na » viruuo.

vt__ ___ 1_ /T A TZ^ \new IOTK TX^-I 1K7-

Sopkauskas Antanas. 
Stankevičius Vincas.

New York 24, N. Y.

BALF Skyrių Dė
mesiui

Lietuvių tremtiniams mo
mentas liūdnas ir tragiškas. 
BALF seimo jie daugiau 

{laukia, negu mums gali at
rodyti. Jie musų veikimu 
(nepaprastai domisi. Musų 
gyvas veikimas yra būtinas 
jiems gelbėti.

Tik ką gavome praneši-

Bišys Juozas iš Karaliūnų km. 
Blauzdžiunas Jokūbas ir sunus Ka

zys. iš Vilkaviškio ap.
E’iuvsitė Jankauskienė Ona. 
Bobinaitė - Kareivienė Magdė. 
Bubelienė - Petraitytė Magdalena 

iš Sedos vai.
Budrevičius Jurgis iš Skriaudžių 

par.
Butkaitė Uršulė iš Viekšnių vai. 
Dastikas Jonas iš Kruonio vai. 
Deškevičius Baltrus iš A. Pane

munės.
Deveikis Zigmantas gyv. Chicagoj, 
Didelis Antanas iš Obelių vai.

kiete turėsime, kad galėtu
me užpirkti tiek maisto, 

Rengiamės Metiniam Ban- kiek reikia.
Lietui LSS 4 kuopa ir šiemet.

Trumpai”pranešame^ vi- *t?iR ir.kitgs _raeWibJ™t

mo tikslu- bet kad davus sa
vo nariams ir pri’aučian-

tų Amerikoj komunistų 
agentai buvo sujudę prieš 
Lietuvos pasiuntinybę, ne
senai iš Argentinos persi- 

! kėlusią Į Urugvajų. Pereitų 
metų pabaigoj ir šių metų 
pradžioje sovietinės amba

sados paskatinti lietuviai Dongveckas Kazimieras, Povilas
I, . “ . ____ ______ Paulina, Pranciška ir Stefanija, vai

kai Kazimiero ir Kotrynos,
' Amerikoje.

Galius Jonas ir Leonas iš Ylakių. 
Gajdzis Joseph ir seserys. 
Glatkauskas Cezaris iš Varnių vai. 
Goberytė - Petruškevičienė Vero

nika iš I.azdijų vai.
Januška Stasys iš Veliuonos 
Jarušaitis Pertas iš Mažeikių ap. 
.Januševičius Karolis iš Aukšta

dvario vai.
Jasiukaitis Pranciškus ir vaikai. 
Kačiukienė Antanina, gyv. Chica

goje.
Kareivienė - Bobinaitė Magdė ant

ro vyro pavardė nežinoma.
Kazokaitis Antanas, gimęs Ameri

koje, sunus Antano.
Kemzūra Juozas ir sunus Adolfas

šiems lietuviams ir ypač so- kietą.rengia ne pa ipelny. 
cialistinio nusistatymo chi- 
cagiškiams. kad lietuviu so- .. _ , _
cialdemokratu metinė' va- ll.^s <>'augams pragos su 
karienė jau artinasi. «*?• at"a.uRntl Pažinto pa

prašome iš anksto apsi- ^moneti ir savųjų draugų
rūpinti tikietais. kad rengė- ?r!,ep sma?lal ’.alk« ?ral?.ls- 
jai žinotu, kiek maisto ūž- “• , K^Jai visus vėčius
pirkti. Tikietus galima gau- malo.n,ai V,
ti per LSS 4 kuopos narius. Selal Payaisint. Tai praso- 
o kuriems patogiau, tai pra- me -gaus,al aplankyti, 
šome susižinoti su “Naujie- Bankietas Įvyks lapkričio- 
nų” ofisu, ten galima bus ti- November 22 d. šeštadieni, 
kietų gauti. Svarbu iš anks- 3133 So. Halsted st.. Lietu- 
to žinoti, kiek svečių ban- vių Auditorijoj. J. J. P.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVĄ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TI RTAS SIEKIA VIRS $2,500.000.00.
Savo nariams ligoje pašaipu ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose lie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $10o.b< 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 Į Centrą adre
suodamas :

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

•komunistai paruošė peticiją 
Urugvajaus valdžiai. Joje 
buvo reiškiamas pritarimas 
sovietinei Lietuvos valdžiai 
prašoma panaikinti nepri
klausomos Lietuvos pasiun- 
tinvbę ir konsulatus ir pri
pažinti sovietinę Lietuvą.

Urugvajuje tai peticijai 
parašus specialus agentai 
rinko kelis mėnesius. Sume
džiojo netoli 1,500 parašu 
ir tą peticiją Įteikė . buy.
Urugvajaus prezidentlfUDr:- 
Ameraga. Kartu pradėjo 
smarkią propagandą per 
spaudą ir radiją.

Pasirodė, kad peticiją pa
sirašė tokie “lietuviai”: Me- 
ier Szapiro. Zeide Szapiro 
Ema Unterbergen, Eugenio 
ir Anotole Doroskovick,
Blanca Etchevezzy. L.Raff.
Gregorio Matischeff, Siana 
ir David Aserovitch. Maria 
Ester Dorggio- P. Yoffe- 
Otto Stall, M. Kupresenko,
Gregorio Icikas. S. Stozo- 
bogutov ir tt. Be to paaiš-
kėio. kad visa eilė parašu Ri^kaitė Ona iš Veliuonos vai.

J . , A . .... r v t Rusas Stanislovas,yra suklastoti, kiti parašai 
vaikų, taigi nepilnamečių.

Peticijos organizatoriai 
manė- kad tas jų “triksas” 
nepaaiškės viešumai ir pa
sieks tikslo. Kada jis iškilo 
aikštėn kada paaiškėjo pa
sirašiusių pavardės, kada 
žmonės pradėjo savo pavar
des atšaukinėti — kilo vie
šas skandalas. Urugvajaus 
visuomenė pasmerkė tą 
klastingą bolševikų darbelį, 
o valdžia peticijos organi
zatorius paėmė “ataskai- 
ton”. Lietuvai norėjo pa
kenkti- o uatys pirštus nu
degė. Išdavikams visada 
taip būna.

DAUG ĮVAIRUMO
Už $1.0h per visą metą kožną mė

nesi 32-jų puslapių žurnalas. Adre
suokit:

ir Zenonas. .-!♦-•izurą .Prąjųas Betytcabis yal, amei lkiecių SVėČrų. 
yv.—ei Tifonu joj.

Kvedaravičius Andrius ir Juozas, 
iš Skriaudžių parap.

Masaitienė - Kyzytė Veronika.
Mekšraitis Viktoras iš Vilkaviškio 

ap., gyv. New Yorke.
Migevičius Juozas.
Monginas Kazys iš .Jonavos. ....
Motiejūnas Adolfas, Juozas ir draUgUS asmeniškai.

SnCištekė'Ms^rerys Ant*** ir Pau,i"' Nuo šio BALF seimo 
"^Žukauskaitė' - Rakauskaitė Vero- 1 daug kas pareis. Tad. kllfie
nika iš Vilkijos vai.

Pasvenskas Juozas ir sunus Vy- '
it litas iš Rudaminos vai.

skyriai dar mandatų i cent
rą. 105 Grand st.. Brooklyn 

Petruškevičienė - Goberytė Voro- y nootcinnto nianika iš lAzdijų vai., ir vyras Juozas.' 1 A’ N. I .. neatSllinte, llia-
Prankienė - Žukauskaitė Ona iš ; lonėkite tai padaryti neati- 

Biržu an. ir vyras Antanas.
Račiukaitis Vincas sunus Antano,; ucllOaailll. Šiandien.

aRašin^'ka7aBaiys iš viiikos vai.! BALF seimas pradeda- 
gyv. Kankakee, III.

Rauha Bronius iš Šiaulių ap., gy
venąs Bostone.

mas 1947 m. lapkričio 5 d., 
2 vai. po pietų Hotel Nevv 
Yorker. 34th st. ir 8th ave.. 

iš Nevv Yorke. Lapkr. 5 d.. 3 
. vai. vakare bus gražus kon

certas, kuriame žymios me- 
' no jėgos džiugins visus da-

Skutulas Jonas ir Pranciškus 
Šulpetrių km., Ylakių vai.

Stankevičius Mykolas ir Stasys iš 
Šiaulių ap. gyv. bostone.

Strolia Juozas ir Jurgis broliai 
Onos gyv. Chicagoje. ,, , ,

Uckevičienė Viktorija, Chicago. lyviuS lietuvių taUtOS menu.
Valinčius Juozas ir Mikas iš Joną- Koncerte norima duoti pro-
Valiukas Antanas. gą visiems dalyvauti- tad
Verbickas Stasys iš Ząslių val-« bilietai tik po $1.00. Viskas gyv. Bostone. - — - t _
Visockaitė Ona
Vyniautas Juozapas
Vvskupaitis Valerijonas iš Vaškų . .. Vrvai. geležinkelio stoties. Nevv
Raiaitienė Ieva iš Rudėnų km. Yorko Širdvje.
Rihinskas Jonas ir Anton.se ir vai- *

kai.

.a iš Kauno aP. . vyks Hotel New Yorker, ar- 
oząpas iš Sedos vai. tj Pennsvlvania didžiosios

Kiklikas Povilas iš Eržvilko vai. 
Rumševičiūs Jonas, žmona Ona. 
Rutkauskas Vladas.
Salias Juozas.
Siulickas Antanas.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel
bimus ir paj ieškojimu*.

A. LALIO ŽODYNAS
Kaina 12 dol. ($12)

Su užsakymu siųskite ir pinigus 
DR. D. PILKA
546 Broad wav 

South Boston 27- Mass.

(52)

Anton.se
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Maikio su Tėvu

rT"' • • • • A *1 • i • • savo jėgas, kad kaip nors1 remtmiai ir Amerikiečiai ęSri b?
-------- —----  . ropą delegacijos samdytis

Kad patenkinus visus pra- čia po kelis mėnesius. Man D. p Kitos tautybės jau yra 
Šančius reiktų ir daugiau gi daugiausia tenka kreipti užmezgusios su tomis dele- 
žmonių ir daugiau laiko dėmesį į visiems bendruo- gacijomis ryšius pačioje

| Išvykstant man iš Ameri- sius klausimus, o jau iš Kanadoje ir pasitinka jas na lygiai šimtas metų, kaip 
J kos daugelis žmonių krei- bendrųjų kiekvienas pavie- Vokietijos uostuose. - Kaip mirė garsusis lenkų kompo-

MARGUMYNAI
Lenkų Didysis Kompo

zitorius
Ateinančiais metais suei-

zieta”. ar ne?

pėsi į mane ir prašė aplan- nis susiras sau išeitį, 
kyli vieną antrą giminaitį zonOjc
ar pažįstamą. Čia besilan
kant stovyklose ar daly

vaujant tremtinių suvažia
vimuose vėl visa eilė žmo- gavo varaingu gyvenimu, 
nių prašo pagelbeti jiems v>et nuvvkus į anglų zoną 
pas konsulus, prašo padėti tremtinių gyvenimas atrodo

vargingiau gyvena
Kad ir nusiskundžia ame

rikiečių zonos tremtiniai

butų gera, kad ir mes čia 
butume ne paskutiniai. Nuo 
to daug kas priklauso.

zitorius Fridrichas Chopin 
(Šopen). kuris gimė 1809 
metais ir mirė 1849 metais.

. . . . . ».iv. F. Chopin tėvas buvo kili-iš Uncijos, tet gyveno 
Ir amerikiečių ir nn^ln Lenkijoj, kur vede žmoną

susirasti gimines Ameriko
je. padėti perkalbėti gimi
nes Amerikoje atsiųsti afi- 
davitus ir tt. Nors pagrindi
nis mano darbas yra kitas, 
bet lankiau stovyklas ir pa
vienius tremtinius, nes tie 
apsilankymai padeda ge
riau orientuotis žmonių rei
kaluose- visur kur galiu pa
tariu ir padedu ir vis va
žiuoju ir važiuoju. Bet kaip 
važiuoju?

Amerikiečių zonoje dar 
1 pusė bėdos, ten traukiniai 

dar šiaip taip replioja. Jei 
nėra traukinio, susirandi 
automobilį (jį dar ne taip 
sunku gauti ir jis ne pro
blema). bet sunkiau gauti 
gazoliną. Matai daug auto
mobilių. kuriuos amerikie
čiai yra atsivežę iš USA, 

—Ar žinai. Maike, ką aš —Turbut, “bolševikų ga- bet jie dažnai stovi ir neva-
i- _ 1_ ______________ __ O ’ X-_ M lr« i

žymiai skurdesnis. Visų pir
ma ten į akis metasi bendra 
gyvenimo stagnacija. Vis
kas stovi vietoje, niekas ne
juda, viešpatauja didelis 
nusivylimas. Tai liečia ir 
vokiečius ir tremtinius. An
glų kariškius kur-ne-kur 
pamatai ir tai tik didesniuo
se centruose. Tremtinių 
maistas — tai alkis. Jeigu 
jau sąjungininkų valgyklo
se ir tai negauni pavalgyli 
ir visi pareigūnai vaikšto 
nedavalgę- tai ką jau bekal
bėti apie vietinius žmones 
o juo labiau tremtinius. 
Jiems tenka tik skurdi

anglų
zonoje tenka susitikti su 
paskirais lietuviais tremti
niais- kurie stovyklose ne
gyvena. turi visas D. P. tei
ses, tačiau jomis nesinaudo
ja ir gyvena miestuose pri
vačiai. Vieni iš jų verčiasi 
prekyba, kiti turi statybos 
bendroves arba dirbtuves, 
kuriose dirba net po kelias 
dešimtis žmonių ir gamina 
įvairius elektros įrankius- 
radio aparatus ir kitką. Jie 
yra žmonės visai savaran
kiški, pradėję čia Vokieti
joje iš nieko ir prasiveržę 
pirmyn tik savo sumanumo 
dėka. Visi juos vadina 
vaizbūnais. kartais apie 
juos visaip pakalba, bet. iš

Dabar jis yra plačiai žino
mas po visą Ameriką ir 
daugelis keleivių jį aplan
ko, kaipo nepaprastą rete
nybę ir senovės indijonų 
kultūros palikimą. Keleiviai 
ir tyrinėtojai labai stebisi, 
kaip inka indijonai galėjo 
pastatyti tokius stiprius ak
mens pastatus tiek aukštai 
kalnuose, nors jie neturėjo 
jokių moderniškų statybos 
priemonių.

tau šiandien pasakysiu? 
—O ką?

duoklė, kuri dėl įvairių ne- tikrųjų, šie žmonės yra 
dateklių ir administracinių tremtinių bendruomenei la- 
nelygumų kartais dar gau- bai naudingi ir be jų tremti- 
nama gerokai apkarpyta, niams verstis butų dar sun-
Prisipirkti bet ką iš šalies kiau. Ar kuriam- reikalui

.... pat sunku, nes žmonių reikia sutelkti daugiau pi-
žinėja. nes nėra ką į juos,čia labai tiršta. Miestai, ku- nigų ar reikia įsteigti kokį

ir susilaukė sunaus Želazo- 
wa Wola kaimelyje, netoli 
nuo Varšuvos. į _ —~——

Fridrichas Chopin pagar- Saulė ir Mėnulis Šiaurėje 
sėjo kaipo virtuozas ir kom-' Visi esame girdėję, kad 
pozitorius. Jis mirė džiova toli šiaurėje per sešius mė- 
Paryžiuje, palikdamas 74 nesiūs saulė visai nepasiro- 
įvairias kompozicijas, dau- do ir ten yra ilga- ilga nak- 
giausiai mazurkų ir vieną tis. Bet dėl tų pačių prie- 
visame pasaulyje žinomą žasčių, kodėl saulė nepasi- 
laidotuvių maršą. rodo, mėnulis tolimoje siau-

Kompozitoriaus šimto me- rėje per ilgą žiemos naktį, 
tų mirties sukaktuvėms pa- šviečia kas mėnesį visai ne
minėti Lenkijos Chopin’o nusileisdamas po 12 parų. 
Institutas leidžia naują lai- Todėl tolimos šiaurės gy
dą visų Chopino veikalų, ventojai eskimosai (samo- 
kuriuos prieš šį karą per- jedai) panaudoja tą 12 mė- 
žiurėjo ir naujai suredagavo nulio apšviestų pai-ų savo 

'kitas garsus lenkų kompo- “socialiniam gyvenimui’’, 
zitorius ir pianistas Ignacius Jie pasikinko savo šunes ir 
Paderewskis. važiuoja giminių lankyti, ar

Iš lietuvių muzikantų ži- šiaip į vaišes. Per ilgą mė- 
nomiausias Chopino muzi- nesieną jie negyvena tam- 
kos žinovas yra pianistas soj, bet turi nuolatinę mė- 
ir kompozitorius Vytautas nulio šviesą. Bet kada žie- 
Bacevičius, kurs dabar gy- mos laike mėnulis nuo dan- 
vena New Yorke. ;gaus išnyksta, tada ir eski-

;mosų gyvenimas apmiršta.
—Tu jau tiek daug metų užrašyta angliškai: “Lith- 

mokiniesi, bet man vis nėra uanian Co-operative Daily’ 
iš to jokio pažitko.
noriu- kad tu 
nors pamokytum.

—O ką tėvas
noti? vardais, rodei savaime su- jaučiai trauKia. tvartais talpos tamsios ir drėgnos iriRali «. o«-, .. . ...... , -

—Pamokyk mane rokun- prantama, kad jie čia nega-! greičiau kelias mylias pės- džiova turi plačią dirva, sidurus gauni ispudį, kad'Y,0 Dnes ,1600 metŲ- <T°?1US aPskaiciavimus daro
dų. vaike. H menko savo skaičiaus čiai eiti negu laukti trauki- Anglų zonoje iš kiekvieno tie žmonės dažniausia pa-;GraiklJa per tą laiką pergy- National Association of

—Ne- tėve. Ant to vežimo įpilti. Kad važiuoti, žmogui’ rje vjgį čia buvo dideli ir naują fondą tremtiniams 
tikrai reikia daug sugebėji- pramoningi, sugriauti. Žmo- pagelbėti, tie vadinamieji 
mo ir energijos. Kartais pa- nės išsiskirstę po kaimus ir vaizbūnai visada iaučia pa-

Seniausias Vienuolynas 
Graikijoj. Athos mieste- Atostogos

tėvas nio. kuris nežinia kada at- ioo lietuviu tremtiniu džio-• • -1 ___ r I - - ~. *■.... , - - io- naudoja labai daug energi-\en° auanngą istoriją bėt.irave į Chicagoje. la^orga-
eis ir kur nuves. iya sęrea arba džiovos pavo- ios. kad ka nors Dadarvtu.. t".os, didysis vienuolynas nizacija norėtų- kad Amen-

Štai ant- Ir šui prie tokio susisie-'jus gresia 3 asmenims.' Tai bet i savo "darbą čia Vokie- 1?^ai ^P^keitė. Kartais kos žmones savo atostogas 
. loko; Athos vienuolyne būdavo paskirstytų lygiai per visus

nutarei ekstra nuliais didinti. Bet 
kitur jie tokiais budais žmo-

reikia ^peržiūrėti*' Sčeslyvos ra? PaVzdis:. įo?. Angeles kimo'tiiiu tūkstančius pra- yra labai didelis nuošimtis i ti joje žiuri kaip' j laikiną ir 
Smerties Susaidės knyYas. "SS*ad iš Amerikos aplanky- ir tai todėl, kad gyvenimo nusiskundžia, kad nasto.

surengė demonstraciją. gimines ir jiems padėti, sąlygos čia blogos ir valgis Į viau čia įsikurti
1'““1 T~ galima, nes sąlygos yra ne

paprastai sunkios ir labai

—Ar jau 
ctoiorti Volei hi^ni^UWX^V< .

Aną vakarą turėjom mitin- *?*“£"** U gimines ir jiems padėti, sąlygos čia blogos ir valgis i viau čia įsikurti beveik ne-
™ „s suprantama, ne savo vardu. Dar pusė bėdos, jei tie žmo- nepakankamas. Is anglų jie

nės- kuriuos esu prašyta ap- Laip pat nelaukia jokio pa- 
lankyti, gyvena didelėse gerinimo, nes Anglija pati 
stovyklose. ‘ Ten nuvykusi pergyvena maisto nedatek- 
paskiriu valandas ir pasi-.lių.
matau ir pasikalbu su dau-į ir todėl mane labai stebi- 
geliu. Bet štai mano užrašų na- kad musų šalpos centrai
knygoje 100 su viršum ad- yra sukoncentruoti ten pie- Tremtiniai laukia sunkes- 
resų, kurie išmėtyti po visas tų Vokietijoje, kur vargas
tris Vokietijos zonas. . Kad mažesnis. Tai, žinoma gale-į ši žiema bus lemianti vi- 
taip kas Amerikoje prie ge- jo įvykti dėl kitų motyvų,' sam Europos gyvenimui, 
riaušių susisiekimo sąlygų bet dėlto neturėtų nukentė-| Apie ją kalba kaip ameri- 

onUnVvti n.r tns u *---- jkiečių taip ir vokiečių spau
da, o daugiausia jos artėji

?ą, tai as buvau paznoąvtas ggje triukšmelį. 
! :knygų revizijos kumitetą. prie [0 g risidž 0 triukšm!> 
As apsiėmiau ale tu. Mai- m4gstan* vajįėzu jr SUsi- 
ke žinai, kad as ant licbų d • burvs iš anie 90

rėksnių, kuriuos policiia klienus rokuoja. kad yra ^j gtaikė. Išgirdo apie 
tokių licbų. ką nieko nereis- toi Iulijoj M^ano mje£ 
kia Vot, sako. paimkit no-komunistJaį ir ,eido 50.. 
Įj-tai yra tik tuščia skyle. 000 , „ skJbdami, kad
ir dauęau nieko Gali. sako ],,Ame V komu_
prirašyti sau nohų kiek tik nist ; rankas
nori. bet bagotesms nuo to Los-AJ,eeles miestą”. Vadi- 
nebusi. tik daugiau skylių naak pridėjo tris nulius ir 
turėsi, n* dac oi. Taigi as padara popierinę revoliuci
no™, kad tu man įsvirozy- kuri(£ KtiknJ]ų visai ne.

buvo.tam, ar tas teisybė- ar ne.
—Ir teisybė, ir ne. tėve. —Na. tai kam jie taip
—Na. o kaip tas gali būt? svietą apgaudinėja?
—Tas yra taip, tėve: jei —Jie tai daro tam, tėve, 

nulį paimsi vienui vieną, kad pakėlus saviškių ūpą 
tai jis nieko nereiškia; bet Ir ne vienas italas, perskai- 
vartojamas prie kitu skait- tęs tokį melą- galėjo pagal- 
menų- nulis turi didelę reik- voti: na. jeigu jau komuni- 
šmę. Pavyzdžiui, jei para- štai ima į savo rankas Ame- 
šysi $.01. tai bus tik vienas rikos miestus, tai reikia ir 
centas; bet jei parašysi $10, mums dėtis prie komunistų, 
tai bus jau dešimts dolerių.' —K£ip aš matau, Maike.

—O kas išeitų. Maike. su licbom galima prida
rei pora nolią pridėtum, sa- ^P^vy.sc.1^.- ^ur_

out dėl to biznieciai ir mo-

apsiimtų aplankyti per tris ti masės lietuvių tremtiniu 
mėnesius gimines ir pažįsta-! anglų zonoje. Ir ne tik ma
inus. kurie gyventų apiejterialinės sąlygos čia žmo- 
Chicagą, Bostoną, Pennsyl-lnes pakerta, bet ir morali- 
vaniją, Floridą! Tai tokio-j nės. .Jau treti metai ir nė 
mis distancijomis aš čia su-į vienas iš jų negali patekti i 
ku ratą po rato ir matau-Į USA. Turi žmonės Ameri- 
kad visų visvien neaplanky- koje ir artimus gimines tu
siu ir visų prašymų neišpil 
dysiu. Kartais tik vieną pra- 

jšymą išpildyti tektų sugaiš
ti dvi tris savaites. Norėtum 
padėti, bet ar tai konsulas 
išvykęs atostogų, ar tai val
dininko. kurs bylą vedė, 
nėra, ar tai trūksta kokio 
dokumento, ar nepadaryti 
vertimai ir tt. Vaikščiok po

kysim prie 10 bolševikų? . . . .^ oizniečiai ir mo- kejįs kartus ^lėl vieno pra-
-Jei Drie 10 nridėsi 00vlsok'.>i rokundų. kad šančįojo. rink visokius raš-—Jei prie 10 

tai bus 1000.
pridėsi 00. ^vo k0stUmėrius aĮ>

—Tokiu spasabu. vaike, iš.^^ęg 
10 savo kamarotų Bimba visai taip, tėve.

zKzizu; Pats skaičiavimas. kaip galėtų padaryti gana dideli mokslas. yra neitralus; jis
V -Taip, tėve, galėtų; bet'^“- tet fuMius^g’ab’T 

i butų tik ant popieros. |įXt’i Jį suktybėms? „ tPei.tai
Kitaip pasakius — popietį-:. raSČffi aš

vistiek svietąP°galėtuCm pa- Jn^ifbiskį žinosiu’ ką reiškia
gąsdinti. Na. tai pasakyk, '________________ ___
Maike. kodėl Bimba to ne- SAKO. REIKIA DAU- 
daro? Ar jis nemoka rokun- GIAU MAISTO TAUPYTI 
dų?

ilkiVkJ XX XXXMt* X I j j w •
nenormalios. Patekę į kraš-| raV,Z

iki 9 tūkstančių vienuolių, o metus, kad vasaros laike ne- 
dabar jame gyvena 3 tuks- butų susikimšimo, o žiemos 
tančiai vyrų. Moterims į metu nebūtų tuštumos vieš- 
Athos miestelį įeiti griežtai bučiuose, vasarvietėse ir ki

tus. kur gyvenimo sąlygosi, Athv.. vienuolynas yra 
butų normalios, tie žmonės ^a nuo^ ir sunkiai pnema- 
labai daug padarytų ir la- H]35' ,Te.n senovės laikų 
bai toli nužengtų.

tose poilsio vietose.

Druidų Šventykla
Bradford-on-Avon mies

vienuoliai rinko knygas ir te Anglijoj dabar atkasta 
dabar turi vieną iš seniau-sena šventykla- kurios 
šių pasaulio knygynų. Tarp amžius siekia 1700 metų 
knygy yra tūkstančiai senų prieš Kristų. Tos šventyklos 
rankraščių ir 1100 knygų I griuvėsiuose buvo atrasta 
išleistų tik išradus spaudą, labai senų laikų puodai ir 

... , kitokie išdirbiniai iš “drui-
Athos vienuolynas yra,dų laikų”. Druidais vadina- 

pravoslavų tikybos ir jame ma labai senų laikų kuni-
mą jaučia nelaimingieji 
tremtiniai. Maistas stovyk
lose pradeda menkėti. davi
nys. jau ir taip mažas- dar 
labiau sumažinamas. Mes 
Amerikoje turime sutelkti 
visas savo pajėgas, kad pa
dėtume musų žmonėms Eu
ropoje išsilaikyti. Gal būt 
su ateinančiu pavasariu at
siras nauios galimybės lie
tuviams iš Europos išvykti 
ir įsikurti kitur, gal jų 
džiaugsmui ir laimei atsiras 
stipresnis pamatas naujo 
emigracijos įstatymo ar ko
kiame kitame pavidale. Bet 
ši žiema tikrai bus sunki ir 
mes turime padaryti viską 
kad musu broliai lietuviai 
sugriautoje Vokietijoje tik
rai pajustų, jog mes esame 
kartu su jais, kaip aš savo 
pranešimuose dažnai jiems 
pasakiau.

Traukinyje tarp Hambur 
go ir Itzehoe-

5. 10. 1947.
Alena Devenienė

pmmami vienuoliai iš pra
voslavų tautų. gus, kurie, sako. kadaise 

valdė Keltų tautas šių dienų 
vakarinėj Europoj. Druidai 
b.uY° kunigai, teisėjai ir 
šiaip viso gyvenimo tvarky
tojai. Sako. jie buvę labai 
gudrus valdovai. Bet iš jų 
laikų Europoje yra užsilikę 
tiktai kai kurių pastatų 
griuvėsiai ir likučiai varto
jamų primityvišku irankių 
ir indų.

Vyrų Rankinukai
Madų žinovai ir diktato

riai pranašauja, kad greitu 
laiku ir vyrai, kaip mote
rys. nešiosis su savim ranki
nukus. į kuriuos jie susidės 
poperosus. pypkę, degtukus 
ir visokius mažmožius, ku
riuos vyrai dabar nešioja 
savo kišenėse. Madų žino
vai sako. vyrai “būtinai turi 
nešioti rankinukus”, nes da
bar jie viską kemša į kiše
nes, o todėl ir geriausiai 
pasiutas švarkas greit atro
do nepuikiai, jo kišenės iš
sipučia ir švarkas “nebe
tenka savo formos”.

ri ir afidavitus, rodos, turė 
tų buti ir tos pačios galimy
bės- bet. kai pervažiuoji 
anglų zoną, pamatai, kad 
visos durys bent šiuo tarpu 
yra uždaros. Tačiau kalban
tis su amerikiečių įstai
gomis. atrodo, jog nuo Nau
jų Metų abi tos zonos bus 
sujungtos ir tuomet ir ang
lų zonoje bus galima jau 
paduoti aplikacijas vykti į 
USA. Bet jeigu tos aplikaci
jos ir bus priimtos, ar nepri
sieis dar laukti metų metus? 
Tai klausimas, kurį mums 
tenka padėti anglų zonoje 
gyvenantiems tremtiniams 
išspręsti.

Daug tremtinių iš anglų 
zonos jau išvyko į Angliją. 
Pradėjo taip pat plaukti į 
Kanadą. Tai vienintelės da
bar emigracijos galimybės 
iš britų zonos. Tuo tarpu 
žinios, ateinančios nuo iš- 
vykusiųių- yra palankios. 
Mums Amerikos lietuviams 
darbo dirva dar prasiple
čia. Atrodo, kad išvykimui 
į Kanadą musu tarpininka- 

Jr

Gandai Apie Karą 
ir Lūkesčiai

sanciojo
telius ir pd viso to žinai- 
kad tik gera pradžia pada
ryta, kad žmogui dar ilgai 
teks laukti, kol jo noras bus 
patenkintas.

Bet patarti, padėti prie 
visų norų vistik galima. 
Kartais užtenka žmogui nu
rodyti tik kelią, gerai patar
ti, kad jis žinotų, kaip to
liau veikti. Todėl vis žiuriu 
į savo užrašų knygą, kur į- 
traukti visi užinteresuotieji- 
visi prašytojai ir tie. už ku
riuos prašoma. Lankau sto-’ 
vykias ir pavienius žmones, 
o vėliau įstaigas ir konsula-

New York (LAIC)—Lie
tuvoj, Lenkijoj ir visoj So
vietų Rusijoj plačiai kalba
ma apie artėjantį amerikie
čių su sovietais karą. Kalba 
kaimuose ir miestuose. Pa
vergtieji žmonės karo lau
kia. kaip išganymo, nes įsi
tikinę. kad jam kilus komu
nistinis režimas žlugs ir bus 
atgauta laisvė.

Apie karą viešai kalba ir 
patys bolševikai, štai. šio
mis dienomis, buvo lenkų 
kemunistų mitingas Suval
kuose. Vienas iš vadų vie
šai rėkė. kad Amerika ruo-

Senas Indijonų Miestas
8500 pėdų virš vandens 

paviršiaus. Andų kalnuose 
Perų valstijoj- vienas ameri
kietis 1911 metais užtiko 
“žuvusį miestą”. Kalnuose 
jis atrodo virš 200 iš ak
mens pastatytų namų. Pa
gal tyrinėtojų spėjimą tas 
miestas kalnuose buvo pa
statytas prieš tūkstantį me
tų, bet jis išsilaikė iki musųDidysis

SAPNININKAS 
Su Salemono Galva

Gražiais
formato.

Frezidento įkurtas maisto 
taupymo komitetas skelbia-

nes čia į juos žiūrima kaip į kad pramonę ir restoranai tus ir vis vieną kitą pavardę
svetimos valstybės agentus, jau pasižadėjo sutaupyti 35 iš knygos išbraukiu — reiš-
todėl jie čia savo tikrąjį nuošimčius reikalingo mais- kia, atlikta. Ir vis džiau-’vimas ir’pagalba butini, n ,
Veidą slepia. Štai pavvzdis: to, bet dar turi ir pati vi- giuos kad pamažu mano aš džiaugiuosi, kad prieš iš- parankaus
Brooklyne eina
“Laisvė”,
Stalino diktatūrai. jjumja »v... I«- T u^iv^oici. nmi ▼14VI1U1<U suoiutnau. LJaum V*-, vcv nciciviu Bitai- ^linines milijonai gy- lrartitalia+ii
turi nusipirkęs vežimą tam bai taupiai, kad Europai viską, kas tik reikalinga, at- daug kam Toronto lietuviai tytojams tik $i.oo. veno šiandieninėj Peru vai- S apiianstų
laikraščiui išvežioti. Bet ar galima butų pasiųsti 100 likčiau, reikia- kad čia butų gali padėti ir juo toliau, jų Gaunamas “Keleivio” knygy- stijoj. į __L__________ ___________
tėvas įspėsi, kas ant to ve- milionų bušelių kviečių ne vienas, bet 10 žmonių ir darbas bus reikšmingesnis. ne- “KELEIVIS” Atrastas miestas buvo pa- Kreipkite# paštuos' kurie
žimo užrašyta? daugiau, negu pernai. kad kiekvienas iš jų išbūtų Turime visi ii visur telkti 636 Broadwav, S. Boston. Mass. vadintas Macchn Picchu. skelbiasi “Keleivyje.**

—Amerikoj tas daryti ko
munistams neparanku, tėve ?len°s ,r šiasi karui, kad ji nori'už- dabar stovi, kaip jos buvo DUjtj Sovietu Saiuno-a Ta< 

pastatytos prieš tūkstantį Pats mitingkrius pSeišk?
mėlynais viršeliais, metų. Miesto Statytojai bu- La Lenkiia nenrain ir no 

dau^vo inka giminės indiionai.
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Anglija ir Palestina i Korėjos Likimas
Anglijos vyriausybė jau Amerika atsisakė svarsty- 

nustatė laiką, kada anglų ti rusų pasiūlymą ištraukti 
kariuomenė bus ištraukta iš rusų ir amerikiečių armijas 
Palestinos, jei Jungtinių iš Korėjos. Amerika siūlo 
Tautų organizacija nesuras klausimą perduoti Jungti— 
kokio nors sprendimo Pa- nėms Tautoms aptarti ir pa
lestinos klausimui. Anglija skui prižiūrėti Korėjoj rin- 
sako, jos kariuomenė iki kimus, kad Korėjos gyven- 
1949 metų kovo mėnesio tojai turėtų progos laisvai
visai apleis Palestiną. išsirinkti savo valdžią.

Brazilija ir Sovietai I Kanada ir Kinija 
Brazilijos respublika nu- Kanados vyriausybė par

traukė diplomatinius santy- davė Kinijai 150 karo orlai
vius su Sovietų Rusija. Bra- vių, taip vadinamų “Mos- 

sako. rusų spauda quito” lengvųjų mašinų, 
šlykščiai užgavo Brazilijos kurios per praėjusi karą bu- 
prezidentą gen. Dutrą. o vo naudojamos ir bomboms
Rusijos diplomatai Brazili- gabenti ir žvalgybai. Kini
joj. sako. kišasi i Brazilijos ja už nupirktus orlaivius 
vidaus reikalus. sumokėjo 5 milionus dole-

—Z----  •Iranas ir Rusija
Irano parlamentas 100

balsų prieš 2 nutarė neduo

TREMTINIŲ VALGYKLA Paieškau gaspatlinės kuri mo
kėtų angliškai skaityti ir rašy
ti. Mano biznis vra automobiliu

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Jeigu jus kenkiate- nuo Nugaros taisymas; biznis man priklauso 

skaudėjimo, Raumenų gėlimo. Scia* 
tikos, Strėnų skausmų, Neuralgijos, 

j Sąnarių sustingimo. Neuritis, Pada- 
gros ir t.t.. Pabandykit RADĘ TAB- 

I LETS dėl gerų pasekmių. _ Mes no- 
I rim, kad jus pamėgintumėt RADĘ 

TABLETS (Bandomąjį kiekį) be jo-1 
kių lėšų jums. Nesiųskit pinigų, o I 
tiktai savo vardą ir adresą, tad mes ; 
jums tuoj pasiųsime tabletelių.. Vi-: 
si nurodymai ant pakelio. Nieko ■ 
jums nelešuos, jei nepatiks. (49)

NORTHUAY PHARMACAL CO.
439 North Street.

ROCHESTER 5. NEW YORK 
Dept. 30

ir eina gerai. Atsišaukite: 
Tony Palubecky,

Ashland, Nebr.

APSIVEDIMAI

TEISMAS
Ant žemės gerovės nebus, kol 

neįsisteigs Dievo Karalystė.
ALIK ARMIN,

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

IEŠKAU KASTANTO 
ZINKEVIČIAUS

Pasiturinti moteris paieško gyve
nimo draugo. Geistina, Kad butų far
meris arba sutiktų ant farmos apsi
gyventi. Aš esu 48 metų, 5 pėdų 
aukščio, ir 150 svarų svorio; tamsių 
plaukų ir akii^i malonios išvaizdos. 
Prašau rašyti adresu: (46)

Mrs. R. Jonės
R. R. 1, Bunker Hill, Ind.

Nobelio Dovana
1947 metų Nobelio medi- 

ti Rusijai aliejaus koncesi-1 cinos ir fiziologijos dovana

Pusryčiams, pietums ir vakarienei, lietuvių tremtinių 
stovyklos gyventojai susirenka j stovyklos bendrąją 
valgyklą, kur jiems duodamas dienos maisto davi
nys. Maisto gerumas ir maistingumas priklauso nuo 
to. ką stovykla gauna iš valdžios, pagal nustatytą 
normą kūri labai menka. To maisto pakanka gyvy
bę išlaikyti, nuo bado apsiginti. BALF'as stengiasi 
prie tų maisto davinių dar pridėti pieno, riebalų ir 
kito maisto, ypač ligoniams, vaikučiams, paliegė
liams ir seneliams. Aukokite BALF’ui. Aukas siųski
te: United Lithuanian Relief Fund of America. 105 
Grand st., Brooklyn 11. N. Y.

,, Jauna, įdomi, graži, kultūringa ir
i\r.a kdęs nuo Mariampolės. inteligentiška našlė be vaikų, 35 me- 
\ įelkaviskio parapijos, Y išlauki o kai- amžiaus, bet išrodo daug jaunes- 
m°-. 1946 mietų spalių 2o, < vai. ryto įeško sau inteligentiško draugo,

• Jis išėjo j darbą ir negrjzo. Jis yra kokio amžiaus tarp 35 ir 50 me- 
o6 metų amžiaus, o pėdų 8 colių tų tik ne senesnio kaip 50. Prašau 
aukščio švėna apie 16o svarus, plau- man rašyti rusiškai> lenkiškai arba 
kai juodi ar apyžili, akys rudos. angliškai. Aš pati esu ukrainietė, 

Čia yra jo atvaizdas. Romos katalikų tikybos. Atsakymą 
Jis gerai išrodo, tie- duosiu tik tiems, kurie žiuri į reika- 
sus, bet vaikščioja lą rimtai ir rašo susipažinimo ar ap- 
svyroudamas. Savo sivedimo tikslu. Platesnių informa- 
va’rdą dažnai keičia, cijų suteiksiu laišku. Rašančiųjų 
Kas tokį žmogų pašte- prašau su pirmutiniu laišku prisiųsti 
besite, prašau praneš- savo atvaizdą ir įdėti pašto ženklelį 
ti man kur jis randasi, atsakymui. Atsakymą duosiu kiek- 
Kas priduos man tik- vienam, kas tik žiūrės į reikalą nm- 
rą jo adresą, tam duo- tai. Prašau man adresuoti šitaip:

________ siu $25 atlyginimo. Anna Gregory,
Kaštanui, jei esi gyvas, atsiliepk 1818 Prospect avė., Apt. 1-A 

pats, tau viskas bus atleista. Kas- Bior'x ','> Xew York-
Untėli, mes visi tavęs laukiam. Su- lel. IK 8-4999.
nelis vis da nepamiršta tavęs. Atsi
liepk, Kastantėli! Tavo žmona:

Ona Zinkevičiene (46)
3404 So. Union avė., Chicago 16. III.

jų, kaip tai buvo sutarta se-buvo paskirta per pusę A- 
niau tarp Irano valdžios ir merikos profesoriui dr. E.
Rusijos. Irano parlamentasįCory su žmona ir kita pusė 
sako. valdžia neturėjo teisės j profesoriui B. Hussay, Bue-
kuotl>akra£onturtuslnr-sam"" rin« F^Cnru*^i^mT’bakužę- kur kiekvien3 kart9 Pavyzdžiui, paskutinę rug- mokestis pagal susitarimą, 
kuoti krašto turtus rusams, nūs E. Cory ir jo moksh- ,aukdJ;om jo kaip bran-sėjo savaitę tavo pakrauta John Sadauskas (44)

giausio svečio. Man tada 420 tūkstančių “maišytų r d. 4, Cortland, N. Y

kai buvau mažu berniuku, kurių gabenimą gelžkeliai
prieš 20 metų. kuomet “Ke- gauna atlyginimą.________
leivis” ateidavo i laisvos Gelžkeliai dar paskirsto REIKALINGAS VYRAS ANT 
Lietuvos apsamanuojusią pakrautus vagonus Į rūšis. FARMOS. Darbas ant visados.

NEBUK.ŽILAS

Čili Likviduoja 
Čili respublikos policija 

suareštavo 200 komunistu

liūs
ninkė žmona gyvena St. 
Louis. Mo.

Rusijos Derlius
labiausiai patikdavo pasi- prekių” vagonų. Anglių bu- _ 
kalbėjimai Maikio su Tėvu. vo pakrauta 185 tukstan- PAJIESKOJ1MAI 
Kai paaugau vyresnis- Ke- ciai; Javų ir miltų — o2 ______

Pa^Ū?s valdžia praneša, maR paro(Įė kelią i tūkstančiai vagonų; Medžio Paieškau giminės
veikėjų. Cili valdžia yra:kad siais metais Rusi os , ; , . d ė _47 k ai rudų
nusistačiusi visai uždrausti derlius buvęs geras ir “58 . 4 >75 tukstančiai ir koks^l4^^“«..U&hi m-m.
komunistų partijų ir sunai- nuošimčius’’ geresnis, kaip , -"į d “Keleivį”!tūkstančių. “"jUTGe-e” '
kinti jos įtaką darbinin <ų pernai. Spėjama, kad Rusi- i run-'
unijose. Valdžia ėmėsi žy- ja galės šiek tiek maisto iš- P G , Dakjauį kac 
gių po to, kai komunistai vežti ir į užsienius, bet į jo- “ • sįusdavoP“Keleivi” i
Sfeiukė kasyklų streiką. kj susitarimą su Amerika Lietuvą? Jį išrašydavo ma^

. ---- —„.... de> Eur°P°s. maitinimo ru- gnos‘hrolis'j. M., ku.
‘T’&s 531 "en°n itbeUV? Šs^t £s£t

prezidentai susitiko Sanan- “Kominforma," Dirba P X „letaiFnūėjo su bolše- 
ana mieste Bolivijoj ir pa-f Naujas Komunistų Inter- ■ — - -

Jurgio Matiuke- 
Zagariškių kaimo, 

Paieško Jurgis

tūkstančių. _ ___  _
Taip gelžkeliai praneša! 341 S°- 3rd st’ Brooklyn H- N- Y-

kas savaitę ir iš to matyti,] Pajieškau Antano Vidmanto ir jo
kflin lt m ė t n dirbtuvės dirbo' sesers Manės Y idmantaitės, jo pa Kaip Klasto (GiOtUte. ailOO vardės vyru nežinau. Pirmiau gy
ir kiek ko pagamino. I odei veno Montreal, Kanadoje. "------
pakraunamų vagonų skai
čius vra vienas “rodyklis”,«z «z
koki yra krašto “ekonomi
nė padėtis”.

Prašau

SVEIKATA BRANGESNĖ 
UŽ VISKĄ.

Ligotam žmogui niekas ne
miela. Užtat turit rūpintis, 
kaip apsisaugoti nuo ligų. Ge
riausias vaistas yra M. J. švil
pas Miracle Ointment. Tai yra 
penkių rūšių vaistai; kiekviena 
rūšis nuo įvairių skirtingų ligų. 
Jokie kiti vaistai negali lygin
tis su šitais ir jų nėra aptieko- 
se. Aš parduodu tiesiog ligo
niams.

Nr. 1 nuo dantų gėlimo ir 
smegenų nesveikumo. N r. 2 
nuo reumatiškų skausmų ir vi- 
vokių paviršutinių skausmų. 
Nuo muskulų ir sąnarių skaus
mų. Persišaldymo ir aštraus 
kosulio. Nr. 3 nuo visokių odos 

i ligų; nuo išbėrimų-rash; nuo
(44) j vočių; nuo trūkio; nuo žaizdų 

'dėl susižeidimo, nudegimo ir 
nušutimo. Athlets Foot; nuo iš
bėrimų dėl šalčio ir nuo daugy
bės kitų odos ligų, tik ne nuo 
vėžio. Nr. 4 nuo niežėjimų, 
Poison Ivy ir nuo Rash. Nr. 5 
nuo Pilės be operacijos.

Vartodami šitas mostis gau
nat greitą pagelbą. Jau sueina 
septyni metai kaip šitos mostis 
yra užpatentuotos ir pardavi
nėjamos po visas šalis. Turiu 
padėkavonių, — tukstančiai lai
škų. Patartina visiems bandyti. 
Kaina už dvi uncijas SI., tik 
Nr. 5 nuo Pilės $2. Rašydami 
pažymėkit kurio numerio rei
kalaujat. Siunčiam ir C.O.I). 
tiems kurie prisiunčia su orde
riu 30 centų štampais. Adre
suokite: M. ŠVILPA,

P. O. Box 73, Sta. A,
Stebuklingos gyduolės kurios pa-Į Hartford, 6. ( onn.

naikina žilumą, plaukų slinkimą ir Vietiniai ateikite: 044 Broad

atsišaukti šiuo adresu:
Charles Shopis 

85 Shelton Rd., Apt. 18,
Nichols, Conn.

Paieškau savo brolių JurgloS ^'k^vi!^, k^^žjd^S street’ Hartford, Conn.
tj o i_. Antano Palubinskų, kurie jau senai
• Į , I'SA VI!,1 IV Vį?iSir.

iaus, Kir- 
atsišaukti

uim iiuvoi-t. uumijui ii pu- „atijao iiviiiumocų „IV^. r cauai_
rirašė nrekvbos sutarti Ar narionalas kurs vadinasi V1^ais ir JtlKejO 1 3ia&K\o<.j rasRutuię^ .-ava, atvyko , USA> kūę re ™n8...ri!sirase piekYDo. .utaiti. ai nacionaias, Kure vadinasi diktatūrą neturėdamas su- tę Amerikcge buvo pakrau- apskrities, Kvietiskių valsčiaus, Kir-
genima duoda Bolivijai ‘Komunistų informacijos timo ,“koki ta diktatūra ba 6 tukstančiai vagonų pre- ............

kiedltų, O r.O- biuru , lapkričio menesį —i-iL-iiL-r, ir. ir L-oin ii nn-'kin daliniai!. neini savaitf
Prašaumelinės kaimo, 

šiuo adresu:
Sr. Vincas Palubinskas 

Conception Arenai 4643
Buenos Aires, Argentina.

$162,500 000 ivreunų, o cu- u.uru , mpsncio ...ciįbį - praktikoje ir kaip ji pa- kių daugiau, negu savaitę 
hvija pasižada parduoti Ar- darys savo pirmą posėdi įe V darbJ žm0 *'il. įžjp,.ieš tai. ir 21 tūkstantis va-
gentinai savo iškasamą ei- Belgrade- Jugoslavijos sos- „nįau^įa kiekvieną laisvą'gonų daugiau, negu ta pa- . aukn-r, Soohia v
ną. Seniau Bolivija visą ei- tinej Posėdyje bus svarsto- « Tag « dabar, čią savaitę 1946 metais. aSIS. “ i
ną parduodavo J. Amerikos ma. kaip gilinti kovą pnes . ‘ virto ___________ įėjo į mokyklą ir nebesugrįžo, jau s
Valstybėms Amerikos imnerializma.” “V§d“’ir netValstybėms. Amerikos imperializmą.’ metai jokių žinių apie ją neturiu.r-a v u tautuc loaa.nvu ai . p-,. Maloniai prašau dukrelė atsiliepk.

savo giminių išdaviku- nes] BALE VūjaUS Eiga

ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
atitaiso žilus plaukus koki buvo, bet 
nėra dažai. Nėra nieko už jas ge- 

i resnio iki šiol išrasta. Kreipkitės ne- 
j atidėliodami ilgiau. Kaina $2.00. Jei
gu nebusite pilnai patenkintas, jums 

I pinigai bus sugrąžinti.
Pasarga:— Jeigu atsiusite kainą 

su orderiu tai mes paštą užmokėsim. 
Arba galima užmokėt paštoriui kaip 
atneš vaistus.

FLORAI. HERB CO.
Dept. 5

Box 303, Dept. 5, Clinton, Indiana

Paragvajų Arbata

jo seserį, o mano motiną 
budeliai bolševikai 1941 m.

Pas mus yra viso
kių žolių, šaknų. 
Lapų, Žiedų ir žie
vių, parduo d a m e 
svarais, pussvariais 
ir uncijom ir pri
siunčiam Į jūsų na
rius.KAS MUMS RAŠOMA

Pranciškonams Dangus prieš tamsumą ir klerikaliz- mėnesį išgabeno Į

pranešti ir aš už tai atlyginsiu. Ra
šykit šiuo adresu: (45)

BALF pirmininkas kun. 419 w^lest.,AphiiadeiPhia 6, Pa. 
Končius pranešė, kad iš —

Rašau 
kad aš
kad jis yra lyg ir mano nuo-, Kunigai pranciškonai sa-^aH’ ^ad jis liko tų pačių 
savybė* ir išreiškia mano vo palocių nupirko tik jau ^aisvlJ ir demokiatiskų įde- 
mintis. Taip pat, tur būt, ne iš savo darbo, bet iš tam-
mano ir daugelis kitų lajk- šuolių centų. Kodėl apie tai 
raščio skaitytojų. 0 rašau nekalbėti? Kodėl leisti žmo- 
tokiu reikalu; nes mulkinti ir skriausti?

“Keleivyje“ buvo rašyta- ^sn,^rž burnas laisva’ 
kad lietuviai kunigai pran
ciškonai nusipirko Maine Ar bus lietuviams darbi

jų laikraštis ir veda kovą 
prieš visokias diktatūras. 
Todėl siunčiu pinigus, kad 
man laikraštį tiesiai siunti- 
nėtumet, o gerbiamai O. 
Indrelienei tariu širdingą 
ačiū už jos prisiminimą ir 
linkiu jai sėkmingai dar
buotis dėl lietuviškumo ir

asmenys prašomi patys atsiliepti ar
ba kas žinote apie juos malonėkit 
man pranešti už ką aš busiu labai 
dėkinga. (46)

Julia Grimašauskaitė 
1717 N. Marston st.,

Philadelphia 21, Pa.

valstijoj gražiausią palocių ninkams geriau, kad kuni 
su 40 kambarių. Korespon- gai pranciškonai gyvens sa-Įmusų nepriklausomos- pa- 
dentas sako nežinąs, iš kur vo palociuje, kaip inkstas 'žangios ir demokratinės

tov-noi” notre elniam tniikuncp? Nobiic 'Tedai \rtr_‘Dievo tarnai” gavo pinigų taukuose? Nebus. Todėl vy
tam paloc-iui nupirkti. Aš rai pajudinkime smegenis ir 
žinau, iš kur jie gavo pini- kvieskime visus lietuvius 
gų. ’ (pagalvoti ir kovoti prieš

Pinigų kunigai gavo iš tamsumą ir klerikalizmą.

Buvęs Senas Skaitytojas.
Cochrane, Ont.

žmonių tamsumo. Iš nesusi
pratusių ir tamsių žmonių 
pranciškonai pasidaro sau 
dangų ant žemės- o tiems

S. K. Alliance. Ohio.

Atnaujina Pažintį
Sveikas “Keleivį”!

tamsuoliams rodo su pirštu § m spalių 18 d gavau 
į aukštą ir sako: jums ten pundelį laikraščių iš didžiai 
bus užmokėta. As žinau vie- gerbiamos p. 0. Indrelie- 
ną moterį- kuri 1913 metais nės, Toronto- Ont. Tame 
yra buvusi LSS narė. o pas- pundelyje buvo 3 numeriai 
kui sudavatkėjo. Tai ii mir- “Keleivio”.
dama paliko _visokiems Pamatęs -“Keleivį” tuoj
sventabaubiams 7 tukstan- atidėjęs kitus laikraščius į 
čių dolerių vertės turtą. O 5aų, pradėjau skaityti ir 
kiek tokių žmonių yra, ku- vartyti. Gal pamanysit kas 
rie duoda pinigus kunigams čia ’tokio gauti laikraštį? 
ir tuo nori nusmukti^ sau peĮ mums. gyvenantiems 
“amžiną laimę bet- is tik- godžiuose Kanados miš- 
rųjų. tik kunigams nuperka kuose ir dirbantiems miškų 
puikų gyvenimą. pramonės darbuose, atskir-

Kas dėlto yra kaltas? Aš,tiems nuo artimųjų, be te
sakau. kad kaltė krenta ir vynės. be tėvų. gauti laik
ant tų pažangiųjų lietuvių, raščių iš geraširdžių žmonių1 * _ J ~ . 1 . . ,, 1 - Y T XX 1 O « M Lv M MM « M X — .

iKumparas 1 uncija..............zo
NUO UŽSISENĖJUSIV. ATVIRŲ Ranapių sėklag svaras §1 00

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT- į šalaviJ°S’ svaras

Čiobreliai, svaras .......... S 1.00
Paragvajų Arbata, svar. S 1.25 

S 1.35 
S 1.35 
$2.25

Imberas baltas, svaras 
Puplaiškis, svaras .... 
Valerijono šaknys, svaras $2.25 
Ajarų šaknys, svaras .. $2.50 
Apynių Žiedai, N. F. sv. $2.75 

. $3.25
Trukžolių šaknys, svaras $3.50 
Europos Ramunė. Žiedai $3.50 
Liepos Žiedai, svaras .. . $2.75 
Plaukam Tonikas, bonka .50 
Šampoo plaut galvai, bonka .50

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broad way,

So. Boston 27, Mass.

TAMSTOS ATEITIS 
NEBLOGA

VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos
ypatybės palengvina jūsų skaudė#- Stanauninkas. svaras 
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

atsiųsta 4,000 aoi.
Spalių mėn. Tag Day įvy

ko New Yorke (spalių 2. 3 
ir 4 d.), Detroite (spalių 
10) ir Elizabethe (spalių 12
j*)'. Detroi o ii Elizabetho Paieškau geraširdžio lietuvio, ku-
daviniai dar nežinomi. IŠ: ris malonėtų padaryti man affidavi- 
New Yorko rinkliavos gali tdtnaEsužiana^i32T,tViUKBaV- 
susidaryt anie $10-000 (Kat- r»i
vese dėžutėmis surinkta ^ku lietuviu, jei Vienas kitam pa- d>«u*‘ančios ir suskilusios
§8,372.59 o kita suma susi- tiktume. Vedybų tikslu rašant pri- ^^^uJ^isų^viršU 

J5 n„Uefet„4 *avo f^o, ką ,r as padary- "UO,T,s™s’darė iš atskirų aukotojų). p'r,£T3: liCT. legu
Spalių gale vieša rinklia- rašyti. (45) Omtment suteiks

v > . j-, • Mrs. \ anda Grabauskiene,va bus Ansonia. Conn. ir

Kiek Vagonų Pa- Skyriai
kraunama

Amsterdam N. Y., o lapkri
čio mėn. — Los Angeles. 
Pittsburghe ir Patersone.

Kada kalbama apie “eko
nominę padėtį’’ kuriame 
nore krašte, tai dažnai yra 
imami skaičiai, arba statis
tika. Pavyzdžiui, Amerikoj 
Darbo ir Prekybos departa
mentai praneša, kiek Ame
rikoje yra dirbančių sam
domų darbininkų; Kiek A- 
rnerika prekių išgabeno į 
užsienius per tam tikrą lai
ką; Kiek bankuose indėlių

parapijos

jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 

į niežiančių kojų. legulo 
Ointment yra parduo-

I). T. Camp, Wohnheim 2/3.
Watenstedt, uber I>ebenstedt. 
b,'Braunschweig. Deutschland
D. P. Assembly, 2911. C. Unit 800. Į dąmas po $1.25 ir $3.50. 

via Great Britain. Siųskit Money Order į
-------------------------------------- ! I.EGFLO. Dept. 2.

Paieškomas Juozas Dubliauskas, 4847 W. lith Street, 
U' at- Kavolio sūnūs, gimęs I.auksnėnų CICERO 50. II.L.

skiri aukotojai prašomi pa- k.airn<>.. Alytaus valsčiaus ir apskri- 
. . . ’1 . J ties. Jj pat, ar kas apie j, žino ma-SlStengtl prieš S6imą atsius-| loniai prašau atsišaukti šiuo adresu:

ti i H A T jK* PPntl’PI. FPl-! Petras Dumbliauskas (44)ti aunas i centrą^ rei 22 Seymour st Ncw Briuint Conn.
kia valaus davinius seimui .
raportuoti.

BALF Direktorių Taryba; 
spalių 14 d. posėdyje nuta
rė nuo lapkričio 1 d. pradė
ti drabužiams rinkti vajų. 
kurį vesti ko plačiausiai.

Viską j rašome siųsti j, 
United Lithuanian Relief! 
Fund of America, 105 i 
Grand Street. Brooklvn 11.!padaugėjo ar sumažėjo ir tt.

Vienas įdomus “ekono-jN. Y.
minės padėties” įrodymas.
yra pakraunamų vagonui Reikalingas Darbininkas ant
skaičius. Kas savaitę Ame-į Farmos. kuris butų sąžiningas, 
rikos gelžkeliai praneša.'susipažinęs su farmersku dar-
kiek prekių vagonų tą sa-’bu; mokestis nuo 65 iki 100 per

bebus. Kunigai tamsuolius jos gerą širdį. bėrio 29 d., Amerikoj buvo nesnis kaip is metų. Prašau at
skuta- o musų pažangieji ir Kitas reikalas yra tas- pakrauta 937 tukstančiai ir sišaukti šiuo adresu: (43)
visokie laisvamaniai tyli ir kad “Keleivis” buvo mano 954 vagonai. Tiek buvo pa-' Mr- Stasiūnas,
nieko nesako, nieko nerašo, j mylimas laikraštis dar tada. krauta prekinių vagonų, už R- D. 4. <>»rtland. N. 5

Arba atvykite i vaistinę

Stem Pharmacg
4847 W. 14th St„ Cicero 50. Hl

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

« Keleivi s
636 E. BROADVVAY, SO. BOSTON 27. MASS.

Ha, matau milijonus besikankinan
čius Reumatiškuose skausmuose, 
ranką 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 patarle 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- 
gumą Deksnio Galingos Mosties. 
Kaina 2-oz. $1.00; 4-cz. ir 16-
oz. $5.00. (S-S

Reikalaukit tik
Deken’s Ointment

P. O. Box 666, Newark, N. J.

t
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Moterų Skyrius
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Mums Pataria-Mažiau Valgyti
Tuo tarpu valdžios slepia- ną. Jeigu armija imtu už- 

iras maistas genda. šaldytus kiaušinius iš val
kai prezidentas Trumą- džios sandėlių- tai atviroj 

nas paskelbė maisto taupy- rinkoj kiaušinių kaina tuo-
mo programą ir patarė jau nukristų.” 
žmonėms mažiau valgyt Vadinasi, valdžia super- 
rnėsos, kiaušinių ir paukš- ka maistą ir pūdo ji savo 
tienos. tai spauda iškėlė sandėliuose, kad palaikyti 
aikštėn faktą kad didžiau- rinkos kainas. Viešai p. 
sis maisto eikvotojas yra Trumano valdžia kalba, 
pati Trumano valdžia. Jei- kad kainas reikia numušti- 
gu ji nesupirkinėtų ir ne- bet slapta ji pati tas kai- 
slėptų maisto savo sande- nas kelia.
liuose- kur jis genda ir eina ' Frank Priebe savo prote- 
niekais- tai “bemėsės” die- sto telegramoje parodo- 

kad—
“Pereitą pavasari valdžia 

išleido milionus taxpayerių 
Priebe- vienas stambiausių dolerių, kad palaikyti aukš-

nos butų visai nereikalin
gos.

Štai, chicagietis Frank

ŠEIMOS TRAGEDIJA CHICAGOJE ■ tinių kalinių, ir trečdalis jų 
lyra moterys. Visi jie esą iš-. 
gabenti Sibiran, už Uralu, Į 
suvaryti i koncentracijos: 
stovyklas ir verčiami dirbti1, 
vergų darbą.

Keleivio’ Knygos
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

( Neva laisvėj esantieji Arba komunistų diktatūra faktų 
Sovietų darbininkai irgi gy
vena vergijoj. Algas jiems
nustato diktatorius- visai 
neatsižvelgdamas, ar žmo
gus gali už paskirtą jam al- 
rą išgyventi su šeimyna, ar 
ne. Ir darbininkams neva
lia streikuoti, nevalia dau
giau algų reikalauti”.

Tai yra lygiai tokia pat 
vergija, kaip buvo nacių 
valdomoj Vokietijoj. Todėl 
kongresmanas Taber ir sa
ko: “Jeigu mes norim už
tikrinti žmonijai laisvę, tai 
mes privalom sunaikinti ko
munizmą, taip kaip mes su- 
naikinom nacizmą”.

VALGIAI

šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusiją. Visiems kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty-

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos revoliucionieriškoa,

yra demokratija, kokie darbininkų. baliams, koncertams, ir t.t. Antra 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų

paukštienos urmininkų A- tą kiaušinių kainą. Dėl to 
merikoje, mušė Washingto-! šiandien kiaušiniai ir vra
nan protesto telegramą, ku
rioje jis nurodo, kad dabar-

tokie brangus”. 
“Dabar valdžia. ragina

tiniu laiku valdžios sande-[žmones mažiau valgyt kiau-
liuose genda 160 000,000 tu
zinų kiaušinių ir 200-000,- 
000 svarų paukštienos.

simų- ' sako Priebe. “Bet 
jeigu žmonės, jų nevalgys, 
tai valdžia vėl turės juos

Laike apklausinėjimo, kaip mirė Mrs. Kotryna Juris, 
jos duktė Mrs. Geralaine Krumpos apalpo (paveiks
lo viduryje). Mrs. K. Juris buvo rasta nušauta, jos 
vyras Jonas Juris buvo areštuotas. Nušautosios mo
tėm motina Mrs. V. \Velc (dešinėj) irgi pradeda alp
ti ir policijos valdininkas bėga ją palaikyti.

Kokiais tat sumetimais P^kti, kad jų. kaina nenu-’ 
valdžia pataria savo pilie- knst* Ir 11 tun suPirkus Jau
čiams taupyt maistą, kurio 
ištikrųjų yra perdaug, ir 
jeigu jis nebus suvalgytas, 
tai reikės ji atiduoti muilo 
fabrikams, kaip karo metu 
buvo atiduodamas sugedęs 
sviestas?

Tarp kita ko Priebe savo 
telegramoj sako:

“Aš neklausiu- kokiais 
sumetimais jus patariat 
žmonėms mažiau valgyt 
kiaušinių ir paukštienos- bet

160.000 000 tuzinų, su ku
riais nežino ką daryti.”
Senatorius Saltonstall- su-Į 

žinojęs kad demokratų val
džia turi savo sandėliuose 
tiek daug maisto, parašė 
Agrikultūros Departamen
tui aštrų reikalavimą, kad 
100.000,000 tuzinų kiauši
niu tuojau butų paleista 
laisvon rinkon.

Valdžios žmonės aiškina- 
kad aukštos maisto kainos 
reikalingos maisto gamybaisakau, kad jus duodat pras- , , T . ,

ta patarimą (poor advise). Pa^aik.yti. Jeigu kainos ze- 
iLu--. mos- ne sako tai farmpnaiValdžios sandėliuose guli 
200-000-000 svarų paukštie
nos. Tai yra didžiausis per- 
teklis koki tik mes esame 
turėję visoj savo istorijoj. 
Tai yra trigubai didesnis 
perteklis negu mes turėjo
me 1942 metais ir dusyk di
desnis negu buvo 1941 me
tais.

“Aš noriu atkreipti jūsų 
dėmėsi ir Į kiaušinius. Jung
tinių Valstijų valdžia dabar 

sandėliuose už

mos- jie sako, tai farmeriai 
nenorės maisto gaminti.

Bet sunku suprasti- kokia 
visuomenei nauda iš to, 
kad maisto bus daugiau 
pagaminta, bet valdžia ji j 
pirks ir slėps, kad palaiky
ti aukštas kainas? M.

Kaip Išsirinkti Kalakutą

Niekas nenori seno paukš
čio. nes jos mėsa būna kie
ta. šykšti ir negardi. Visa-

šaldžius arba milteliuose ?a nnkl,te® (a'Jną kalak«M- 
160.000.000 tuzinu ,Jaunas kalakutas, nesenes-

laiko savo

niu.
kiauri-’^aunas kalakutas

Kuomet jus patariat j kajp ?’en1 tu™
‘ i mnictn l-iuodas kojas. Jeigu kojosžmonėms neeikvoti maisto,'--. , . 

tai tie 160-000000 tuzinų kl° * 
kiaušinių pūva. Nelemtas 
formališkumas (red tapė)

tll-inili*—sveikai ružavos. ta: 
toks kalakutas bus nuo i iki 
3 metų amžiaus. Tokio ge-

neleidžia net valdžios is- r*au ,uePŪkti. Bet niekad
taigoms ta maista vartoti. ĮJeimkl.t tokl<?’ kurio kojos 

* - įbuna jau pilkos- be jokios
“Vakar, pavyzdžiui, ar- gyvybės. Jis bus jaif per- 

mija pirko kiaušinius mokė- daug ilgai vaikščiojęs ir jo 
daina po 72 centu už tuzi- mėsa bus labai kieta.

GRAŽUOLĖ VERKIA TEISME

Amerikos šokikė Patricia Schmidt yra teisiama Ha
vanoje, Kubos sostinėj už nušovimą vieno chicagiš- 
kio turtuolio, J. Lester Mee. Teisme matyti, kaip ar
tistė verkia, nes jos byla buvo atidėta ir prieš ją pro
kuroras iškėlė griežtus kaltinimus.

ČIA TAIP NYKU.
Einu. einu aš svetima palauke,
Ir svetimais takais aš vis einu.
Man nepažystami upeliai bėga, plaukia. 
Kaip mano dienos be namų.

Čia pakelės man kryžiai moja 
Žiedais iš svetimų laukų;
Ir naktys rimtimi alsuoja,
Bet man čia taip nyku, nyku...

Negirgžda svirtys čia prieš aušrą.
Nei Sargis kaukia vakarais.
Juk tai ne drobėm kraštas austas, 
NeiSSipuOSęS jis linais.

Jaunamartės nėra net juostos.
Iš meilės ir Šilkų austos;
Dubysos su žaviom pakrantėm 
Tu čia nerasi niekados!

Tik svetimi laukai ir kryžiai.
Ir dainos paukščių svetimų 
Jau taip pakarto ir pagižo/
Be tėviškės šiltu namu.

E. Gaputytė.

Kas Turėtu Valdyt Pasaulį?
. Ponia Kubilienė “Kelei- Rusijoj vergiją- taip pat 

rio 41-mame numeryje sa- yra vyrai. Jų valdoma Rusi-Lm. L’Ofl rio ir. L- o o i

.r gan
pragyventi? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvę valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia del to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet del ko gi norisi? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau ? Delko žmogui reikia cuk
raus, druskos ir kitų panašių daly
kų ? Kodėl jam reikia riebalų ? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
Knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kaina tik ........ ............................. 15c

EILĖS IR STRAIPSNIAI
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. K^ina .... 25c

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 

žmonės kuria per amžius? šį intri
guojantį politiskai-ekonomišką klau
simą aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- 
sky. Kaina .................................. 10c
KUNIGŲ CELIBATAS

Ši knygelė parodo, kodėl Romos 
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia

Obuolių ir Spalgenų 
Marmeladas

1 kvorta spalgenų (cran- 
berries).

2 puodukai vandens.
8 vidutiniai obuoliai.
1 lemonas.
4 puodukai cukraus.
Supiaustyk nuluptus obuo

lius ir nuluptą lemoną i
šmotelius, sumaišyk su cuk- dvS
rum 11" duok pastovėti kokią Į kijos nupuolimas. Šią knygą turėtų
rabnrh Snalapnac nprrink Perskaityti kiekvienas vyras, tėvas \aiancią. spalgenas peinnK ir jaunikaitis> kurie geįdžia, kad jų 

moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ............................................ 25c

ir nuplauk, užpilk vandeniu 
ir smarkiai pavirink kokias 
penkias minutes. Tuomet 
pertrink jas per sietą, su
maišyk su obuoliais ir pavi
rink lėtai nemažiau kaip 45 
minutas. Supilk karštą mar
meladą Į karštus, stereli
zuotus stiklus ir užpilk pa
rafinu; kai atvės- uždaryk 
ir padėk vėsioj vietoj.

pagerinta laika. Kaina .......... 25c
DŽIAN BAMBOS SPYCIAI

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
gu Amerikoj munšaino. šioje kny
goje teipa net 72 "Džian Bambos 
spyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, hu- 
moristiški straipsniukai ir juokai. 
Antra pagerinta laida. Kaina 25c.
SOCIALIZMO TEORIJA

Šis veikalas trumpais ir aiškiai* 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės Imi 
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 2oc
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.25 
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai ? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $1.00

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos. Čia yra 

sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina ................................. $1.00

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 

su Salemono galva. Išaiškinti visokie 
sapnai visokiais atsitikimais. Virš 
300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga.
Kaina............................................... 25c
KODĖL Aš NETIKIU 
Į DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesumuš joks jėzuitas.......... 20c
LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

j Pritaikyta Amerikos lietuviams, 
jos raštus parašy- • Daug kas iš lietuviško jaunimo nori

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS

Ši knygelė aiškina proletariato fi
losofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- Liiig tai nerakaity k šita knvirele. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkainuo- 
jama. Kaina .............................. 25c
ŽEMAITĖS RAŠTAI

Pikf>liuotn« vvnnovpc Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie-n ellU tOS yna g_S na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar
Išrinkit Vienodo didumo i žinote, kad ji buvo paprasta kai-

vvnuncriii Galina mo moteris> mažai mokslo išėjusi, KeKeS \ v nuogių. vraililia gyVeno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
vartoti bet kokios atmai-, tūkstančiai ir milionai kitų moterų, 

nos uogas, tik jos neturėtų i g?

kia jas nuplauti, duot ap- aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa- 
r - - - - rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. Ke-« , • • y — i • • -w • laolUMdžiūti ir sudėti į svarius leivis” pardu; . ..... _______ ________________ ________

ętlklim. tik ne^llOTUSti Del’- tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi tinkamai išmokti savo tėvų kalta, , " . p. h (laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo-J o senimas irgi dažnai nori pagilintdaug, neSUtraiSKVl. uanar se raštuose ji gražiai aprašo, gra- savo raštišką lietuvių kalbos žinoji-
. _ , „ _ _ „ ----- ----------reikia Dadarvtl ril"UDO>' ž*ai pajuokia ir gražiai pagiria mu- mą. šita gramatika yra tinkama vi-

kO- kad da niekai i ios na- ia šiandien "vra nplaimino-a • x : SM gyvenimo būdą ir musų papro- siems, kas nori gerai lietuvių kal-11 “ ;• 1 P • >r.a nelaiminga imant pusantro svaro cuk- čius. Knygoje yra paveikslas su gar- bą išmokti. Didelė knyga. 144 pusi.
v tinkamai sali? ir nelaimingi jos zmo-iraus kožnam puodukui bal-į^f tik ....................... 03

e. 1 01.- as, kaip pa- nes. !tojo uksuso. Sirupą pavirin- maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks- LYTIŠKOS LIGOS
prastas rašytojas, irgi nesi 
tikiu 
duoti.
savo nuomonę pasakyti, valstybės priešai turi lais- 
Kiek as suprantu- tai pašau- vas rankas ir atvirai varo 
lis priklauso lygiai vyrams ardomąjį darbą. Jie kalba 
ir moterims, ir abieji gali ji ką nori, rašo ką nori, daro 
valdyti. Bet aš manau- kad ką nori. ir valdžia ju nė
šį klausimą reikėtų statyti trukdo.
kitaip, būtent: ne kas ture- Todėl aš ir sakau, kad 
tų pasauli valdyti, bet kaip nesvarbu, ar pasauli valdys 
jis turėtų but valdomas — moterys, ar vyrai, bet svar- 
demokratijos pagrindais, ar bu kad žmonės butų laisvi- 
diktatūros priespauda? Tai kad butų demokratija- o ne 
yra daug svarbesnis klausi- diktatūra. A. Baravykai, 

imas- ir apie tai turėtume Branch Mich. 
kalbėti. ________

Nesenai da buvo du dik
tatoriai — vienas rudas, ki
tas juodas — žiūrėjusieji i
moteris kaip i veislines kui Taip sako Amerikns kon. 
meles. kūnų parėta turėtų John Taber. ku
bui! tik vaikus gundyt. T;e- ,.js buv0 nuvvk EurOpOn 
du <l'ktatoriai jau sunaikin- ęav(| akimis paęmatyti ko- 
i. et liko dar vienas jų munistų terorą ir šiomis die- 

brolis raudonas diktato- nomjs apsistojo Paryžiuje, 
nūs _ kuris taip pat į mo- Tiesa, Rusijon jjs per “gele- 
teq ziun kam į gimdymo žinę uždangą» negalėjo Įsi- 
masiną. Jam nerupi, kaip gauti het jjs Vokieti- 
motens gyvena ir kaip ji ,;oj j,. Lenkijoj jr tenai ma- 

tik rupi- kad kajp veikia komunistų

IuS, toWJ'J:,l.Xaldo’n,oilti 5 minutes, užpilti ant^/'r^BdoUen’e“
tinkamą atsakymą Amerikoj visi tun kuo pla-lwnuoffiu ir tuojau stiklus riat nužudė vokiečS!' įa.ke "itoT1 ?rT J-A£tra’ ’*ržiur*! vis dėlto mėginsiu čiausią laisvę. Net aršiausi Į rZ •• *uždaryti. Uogos išlaikys ja 

šviežią išvaizdą ir labai ge- Kaįna
rai tiks prie mėsos arba sa
lotų pagražinimui.

, su garsiais raštais ir retais paveiks- PAPARČIO ŽIEDAS
lais.- Kaina ........................................... 50c T , , .
KALENDORH.S 1948 M. AyS’ Gi’.

Jau galima ąžsisakyf. 1948 m. “K«- ria; (3) Klaida; (4) Korekta. Jose 
leivio” kalendorių. Tai 95 poslapių nurodoma, kaip žmonės paikai tiki
knyga. Kaina .............................. 50c. į visokius prietarus, burtus ir tt. 15c

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI

jaučiasi; jam

MILIONAI MOTERŲ 
STALINO VERGIJOJ

ji duotų jam kuo daugiau- ,iiktatura. 
s.a ..kareivių ‘raudonajai ..T Sta,in, 
armijai ir darbininkų ver-

SAKOSI NEKALTI ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
ai kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 

į tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais.

Arba kaip tėvų vartojami svaigi
namieji gėrimai atsiliepia jų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
perskaityti tą knygutę. Kaina 10c 
KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sakp, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Ro
jų visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir

$3.00 ši knyga parodo, kode! taip mano
ma. Labai įdomus ir pamokinantisTABAKAS Į skajtymas. Kaina ...................... 25c

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir **
daugelį iš gyvenimo patyrimų para- « 07 aą
šė K. Stiklelis. Kaina .............. 25c 30. Boston 27. IVlass.

‘Keleivis,” 636 Broadway,

M a my t ė Labai D ė k i n y a

ino ir Hitlerio
gijos darbams. Paklusniau- jisai -Stalinas yra dar ižu-
?1,a!' 4*.s.zada ai>dovanoti įesnjs jr klastingesnis už
blizgučiais, o pnesingasias Hitleri 
siunčia i koncentracijos sto- “Hitleris buvo baisiai 
\\ a>, pne katorgos dar- žjauruS- Taįp pat yra žiau- 
bų Jis mulkina žmones pa- 1US ir Stalinas. Jo paties 
stonus, kad jis juos “lais- Rusijog piHečiai ir jo pa. 
vina įs kapitalistines ver- verfirtų kraštų gyventojai,

,,e\-H? nepasako tei- kurje tik nepritaria jo dik-jkiškas vaikų auklėjimo įs- 
sybes, kad jis pavergia juos taturai, išnyksta nakties taigas- kad padauginus vo- 
) savają vergiją. laiku be jokių pėdsakų. kiečių skaičių. Kaltinamie-

Rusijos diktatorius yra “Man buvo ^įsakyta, kad ji sakosi, tiktai pildę savo 
vyras, ir visi jo bernai, ku- dabartiniu laiku Sovietų “fiurerio” įsakymus ir ne- 
rie padeda jam palaikyti Rusijoj yra 15 milionų poli- prisipažįsta kalti.

Amerikiečių kariškas tei
smas Niuremberge teisia 
nacių pareigūnus už karo 
metu papildytus žiaurumus. 
Teisiamųjų tarpe matyti 
viena moteris. Inge Vier- 
metz. kuri kaltinama už 
vaikų vogimą iš okupuotų 
kraštų ir gabenimą jų j vo

Mamytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Keleivį.”
Ji labai dėkinga ir sako:

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū, dukrele, ačiū”... —

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už 
3 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Keleivis
636 E. Bro«dw»y, So, Botton 27, Mass.
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Stovyklaujantieji
Suvažiavimai

atrodyti. Grįžęs į kambarį, diržas, tai ne amerikoniška; mmmm

PuCiapiS Septintas

pajudės iš 
kai smar

kiai apšepęs ir apdėvėtas, 
i su aklinai žmonėmis pri- 
! grūstais vagonais, greitasis 
traukinys sustojo mažyčio 
Pietų Vokietijos miestelio 
stoty, jau rengėsi temti. Ke
leivių čia išlipo nedaug. 
Stoty susiradome musų tau- 

Apie visokius suvažiavi- kelionei buvo labai patogus, tiečius, atvykusius tvarkyti 
mus ir kongresus tekdavo nes skaitėsi greituoju ir. be stovyklavimo reikalus, atė- 
girdėti ir skaityti, bet kad to. i tą traukini įkopti ne- jusius mus pasitikti, be to, 
suvažiavimai nuošaliose vie- reikėjo jokių ypatingų lei- turėjusius atsiimti iš stoties, 
tose stovyklaudami (sto- dimų. Tas traukinys, mato- siųstus stovyklos reikalams 
vyklavimas — Camping.— mai, nenorėjo mūsiškio lau-'kai kuriuos daiktus ir pro- 
Red.) posėdžiautų, girdėti i kti, nudulkėjo savais ke-Įduktus.

ĮSPŪDŽIAI 1S LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
SUVAŽIAVIMO TREMTYJE

kerne.
vietos.

kada jis 
Pagaliau. Visokios Naujienos

KELEIVIS, 50. BOSTON

TREMTINIŲ STOVYKLOS VIRTUVĖ

Tarp Lietuvos ir Len
kijos Mirties Siena
New York (LAIC)—Lie

tuvos - Lenkijos pasienis 
yra nepaprastai stipriai sau
gomas iš sovietų pusės. Vi
sas

griebti visą Europą ir kad 
tik jėga gali ją nuo to su
laikyti.
CHOLERA EGYPTE DAR 

SIAUČIA

Choleros epidemija Egyp- 
Įte nesiliauja ir jau arti dve- 

_ pasienis apstatytas ste-.j^ tūkstančių žmonių mirė 
bėjimo punktais. Kas trys nuo įos į)aigios ligos. Ame- 
kilometrai (dvi mylios) ,.jka pasiUntė i Egvpta daug 
stovi stebėjimo bokštai. Jie skiepu> kuriais skiepijami 
tarpusavy ir su užnugariu gyventojai nuo choleros. Li- 
sujungti telefonais. Daug gos sustabdvmas pareika- 

__ kur pasienis aptvertas spyg- faus y^t^į ilgesnio laiko.
lietuviu i!!uota viela? z?me* lsar.ta.ir Kai kurie Egypto kaimynai 

- - išakėta. Prie žemės pritvir- sulaikė žmonių keliones i 
tintos vielos su raketomis. Egyptą ir neįsileidžia kelei- 
Jos išauna ant užėjus ir ei-Įvių iš Egypto, kad jie ne- 
nąs įkliūva į vielines kil- perkeitu epidemijos i kitu 
pas.

Pereiti pavieniam iš Lie
tuvos į Lenkiją ar atvirkš- DAR 
čiai neįmanoma. Gali perei
ti ir pereina tik gerai gink
luoti partizanų būriai, susi
kaudami su pasienio sargy
ba. Tai daro. nes lietuviu 
partizanai palaiko
ryšius su gudų. lenkų ir net Dr Ernest w Bames>

ir privertė mane ke- Į Einant iš stoties į tą man 
į miesto stotį ir iš te- nežinomą vietą, kur turė

jome sustoti po dvylikos

neteko. Dabar, kai aš patsiliais 
esu tokiuose stovyklaujan 
čiuose suvažiavimuose daly-j nai 
vavęs. noriu apie juos para- nei traukinio. Toje stoty valandų gana sunkios- bet 
syti. kad ir kiti žinotų, kaip jau buvome keli busimųjų Įdomios kelionės, vienas ge 
jie atrodė ir vyko. suvažiavimų dalyviai ir net rųjų draugų — mano paly

Rugsėjo pradžioje gavau Z V. - 
paštu storoką voką su pa- Daorasįai -Lrai
kvietimais atvykti i duįsu- PP^. lužinojome.’ k’ad i vau sddėjęs antklodę, pa- 

duknos abraką- **

zoninių sienų, sunkumų jas Jbet patyrėme.
pereit, " visokių, kitokių V . imtasi enerrin-
kliuetų. kokių keliaujantieji fcž i|į . g bėdos ,g . 
patyria s.a,s taikos ir tau- 8
t" ?uslk ausymo ai a is. jaįmej jau stOVėjo pasinio-Įnomis. Iš čia pat, beeinant
Vieną tų sutaziatimų kne- kelionei reikalinga mums sužinojau, kad šis miestu 
te Lietuvos socialdemokratų j? imi , s itieji
partijos užsienių orgamza-. -s. . . , ... ,i
ei jų Delegatura, gi antrojo
suvažiavimo kvietimo ant
raštė štai kaip buvo para
šyta: — “Lietuvių socialde
mokratinio jaunimo stovvk-

liauti
ieškoti tolimesnei kelio-

stotyj mums ne
pa

dovas, padėjo nešti mano 
nesunkią, bet smarkiai išsi
pūtusią kuprinę. Į kurią bu-

“įklim-dėžučių konservų, specia
liai taupytų netikėtoms ke
lionėms ir su Įvairiomis ki
tokiomis keliaujančiam žmo 

musų gui reikalingomis smulkme-

'lai bendroji stovyklos virtuvė, kur pačių 
tremtinių parinktieji virėjai-virėjos pagamina valgi 
stovyklos gyventojams. Maisto rusis priklauso nuo 
to, ką jie gauna. Kada BALF’as nusiunčia geresnio 
maisto, tremtiniai geriau valgo, kada jo negauna- 
minta kuo gali. Apginkime juos nuo bado. neįeikime 
jiems pusbadžiai gvventi. Siųskite savo aukas BALF 
—United Lithuanian Relief Fund of America, 105 
Grand st., Brooklyn 11, N. Y.

kraštus.

YRA PASAULYJE 
ERETIKŲ

zonoje
ūžimų vieną apatinę lovą. 
mat iš patirties žinau, kad 
viršutinė lova apgins mane 
nuo šviesos ir duos galimy
bę ramiau miegoti. Maloni 
stovyklos šeimininkė veda 
atvykusius vakarienės. Ei- 

turi apiejnarne tamsoje i gatvę ir, 
mus be specialių leidimų;porą tūkstančių gyventojų,Ikiek paėiėję, nueiname Į 
patekti neįmanoma. Šitokio kad i ii atvyksta ekskursijų, tamsų jau savo darbą bai- 
patvarkymo vykdymą pri- atsilanko pavieniai kelei- gūsį restoraną. Čia gauna- 
žiuri dar ir policija, kuri tik viai, mat čia gražus ežeras me ‘ specialiai atvykusiems 
tiek gero mums padarė, kad su salomis ir saliukėmis ir išvirtos kavos ir užkandžių 
pasakė, i kur reikia kreip-'su prašmatnia karališkąja Mums grįžusiems į didįjį 
tis, kad tuos leidimus gauti. į pilim, visa tai traukia į čia

i keleivius ir atostogautojus.

kas, kur stovyklausime ir
paiujos užsienių orgamza- traukiniai, bet Į tuos trauki-.posėdžiausime,

los suvažiavimo programa', 
reiškia, jaunimas rengė sto
vyklavimą ir suvažiavimą. 
Svarbu buvo ir tai. kad 
vvklavimas su suvažiav

“Herbergės” kambarį,

darbais turėjo tęstis savaitę nai buvo išdalinti, tad. pa- papuoštu
laiko, ši aplinkybė dar dau- gal tvarką ir teisybę, reikė-1Jį atrodo
iriau skatino ruoštis kelio- jo laukti visa para. Su geda^j be jokio reikalo. pa-

tdpdytas gaidys. Dangaus 
paskliautėje mėlynuoja kar- 
batkomis iškarpytos kalnų

“boiled meat”, kurią ir be
dantis sukramto. Gauname 
bulvių košės, bei bulvės ap
skritame pavidale. Visa tai 
nelengva Įsigyti ir . gauti. 
Maisto tiekėjai ir šeiminin
kė tokie pat- kaip mes visi 
čia atvykusieji, turi pagal
voti, kaip išmaitinti stovy k-! 
laujančius. Visa, ką mes čia 
gauname, labai skanu, die
nos tokios jaukios ir karš
tos, musų busimieji darbai 

žodžiu. —

Anglijos bažnyčios galva- 
Canterbury arkivyskupas, 
paskelbė Birminghamo ang- 

.irnn* Į likonų bažnyčios vyskupą 
'“eretiku”. Tag vyskupas,

su ukrainiečiu antibolševi- t 
kinio pogrindžio kovos or
ganizacijomis.

knygą apie “krikščiony
bės iškilimą” ir toje knygo
je “nukrypo” nuo bažny- 

i čios mokslo apie nekaltą 
{prasidėjimą, apie prisikėli
mą iš numirusių, apie krikš-

--------- tą ir Kristaus stebuklus.
Buvęs Amerikos valstv- Anglikonų bažnyčios ar- 

bės sekretorius, James F. k i vyskupas sako, jog Bir-
_ _______ „ « pasi-

ivardytą “Atvirai Kalbant darė eretiku ir todėl netin-

KĄ KALBA BUVUS 
JALTININKAS

tokie įdomus, __ _  ___ _
linksma ir jauku Į Byrnes- paskelbė knygą už- mfnghamo vyskupas
šiame sviete, kai vienmin- varjyt^ “Atvirai Kalbant’ darė eretiku ir todėl
C1U 7T S1a1Sitv^aHSbur!(Speakinff Franklv>- T°je ka būti anglikonu bažnyčios 
negm , k !bu- knygoje jis sako, kad Rusi- vyskupu. Bet ar arkivysku-

atro
do laikas butų virsti ant 
šono, bet čia daug jaunų 
vyrų, tai busimieji stovyk
lautojai ir suvažiavimų da
lyviai. Įdomu juos stebėti, 
pasiklausyti jų kalbų ir 
spėlioti apie jų nuotaikas. 
Jau tikra naktis- bet miego 
niekas nesiruošia. Tačiau be 

prasideda tvarkos pasaulis negyvena.:
Aiškus balsas primena, kad

giau skatino ruoštis kelio- jo įauKti visą par 
nėn. Turiu dar pridurti, kad tenka prisipažinti, kad mes 
kvietimuose buvo pasakyta: vyrai šiuo kritiškuoju mo- 
—atvykstantieji pasiima su mentu neparodėm nei ryž- 
savim kiek maisto ir ant- tingumo nei iniciatyvos. Už 
klode su paklode, nakvynė tai musų bendrakeleivės su 
visiems garantuota. Šis prie- tokia padėtim jokiu budu 
rasas pasako, kokiose sąly- nenorėjo sutikti ir ryžosi 
gose turėjo būti medžiagi- žūt but pralaužti tą nelem- 
niai suvažiavimų
reikalai, bet šis prierašas sų visų laimei ir moterų 
neatgrasino pasiryžusių su- garbei, geriausiai joms pa
važiavimuose dalyvauti ir vyko- paleidus į darbą■ negyvena 
tuo pačiu metu pastovyk-“Luck y Strike'’ argumen-Į vietovės bendras vaizdas, 
lauti. ‘ tus. įVienamg namo lange kabo-

kliučiu Taigi, tvirtinti, kad mums jo popierinė iškaba su ran- 
j.- ,i._ pieštu užrašu: “Herber- 

nakvynės namai.
DP ctnvvklo? riktu nau s^nancią aiena aivvxo rerejome nedideli prieš- tvarką ir rimti. Kainos poį 

darbus ir i viet3 išvaduotoji delegatė kambarį, pralindome siau- truputi rimsta ir tilsta, pa- 
• ir pats jos vaduotojas. ;ru ir tamsiu karidoriuku ir galiau kas tai užgesino svie-

* atsidūrėme didokame, lovų ir “Herbergės” didžiaja- 
kambary. Vie- me kambary įsivyravo tyla.

darni kad judame pirmyn.kamb?™ šone kelio-! Vistik gerai turėti savąiąj 
Paskui pasilaisvino kelios- lka loviJ dviem aukštais, valdžią- sutvarkančią besi- 
vietos ir visi musų žmonės kitame — pasieny įrengti reiškiančius nesklandumus,! 
gavo sėdimas vietas? Pato-i ”arai- £ kambario vidury pagalvojau migdamas po 
giai afši«edęs'- nfadėįau ”v,em ėdėm pristatyta’leng- patirtų tos dieno< įspūdžių 
vaizduotis, kaip vyks tie!^..geležinių lovų su čiuži- ir kelionės vargų.

viršūnės, tai čia 
Alpių kalnynas.

Ne t rakus įžengėme į erd
vų kiemą su nemažu, kiek 

dalvvių tąjį leidimų frontą, kas mu- apšepusiu pastatu. Iš karto 
..................... darosi aišku.

Tokiai kelionei
turėjau gana daug: reikėjo kelionėje nesisekė, butų di- ka piestu 
visai savaitei atsiskirti nuo gausta neteisybe- ypač. ge t. y. 
įprastų DP stovyklos laktu. kad sekančią dieną atvyko Perejome 
mesti į
sumanymus, pareigas ir
skaitlingus prietelius, reikė- Traukiny apie porą va-, .

visai legaliai patekti į landų stovėjom. besidžiaug-'pilstaame 
nugalėtiJOkitą zoną. nugalėti visus 

keliavimo formalumus- te
sėti ne vienas “kautynes” 
už vietą vagone, turint tiks
lą laimėti sėdimą vietą iv 
būtinai prie vagono lango^ 
kad bevažiuodamas kad ir 
per vagono langą galėtu
mei stebėti gražųjį pasaulį. 
Visos šitos kliūtys neatgra
sino manęs nuo šios kelio
nės.

Viskas sekėsi gerai- tik 
zoninėje stoty keleivių do
kumentų tikrinimas užsitę 
sė, dėlko
traukini

musų “stovyklaujantieji su
važiavimai”, 
sau gražią pamiškę, puikią 
aikštelę ant ežero kranto su 
gausia medžių paūksme, 
ginančią mus nuo įkyrios 
kaitros...

Po keliolikos valandų tu

ti. Tokiose nuotaikose pra
dėjo savo darbą stovyklau
jantieji suvažiavimai.

■
j. ouiauias.

Tremtis,
1947 m. spalių 4 d.

vyskupu. Bet ar arkivysku
pas galės išmesti vyskupą 
Dr. Bames iš jo vietos, dar 
nežinoma.
Jau laikas užsisakyti 1948 
metų “Keleivio” didįjį Ka- 

Rusija nori už- lendorių. Kaina 50 centų.

ja tuoj po Jaltos sutarties 
pasirašymo pradėjo laužyti 
tą sutarti ir velionis prezi
dentas Rooseveltas manė, 
kad su Rusija reikės “tvir
tai” kalbėtis. J. F. Byrnes 
sako, kad

laikas gulti ir kalbas reikia 
nutraukti. Kalbėtojas krei
pia dėmesį visų, kad tai- 

kad š*ioje”so- syklės- kaip šitame subuvi- 
dyboje pastovus gyventojai! laikytis, _ esančios iška-[

toks buvo šios'bintos ant sienos Pne lan’!
go, su jomis kiekvienas tu
rįs susipažinti ir tų nuosta
tų kietai laikytis. Tai šne
kėjo stovyklaujančiųjų ko
mendantas, atsakingas už 

rimti. Kalbos

miais. Lovos sustumtos vie- Iš ryto kai kas. atsikėlęs; 
įsivaizdavau'na Pr’e kitos ir laisvo tarpo gana anksti, pradeda kalbas; 

‘ tarp jų nėra. Palubėje ka- apie reikalą nueiti į ežerą j
bojusi vieniša elektros lem-!pasimaudyti. Toki >s kalbos 
putė tiekia tokią menką ir,'pažadino ir tuos. kurie eks-J 
skurdžią šviesą, kad ir kursijų į ežerą daryti neno-j 
dviem porom akinių jokio'ri. Atsikėlęs einu į “Her-[ 

tikėda-i
rėjau dar vieną persėdimą, 

pražiopsojau tą patekome į kimštinai pri
kurs tolimesnei kimštą traukinį ir ilgai lau-

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

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

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

NAUJIENOS spausdna raštus žinomų Lietuvos rašytojų ir 
žurnalistų, kurie vaizdžiai piešia tuos tragingus įvykius, ku
riuos teko išgvventi Lietuvai per paskutinius šešerius metus. 
Sakytuose raštuose pasakojama teisybė apie pirmąją bolševikų 
okupacija, šlykščia “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.
CldcagoJ metams $8.00; už Chicagos ribų kaina metams $6.00; 

šešiems mėnesiams — $3.25.
SIŲSKITE ČEKI ARBA MONEY ORDERĮ ADRESU:

NAU JI E N 0 S

rašto ar druko neišskaitysi- bergės” prausyklą 
bet tos šviesos užtenka vi-'mas rasti ją tuščią nes dau-- 
siems kitiems reikalams ir gelis dar miega. Prausyk-' 
kai ji kelis kartus buvo už- loję randu daug besiprau-i 

siančių ir besivalančių. Jau-' 
ni vyrukai ir mergaitės be 
ceremonijų ir nesivaržyda
mi atlikinėja rytini švaros 
ruošą. Mažajame pereina
majame priekambary ant 
grindų gulėjo . ntklodės-Į 
paklodės ir kuprinės. Aišku 
kad šis jaunimu- atvyko 
nakties metu ir neradęs vie
tos kambariuose, atsigulė Į 
priekambary, stačiai ant' 
grindų ir dabar valėsi iri 
ruošėsi tolimesniai kelionei.

Apie 9 vai. ryto gėrėme 
kavą. kiek pasaldytą “Nest- 
lės” kondensuota pienu. 
Šiandieną, t. y. t gsėjo 13 
d., prasideda su\ /davimai ! 
tad visi skubina kad laikui 
apsidirbti su pusryčiais. Tie; 
pusryčiai nesudėt ingi. Prie i

gesusi- elektros taupymo su
metimais, buvo labai nejau
ku. Man jau aišku, kad šita
me kambaryje, kur užėmus 
visas lovas ir laisvas ant 
grindų vietas, galės išmie
goti naktį apie 60 žmonių, 
mes stovyklausime ir užsi
brėžtus darbus dirbsime. 
Man aišku ir tai. kaip tik
renybėje atrodo mano įsi
vaizduotosios aikštelės ir 
pauksniai. Bet iš šio kamba
rio. kurs visą savaitę mus 
savo pastogėje priglaudė 
kur buvo patogu, jauku ir 
draugiška, aš ir nemanau 
pasijuokti.

Pirmon galvon susirandu 
prausyklą, kad nuplauti vi
są dieną rinktas dulkes. 
Prausykloje pora kraneliu
su bėgančiu vandeniu ir su1 kavos gauname du »nos, antį 
paprastos skardos loviu, su-j duonos tepame obuolinės 
imančiu sunaudotą van d e- košės. Ir pietus su vakarie-j 
nį. Prie sienos pritvirtintos nėmis nesudėtingi. Gauna-! 
kelios veidrodžių šukės, jo- me sriuboe^^abaiiūką “ok- 
se gali pamatyti kaip atro- rinės" jautienos ..mėsos, 
.lai. arba kaip - neturėtumei kietos ir klastingi

i

. v- .-.-MdUr.-z

Kam dirbti per metų metus 
svetimam darže?

Jei jys (gyvenat nuomojamoj nuosa
vybėj, jus nežinot kaip smasru dirbt ant 
savos žemės. Vienintelis nuomininko 
pasiteisinimas, tai užlaikyti svetimą 
vietą tvarkoj; bet savininkas rauna 
smagumo gerindamas savo nuosavybę 
ir keldamas jos vertę.

Kodėl nepagalvoti apie nuosavą na- 
m^... auginti vaikus namuose, kurie tik
rai jiems priklauso? Tas gali but leng
viau negu jums išrodo. Visų pirma, ži
noma, reikia sutaupyti pinigų pirmam 
jmokėjimui. Jei jus tuoj atsidarysit są
skaitą Mutual Savings Banke ir pasto
viai dėsite pinigus, jus netrukus turė
site pakankamai.

Tada Mutual Savings Bankas duos 
jums tinkamą paskolą ant jūsų pačių 
išsirinkto namo. Šitie seni, bendrai val
domi bankai specialiai užsiima teikimu

nebrangių, lanksčių morgičių. Tūkstan
čiai Massachusetts namų buvo nupirkti 
ačiū Mutual Savings Bankų morgiciam. 
Pradėk planuoti sau dabar!

šeimos laimė 
remias taupumu

Planuok savo šei
mos ateitį Taupy
mo Sąskaita, U. S. 
Savings Bonais, Gy
vybės Apdrauda ir 
nuosavais namais.

r,

SAVINGS BANKS
of Massachusetts

KLAUSYK

Boston

“savo mėgiamos muzikos” SEKMADIENIAIS. WRZ-WBZA. 

ir SpringfieM. 12.10—WBRK. Pittsfiekl, 1:15 popiet.

at a “Savings Bank or 
Institntian for Savings *’

1 
t I

Bank wktre yon 
itr tkin entklem
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Vietinės Žinios
Siulo Uždrausti “Forever 

Amber”
Bostono miestas yra gar-

Yra rengiama lapkričio 9 Hallowe’en linksmus subu- sus savo moralybe ir pado- 
d. Liet. Piliečių Kliube- So. vimai ir ypač jaunieji ta rumu. Musų miestas nepa- 
Bostone ant E st. Vakarie- proga mėgsta linksmintis ir kenčia nieko, kas yra nepa
neš komisijon įeina: K. Ge- baikotis. Bet Hallowe’en doru. štai. šį pirmadienį 
ležinienė. P. Kisliauskienė, nėra bomų šventė, apie tai musų miesto taryba nutarė 
M. Ručinskienė. M. Simon, dažnai užmiršta ypač jau- reikalauti iš “licensing di- 

nikliai. kurie ta proga pri- vision”. kad butų uždraus- 
daro miestui ir privatiems ta rodyti filmą “forever am- 
žmonėms galybes nuostolių ber”. kaipo “nepadori, ne- 
—išdaužo langus, išlaužo švari ir supuvusi”, 
tvoras, sugadina automobi-'
liūs. sudaužo gatvių lempas

Liet. Darbininkų Draugijos 
21 kp. Metinė Vakarienė

MENO LYGA AR MENO
LIGA ii. žiurinskienė, J. Taurins-

--------  kas. K. Valantienė, O. And-
Praeitą sekmadieni Lie- rews- S. Jonuškienė ir Peter 

ko BALF vietinio skyriaus tuvių Meno Lyga rengė Senkus. Tokios prityrusios 
narių susirinkimas. Daly- koncertą Gavin mokyklos šeimininkės surengs tikrai 
vavo didelis būrys narių, svetainėje. puikią vakarienę, todėl eisi-

IŠ BALF NARIŲ SUSI
RINKIMO

Praeitą ketvirtadieni ivy-

Hallowe’en Nėra Bomų 
Šventė

Kasmet vra rengiami
PARSIDUODA 2 NAMAI 

South Bostone
Kiekvienas trijų šeimynų yra 
storas su penkių kambarių 
butu su vonia. Kaina prieina
ma. Ten pat randasi pardavi
mui gazo pečius. Kreiptis:

R. Y. W., 82 G st., (44) 
2-ros lubos, South Boston.

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus,—patarsime

Jau Turime Visokio Tavoro

Flood Square 
Hardware Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broad»ay. So. Bostone
Tel. ŠOU 4148

Buvo išrinkti delegatai vyk- Pradedant koncertą ant me visi pasižmonėti ir pa- ir panašiai daro nuostolius. Jau lajkas užsisakyti 1948
ti į BALF seimą New Yor- scenos išėjo Massachusetts ’ ’• ~ - .... - — . . . ................. .
ke. Visi delegatai vyksta sa- komunistų partijos sekreto-
vo lėšomis. Perrinkta atei- rius Mr. Hood ir pradėjo • sijos narius.
v* «-» F v zi m w-» At rv'i r? volrlvrio CfJV/Y CT'lVPlll

valgyti. Tikietus galima Todėl svarbu yra- kad visi metų “Keleivio” didįjį Ra
gauti pas valdybos ar komi- piliečiai atsimintų, kad ne- lendorių. Kaina 50 centų.

nantiems metams valdyba 
į kurią įėjo veik visi tie pa
tys veikėjai, ir išrinkti 7 di
rektoriai, o taip pat spau
dos ir drabužių rinkimo ko
misijos.

Susirinkimas nutarė su
kelti iki BALF seimo ir nu
vežti seimui pasveikinimą 
ne mažiau, kaip 300 dole
rių- o gal pasiseks ir dau
giau sukelti.

Lapkričio 22 d. vietinis 
BALF skyrius rengia Whist 
Party, kuri įvyks parapijos 
svetainėje ant 7th st.. o lap
kričio 30 d. bus 
metinis bankietas L. Pilie
čių Draugijos svetainėje, 
So. Bostone.

Pranešimas dėl Drabužių 
Rinkliavos

giedoti” savo spycių
Publika nustebo, o Cam

bridge kliubo choro vedėja 
p-lė Tataronis pradėjo pro
testuoti. kad ji buvusi pa
kviesta į meno parengimą, o 
ne į politinį mitingą.

P-lė Tataronis sako, kad 
ji nieko nežinojo apie ren
giamą politinį mitingą- ji 
buvo pasamdyta vadovauti 
chorui koncerte ir kai suži
nojo kad tai yra politinis 
mitingas- ji pareiškė griežtą 
protestą.

Komunistai po priedanga 
skyriaus “meno” jau ne pirmą kartą 

šinkuoja bolševizmą. Jie į 
savo koncertą kvietė ir 
“Dainos’’ draugijos chorą, 
bet “Dainos” grupė atsisakė 
dalyvauti, o “lygos” vedė 
jai parodė, kad jiems menas

valia yra taip baikotis ir jei
kas pastebės jauniklius da- . .^®storanas. Pardavimui

. r* . -i • Indeli ir serai žinomi pusryčiai. Biz-Petras KemeiklS lana Aciu rant nuostolius, tuoj reikia nis įsteigtas 10 metų atgal. Atdaras 
6 dienas, užsidaro kaip 3 popiet. Ne

Nuoširdžiai dėkoju vi
siems geraširdžiams žmo
nėms- kurie mane atlankė 
ligoninėj nelaimei ištikus. 
Ypač dėkoju gerb. A. Gani- 
prauskui- “Goniprow Kid 
Company” sav

pranešti policijai.

Senatorius Taft Lankosi 
Bostone

brangus užlaikymas. Sodės baras ir
' stalai. Kaina gera. Kreipkitės pas:

M r. M. Bergman, (45) ■
• 18 Tremont st.. Boston, Mass.
Į Tel. CAP 1122.

MUZIKA

Dainavimas ir Pianas
Geriausias pamoKas šitoj sri-

Pirmadieni i Bostoną at- 
uuptuvv mu vyko senatorius R. A. taft.

, . - -įnmKui. jis kur jjg paganė prakalbą ir ^muiuia OiWJ
atlanRa mane ligoninėj-^ at- daĮyvavo moterų republiko- ty duoda profesionali muzikos

O1tn^ S?V^1C1S relinių bankiete. Senatorius mokytoja p-lė Amelia Tataro- 
81ol.2l n sano. paikai atVyko telkti šalininkus-', 
mane bet as tusu neatlei- i__ Y -- ,mane, bet aš jūsų neatlei 
džiu iš darbo ir čia yra jū
sų uždarbio pinigai, o kai 
tik pasveiksi, tai grįžk at
gal į darbą ir linkiu greit 
pasveikti”.

Mane dar atlankė ligoni- giais Bostono
nej ,s Lynno A. Garšva M. |versjtete mokosi 25-25 
vvalelenko ir Ona Senke

nis, kuri turi įgijus muzikos 
kad jį republikonai išstaty-j mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
tų kandidatu į prezidento Kreiptis į jos muzikos mokyk-: 
vietą. R. A. Taft mano, kad (-)
kongresas dar šiais metai
užgirs Marshallo planą.

THREE ARTS STUDIO,
480 BoyLston s t., Boston, Mass.

Tel. KENmore 3571
Namų, ELIot 8222

GERA BIZNIO PROGA
Parsiduoda Stucco Namas su 

Groseme ir Užkandžių Bufetu, 
kas duoda $300 į sąvaitę pajamų. 
Yra 5 apartmentai, 3 fornišiuoti, 
2 ne, aliejum šildomi. Yra frige- 
deriai ir aliejaus šilima. Apart
mentai duoda per metus $4,800. 
Kaina $26,000. Telefonuokit įš 
ryto: PARkway 5955-M.

TURĖKIT FONIŲ
Pasidarykit rekordų ant Wilcox- 
Gay 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. Broad way

prie Lincoln School 
Tel. ŠOU 2446

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
\Vatehes - Jewelry - Diamonds 
Radios - Electrical Appliances

379 W. Broad»ay, So. Boston
Tel. ŠOU 4649

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

Drabužių rinkliava lietu
viams tremtiniams tęsiama. 
Kas turi paaukoti kokį dra
bužį. gali pristatyti trečia
dieniais, penktadieniais ir 
sekmadieniais vakarais į po 
bažnytinę svetainę ant W. 
Fifth st., arba pristatyti Į 
lietuviškus laikraščius- arba

yra tik pigi priedanga par
tinei politikai.

Buvo Gera Sandariečių 
Vakarienė

Lt X pPaHinoX_W Ppt" dentai’ kuri4 skaičiuje 11,- GERESNĖ PLUNKSNŲ IR PŪKŲ RŪŠIS JŪSŲ PAGALVĖSE 
pvi’eh U Canton^—-T Re- 111 mergaičiU ir moterų.; UŽTIKRINS JŪSŲ ŠEIMAI GERESNĮ MIEGĄ — GERESNĘkevich. iš Cantono—J. Re 

meika. iš So. Bostono — L.
Masilionis ir Mr. bei Mrs.
Lockhart. Ačiū visiems šir-
dlD?har nerrikėlian i ki cijos Pr°grama ateinantį ne- 

Daoai as persikėliau j ki- Haidieni iš \VfiRT.

RADIJO PROGRAMA

Lietuvių Radio Korpora-

pranešti valdybai, kad kas
nors atvyktų drabužius L gjjos svetainė. Po vakarie-

Praeitą sekmadienį San
daros 7-ta kuopa ir “Gabi
jos” choras buvo surengę 
puikią vakarienę. Svečių į greit persikelti į Bostono Ji 
buvo pilna L. Piliečių Drau- goninę.

t ai- dėldien| g W0RL Stoties
tą hSnFę' vrran^ T 950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
nor. 94 Franklin st. Lvnne-' m-on telef. LY-4759. Tikiu 10 30 bus tokla:

SVEIKATAI!!
Galite jų pirkti svarais pigiom kainom ir pasidarykite patys savo pagalves.

Tai žinosite ant ko miegate. — Mes taipogi turi
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.

Petras nemeilus.

namų paimti. Vietinis BA
LF skyrius turi drabužių 
rinkliavos komisiją, kuri 
drabužių rinkimą ir išsiun
timą tvarko.

Aukos Tremtiniams 
Sušelpti

Praeitą ketvirtadienį vie
tinio BALF skyriaus narių 
susirinkimo proga buvo su
dėta 3115 aukų lietuviams 
tremtiniams šelpti. Auka
vo : S. Mockus—50 dolerių 
po 310 dolerių aukavo P. 
Šnaras, J. Januškevičius. A. 
Matjoška. J. Petrauskas, Dr 
A. Kapočius. J. Baltušis au
kavo 35. Išskyrus S. Moc
kaus auką, kitos aukos bu
vo sudėtos pagal BALF na
rių nutarimą apsidėti šiais 
metais nepaprastu mokes
niu po 10 dolerių.

Susižeidė Stasys Jakutis

Nesenai atvykęs iš Euro
pos tremtinys Stasys Jaku-

Tel. ŠOU 2712 arba BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 
534 BRO A DW A Y,

SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL eStATE s INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

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

West Roabury. Mi««.
Tel. Parkway 1233-W

LEPIE
56 Chauncy Street, Boston ii,' Mass.

1. Muzika
2. Dainininkė Dr. Emilija 

Rudokiutė iš South Bostono 
i 3. Pasaka apie Magdutę.

Fr_l i m ICI. LID OJ7TO

nes ••Gabijos” choras gra
žiai padainavo, o p. J. Kas- 
mauskas, nesenai grįžęs iš 
Europos, papasakojo savo
įspūdžius iš kelionės po Eu- d. 3:30 val p0 pietų South 1^ Tifhnnnia« ropos valstybes. P. Kas- Bostone, Municipal svetai- Tr^nn? 5 E’
mauskas aplankė Skandina- nėj įvvk< p-lė^ Tataroniutė^ at Tremont st., Boston, 
vijos kraštus. Be.ci.ia.
dijų. šve.canjų. Franeuą jrikoncertą jau galima nusi- į

Laikas Įsigyti Tikietus 
į Koncertą Po programos parašykite 

e, , ,7 . , , savo įspūdžius ir nusiųskit
Sekmadieni lapkričio 16 šiuo a(fresu: WORL Sta-

Angliją. Daug kur jam te- pirkti. fikietu ~alima gautiĮ
ko susitikti lietuvių ir Jiems'ir “Keleivio”‘ofise. Kaina, y’ S Minkus
vienu ar kitu budu pagel-'su taksais vienas doleris, 
bėti. Bendras jo Įspūdis įsį 
kelionės yra tas- kad Euro-į 

pos žmonės skursta, o ypač 
skurdas slegia nelaimingus 
lietuvius tremtinius.

‘Dainos” Susirinkimas

Važiuoja į BALF Seimą

Iš Bostono į Bendro Ame
rikos Lietuvių Fondo suva
žiavimą lapkričio 5 ir 6 dd. 
New Yorke vyksta nemaža 
grupė delegatų. Važiuoja 
adv. J. Grigalius- J. Arlaus
kas. S. Mockus, A. Mockie
nė, p. Agurkienė. K. Čibi
ras. V. Šimkienė. S. Michel-

Ateinantį sekmadienį. 2 
lapkričio, kaip 7:30 vakare- 
D-ro Pilkos namuose. 546 
Broadvvav, bus “Dainos”v 7

Draugijos narių susirinki
mas. Visi nariai prašomi 
pribūti paskirtu laiku.

Vaidyba.

Šį Šeštadienį Dorchesterio 
Kliubo Whist Party

tis, kurs dirba Bostono cu- !?n.as “ z]xar^1’,skas.
kemėj. praeitą ketvirtadie
nį prie darbo sunkiai susi
žeidė, jam mašina perlaužė 
ranką. Dabar ranka padėta 
į I giFs3 ir teks mažiausiai 
tris savaites gydytis.

Taip pat vyksta drg. M. Mi- 
chelsonienė. kaipo BALF 
direktoriai.

Minėjo 30 Metų Vedybų 
Sukaktuves

Šį šeštadienį, lapkričio 1 
d. Dorchesterio Lietuvių Pi
liečių Kliubas rengia Whist 
Party. kurios visas pelnas^ 
eis į lietuvių našlaičių fon
dą. Parengimas įvyks Kliu
bo patalpose- 1810 Dorches
ter avė. Pradžia 7:30 vak.

Comrr.unity Fund Vajus

Vakaras BALF-o Naudai

Sandaros moterų kuopa 
South Bostone ruošia “Hal- 
lovveen” kostiumų vakarą, 
kurio pelnas skiriamas BA- 
LF-ui. Už gražiausius ir į- 
domiausius kostiumus bus 
skiriamos dovanos. Vaka
ras bus Sandaros svetainė
je. 1 lapkričio, kaip 7:30.

Musų draugai, southbos
toniškiai Jonas ir Antanina 
Audickai (Audick) spalii 
mėnesį minėjo 30 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktu
ves. Draugė Audickienė sa
ko, trisdešimts metų prabė
go ir nepastebėjome kaip:

Linkime sulaukti •auksi
nio ir deimantinio jubilie
jaus.

Community fondo vajus 
prasideda šią savaitę. Musų 
miesto labdarybės tikslams 
norima sukelti 6 milionus 
600 tūkstančių dolerių, iš 
kurių pinigų yra palaiko
mos ligoninės- vaikų globa 
ir daugelis kitų labdaringų 
darbų. Community Fund 
vajus yra žinomas, kaipo 
“raudonos plunksnos 
jus.

va-

Mortgečiai—Namų Paskolos—4%.
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 savo mortgečius. Kreipkitės 
visais namų problemų reikalais pas:

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

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: nao 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
80. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Rengia L. D. D. 21 Kuopa

Sekmadienį. LAPKRIČIO-NOV. 9. 1947
LIET. PILIEČIŲ DRAUGIJOS SVETAINĖJE 
Kampas E ir Silver st., South Bostone.
Bus skani vakarienė, bus meno programa ir šokiai.

Pradžia 6 vai. vikare.
Bostono ir apylinkių lietuviai yra kviečiasi^ skait

lingai dalyvauti. VALDYBA.

Kovos Prieš Vėžį Savaitė

Musų valstijos sveikatos 
departamentas ruošia kovos 

| prieš vėžį savaitę, kuri pra
sidės lapkričio 16 d. Ta 
proga įvyks daug paskaitų, 
mokslininkų pasitarimų ir 
bus aiškinama publikai- 
kaip geriausiai kovoti prieš 
vėžio ligą. Ta proga į Bos
toną atvyks nemažai vėžio 
ligos tyrinėtojų ir specialis
tu iš kitu miestu

Bandyk

PICKWICK 
“UGHT

Pagamintas 
tiems kurie 
pasirenka

SKAIDRESNI 
LENG VESNI

PICKWICK ALE
Jūsų Dyleris turi PICKWICK “LIGHT“ 

ir PICKW1CK ALE
. GRĄŽINAMOSE BONKOSE 

, BE GRĄŽINIMO IR BE DEPOSITO 
. IS KRANO

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 f r 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. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nao 9 ryto iki 7 vakara 

Seredomis:
Nao 9 ryto iU 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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

Kambarys 203
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.

Brew«d by
HAFIENRCmK & CO., INC., BOSTON, MASS. 

MtWt»S SINCI 1B7O

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir j to-1 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
S26 BROAD W A Y.

SO. BOSTON, MASS. 
Tat SOUth Boatcn 401g




