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Lenkų Vadas S. Mikolaičykas 
Pabėgo nuo Mirties

Pabėgo per Rusų Okupuotą Vokietiją — Ištruko Nuo 
Arešto ir Mirties — Teroras Lenkijoj Didėja — Bolševi
kai Nepatenkinti, kad Negalėjo Mikolaičyką Pakarti, 
kaip Petkovą.

Ši pirmadienį Lenkijos 
valstiečių vadas Mikolaičyk 
pasiskelbė Londone, kur jis 
atvyko iš anglų okupuotos 
Vokietijos. Nuo spalių 20 d. 
apie Mikolaičyką ėjo viso
kie gandai, iš Varšuvos bu
vo praneštą, kad jis pabė
go, bet kur jis radosi, nie
kas nežinojo. Lenkijoj bol
ševikai darė didelę medžio
klę, norėdami jį surasti.

Tuo tarpu Mikolaičykas 
ir keli jo artimiausieji drau
gai iš valstiečių partijos 
vadovybės, keliavo per Len
kiją į rusų okupuotą Vokie
tiją ir iš ten nelegaliai jie 
pasiekė anglų okupuotą zo
ną praeitą šeštadienį. Tik
tai tada, Mikolaičykas sa
ko, jis pasijuto saugus. Iš 
Vokietijos anglų karo orlai
vis Mikolaičyką atvežė

Iškėlė Bylą Prieš 
Višinskį

Du rusai rašytojai, B. Ni- 
kolajevski ir J. Dalin, iškė
lė teisme bylą prieš And
riejų Višinskį, jie reikalau
ja vieno miliono dolerių 
nuostolių atlyginimo už Vi
šinskio šmeižtus prieš tų ra
šytojų parašytą knygą 
“Forced Labor in Soviet 
Russia”.

Rašytojai sako, jei Višins
kis nebijo teisybės, jis atsi
sakys nuo savo diplomati
nės “neliečiamybės” ir stos 
į Amerikos teismą, kur jam 
bus įrodyta, kad Rusijoj yra 
milžiniškos priverstino dar
bo stovyklos, o Višinskis 
turės progos teisme įrodinė
ti, kad Rusijoj nėra kon- 

į centracijos stovyklų. Dar

HOLLYWOODO GARSENYBĖS WASHINGTONE PROTESTUOJA

Didelis būrys Hollywoodo artistų ir rašytojų atvyko į Washingtoną, į kon
greso komisiją protestuoti prieš jau nutrauktus aktorių ir rašytojų apklausi
nėjimus. Čia matyti Hollyvvoodo garsenybių delegacija kongreso rūmuose lai
ke vieno apklausinėjimo. Delegacijos kalbėtojai sako, kongreso komisija ne
gerai elgiasi dalydama viešus artistų apklausinėjimus. Paveiksle išvysite ne 
vieną aktorių, kurį gal kada matėte ir muviuose.

Londoną. i nežinia, ar šmeižikas Višin-
Mikolaičykas sako, jis ga- skis išdrįs stoti į bešališką

vo tikrų žinių, kad bolševi
kai Lenkijoj jį norėjo pa- 
traukti L karišką teismą, 
kaip jie tą padarė su Bulga
rijos valstiečių vadais, kaip 
tą daro su Rumunijos ir ki
tų Europos Rytų kraštų de
mokratais. Kad išvengus 
tikros mirties, Mikolaičykas 
nutarė pasitraukti į užsie
nius ir tęsti kovą prieš Len
kijos okupantus.

Iš Lenkijos pranešama, 
kad ten eina valstiečių par
tijos visiška

teismą.
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Kongreso Nariai Jau Renkasi 
Nepapraston Sesijon

Vyriausybė Siūlys Duoti Pagalbą Užsieniams ir Įvesti 
Kainų Kontrolę — Republikonų Dauguma Kongrese No
ri Iškelti Taksų Sumažinimą ir Kitus Klausimus.

Lietuvių Torontiečių . Nepaprasta kongreso sesi- 
a-,, n-j • ja prasidės lapkričio 17 d.,Choras Keaoje bet kongreso nariai jau ren-

Detroito lietuvių bolševi-,kasi į Washingtoną, kur 
kų radio valandėlė, vedama1 vyksta visokie partijų pasi-
Masio, pasikvietė sekma- tarimai. Prezidentas Tru-

Partijos nariai, kurie skai 
tomi ištikimi demokratijai 
ir įtariami esą Mikolaičyko 
draugai, areštuojami ir lik
viduojami. Bolševikų tero
ras didėja ir prieš katalikų 
bažnyčią, kuri iki šiolei 
Lenkijoj turėjo gana didelę 
laisvę veikti. Lenkija, kaip 
Rumunija, Bulgarija ir ki
tos Rytų Europos šalys, pa
verčiama vienpartine polici
ne valstybe. Rusija savo au
kų tikrai nepaleis ir iš visų 
Rytų Europos tautų daro sa
vo kolonijas.

Francuzu Komunis- 
. tų Vadas Maskvoje

Francijos komunistų va
das M. Thorez išvyko į Ma
skvą, kur jis aptars su Ru
sijos vadais Francijos rinki
mų išdavas. Komunistai per 
savivaldybių rinkimus nete
ko 6000 vietų Francijos sa
vivaldybėse ir daug komu
nistų miestų majorų liko 

likvidacija, išmesti iš vadovavimo mies-

Liberalų Mitinge 
Kilo Muštynės

Philadelphijoj “Progres
sive Citizens of America” Brideeoort 
sukvietė šeštadienį pavaka- -g 1 , ’
rėj didelį mitingą į Nepri-ila J 
klausomybės Aikštę. Mitin- 

lruior»iam o c

Republikonai ir De
mokratai Prieš So

cialistą
Čonn. 
miesto

sį ant- 
majo-

nrn-

tams.
Rinkimuose komunistai 

nenustojo daug balsų, bet 
kitos partijos sudarė prieš 
juos vieningą frontą ir pa
sistengė juos išvaryti iš mie
stų valdymo. Sako, M. Tho
rez parveš iš Maskvos in
strukcijas, kaip Francijos 
komunistams laikytis atei
tyje.

CLAY PRADĖJO “PRO
PAGANDOS KARĄ”
Amerikos kariška valdžia 

Vokietijoj ilgai tylėjo dėl 
rusų užsipuldinėjimų ir pro
pagandos, bet dabar kant
rybė išseko ir amerikiečių 
laisniuoti vokiečių laikraš
čiai pradėjo atvirai rašyti 
apie Rusijos plėšikišką po
litiką. Pradžiai buvo pa-

Automobilių Unija 
Nėra Vieninga

Automobilių darbininkų 
unijos vadovybė didele
dauguma balsų nutarė duo- . .
ti valdžiai pareiškimus apie skelbti paveikslai, kaip Ru- 
uniinc vadu npnriklansima sijos diktatorius StalinasS1J0S

linksmai šypsodamasis pa
sirašė draugingumo sutartį 
su Hitlerio atstovu von Rib-

unijos vadų nepriklausimą 
prie komunistų partijos, 
kaip to reikalauja Hartley-
Taft bilius, bet tos unijos .
vice-pirmininkas R. J. Tho- bentropu. Kartu laikraščiai 
___  1a •_ uz snsnędiris 1939—1941 mp-mas atsisakė tokį pareiški 
mą pasirašyti. R. Thomas 
sako, jis laikysis CIO unijų 
tarimo neduoti valdžiai rei
kalaujamų pareiškimų, o jo 
unijos tarimas jam esąs ne
privalomas.

spausdina 1939—1941 me 
tų atsiminimus, kaip naciai 
ir bolševikai meiliai tada 
bičiuliavosi.

AMERIKOS KOMUNIS
TAI NESIDĖS Į KO- 

MINTERNĄ

200 TONŲ ORLAIVIS 
SKRENDA

Orlaivių statytojas Hu 
ghes, kurs nesenai buvo tar
domas vienoje senato ko
misijoj, baigė statyti per 
karą’ užsakytą didįjį skrai-

man sekmadienį paskelbė 
patarėjų pasiūlymus, kaip 
pagelbėti Europai ir kartu 
išlaikyti Amerikoje pasto
siąs kainas. Prezidento pa
tarėjai nurodo, kad maisto 
ir plieno kainos jau eina in
fliacijos keliu ir jei jos ne
bus sulaikytos, tai Ameri
kos ūkis susilauks naujų 
sunkumų. Todėl duodant 
pagalbą Europai, reikia ir 
viduje atstatyti kainų kon
trolę, nors ir gana aprėžtą.

Republikonų dauguma 
kongrese irgi ruošiasi nepa
prastai sesijai ir rengiasi iš
kelti pirmon galvon mokes
čių sumažinimo klausimą. 
Republikonai iš dviejų kar
tų bandė pravesti mokesčių 
sumažinimą, bet preziden
tas jų tarimus vetavo. Re
publikonai mano, kad jie ir 
vėl turi iškelti tą klausimą, 
kad ateinančiais metais 
jiems geriau sektųsi rinki
mus laimėti.

Vyriausybė prašo, kad 
kongresas dar šiais metais 
paskirtu Europai paremti 
642 milionus dolerių. Tie 
pinigai eitų Francijai ir Ita
lijai paremti, kad jos galėtų 
išsimaitinti per žiemą. Pre
zidentas mano, kad pagal 
Marshallo planą Europai

dienį Toronto “Bangos” 
chorą padainuoti. Kada 47 
choristai atvyko iš Wind- 
sor į Detroitą, imigracijos 
agentai nutarė juos apklau
sinėti, ar jie turi teisę lan
kytis Amerikoj. Apklausi
nėjimas užsitęsė gana il
gai ir dainininkai išalko. 
Imigracijos agentai pasiū
lė jiems eiti į Windsor Ka
nadoje pavalgyti, o paskui 
grįžti tolimesniam apklau
sinėjimui. Choristai išėjo 
pasistiprinti ir daugumas jų 
nebegrįžo prie J. A. Valsty
bių sienos.

Advokatė Stefanija Ma- 
sytė, kuri Toronto daininin
kus turėjo pasitikti, sako, ji 
nesuprantanti, kodėl imi
gracijos agentai taip stro
piai apklausinėja daininin
kus, kurie jau ne pirmą kar-
u<£ iannusi n. m vi

Nusižudė John G. 
Winant

Buvęs Amerikos ambasa
dorius Anglijoje ir iš trijų 
kartų buvęs New Hampshi- 
re valstijos gubernatorius 

58 metų 
Dolitįkas. ši nirmadieni Da-* T r v g - w w-
leido sau šūvį į galvą savo 
namuose, Concord, N. H. 
Nusižudymo priežastis, sa
ko, buvo liga ir nervų su
krėtimas. Prieš mirtį J. G. 
Winant dar pabaigė rašyti 
savo karo meto atsimini
mus, kurie išeina atskira 
knyga.

J. G. Winant buvo kilęs 
iš labai turtingos šeimos ir 
didelę dalį savo gyvenimo 
pašventė politikai ir diplo
matinei tarnybai. Jis buvo 
žinomas, kaipo pažangių 
idėjų vyras. Mirė sulaukęs 
58 metų amžiaus.

rą ir aldermonus. Dabarti- T , ~ ,,r.
nis miesto majoras, socialis- * ^mant,
tas JicLevr Knastunto Kar-testuoti prieš Kongreso vie- , „ kandidatūranos komisijos tardymą Hol- ^state savo kandiclaturąi majorus. Bridgeporto re-lywoodo artistų dėl jų ko- publikonai' 

munistinės veiklos. Mitinge gUsivienijo 
greit kilo suirutė ir mušty- " • -
nfc n kas tai i minia metė senus ginCUS 1SVien nOn nU_ nes, o kas tai j ą e vergtj socialistą majorą, 
dvokiančią bombą. Mitinge R 14 7* sumaniai
buvo toks didelis triukšmas, • taiJLiai ruL,,™ rtn
kad niekas nep-alėio kalbė- 11 tauPiai vede Bridgeporto kad niekas negalėjo ka ne miegto reikalug
tojų girdėti, nors jie kalbe- __________
jo per garsiakalbius. Minia j • • r •
šukavo: “Grįžkit į Rusiją, KonservatoriaiLūl- 
bomai!” ir panašiai rėkavoir panašiai

pnes bolševikuojančius 
beralus.

li-

įr demokratai 
ir užmiršę savo

mėjo Miestų Rin 
kimus

Praeitą šeštadienį Angli
joj ir Wales provincijoj vy
ko savivaldybių rinkimai. 
Rinkimus laimėjo konserva
torių partija. Darbo Partija 
neteko' daug vietų miestų 

o konservatoriai

Ieško Bolševikų 
Tarpe Policininkų

New Yorko policijos vir
šininkai pradėjo platų tar
dymą tarpe policijos tar
nautojų. Jie sakosi pastebė
ję, kad komunistai turi tar
pe policininkų savo šnipų, 
kurie informuoja komunistų
partiją apie policijos veiki- ... skirti anip lQ hilibnn
mą. Viršininkai sako, jie 2,2? srt ? r 19 ♦ -U;„c dolerių per kelis metus ir 

apie 3 bilionus dolerių iš tų

Palaidojo Du Gyvus 
Vaikus

J. M. Garret, farmerys iš 
Ozark Mo._ prisipažino poli- Įimtose, v 
cijai, kad jis palaidojęs gy- laimėjo daug naujų .vietų, 
vus du savo nelegaliai gi- Dėl rinkimų rezultatų 
musius vaikus. Farmerys, tu- konservatorių partijos va- 
rėjo santykius su viena kai- das yy Churchill reikalau- 
mynų mergaite n kai įs ja, kad buįy daromi visuo- 
dvejų kartų mergaite pa- j.— rjnkimai į parlamenta, 
gimdė jam vaikus, farme- --
rys mažiukus gyvus užkasė vag parejgkė, kad nėra jokio

Uraniumo Mainose
Žuvo 80 Vokiečių
Pietinėj Saksonijoj, rusų 

okupuotoje Vokietijoj, ru
sai tūkstančius vokiečių 
verčia dirbti uraniumo ka
syklose. Pagal amerikiečių 
zonoje Berlyne išeinantį lai
kraštį “Neue Zeitung”, vie- 

5, įaibet darbiečių valdžios atsto- noje kasykloje praeitą sa- 
s uz ase Važi Vaitę įvyko didelė nelaimė,

kasykla užgriuvo ir 80 mai- 
nieriu žuvo.

Saksonijos kasyklose iš
kastos uraniumo rudos yra 
gabenamos į Rusiją ir sako
ma, kad rusai iš tų rudų ga
mina uraniumą, iš kurio, 

dirbamos
atominės bombos.

į žemę. Dabar jis suimtas ii pagrjndo daivti visuotinus 
laikomas kalėjime uz zmog-
zudystę. Policija apie vaikų ________________________________

nužudymą sužinojo iš moti- VENGRIJA SAKO, AME- 
nos, kuri pasiskundė, kad RIKIEČIAI “ŠNIPAI” 
jos meilužis palaidojo jo> Vengrijos valdžia išvarė 
gyvus kūdikius. Amerikos “Assoc i a t e d

j Press” atstovą Vengrijoj, kaip žinoma, yra 
MAINE GIRIOMS DAR Ta valdžia sako, amerikie- 

GRESIA PAVOJUS čiai organizavo Vengrijoj 
Maine girioms vis dar šnipinėjimo tinklą ir vienas 

gresia gaisro pavojus ir du Toks “šnipas” buvęs “A. P.” 
dideli gaisrai netoli Whit-j atstovas Jack Guinn.

NUSILEIDO SU ORLAI
VIU ANT VIEŠKELIO
Detroito lakūnas Stanley

lių dar nėra užgesinti. Pra- LAIKAS SIŲSTI KALĖDŲ ^orilIviuTora'ir sSm 
eitos savaitės lietus pašali- nnvANAS .*11$ £
no betgi didįjį pavojų gi-

neyville ir Machias mieste-.

rioms ir jau dabar Maine 
girių keliai yra atdari kelei
viams.

DOVANAS
Norintieji pasiųsti savo 

giminėms ar pažįstamiems
maisto nakietus, kad iki Ka-; . w > „„„- I vieškelio ir jam pavyko sau-

jam sugedo motoras, o ne
buvo kur nusileisti. S. Smo- 
kovitz nutarė leistis ant

nori išvalyti “raudonuosius 
fašistus” iš policijos eilių, 
nes turėti svetimos valsty
bės agentus policijoj yra 
pavojinga. Tie viršininkai 
pripažįsta, kad bolševikų 
New Yorko policijos tar
nautojų tarpe yra labai ma
žai, bet, daug ar mažai, jie 
bus išrankioti.

Legionieriai Kuria
“Anti”-Mokyklą

Nuo lapkričio 17 d. Wa- 
shingtone pradės veikti le
gionierių kuriama mokyk
la, kuri dėstys bolševikų 
tikslus ir jų vartojamas 
priemones valdžią užgrieb
ti. Tarpe tos mokyklos mo
kytojų yra W. Bullit, buvęs 
Amerikos ambasado rius 
Maskvoje, Ben Gitlow, bu
vęs komunistų žymus va
das, J. Kornfeder, pats bai
gęs “Lenino mokyklą”. Le
gionierių mokykla aiškins 
klausytojams komunistų ir 
fašistų pogrindžio veiklą ir 
priemones kovoti prieš juos.

pinigų teks duoti pašalpų.

Bulvių Laukuose 
Galinga Bazė

Šiaurinėj Maine valstijos 
dalyje, kur tiesiasi didžiau
sieji bulvių laukai, netoli 
nuo Limestone miestelio, 
dabar yra statomas didžiau
sias Amerikos aerodromas 
ir kariška oro bazė. Orlai
viai iš Maine valstijos galės 
lengvai pasiekti Europą ir 
grįžti atgal. Maine valstija 
bus tvirčiausia Amerikos 
oro bazė ir ypatingai ten 
bus sukoncentruoti sunkieji 
bomberiai, kurie gali skristi 
kelius tūkstančius mylių.

TITO IŠVARĖ AMERI
KIEČIUS “UŽ ŠMEIŽTĄ”

Jugoslavijos diktatūra iš
varė iš krašto du Amerikos 
žurnalistus. Liko išvarytas 
“Times’’ korespondentas ir 
United Press agentūros at
stovas. Diktatūros policija 
sako, amerikiečiai išvaromi 
“už šmeižtą”, nes skelbė ži
nias, kurios nepatiko Jugo
slavijos diktatoriui.

VANDENBERG UŽ AT
SKIRĄ TAIKĄ

Senatorius A. Vanden- 
berg pasisakė už sudarymą 
atskiros taikos sutarties su

ledų jie nueitų, turėtų iš- 
!siųsti ne vėliau, kaip šioj 
mėnesio 15 d. “CARE” 
ganizacija, kuri

giai nusileisti ant kelio. Jis
sakosi bijojęs, kad neužgau- 

°r"|tų kokį automobilį, bet ke-
.. . XT v v j • . , • . • J?llincia. leiviai, kai pamatė orlaivį
Šių metų Nobelio dovana maisto pakietus į Europą,'leidžiantis natu^tino kelia 

buvo paskirstyta tarp Ang- sako, kad iki lapkričio 15 d.l neia;mėį neivvko *
lijos ir Amerikos kvakenų užsakyti pakietM nueis } ___________ ___________

Kalėdoms. CARE

NOBELIO DOVANĄ 
GAVO KVAKERIAI. Amerikos komunistų par-'dantį laivą ir lapkričio 2 d. 

tija nutarė remti naujai at- darė pirmuosius bandymus, 
gaivintą komunistinį “in- 200 tonų orlaivis pakilo iš 
formacijos biurą”, bet į jį vandens į orą ir skrido 100
nesidės. Taip pareiškė kom- mylių greitumu per trumpą organizacijų už jų veikimą Europą 
partijos pirmininkas Foste- laiką. Dėl to orlaivio staty- karo metu ir už pastangas pakietai kainuoja $10 
ns ’ jos sekretorius Den- mo Hughes buvo senate ap- skleisti pasaulyje taikos resas 50 Broad st., 
nis ; ' [klausinėjamas. idėjas. lYork 4, N. Y.

šeštadienį ir sekmadienį 
centralinėj Peru valstybės 

Vokietija, jei “keturi didie-; dalyje įvyko žemės drėbėji- 
ji” Londone negalės susi- mas, kurs pasikartojo iš ke- 
tarti dėl bendros taikos, lių sykių ir pridarė gyvento- 
Geriau butų bendra taika, jams daug nuostolių. Jau 
bet jei ji negalima, Ameri- suskaityta 44 žuvę žmonės,

Jau laikas užsisakyti 1948 ka nebeturėtų ilgiau vilkinti o daugelis liko sužeistų, 
metų “Keleivio” didįjį Ka- taikos atstatymą, sako įta- Ypatingai skaudžiai nuken- 
lendorių. Kaina 50 centų. 1 kingas senatorius. tėjo kalnų miestas Satino.

Ad-
New
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LINKSMAI NUSITEIKĘ

i
sustiprės, 
laimė”.

I suvažiavimą

Bet atsitiko ‘‘ne

nuėjo vie-Generolo de Gaulle parti
jos iškilimas Franci joj, pa-Inas amerikietis, Melvin La- 
gal musų kaimynu laikrašti sky. Kai kurie vokiečiai ra- 
“narhininka”- švtoiai nasiulė iam leisti‘Darbininką

“nustebino pasaulio politi
kus: vienus linksmai, kitus 
verksmingai, o vėl kitus kaž 
kaip netikėtai”.

Pats “Darbininkas’’ nu
stebo labai “linksmai”. Jis 
su de Gaulle laimėjimu riša 
dideles viltis ir trina rankas 
iš pasitenkinimo. “D-o” ra- 
šėjas “K” apie de Gaulle 
sako:

“Iš viso gen. de Gaulle as
menybė savo atviru ryžtingu
mu išsiskiria iš eilinių šios 
dienos politikų. Tas ‘šešių pė
dų ir šešių colių Napoleonas’ 
ne tik fiziniu ugiu visa galva 
už kitus aukštesnis, bet ir jo 
dvasia virš kitų skrajoja. Jis 
ne vien narsus karys, vienų 
vienas išdrįsęs priešintis Hitj 
leriui, kuomet kiti jau buvo 
pasidavę...

“Francuzai komunizmo pa
ragavo, bet de Gaulle tuo tar
pu neatostogavo. Jis kažką 
veikė — ar su Bidault, ar be 
jo, tai tik jiedviem žinoti. Tik 
iš tamsios užmaršties paskly
do gandas, kad de Gaulle pra
šneko. Ir ne veltui prašneko: 
po savo kalbos susilaukė lai
mėjimo. Dabar pasaulis lau
kia, ką jis vėl pasakys. Tačiau^ 
de Gaulle vargu ką reikšmin
go pasakys. Jis ką nors ims 
veikti.”

“Darbininko” K. džiau
giasi ir laukia, kad de Gaul
le padarys Franci jo j per
versmą.

Bet perversmas Francijoj 
dabar reikštą pilietinį karą, 
kokį pergyveno Ispanija, 
kuri sudėjo virš miliono 
žmonių gyvybių dėl skerdi
ko generolo Franko išdavy
stės. Ar toks brolžudiškas 
karas Francijoj katalikišką 
rašėją labai vilioja?

Džiaugsmingai nusiteikęs 
K. iš “D-o” pastogės įrašo į 
veidmainių ir fašistų sąra
šą ir Francijos katalikų va
dą Bidault, kurs esą ką tai 
dirbęs išvien su generolu de 
Gaulle. Kokį pagrindą K. 
turi taip įtarti Bidault, jis 
nepasako, bet mes manome, 
kad dievobaimingas K. be 
reikalo visus

šytojai pasiūlė jam 
pakalbėti. Suvažiavimo pir
mininkas taip ir padarė. 
Melvin Lasky paėmė žodį ir 
pradėjo kalbėti apie “baisų 
dalyką” — rašytojų laisvę.

Iš pirmų žodžių, kaip tik 
jis užsiminė “policinę ir 
vienpartinę valstybę”, rusai 
pajuto, kad suvažiavime 
vyksta kas tai negera. Juo 
ilgiau amerikietis kalbėjo, 
juo daugiau rusų tarpe kilo 
nerimo. Kai jis pabaigė 
kalbėti, rašytojų suvažiavi
me prasidėjo tikra “suiru
tė”, visi pradėjo laisvai dis
kutuoti Maskvai pati nema
loniausią klausimą — rašy
tojų laisvę!

Amerikietis Melvin Las-' 
ky kreipėsi į vokiečius ra
šytojus, primindamas jiems, 
kaip jie buvo pajungti prie 
Hitlerio. Jie turėjo arba ra
šyti pagal totalitarines val
stybės nurodymus, arba jie 
turėjo eiti į koncentracijos 
stovyklas, o jų knygos į lau
žus. Tas pats pavojus jiems 
gresia ir dabar, jei jie nesu
pras rašytojų laisvės svarbą 
ir bus pajungti cenzūros, už 
kurios pečių stovi žandaras. 
Jis sakė:

“Laisvas rašytojas demo
kratijoj nėra vyriausybės ir 
jos diplomatų įrankis. Istorija

FRANCIJOS VALDŽIA PERSITVARKĖ

Po generolo de Gaulle laimėjimo savivaldybių rinki
muose Francijos valdžia persitvarkė. Čia matyti du 
žymus katalikų vadai, kurie sutiko likti socialisto 
Ramadier vedamoj valdžioj ir kovoti prieš komuni
stus ir degolistus. Kairėj matyti karo ministeris Pier- 
re H. Teitgen ir dešinėj pirmas matosi užsienių rei
kalu ministeris, Georgės Bidault.

N. Petkovo Kelias

po didžiausią žmogaus tur
tą; jis negalėjo sutikti su 
minties laisvės panaikini
mu; jis buvo priešingas po
liciniam rėžimui, kurs ne 
.tiktai tvarko visą viešąjį gy-Į 

į. bet ir įsako žmogui/

Kas Savaite
-klTAuri1 Zti° rK BALF Seimas |su botagu, Rusijos diktatu-
kėdh- ka kibinti 1 ą Į Šią savaitę New Yorke; ra duoda per kaili visiems 

' ą g * posėdžiauja Bendras Ame- lengvatikiams, kūne ‘de-
rikos Lietuvių Fondas, kurs da savo viltis” į Jaltos įs- 

. kelia lėšas nuo karo nuken- dėlį — Jungtinių Tautų or- 
gas žmogus, kurs negalėjo i tėjusiems lietuviams šelpti, i ganizaci ją.
ir nenorėjo savo įsitikini- Daug gera BALF jau pada-i M Kalendorius

buvo atsietu- rė> daug nelaimingų žmonių Jau baigiame spausdinti 
sušelpė, bet nemažai ir kn- Keleivio kalendorių 1948 
tikos susilaukė. metams Kalendoriuje bus

. Linkime, kad seimas n™-Į įdėta kelios dešimtys įvai- 
tai apsvarstytų BALF dar- • straipsnįų> daug infor- 
bo nedateklius ir griežtai macijų, naudingų patarimų, 
pašalintų visus trukumus, <eili ir Atokiu pasiskaity- 
kaip tai netaupumą organi- Kalendorius bus 100
zacijos apaiate, vienašalis- puslapių knyga, 
ką pašalpų skirstymą ir Po savaitės kitos visi už- 
“didelius užsimojimus’, ^,gisakiusi€jį kalendorių ji 
kurių salpos darbas turi tu gaus patartina visiems mu- 
nuostolių. , sų skaitytojams įsigyti ka-

Šalpos darbe neturėtų bu- lendOrių dar šiais metais, 
ti sūnų ir posūnių, pašalpų * p
skirstymas neturėtų būti * mkama rataip 
daromas atsižvelgiant Į

j Totalitariame rėžime N. 
‘ Petkovas, būdamas širdin-

mų išsižadėti- 
ręs opozicijoj. To užteko, 
kad komunistų valdžia jį 
suimtų ir pasmerktų, kaipo 
“liaudies priešą ir šnipą”. 
N. Petvokas buvo pakartas, 
jo partija liko uždaryta, jo 
bendraminčiai yra persekio
jami, žudomi ar laikomi 
žiauriose koncentracijos sto
vyklose.

Taip baigėsi N. Petkovo 
kelias. Taip baigėsi “ben- 
drabarbiavimas su komuni
stais”. N. Petkovas yra gy
va pamoka, kuo turi baigtis 
susidėjimas su totalitari
ninkais. Kai šiandien Fran
cijos komunistai siūlo so
cialistams bendradarbiauti 
kovoje prieš de Gaulle re
akciją, iš socialistų eilių 
girdisi tik vienas atsaky
mas: “Nicola Petkov!” To 
užtenka.

N. Petkovo keliu jau nu
ėjo ar dar eina daugelis Ry
tų Europos kairiųjų žmonių. 
Daugumas eina iš prievar
tos- nes rusų armijų durtu
vas kabo virš jų galvų. Kiti 
eina iš dar likusio įsitikini
mo, kad “kairiesiems” rei
kia išvien kovoti prieš re
akciją. Bet tų visų bendra
darbių kelias veda į N. Pet-

Bolševikai triubija apie 
“geras" ar “negeras” alks-! Lietuvių Kultūrinio Cent- 
tančiųjįj pažiūras, o šalpos ro įsigijimą. Jie kaulija 
organizacijoj dirbantieji tu- serų ir paskolų iš savo pa
rėtų buti visiems pavyzdys raP1J™V- Juo tarpu Lietu- 
taupumo ir šiokio tokio pa- vių Darbininkų Susivieni- 
siaukojimo. jimas priėmė nutarimą,

kuriame, kaip praneša Tie
sa”, sako:

“Kadangi namas yra už-

Rugsėjo 23 dieną auštanti vi kais, kad jie ir jį ir jo par- 
Bulgarijoj buvo pakartas • tiją sunaikins, bet N. Pet- 
to krašto valstiečių vadas kovas manė, kad “kairiųjų 
Nikolą Petkov. Jį pakorė vienybė” yra būtina. N. Pet- 
komunistinė valdžia, kurios kovas pasitikėjo komunis- 
priešakyje stovi G.’ Dimit- tais- jis juos gyrė už jų ko-!kovo kartuves. Lenkijos so- 

• • t_ ...•-------- o,, cialistai, Vengrijos valstie
čiai, Čechoslovakijos demo
kratai, visi turi prieš akis 
N. Petkovo pavyzdį ir visų 
jų laukia tas pats likimas. 
Jie tą žino, bet išeities nė-
>••1 yizin A Lr Ai a, 11x70 21111^71 iiyvjo ii migli-
jos demokratijos dar Jalto
je išdavė Rytų Europos tau
tas rusiškam imperializmui 
ir veidmainiški demokrati-

negali buti iš naujo’perrašo-f’’ov, buvęs Komunistinio In- vingumą, jis pasitikėjo Ru 
ma ir aiškinama pagal kokioiternacionalo sekretorius ir sija ir mane. kad amžina 
nors biurokrato užgaidas. Ver- pagarsėjęs iš Reichstago diaugystė "tarp usijos ir

padegimo bylos 
tais.

teismas
tvbės ir idealai, kurie sudaro 
laisvo žmogaus filosofiją, ne
gali buti kraipomi ir iškone-
veikiami, kad įtikus įtakin-’tab G. uimitruvą isteisiiij 
giems politikieriams Washing- dėl Reichstago padegimo o

“Vidurio Kelias”
Brazilijos lietuviai turi

savo savaitraštį Žinias ,lėktinai didelis ir jame gali 
kurios išeina Sao Paulo tinkamą patalpą dien-

Gavome jau astuo- ,-aštis ‘Laisvė’ ir kitos įstai
gos, tai susitarta su ‘Home

mieste.

nius to laikraščio numerius 
Laikraštis mažas, aštuonių 
puslapių žurnalo formato. 
Matomai, nėra lėšų išleisti 
didesnį.

Įstabus to laikraščio “nu
sistatymas”. Jis sakosi ei
nąs “vidurio keliu”, bet kur

for Lithuanian Workers’ 
perpus pirkti tą namą.”

Mes visada sakėme, kad 
tas “Darbininkų” Susivieni
jimas yra melžiama bolše
vikų karvutė, o to Susivie-

tas “vidurys,” to laikraštispijimo viršininkai ir patys 
nesusigaudo. Jame telpa tą pripažįsta.'Jie, pirkdami 
bolševiko Paleckio ir fašisto namą, pirmiausiai rūpinasi, 
Daukanto pareiškimai; ja- kad bolševikų “Laisvė” tu
me skelbiami pabėgėlių pa-j retų “tinkamą patalpą”, 
ieškojimai ir čekistų pludi- Nuolankus tarnai labai rū
mai prieš tuos pabėgėlius; Į pinasi savo bosų patogu- 
jis persispausdina straips- mais.

1933 me- Bulgarijos yra būtina
Iš visos širdies N. Petko

vas ir jo partija bendradar
biavo sii koniuniStaiS. JiS 
pritarė komunistų šukavi
mams prieš reakciją, prieš 
“fašizmo likučius”, prieš 
“monopolisti n Į kapitaliz

1933 rne-

G. Dimitrovo teismas pa
smerkė mirti Bulgarijos val
stiečių vadą ir jį be jokios

tone ar Maskvoje ar kur ki
tur... Rašytojas yra atsako
mi ngas prieš tiesą, kaip jis ją - _
supranta; jis yra atsakomin-. kaltės pakol ė. 
gas prieš savo skaitytojus? Kas buvo Nikolą Petkov? 
prieš žmones, kurie laukia, Tai buvo kairiųjų valstie- 
kad jis rašytų ir kalbėtų gar-Įeių vadas. Jis visada stovė- 
bingai pagal savo įsitikinimus ;l jo už “kairiųjų vienybę”, už 
jis yra atsakomingas prieš ra-!ankštų bendradarbiavimą 
šytojų tradiciją kalbėti visada’su komunistais.

mą". N. Petkovas ir jo par--jų “Pilotai” į totalitarinės 
tija ėjo tiek toli bendradar-1 diktatūros siutimą tik po- 
biavime, kad jis ir jo parti-j pietiniais protestais teiš-

nių iš komunistų 
ir greta deda iš

“Vilnies”
tremtinių Arkivyskupo Cenzūra

Bostono arkivyskupas iš-
šaltinių visokias informaei-leido įsakymą visiems kata- 
jas... Žodžiu, išeina tikra Ūkams neiti ir nežiūrėti fil-
makalienė. mos “Forever Amber”. Sa-

teisingai iš įsitikinimo”.

Ilgokai kalbėjo amerikie
tis rašytojas ir vis įtikinėjo 
vokiečius rašytojus, kad jų

katalikus ma
tuoja vokiečių katalikų va- 0
do von Papen ar lietuvių 
katalikų vado Krupavičiaus 
mastu. Yra ir katalikų tarpe
padorių demokratų. :. . Suprantama, kad amen-

Koki bus Francijos atei- ^alba sukėlė audrą,
tis dabar dar sunku n urna- ‘įnes Malvin Lasky tuoj 
tyti. Yra vilties, kad “vidų-!™™ Paleiftos sunkiausios 
rio” partijų susitarimas —bolševikų kanuolės—šmeiž- 
katalikų, socialistų ir radi-,ta1’ pykinimas,įssitycioji-
kalų — atrems ir de Gaulle m.a? lr.k?V Ę,anas^s. k? \u??' 
ir komunistų puolimus ir’.?iai jankiai • Bet jo žodžių 
Francijos respublika vėl su- ^PydiS buvo^ labai didelis, 
stiprės. Norime tikėti, kadi * °kiecių rašytojai, kurie 
linksmai” nusiteikęs K. ne- Per metų patyrė hitlen-

Butų pravartu, kad Brazi-ko, Bostonas yra “katali- 
lijos žinių kolektyvas; kiškiausias miestas Ameri- 

- įnmciau pažiūrėtų į lietuvis- Roję”, tai gal todėl prie te- 
’ ko laikraščio uždavinį To-■ atrų, kurie rodė tą uždraus- 

ki pusiau-pusiau politika tą vaisių, stovėjo ilgiausios 
nėra.joki politika, bet tik,ejiės žmonių. Jie visi norė- 
dvasimo skurdo įrodymas. j0 pamatyti tą, ką arkivys- 
Niekžybės Vežimais kūpąs jiems draudė matyti..

Amerikos valdžia rengia Arkivyskupo cenzūra bu- 
spaudai 2a storas knygas, tų buvusi geriausia reklama 
kuriose bus nusviesta hitle- tai filmai, jei ne miesto cen- 
nni^-u Vokietijos užsienių zura, kurį filmą apkarpė ir 
pohtika nuo Hitlerio įsiga- visus “nepadorumus” išva- 
lejimo iki jo galo požemi- lė. Arkivyskupui ir to ne- 
mame Berlyno bunkeryje, užtenka, bet musų miesto

d.°kumefn-| tėvai jau lyg ir saimatijasi 
tų dalib lies Hitleno santy-, arkivyskupo kanceliarijos
kĮ!??.,su ,?Jalinu: ^'e.JJ, Įsakymus vykdyti,
plesikų-diktatonų santykiai 
bus nušviesti iš pagidndų, 
bus parodyta, kaip jie py-

drįsta atsakyti.
Bet dar laisvų kraštų kai

rieji žmonės, socialistai ir 
pa

vyzdžio turėtų padaryti iš
vadą, kad prieš totalitari- 
ninkus, diktatūros šalinin
kus, reikia kovoti visur ir 
visada.

ja balsavo parlamente už 
“krašto gynimo dekretą”, 
kurs draudžia krašte viso-

Per antrą!!;.'? oroziciją pnes valdžią. ]iberalai. iš fo. Petkovo 
pasaulini kara. kada Buiza- *’’• Petkoias pats padėjo sa- 

‘ vo parašą po tuo dekretu ,
o kada jam draugai darėrija buvo įsitraukusi į “a- 

šies” frontą. N. Petkov ir jo
partija griežtai kovojo prieš| pastabą de; jo parašo po to- 
savo krašto fašistinę val-;klu. IstaUTnu- jis aiškino, 

kad įstatymas reikalingas 
kovai prieš fašizmą ir na
cizmą... « - i. t

Bulgarijos valstiečių va-

pirmiausia pareiga vra būti A*™ iyaa,5;u fašistinę vai-!
ištikimiems sau sa'vo sąži- /j ,r re™e allanJ??- -1?

’ * Petkovo vedama partija de
josi su bolševikais į “Tėvyne diktatūros val- 

kuri siekia pajungti dalyvavorašytojų sąžinę ir jų talen- ja£ Daugelis
N. Petkovo draugų perspė
jo jį. kad jis apsivils bolše-

nę tvarką, dabar mato tą 
tvarką atgimstant, tik ko
munistiškai perdažytą. Jie 
gerai supranta, ką reiškia 
rašyti pagal cenzūros bota
gą, kai už cenzoriaus stovi 
žandaras.

“New Leader” savaitraš- M. Lasky nurodė vokie
čio atstovas Vokietijoj, Mel- čiams pavyzdžius iš Rusi- 
vin Lasky, aprašo įdomų at-jos rašytojų likimo, kaip jie 
sitikimą iš bolševikų “kui-
turinės” veiklos Vokietijoj.

išvys pilietinio karo ir fašis
tinio teroro Francijoj

BOMBA “KULTŪROS 
FRONTE”

buvo “nutildyti” vien tik 
todėl, kad diktatūra jų raš
tuose įžiūrėjo nukrypimą 
nuo “linijos”.

Vokietijos komunistai, ru 
sams vadovaujant, sukvietė 
“pažangiuosius” vokiečių
vStOjUMvlkdidHlį SUVaŽį?’ "me padlr7boJllevt 
vimą. Atvyko daug svečių k sunkiai atitaisoma

riS ėj\,ldS“UpagralS>pl>aną”r vėl i S,JOS’
• • * • •

TARDO ŽVAIGŽDES

J. Pamell Thomas yra 
pirmininkas kongreso komi- 

kuri dabar tardo Hol- 
lywoodo žvaigždes ir rašy
tojus dėl jų santykių su ko
munistais. Paveiksle maty- 

. Yra apskaičiuota, kad ti komisijos pirmininką, ka- 
dševikai buvo visai tikri, į vieno newyorkiškio dien- da jis susibarė su rašytoju 

kad suvažiavimas praeis su raščio popierai per metus Lawson, kurs atsisakė pasi- 
dideliu pasisekimu ir jų įta- reikia iškirsti apie 2,000 sakyti, ar jis yra komunis- 
ka “kultūriniame fronte” j akrų miško. tas ar ne.

Visi kalbėtojai gyrė Rusiją 
ir garbino Maskvą, kaipo 
pasaulinės kultūros centrą. 
B.................................

“liniją’

das širdingai tikėjo Į ben
dradarbiavimą su komunis
tais, bet komunistai jį pa
korė, pasiremdami tuo įsta
tymu. kurį pats Petkovas 
buvo pasirašęs!

Per 10 mėnesių N. Petko
vas dalyvavo valdžioje ben-1 
drai su komunistais. Jis pa
sitraukė iš bendros valdžios 

įtiktai tada- kada pamatė, 
jog komunistai nori galuti
nai įvesti savo partijos dik
tatūrą ir užsmaugti visus 
demokratinių laisvių liku
čius. Bet ir pasitraukęs iš 
valdžios N. Petkovas ir jo 
partija liko “Tėvynės Fron
te” bendrai su komunistais. 
Bulgarijos parlamente N. 
Petkovo vedama partija tu
rėjo 23 atstovus, kurie buvo 
išrinkti pagal susitarimą 
tarp “Tėvynės Fronto” par
tijų.

N. Petkovas buvo kairus 
žmogus. Palyginus su N. 
Petkovu Henry Wallace yra 
tik liberalinis plepis ir ka
pitalistų klapčiukas, kurs 
tik per savo neišmanymą 
perša Amerikos liberalams 
“bendradarbiavimą su ko
munistais”. N. Petkovas bu
vo revoliucinio nusistatymo

Texas valstijoj yra nau
jos veislės karvių, žinomų 
“Santa Gertrudis” vardu. 
Karvės panašios į buivolus, 
tik jų galvos mažesnės. 
Karvių ragai auga į šonus, 
turi plačias krutinės ir sto
rą sprandą. “Hollywoodo Kankiniai”

Kongreso viena komisija

•» . ž— * ■

DRĄSUS JURININKAS

John Watters, anglų juri
ninkas iš Fowey, šias die
nas pasižymėjo išgelbėda
mas juroje 7 keleivius, ku-:

kosi, paskui susitaikė, viens pašaukė į Washingtoną liu- 
i-rx— j i._- . , dyti eilę žymių Hollywoodo

rašytojų ir aktorių. Kai ku
rie Hollywoodo aktoriai ra
miai pasisakė, prie kokių 
organizacijų jie priklauso, 
bet 12 rašytojų atsisakė tą 
padaryti. Jie sako, tai yra 
jų reikalas, prie kokių orga
nizacijų jie priklauso ar ne
priklauso.

Kongreso komisija į tą 
reikalą žiuri kitaip ir, jei 
kas atsisako pasisakyti, ar 
jis priklauso prie kurios 
nors organizacijos, tas yra 
traukiamas į teismą už kon
greso paniekinimą.

Dvylika Hollywoodo gar
senybių atsidurs teisme. At
rodo, kad Hollywoodo kai 
kurie garsus žmonės nori 
buti “kankiniais”, bet ar 
publika tiems kankiniams 
labai simpatizuos — labai 
abejotina. Visi tie “kanki
niai” uždirba per metus po 
100 tūkstančių dolerių ir 
riebiai vartosi po kapitalis-

kitam padėjo, dalijosi kru 
vinu grobiu ir kaip paskui 
vėl susipyko ir susipešė.

Dokumentų apie Hitlerio- 
Stalino niekšybes Ameri
kos valdžia turi vežimais. 
Visi Vokietijos užsienių rei
kalų ministerijos archyvai 
ir dokumentai pateko į 
amerikiečių rankas. Bet ir 
be dokumentų paskelbimo 
pasaulis jau žino, kad karus 
pasaulyje gimdo diktatūrų 
režimai.
Veto ir Boikotas

Jungtinių Tautų “saugu
mo taryboj” Rusija varto
ja “veto’’, kad nutraukus 
visokius jai nepatinkamus 
nutarimus, o Jungtinių Tau
tų seime, kur “veto” negi- 
liuoja, Rusija skelbia “boi
kotą” visiems seimo nuta
rimams, kurie jai nepatin
ka.

Išeina tas pats. Balka-
žmogus. kurs tikėjo, kad ir rių motorinė valtis sugedo.1 nuošė ir Korėjoj rusai boi . __
bolševikams rupi visuome-'J. Watters nežiūrėdamas kotuos Jungtinių Tautų sei-jtinį Hollywoodo rojų. Jeigu 
nės pertvarkymas. N. Pet- audros ir nebodamas, kad *?o tarimus, tie tarimai bus J jų tarpe yra bolševikų, tai 
kovą nuo bolševikų skyrė jo laivukas buvo sugadin- tik popieryje ir kas privers tie žmonės tik iš per dide- 
tiktai vienas dalykas — jis tas, išgelbėjo žmones iš di- rusus su jais skaitytis? lio nutukimo užsigeidė Sta- 
tikėjo į asmens laisvę, kai- dėlės nelaimės. Taigi, jei ne su kuolu, tai lino cenzūros. J. D,
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ruMiapis Trečiai

Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Worcesterio Naujienos
Rengiame Rinkliavą i Leono ir Veronikos Jab- 

Lapkričio 22 d., šeštadie- lonskių sūnūs. Vytautas V. 
nį. musų mieste įvyks lietu- Jablonskis, yra jau pasižy- 
vių rinkliava, “tag-day”. mėjęs sportininkas Colum< 
Tos dienos platus komitetas bia universitete. Spalių 26, 
jau susidarė ir į jį įeina d. New Yorko laikraščiai 
abejų parapijų atstovai, plačiai apie jį rašė, kaipo 
Lietuvai Remti Draugijos vieną iš stipriausių Colum- 
pirmo skyriaus veikėjai ir bia mokslainės žaidėjų, 
daugiau šalpos darbo darbi-į L. ir V. Jablonskiai pasi
ninkų. Komitetui pirminin- stengė visus savo vaikus iš- 
kauja Julija Našukaitytė-1 leisti į mokslą, keturi jų su- 
Nack sekretorius — J. Kiš-, nųs išėjo ar eina aukštąjį 
kis, iždininkas — J. Dva-j mokslą- o duktė Aldona jau 
rėčkas. Įdirba kaipo slaugė.

Kad darbas butų tikrai
našus ir sėkmingas, reika
linga daug darbininkų—au
kų rinkėjų. Ypač reikia 
daug jaunimo.
Lietuviai Miesto Valdžiaje■ gavug perskira-S nuo savo 

Pirmą kartą musų miesto l|monos^ kuri ,iko Lietuvoje.

pilotas išlekia iš orlaivio

Vienas nesenai iš Euro
pos atvykęs lietuvis musų 
mieste iau “suamerikonė- 
jo”. jis išvažiavo į garsųjį 
divorsų fabriką Reno. kad

Kas Nauja Brooklyne

istorijoj lietuvis bus miesto 
aldermonu. Jis yra Juozas 
Grigaitis. High School mo
kytojas, išrinktas iš 4-os' 
apielinkės (wardo) demo
kratų sąraše. Kitam lietu
viui dar yra progos patekti 
į mokyklų komitetą repub- 
likonų sąraše. Tai yra Vin
cas Veraitis.

Sulaikė Kliubo Statybą
Federalinės valdžios at

stovas sulaikė L. Piliečių 
Kliubo perstatymo darbą. 
Sako. darbas nebūtinai rei-

Po Reno bus vestuvės.

Spalių 19 d. tarpe dvejų 
lietuvių moterų čia įvyko 
didelės peštynės. Priežastis 
—senas ginčas tai*p namų 
savininkės ir nuomininkės. 
Savininkė negalėjo nuomi
ninkės iškraustyti iš namų, 
o dėl to ir kilo pekla. Kai 
prie butų trukumo priside
da nemokėjimas sugyventi, 
tada reikia plaukus pešioti 
ir akis draskyti. Pasekmės 
tos, kad . namo savininkė

Anglų greitasis varyklinis orlaivis lekia virš 600 mylių per valandą. Ištikus 
nelaimei orlaivio pilotui prie tokio greitumo sunku yra iššokti iš mašinos, to
dėl buvo Įtaisytas prietaisas, kurs gali pilotą išmesti iš orlaivio ir paveiksle* 
matyti, kaip vienas lakūnas buvo išmestas iš lekiančio orlaivio. Juodas, ne
aiškios formos gabalas paveikslo viršuje, tai yra lakūnas, kuris buvo išmestas 
iš mašinos tam tikru prietaisu, o paskui parašiutu jis leidžiasi žemyn.

kalingas, o statybos me-įguli lovoje, o nuomininkė 
džiagos trūksta, tai palau- visgi išsikėlė į kitą butą. meriką su visokiais šven

puikus ir riebus. Paimkime,Europos, pabėgėliai iš Lie- CAMBRIDGE, MASS.
musų kunigus- jie gyvena ' " ................
jokių trukumų nejausdami.
Jų “federacijos” yra rie
bios, jie stato vienuolynus, 
bažnyčias ir perkasi sau 
palocius. Jiems ir nauji au- 
tomob i 1 i a i yra prieina
mi ir jie laksto po visą A-

kite. Vadinasi, mes Worces- 
teryje neturėsime nuosavos 
svetainės per visą žiemą. 
Labai gaila, kad taip įvyko. 
Dar nežinoma, kiek ilgam 
laikui statyba sulaikyta.

Koresp.

CHICAGO, ILL.

Mirė Jonas Sokatis
Spalių 3 d. čia mirė Jonas 

Sokatis, senas “Keleivio”
Nežinau Rodei, bet pasta-„©"eno Chiea- 

ruoju laiku Stalino vierosĮg0^..1^ Eyergreen avė.
miKsn TniA^tP vaik?- Velionis mirė širdies liga,

Įvairios Žinelės

žmonės musų mieste vaik 
čioja nubudę, jų nosys nu
leistos žemiau Juozo pyp
kės. Be ūpo jie. kaip neišsi

tais ir mažiau šventais biz
niais.

Musų kunigai ir vienuo
liai mažai prisimena, kad 
anoj pusėj vandenyno yra 
tūkstančiai lietuvių dide
liame varge. Pirmoje vieto
je pas juos yra jų biznis, 
jie graudžiais pamokslais 
virkdo parapijonis, kad

tuvos, gyvenanti Philadel
phijoj ir apielinkėj. Todėl Spalių 26 d. BALF 60 
visi turėsime puikią progą skyrius čia turėjo savo na
šu tais svečiais asmeniškai rių susirinkimą. Kadangi 
susipažinti ir pasikalbėti bei susirinkimas buvo prieš BA- 
įspudžiais pasidalinti. (LF metinį seimą, tai nariai 

Susipažinimo metu pada- sudėjo nemažai aukų šei
rys pranešimus - paskaitas.1 mui pasveikinti ir šalpos
profesorius Krėvė - Micke- i darbui paremti. Daugiau- 
vičius ir Antanas Salys. Abu' šiai aukavo M. Norbutas, 

! prelegentai, yra Pennsylva- musų tautos veteranas, jis 
nia Universiteto
riai.

Taipgi dalyvaus ir musų

profeso-

nors gyvas būdamas nieką 
da nesiskundė dėl nesvei
katos ir tik po mirties suži

miegoję, ar liūdną žinią ga- n°j°me. ^a(Į»^^a ^au ?enai
vę. ......................

Tiesa, jų ir skaičius eina
mažyn- jie nyksta, kaip lep
šės sausroje. O buvo juk 
laikai, kai jie Worcesterį 
skaitė savo “tvirtove”.

-o-

jį kankino. Man su velioniu

Iš Siuvėjų Susirinkimą bino pianu ir padeklamavo 
' Spalio 22 buvo siuvėjų keletą eilėraščių, juokingų 
unijos 54 skyriaus mėnesi- ir jautrių.
nis narių susirinkimas. Na- Publikos buvo pilna salė, 
rių dalyvavo vidutiniškai, nes tai šiame sezone pir- 
lšklausyti unijos įstaigų mas toks parengimas musų 
pranešimai ir visi priimti. mieste. Dabar, pasibaigus 

• Nupirkta Amerikos Lie- piknikų ir vasaros pramo- 
i tuvių Atletų Kliubo vaka- gų laikui, susilauksime ir 
irienės bilietai. Nupirkta daugiau panašių parengi- 
įSLA 38 kuopos bankieto bi- mų. Luckienė.
lietai. Taip pat nupirkta už ---------------

Bedakciies Atsakymai.
kietų. C. Vaitkui, Brooklyne -—

Ypatingai iš Joint Boardo Tokiu adresu laiškas į Lie- 
fcuvo pranešta, kad šiemet tuvą nenueis. Adresas turi 
musų unija nereikalaus ai- nurodyti kur ir kam laiškas 
gų pakėlimo, o tik padidini- siunčiamas, bet jame nega- 
mo pašalpos ligoje ir padi- Įima daryti pastabų nei apie 
dinimo pomirtinės nuo 5 asmenis, nei apie valstybes, 
šimtų iki tūkstančio. Bus Tamstos korespondencija 
reikalaujama dar vieną bus įdėta į “K.’’
šventą dieną apmokėti. Iki Frank Mikantas, Pitts- 
dabar buvo šešios legališ- burgh. Pa. —- Tamstos klau- 
kos šventės apmokamos, o siama organizacija vadina- 
dabar unija reikalaus, kad si “World Tourist, Ine”. Jos 
už septynias šventas dienas adresas buvo 1123 Broad- 
butų mokama. Taip pat ir -way Nevv Yorke.. Ar ji dar 
vietoj vienos savaitės vaka- veikia, — neturėjom progos 
cijų- bus reikalaujama dvie- patirti, reikia jai nurašyti, 
ju savaičių apmokamu va- George Klimas. Roches* 
kacijų. ' " iter, N. Y. — Balsavimo tei-
.. . . |sę turi visi raštingi piliečiai
Is Lietuvių Siuvėjų Nepa- 2i metų. Turi ir tie, kurie 

pr.a,t° Susirinkimo buvo bausti dėl kokių nors 
Spalio 29 d. kaip 4 va- ma2ų prasikaltimų (misde- 

landos po pietų visos betu-,meanor) jej jje sav() baus- 
',vnj siuvyklos sustojo ir siu- mę yra atKkę. Balsavimo 

teisė atimama tik už di
džiuosius prasikaltimus- bet 
tas daroma pagal atskirų 
valstijų įstatymus ir tie įs
tatymai įvairiose valstijose 
šiek tiek skiriasi.

vėjai susirinko į unijos sve
tainę, 11-27 Arion pi., Broo
klyne. Ten jau laukė uni
jos pareigūnai: Joe Gold, 
P. Arnonė ir Abraham Mil- 
ler. Unijos pareigūnai aiš
kino, kad Hartley - Tafto

aukavo $25. Kiti sudėjo po 
mažiau. Gražią auką prida
vė ir svetimtautis Dr. J. J. 

šokėjos “Vaidelutės” tauti- Cassidy.
niuose kostiumuose. ; Musų skyrius nutarė siųs-

Po pranešimu bei kalbų, ti delegatus į BALF seimą_____
bus užkandžiai, išsigėrimai New Yorke. Linkėtina, kad Į kiems 
ir žaidimai. f seimas butų sėkmingas ir. demoralizuoti.

bilius labai suvaržo unijų LIETUVOS KONSULATO 
veiklą ir darbininkai turi PAIEŠKOMI ASMENYS 

nesiduoti bile ko- * Balsys iš Plungės vai.. Telšių ap. 
demagogams

budėti.
Save Chicagoje, brolis Stančikienės.

Balsys Jonas ir Vincentas iš Tryš-

duotų aukų vienuolynams! Norėdami kad šis pobūvis prisidėtų prie musų brolių Taip pat buvo aiškinta, 
ir bažnyčioms, o apie lietu-Į butų jaukus ir malonus-pra- vargo sumažinimo. kad darbininkai turi ne tik

kių vai., Chicagoje.
ir kiti broliai.Bruožis Silvestras 

iš Bartininkų vai.
Dajoraitč - Jurgilienė Petronėlė, 

iš Šilalės vai.
Dulinskas Stanislovas ir Vincen

tas iš Lygumų parap.
Dzanaitienė - SeUaitytė Augusti

na ir vyras Jonas abudu iš Mariam- 
polės ap.

Gabrilevičius Jurgis iš Kovarsko.
Gaška Antanas, Jonas, Julius ir 

Emilija, Chicagoje.
Gedmundas iš Plungės vai.
Geležytės Salomėja ir Stanislava.
Grizickas Kazimieras ir žmona.
Kojelis Jonas, sūnūs Martyno, iš 

Gargždų vai.
Logmina Aleksandras ir seserys 

Ona ir Teklė.
Maslaitė - Stulgienė Rozalija iš 

Šilalės vai. t ''
Miliauskas ir vaikai iš Kelmės v,'- 

Kazimieras.
Papell Simon gyv. Los Angeles.
Pikelienė Valerija, Sesuo \įinc,pt« 

Budrio.
Povilavičiutės Marijona, Ona ir 

Uršulė iš Kražių vai.
Puzaras Antanas iš Mažeikių ap.
Radavičius Adolfas ir žmona Pau-

vių vargus jie vos prisime-jšome pribūti nesivėluojant. į Prie musų skyriaus pri- 
na, o jei kada ką ir rengia Rengimo kom. pirm.. į klauso visokių pažiūrų žmo- 

Adv. C. S. Cheledan.. nės. Įeina į jį katalikai, so-
--------------- j cialistai, sandariečiai ir tau-

! tininkai ir visiems durys yra

lietuvių tremtinių naudai t
teko gyventi apie 10 metų tai tik P° to. k„a* para-|
kartu, tai gerai jį pažino
jau, kaipo malonų lietuvį ir 
laisvų pažiūrų žmogų.

Iš Lietuvos velionis paėjo

pijonų yra iškauliję stam
bias sumas savo bizniui. Iš 
tikrųjų, artimo meilės ir sa

WATERVLIET, N. Y. atviros. Tiš išgamos bimbu- 
kai prie lietuvių šalpos dar-

_ ____ o vo brolių užuojautos iš mu-į Mirė Jurgis Andriušaitis bo nesideda ir parduoda už
iš Vištyčio miestelio. Vilka- kunigų negalima pasimo-i Spalių lo d. čia mirė Jur- pigią kainą savo tėvų 
viškio apskrities. Buvo ne-:kyti. Ė. K. Šiurmaitienė.’gis Andnusaitis. Y elionis Įą Broliai paklydėliai, susi-

Aušros Vartų parapijos 
aikštėje., ant Gedimino kal
no, biivb pašventinta sto- 
vyla atminčiai aštuonių jau
nuolių lietuvių žuvusių ant
rame pasauliniame kare ir 
buvo iškabinta lenta su 450 
vardų grįžusių iš karo. Iš
kilmėse kalbėjo kongres- 
monas Harold D. Donohue 
ir miesto majoras Sullivan. 
Iškilmėse dalyvavo 2000 as
menų. Buvo jaudinantis 
vaizdas.

vedęs. Paliko čia savo sese
rį, Mrs. Ona Venckus, kuri 
rūpinosi jo laidotuvėmis. 
Nors velionies sesuo yra 
tikinti katalikė, bet ji ger
bė Jono įsitikinimus ir jį la
bai gražiai palaidojo lais
vai Lietuvių Tautiškose ka
pinėse. Palaidotas velionis 
spalių 7 d.

Liūdna netekus gero lie-į 
tuvio ir gero žmogaus.

J. Ascilla.

PHILADELPHIA. PA.

Minėsime SLA Jubilėjų
Philadelphijos ir apielin

kės SLA kuopų apskritis.

is Lietuvos paėjo nuo Ky-įpraskite ir prisidėkit prie 
ba£y ir i Ameriką atvyko :vacIavimo savo bočiu žemėg 
1903 metais. Apsigyveno} iš svetimo junga 
HooHck^Fall?. \ . 9 po, BALF 60 skyriaus pirm.
1?2? U?et^ gJVen° Wat^’ Ben. Jakutis.
vliet. N. Y. Į _________

Velionis paliko nubudi
me dvi dukteris, Martha PITTSBURGH. PA.minės 60 metų Susivieniji-

mo jubilėjų lapkričio 16į d.,jXįde^n T'fc.Edithi 
nedelioj. Lietuvių Muzikos I Young. du anukus ir žmo-'I» Socialdemokratų Veiklo.

Musų miesto jaunų vyru 
choras, vedamas muziko J. 
Dirvelio, susiorganizavo dar 
nesenai, bet jau gali pasiro
dyti publikai su gražiomis 
dainomis. Spalių 26 d. tas 
choras buvo nuvvkęs Į 
Hartfordą, kur gražiai pa
sirodė. Už choro suorgani
zavimą reikia atiduoti kre
ditą — J. Krasinskui- L. 
Jablonskiui. J. Pupkai, A. 
Zimavičiui, J. Zaleckiui ir 
kitiems.

CARNEGIE. PA.

svetainėj. Allegheny avė. ir 
Tilton gatvė pradžia 3:30 
po pietų.

Nušviesti Susivienijimo 
reikalus yra pakviestas SLA 
prez. adv. W. Laukaitis

ną. kuri po tėvais vadinosi Lietuvių Socialdemokratų 
Elzbieta Millerytė. • Sąjungos 6-os kuopos mi-

Ilsėkis musų mieliausias tingas įvyko spalių 25 d. 
šitos šalies žemelėj. Į Pittsburghe, Dargių užeigo-

Nuliudusi Šeima, je 228 Diamond st. Po visų 
raportų ir pasitarimų apta-

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 STREE1 

WORCBSTBR, MASS.

Kai Kam Laikai Sunkus
Šioje apielinkėje laikai 

dabar nėra geri. Daugelis 
žmonių labai nusiskundžia 
ir dėl nesvietiško gyvenimo 
pabrangimo ir dėl darbų 
stokos.

Per karą musų miesto ir 
apielinkės dirbtuvės dirbo, 
kiek tik galėjo visokius ka
ro reikmenis. Po karo dirb
tuvės užsidarė ir darbinin
kams buvo pasakyta, kad 
jie bus pakviesti į darbą, 
kaip tik dirbtuvės persitvar
kys ir gaus užsakymų tai
kos meto reikjnenims. Tai 
kai kurie darbininkai ir da
bar dar tebelaukia to pa
kvietimo ir vis negali jo su
laukti. O sutaupos dabar la
bai greit sudyla. Prie visų 
kitų vargų prisideda dide
lis butų trukumas, žmonės 
gyvena susispaudę ir maža 
yra vilties, kad greitu laiku 
atsiras daugiau butų. 

i Bet kai pažiūri į kai ku
riuos musų žmones, tai at
rodo. jog gyvenimas yra

Į šį pobūvį yra paprašyti Jau laikas užsisakyti 1948 rėme rengimą “card party”. 
dalyvaut visi taip vadinami metų “Keleivio" didįjį Ka- kuri jr bus ruošiama. Lai- 
musų svečiai, atvykusieji iš lendorių. Kaina 50 centų. įkas įr vieta bus paskelbta 

vėliau. Į ruošimo komisiią 
įėjo veiklus draugai: J. V

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRŠ $2,500,000.00.
Savo nariams ligoje pašaipu ir pomirtinių apdraudų
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00. ____
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas :

LITHUANIAN ALLIA NCE OF AMERICA 
307 W. 30th SL, Ncw York 1, N. Y.

Stilsonas- J. Kavaliauskas 
ir J. Shuopis.

Nutarta kuopos susirinki
mus laikyti kiekvieną mė
nesį. kas trečią sekmadienį, 
kaip 7 vai. vakare LMT 
svetainėj, 142 Orr st. Soho. 
Pittsburghe.

Norintieji įstoti į LSS 6-ą 
kuopą malonėkite ateiti į 
musų kuopos susirinkimus 
nurodytoj vietoj ir laike. 
Rodos, nėra reikalo plačiai 
aiškinti, kodėl svarbu yra

kovoti ekonomijos lauke, 
bet ir politikoje dalyvauti.
Kada ateina dirbtuvėse rin
kliavos dėl politinės akci
jos komiteto, darbininkai 
turi aukuoti ir nesigailėti.
Kiekvienas darbininko cen
tas politinės akcijos komi
tetui. tai cvekas į kaktą re- 
akcijonieria m s. Susirinki
mas gražiai pavyko, darbi
ninkai pareigūnų nuomonei 
pritai e. —

F. Milašausko Bankieto 
Rėmėjam

F. Milašausko-Milo pa
gerbimo bankietas įvyks 
lapkričio 23 dieną Apreiški- Ąlek„„d„,.
mo parapijos svetainėje. ~ - 
Tie kurie eisite, įsigykite 
bilietus. Tie kurie turite jau 
bankieto bilietus — malo
nėkite atsiskaityti su rengi
mo komiteto nariais, nes 
jiems reikia žinoti, kiek iš- 
tikrųjų žmonių ateis. Malo
nėkite atsiskaityti savaitę >’ Šilalės vak 
pnes parengimą. Padaryki- 2ižys justinas iš Taujėnų vai.
te taip. Kriaučius. . Ieškomieji arba apie juos žinan

tieji maloniai prašomi atsiliepti į.
--------------------- I Consulate General of Lithuania

41 West 82nd Street,
HARTFORD. CONN. New York 24* N Y

Ražinauskas 'Jonas iš Rokų kai
mo.

Rimkus Petras iš Plungės vai. 
Simutis Ignas iš Jaudėnų km. 
Smitrevičienė Ieva iš Papilės vai. 
Stankevičius Vladas iš Kauno ap. 
Stripeikis Juozas iš Aluntos vai. 
Taučius Pranas, Monika ir Vale

rija iš Ylakių vai.
Valentavičius, lankęsis Lietuvoje. 
Vieraitis iš Bartininkų par. 
Vismantienė - Noreikaitė Juozapa,

Spalių 26 d. L. Amerikos Keleivio kalendorius jau 
Piliečių Kliube buvo gražus eina nuo 1912 metų ir jau 
koncertas. kurį surengė yra pramynęs platų kelią į 
kliubo valdyba. Pildė vyrų lietuviškas šeimynas po visą 
choras iš Worcester. Mass. plačią Ameriką ir užsie- 
diriguojamas J. Dirvelio. niuose. Kaina 50 centų.

Solo dainavo p. Dirvelie-i------------------- ----------------
nė ir P. Mozuraitis. Choras DAUG ĮVAIRUMO 
sudainavo eilę damų. Kon-
certas buvo įdomus ir pub- Už AL00 Per,vis» kožną mė- 
lika atrodė patenkinta. Da- !"uoLt3:2 jų pu’apn’ zarna*!'-

'pažangiesiems lietuviams' ljva.Y? Tir Jaunutė . artistė lietuvių naujienos 
burtis į musų socialdemo-, ® Jenson, ji paskam- 332 n. bo, su, Philadelphia s, p». 
kratinę organizaciją. TodėP

rašome atsiminti vieta irP1laiką ir ateikite įstoti į mu
sų kuopą, kad visi bendro
mis jėgomis galėtume veik
ti musų visuomenėj.

E. K. šiurmaitienė.

Pakalbinkime draugus 
leivį”. Metams $3.00.

ir

A. LAL10 ŽODYNAS
Kaina 12 dol. ($12)

Su užsakymu siuskite ir pinigus
DR. D. PILKA
546 Broadway 

South Boston 27. Mass.

(52)



Poslapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON

Kas yra Vėžys? Habsburgų kunigaikščiai 
bandė pajungti Šveicarijos 
valstiečius ir priversti juos 
baudžiavą nešti, tie valstie-

Vėžys (cancer) yra pik- keletas minčių. kuriose dau- <įiai kalnuose lengvai atsi- 
toji liga. Ja lygiai serga gelio mokslininkų galvose- gynė nuo ponų užmačių ir 
žmonės, gyvūnai ir augine- nos sudėta, ypatingai pra- jįko laisvi žemdirbiai. Jie 
nys. Žmogus, susirgęs vėžio dedant Rudolfo Virchow išlaikė ir senovišką demo- 
liga, staigiai nemiršta, bet paskelbta taisykle. kad kratišką bendruomenę. To- 

(neilgai ir gyvena. “kiekviena celė iš celės . dėl naujausiais laikais Švei-
Vėžio ligos istorija yra ii- Klausimas todėl kyla: kas carija iškilo, kaipo pavyz- 

ir siekia toli j praeitį, tai yra. kas pradeda, arba dingą demokratiška šalis.
metų atgal Indi- sukelia. , arba leidžia audi- šveicarai puikiai sutvarkė 

ir atskirų tautų sugyvenimo:
Apie 4000 __ . „ ....

j jos rašytojas Ramayana- nių ląsteles arba celes į pik- 
aprašė figą- kuri plečiasi tąją karjerą, arba, geriau 
kaip daugiakojis vėžys.1 sakant, į piktąją pagundą? 
Apie 1500 m. prieš Kristuj Vėžio tyrinėtojų atsaky- 
egiptiečiai daug tyrinėjo vė- mas: Mes to nežinome.

klausimą. 
Šveicarų

žio ligą. Jie net tam tikrą 
mostį (“Egiptiška mostis”) 
vartojo vėžio žaizdoms gy
dyti. Ta mostis kai kur da 
ir šiandien vartojama.

Hippokratas. “medicinos 
tėvas”, gyvenęs apie 400 m. 
prieš . Kristų, daug prisidė
jo prie vėžio ligos tyrinėji
mo. Jis nurodė, kad vėžio 
liga yra dviejų rusių: pirma, 
kada vėžys reiškia augimą, 
didėjimą, naviką, guzą, tu- 
mor. kuris yra galima pra
šalinti, chirurgiškai išplau
nant jį. ir. antra, piktosios 
rųšies vėžys, kurio niekaip 
negalima prašalinti. Romos 
gadynės mokslininkai viso
keriopai svarstė vėžio ligą.

, Jie suprato, kad jeigu liga 
, , , „ , . nepasiduoda gydymui, tai

-Maike, aš ir vėl ateinu pypkę rūkydamas as kartais reįgkia vėžys. Galenas aiš- 
pas tave ant rodos. nejučiom nusispiaunu. (kino da kitaip. Jis manė

—Gerai, tėve, galim pa- —Ar dabar jau bus vis-;kad žmogus susideda iš ke
sitarti. Ar didelis reikalas? kas? 1 tūrių skysčių — kraujo, mu-

—Ot, pasiklausyk, tai —Ne, Maike, yra da vie- cino. geltonos tulžies ir juo-
pats matysi. Tu, turbut, at- nas punktas. Tas mano dos tulžies. Jis manė. kad 
simeni, kaip andai man at- frentas barasi savo groma- žmogus, kuris turi juodą 
sitiko nelaimė ant farmos: toj ir dėl zakristijono. Sa- tulžį (“atra bilis”) tikrai 
kai aš nuėjau į rivę išsimau- ko, kam tu jį baderiuo/? sergą vėžio liga. Jis nurodė. Į 
dyt, tai ožys suėdė mano Eik verčiau pas žydų rabi- kad vėžys yra konstituciji-

Su
padidinamojo stiklo (mik
roskopo) pagalba, mes ma
tome vėžio (ląstelių) gimi
mą, mes galime matyti jį 
augant, mes galime matyti 

plečiantis- mes galime 
matyti, kaip jis užpuola ir 
sunaikina sveikus audinius, 
mes galime atskirti vėžio 
ląsteles nuo audinių ląste
lių, mes galime suskirstyti 
ir laipsniuoti įvairias vėžio 
ir navikų augimo rūšis. Ki
taip sakant- visa vėžio au
gimo istorija yra 
žinoma, bet pati svarbiau
sioji dalis, kurią mes visi 
norėtume žinoti, tebėra už

“tautos” nėra. 
Šveicarai kalba keturiomis 
kalbomis. Daugumas jų kal
ba vokiškai (2.900,000 žmo
nių), kiti kalba francuziš
kai (840-000 žmonių), dar 
kiti vartoja italų kalbą 
(242-000 žmonių) ir maža 
dalis kalba jau nykstančia 
romanų kalba (45.000 žmo
nių).

Šveicarija susideda iš 22 
“kantonų” arba autonomiš
kų dalių. Viename kantone 
ten vyrauja italų kalba, 
penkiuose kantonuose — 

ZtvY»/Tjfrancuzii ir 16 kantonų turi 
vyraujančią vokiečių kalbą. 
Kantonai tvarko visus vieti
nius reikalus ir vietos žmo- 

kalba vra “oficialinė”

No. 43. Lapkričio 5 d., 1947 m.

PREZIDENTO VESTUVIŲ DOVANA

,niu Kalba vra ••oticiahne | daryta, tebeia gamtos pa-g L , .» Ta paslaffc vis gar ka*a-
dengia vėžio ligos priežas
tis ir tikrenybę

Be Tautinių 
Rietenų

junga, arba “Konfederaci
ja”, pripažįsta lygias teises 

n p-,. visoms trims vyraujančioms 
kalboms (vokiečių, francu
zų ir italu). Jokių tautinių 
nesusipratimų Šveicarijoj 
nėra. Ten niekas nedaro 
spaudimo į žmones, kad 
priimtų kurią vieną 
kaipo viso krašto 
Kiekviena tautinė

Prezidentas Truman ir žmona pasiuntė Anglijos ka
raliaus dukters vestuvėms gražią vazą, kaipo vestu
vių dovaną. Vaza išpuošta “merry-go-round” vaiz
dais, ji yra padirbta iš krikštolinio stiklo, o piešiniai 
vazoje padaryti dailininko Sidney Waugh. Vaza yra 
10 colių aukštumo.

MARGUMYNAI
Gamtos Klaida

Amerikiečiai dažnai var-,
Lietus Kasdien

Amerikoj šiais metais ru- 
ad jiejtoja posakį “dead as dodo”, duo buvo sausas ir dėl ne
kalbą- arba “išnyko, kaip dodo”.1 paprastai sauso rudens kra- 
kalbą. • Kas yra tas “dodo”? rito girios ■ nukenčia nuo
grupė! Dodo buvo didelis paukš-(gaisrų. Tuo tarpu yra pa-

--------  ten turi savo kalbos mokyk- tis. kuris jau apie tris šim- šaulyje kraštų, kur lietus
________ , Kraštuose, kur gyvena las. bažnyčias ir savo kalbamus metų visai išnyko. Jis krenta kiekvieną dieną per

škaplerius, kurie buvo pade- ną su savo trubeliais. Na, ng liga/ kuri paveikia visą maišytų tautų ar rasių žmo- susikalba valdiškose įstai-' kadaise ramiai gyveno ‘ apvalius metus ir vis tą pa
ti ant^ drapanų. tai kaip tu rokuoji, Maike. žmogaus kūną bendrai, kad nės/ retai galima užtikti gose. | Mauricijaus saloje Indijos čią valandą! Tokiuose kraš-

ramiai
____ _______ ______  ______ , ___ o_____  _______ (Mauricijaus saloje

—Taip, atsimenu, tėve. kur čia gali būt jo razumas? , jį reikia greitai išaiškinti ir gerą sugyvenimą tarp įvai- “Kantonalinė” Šveicari-I vandenyne, bet kada į tą sa-; tuose lengva yra įsprana- 
Ar naujų da negavai? Ar tai jo biznis, kad aš nu- da greičiau gydyti. Galeno rių tautybių ar rasių. Geras ios tvarka daug kam patin-’lą atsikėlė portugalai, jie,šauti lietų, nes ten ir be ra- 

—Ne tame bėda Maike einu pas zakristijoną? Juk gydymo būdas — prisilai-sugyvenimas vra išimtis o ka, ją visi giria ir buvo siu-Į tą paukštį greit išnaikino' dio pranašavimo visi žino 
—O kame? ’ * Amerika , fiy kontry ir aš kymas nuo maisto, kraujo rietenos ir barniai yra tai- iymų pabandyti ir kitur to-(iki paskutinio. j kada lys.
_ Bėda čia vra tokia kur nonų. Ar ne nuleidimas. žaizdos apdegi- sykiė. tvarką Įvesti. (Kadaise| portu&aiai naniriti nramiJ Vienas toks kraštas vra

vaike, kad šitas atsitikimas teisyfei«^x nimas ir “Egiptiškos mos-, Imkime Ameriką, čia gy- belgas Hymans siūlė Lietųjų «dof0„ Lba^‘‘lmrbiu” P?1-000, Kolumbijos valsty-
ties vartojimas. ivena Įvairių tautinių kilmių vai tokią tvarką ginče dėl t - . • . , -• t:krni otrndp bej. netoli nuo karštosios

Leonides II-rojo šimtme- žmonės ir jie- rodos, sugy-jVilniaus) Bet niekur kitur yi . įvailasJ/Jis buvo dide. Panamos Choco kraštas 
r. . . r- “i,—dides- gu 1 Pne Ramiojo vandeny-

amerikonišką kala- nesi-
------t klauso radio- ar lys ar ne,tą paukšti Jie žino, Rad Hetug Rrig

Amerika 
galiu eit 

isybė?
labai užgavo vieną mano Teisybė, tėve. 
frentą. Jis parašė man gro- —O dabar pamislvk,
matą ir sako, kad prieš to- Maike, į ką tai butų padab- 
kį atsitikimą protestuoja vi- na, jeigu staršas vyčių ge 
sa jų Švento Dzidoriaus nerolas nueitų ant rodos* n vi v iuc iiuviv c* ii V i \j vi v/o Avj ▼ ctvtvo’ iv a vi v o 1x1110 xi * * t • • j -j 11* _____~ ~ « »

Na, tai pas žydų rabiną? Juk visas reikia gydyti tik chirurgijos mas?- iena kalba vyrauja nesiduoda perięeliama is:nuskriaudė: 10 sparnai
- - - - nusmelkia kitas atsineš-'Vienos salies į kitą. Tvar- vo mažiukai *ir negalėjoi f

lėkti; jo snapas buvo kum-!

Škaplerių susaidė
pasakyk, Maike, kuo aš čia svietas iš to juoktųsi. j (operacijos) budu. Šimtme- ir ---------- . ----- - ----- . , „ ... -. .. -.
kaltas? Juk ne aš savo škap- —Taip, tėve, juoko butų. čiams bėgant Arabijos mo- tas gyventojų kalbas. Dargi a tun išaugti įs vietos są-
lerius prarijau, bet ožys su- _ Molu do |kykla iškilo ir dėjo daug ^kie seni amerikonai, kaipiVgų-
gromulojo. Tu, vaike, skai- b - p,/;,.;,, na<a’ vėžio ligą išaiš- Naujosios Meksikos ispanai., Dai vienas Įdomus svei
ki moksliškas knvga5* tai • r as. nueisiy Pas zaknsti- ,Rj viduramžiais XIV-e ar Maine ir Vermonto fran-1 carų tvarkymosi požymis rai moK.ii.xa. k ygas, 1 a ir pasakySiu, kad as’-. / j muramziais, aiv e knriP čio <rwpna!vra iu miiitarinė tvarkapasakvk, kaip Amenkos zo- .y . .. ..šimtmetyje, Hildanus. gal- euzai- Kūne čia gyvena;? jų luni^une tvainą.
konai parodo: ar gali būt -• 1 • R . tn /• . T / į būt buvo pats pirmasis chi- gentkartėmis. ir tie pasi- Į Šveicarija neturi nuolatines
žmogus kaltas užtai, kad ao1’ ” kad tu esl ant t0 s0"------- ■—indrai
ožys brostvas suėda, ar ne?

—Tėve, aš čia nenoriu 
būt teisėjas, bet jeigu jau 
nori mano nuomonę išgirsti, 
tai pasakysiu, kad ožio ne
galima kaltinti, jei gamta 
davė jam tokį apetitą.

šiol, ir Kad tu esi ant /°.so-,rurCTas kurjs nadarė krūties duoda bendrai kultūrai irIkariuomenės, bet per abu 
g Tlti' ; operaciją. Sakoma, kad jis ^lengva užmiršta savo kai- i^liniu karu pbuyo ‘‘iki: —Iki pasimatymo, tėve.

bu- Choco gamta yra labai

pas, bet' visai' nepritaikin-'gumos 
tas kovoti prieš priešus; joAn,;''i;Aį -Y ^au 
kojos buvo trumpos ir jis > PasldaTr.vtl ,sau
negalėjo greit bėįti. gumos aPs‘aust“S- visus

Portugalai, susitikę tokį
paukštį, pradėjo jį su lazdo
mis mušti ir greit visai jį iš- ,
naikino. Paliko tik vardas eu_

savo rubus padaro neper
mirkstamus su gumos mede
lio sultimis. Apie tą vietos

dantų
jos ruošusi gintis nuo savo ga-

• studijavęs visą savo gvve- b^- APie kitas tautines gru-(dantų ginkluota ir pasi-

ATVYKO VIENUOLIKA 
LIETUVIŲ Iš EUROPOS ! prašalinti

rurgijos budu,

visą savo gyve . .
įnimą. kaip greičiausia ir Re? ir kalbėti netenka: 
tinkamiausia butų galima ^tirpsta amerikonėjimo ka-

kruties vėžį chi- ^e- D rasinės mažumos, 
ir pagaliau kaip negrai ar meksikonai

lingų kaimynų, kurie žiau
riai kariavo tarpusavėj. 

Šveicarijos krašto gvni-
drįsęs ir padaręs operaciją ikurie dėl savo odos spalvos ™as remiasi “milicija 
nuplaunant moters krūtį ir ne.^ak visai susilieti su ki

Spalių 27 d. atplaukusiu
Ernie Pyle laivu atvyko vie- , _____  ___ t -.. . ........................ ......

—Bet aš, Maike, irgi ne- nuolika lietuvių, kurių vie-(kad moteris be krūties gy-i~1S gyventojais, tie vienaip n 
galiu būt kaltas, jei gamta nas JAV pilietis, iš Lenkijos (venusi daug metų. iXien skundžiasi dėl jiems v
davė man tokį norą išsi- ir dešimts su imigracijos vi- Vieną iš vėliausiųjų vė-/aromos diskriminacijos, 
maudyt. zomis. Atvykusieji išsiskirs- žio ligos teorijų iškėlė filo-J Dar blogiau yra kitose

Gerai, o kaip ilgai tė- tė pas gimines ir pažįsta
vas tuos škaplerius
jai?

—Aš,

nėšio- mus. Atvyko: Marijona Ei 
dukaitienė; Valdemaras ir 

Maike, buvau juos Iraida Grupiljonai su su-

zofas Descartes. Jis aiški- daugiakalbėse valstybėse.
no. kad vėžio liga kyla liau
kose, kuriose atsiranda rak
šties (acid). Descartes teo-

nusipirkęs per atlaidus Ši- num Jurgiu; Stasys Juška; rija sudomino daug moksli 
ninku. Nors šita “rakščių 
liaukų” teorija pagaliau ta
po atmesta, bet patikrini
mai dar tebedaromi.

1773 metais Liono miesto 
akademija Francijoj. pa
skelbė viešą konkursą ir 
skyrė dovaną už geriausią 
atsakymą į klausimą “Kas 
yra vėžys?”

Pagal apibudinimą vėžys 
yra piktasis audinių navi
kas (tumor), paprastai 

Banuke- skauduliuotas. auga vietoje, 
kurioje prasideda ir plečia
si lymfų ir kraujo takais į 
kitas kūno dalis. Jam au
gant organizmo sveikata 
mažėja, kūnas liesėja ir svo
ris progresiviškai puola. Li
ga taip vadinama dėlto, kad 
kraujagyslės ir audinių pa- 
kietėjimas plečiasi iš savo

luvoje. Tai buvo prieš pat Adolfina Mališauskie n ė 
mano atvažiavimą Ameri- Vincas Mickus, J. A. V. pi- 
kon. O Amerikon aš atva- lietis karo audru iš Lictu- 
žiavau po raskio vainos su vos nublokštas *" į Lenkiją, 
japonu. Tai dabar pats išfi- kame lenkų policija norėjo 
geriuok, kiek tas gali būt jam primesti bolševikų pi
lnėtų. riietybę ir išduoti bolševi-

—Ir nuo to laiko tėvas kams. Tik JAV ambasada 
nešiojai vis tuos pačius Va riu vo.i e jį išgelbėjo; My- 
škaplerius? (kolas ir Elena Naujokaičiai

i su sunum Antanu ir dukra 
tėvas Marija. Tarpe atvykusiųjų 

‘yra ir Vilniaus universiteto 
studentė Janina

-Jessa!
—O kaip dažnai 

juos skalbdavai?
—Nebūk dūmas, Maike!

Kaip tu gali šventintą bros- wicz. Vilniuje gyvenusi iki 
tvą skalbti? * j 1946 metų galo. puikiai kal-

—Jeigu taip, tai tėvas esi, ban ti lietuviškai ir pažįstan- 
kaltas, kad ožys tuos skan-j ti daug Vilniaus lietuvių, 
lerius suėdė. Jeigu iie butų 1946 metais bolševikų buvo 
buvę švariai užlaikomi, kalinta Vilniuje kartu su ei- 
ožvs nebutu iuos užuodęs ir le lietuvių visuomenininkų, 
nebutu suėdęs. I L C K.

—Tfu, ant tokios šnek-'________________ ’
tos! 1

—Tėvas prašei, kad aš Pakalbink biznierius fx-
pasakyčiau savo nuomonę, «i*kelbti “Keleivyje,” pa- 
todėl dabar spiaudytis ne- . ..
mandagu. 8ar*,n" “vo bran’ Urp

—Na. tai uskiuzmi. Mat, tuvių.

Tokioj Belgijoj, kur gyven
tojai kalba dviem kalbom, 
tarp flamanų ir valonų eina 
nuolatinė kova ir- girdėti 
skundai kad ar tai viena ar 
kita tautinė grupė yra 
skriaudžiama. Ispanijoj na
cionalistinė diktatūra sten
giasi visai nustelbti baskų ir 
katalonų tautines grupes. 
Francijoj yra tas pats- tik 
be atviros prievartos. Kana
doje francuzai veda atkak
lią kovą už savo kalbos ir 
tautinės grupės teises.

Reta yra valstybė, kurio
je tautinės grupės sugyvena 
taikiai, be rietenų ir be bar
nių. Viena toki įdomi išim
tis yra maža Šveicarija, 
viena iš seniausių pasaulio 
respublikų.

Šveicarija yra mažutė val
stybė Europoje, Alpių kal
nuose

Kiekvienas šveicaras turi 
mokėti ginklą vartoti. Kiek- 
ienas šveicaras turi na

muose savo karišką šautu
vą ir gali kiekvienu metu 
būti pašauktas krašto ginti. 
Bet kariuomenėj šveicarai 
netarnauia. Jie nuo mokyk
los amžiaus yra pratinami 
ginklą vartoti ir turi išeiti 
reguliarinius pratimus pr 
kelias savaites per metus 
Tuo budu, be nuolatinės ka
riuomenės. Šveicarija visa
da turi viri keturių šimtu 
tūkstančių vyrų. kurie gali 
kiekvienu metu stoti karan. 
Tiek kariuomenės, tarp auk
štų Šveicarijos kalnų, yra 
pajėga, su kuria ir kaize
ris, ir Hitleris ir peštukas 
Mussolinis turėjo rimtai 
skaitytis.

Hitleris ir Mussolinis da
rė bandymų Šveicariją iš
sprogdinti iš vidaus. Jie bu
vo pradėję organizuoti tarp 
vokiškai ir itališkai kal
bančių šveicaru nacių ir fa
šistų grupes. Bet šveicarai

T - , . - tuos svetimus agentus be
Jos p otas yra ^a'i ceremonijų išgaudė, o į pla-

nnn v kaip įetuvos Oa.-jtesnes gyventoių mases na- 
000 ketv. mylių), o gyven - - - -
zesnis-

ropieciai sužinojo 1823 me
tais. kada vienas anglas ten 
buvo nuvykęs ir pastebėjo, 
kaip vietos gyventojai vaik
što visai sausi per didžiau
sią lietų. Tas anglas pirmas 
ir išpranašavo, kad guma 
turės didelę ateitį.

Vėliau Choco kraštas pa
garsėjo dar tuo. kad ten 
buvo atrasta aukso ir plati
nos. Auksas ir platina ten 
užtinkama upiu smėlyje ir 

gyventojai ten ieš
kodavo tiktai aukso o kai 
užtikdavo šviesius gabaliu
kus (platiną), jie mesdavo 
tuos gabaliukus—vėl į upę. 
kad iš jų “prinoktų auk
sas”. Tik vėliau jie sužino
jo, kad platina yra daug 
brangesnė ir už auksą...

ir posakis “dead as dodo”.
Su vargšu dodo gamta 

padarė klaidą. Ji paleido į 
musų ašarų pakalnę riebų 
sutvėrimą ir nedavė jam nei 
ginklų apsiginti nuo priešų, 
nei priemonių nuo jų pa
bėgti. Kada tas riebus ir 
skanus gyvūnėlis susitiko 
mėsos išalkusius dvikojus. 
jis kovą pralaimėjo ir iš
nyko.

Paukštį dodo išnaikino i seniau 
portugalų jurininkai. Pas
kui atėjo prancūzai ir išva
rė portugalus iš Maurifi- 
‘aus salos, pavadino salą 
Burbono vardu ir ten šeimi
ninkavo ilgą laiką. Paskui 
atėjo anglai ir išvarė fran
euzus iš Burbono salos- pa
krikštijo salą Mauricijaus 
vardu ir dabar dar ją tebe- 
valdo.

Šiandien Mauricijaus sa- 
’a turi viri keturių šimtų 
tūkstančių gyventoju,
tertinga cukrinėmis’ nen-; kandidatu-
dremis ir kitokiomis gėry- a. nn_ 
bėmis. Įdomu, kad tos salos 4 
gyventojai ir dabar dar

VYRAS DEMOKRATAS, 
ŽMONA REPUBLIKONE

Lodi miestelyje, Nevv 
>’ra| Yorko valstijoj, Budd Bo-

demokratų partijos 
į taksų rinkėjo ofisą, o da- 

kalba francuzų kalbą, nors /ž^ąlnVBoyeV, k™
dSX ZP:SU nndijS ri buTO Bri"k“ ™»liko-

ir Indonezijos gyventojus.

ruošė, nors aplink ją

republiko
nų tikietų. Šios savaitės rin
kimuose balsuotojai turės 
pasirinkti, ar jie balsuos už 

visi vyrą ar už žmoną. Sako,;avo uuu Keiv. mynuj. o gyven- nvia npimn j<j vim ai uz. oaKO,
isus tojų ji turi 4 milionus ir 250 d U = • hakn/ P kaimVnai buvo įsitraukę į Boyer šeima gerai sugyve- 
inė-tūkstančių. Šveicarijos kai- J ‘ * kruvinas skerdynes. Šveica- na, tik politikoje jų nuomo-

originališkos vietos į visus
kraštus, ką senovės tyrinę-tūkstančių. Šveicarijos
tojai palygino į vėžį su iš- nai apsaugojo krašto gyven- Gerai ginkluota, pavyz- rai sako- kad jų laisva tvar- nės skiriasi, 
tiestomis kojomis. tojus nuo senų laikų bau- dingai viduie susitvarkiusi ka ir geras tautinių grupių “ —

Daugelis klausia, kaip ir džiavos. Kada senais lai- Šveicarija išliko rami sala sugyvenimas padėjo jiems Kreipkitės pa» tuos, kurie 
kur vėžys prasideda. Štai kais- prieš kokius 600 metų dvejuose didžiuliuose ka- išvengti karo. E. S. skelbiasi “Keleivyje.”
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Rinkimai Airijoj - Italijos Laivynas
Airijos ministerių pirmi- Italijos karo laivynas bu- 

ninkas de Valera skelbia, vo nutarta padalyti tarp 
kad pradžioje ateinančių Rusijos, Francijos, Angli- 
metų Airijoj įvyksta visuo- jos ir Amerikos. Amerika 
tini parlamento rinkimai, nuo savo dalies atsisakė. Tą 
Rinkimai bus daromi todėl, pat dabar padarė ir Angli- 
kad iš dvejų kartų papildo- ja, ji savo laivų dalį palie- 
muose rinkimuose de Vale- ka italams. Anglija pasi- 
ros partija pralaimėjo, to- rašė su Italija naują preky- 
dėl vyriausybė nori persi- bos sutartį ir atnaujina su 
tikrinti, ar kraštas ją pa- ja “tradicinę draugystę”.
laiko. I --------

---------- j Brazilijos Diplomatai
Francijos Valdžia Nutraukus diplomatinius

Francijos vyriausybė, ve- santykius su Rusija Brazili- 
dama socialisto Ramadier, jos diplomatai buvo sulai- 
gavo parlamento pasitikę- kyti Maskvoje, “iki Brazi- 
jimą ir pasilieka toliau kra- lija leis išvykti Sovietų dip- 
štą valdyti. Vyriausybė lomatams”. Praeitos savai- 
skelbia ^į’iežtą kovą de tės gale rusai davė leidimą 
Gaulle fasistuojančiai par- brazilų diplomatams apleis
ti jai ir komunistams. De ti Rusijos teritoriją.
Gaulle reikalavo paleisti
parlamentą. Legionieriai ir D. P.

Amerikos legionierių or
ganizacijos vykdomasis ko-j 
mitetas nutarė pakeisti savoj 

kimuose komunistai ir de n-i nusistatymą išvietintųjų' 
nieji agrarai pralaimė o'žmonių klausimu. Legionie-'

Danija Valosi
Danijos parlamente rin-

ATSISAKO LIUDYTI KONGRESE arba kas apie juos žino maloniai 
prašomi atsiliepti šiuo adresu:

Stasys Skorupikas,
(13a) Augsburg, Hochfeld
Ceybold Street 1-1
Baltic Camp, U. S. Zone Germany

Prisiųskit su pirmu laišku paveikslą 
ir pastos ženklą atsakymui. Prašau 
rašyti šiuo adresu: (47)

Misa E. Ambrose, Swanwick, III.

Paieškau merginos, jaunos drau
gės, šviesaus veido, nuo 140 iki 170 

Paieškau savo brolio Jono Naikaus, svarų, gali būt beturčių tėvų duktė,
seserų ir tėvų, paeina is ae.mių kai- be pakraipų skirtumo. Rašysit ang 
mo, Vilkaviškio apskr. Nežinau, kur liškai ar lietuviškai, ir su laišku 
jie dabartiniu laiku randasi. Taipogi prašau prisiųsti savo fotografiją.

Į paieškau savo giminių. Jie patys ar- Adresuokit taip: (46)
i»a kas apie juos žino, maloniai pra- J. L. Stekpork,
somi atsiliepti šiuo adresu: (3-8) i 26 Maujer st., Brooklyn, N. Y.

į Joseph tvaikus, c-o Arch Hotel, i------------------------------------------------
1288 Clinton avė. N. Pasiturinti moteris paieško gyve- _

Rochester 5, ... Y. 'nimo draugo. Geistina, kad butų far- -C
mpris arha sutiktu ant farmos ansi- i***“1“-

TEISMAS
Ant žemės gerovės nebus, kol 

neįsisteigs Dievo Karalystė. 
ALIK ARMIN,

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

SVEIKATA BRANGESNĖ 
UŽ VISKĄ.

Ligotam žmogui niekas ne- 
Vžtat turit rūpintis,meris arba sutiktų ant farmos apsi 

Vytautas Stelmokas paieško savo gyventi. Aš esu 48 metų, 5 pėdų kaip apsisaugoti nuo ligų. Ge- 
dėdvs B. Stelmoko, kilusio , iš Rečio- aukščio, ir 150 svarų svorio; tamsių rįausias vaisUs vra M J. švil-
nių kaimo, Žaslių vaisė. Adresas: 

Vytautas Stelmokas, 
Admiral-Scheerstr 5-11 
Redensburg, Bayern

Germany, American Zone.
Aš, Marija Milišauskienė-Smaily

tė, Antano Milišausko duktė, kilusi 
j iš Klyniškės kaimo, Skriaudžių pa- 
irapijos, Veiverių valsčiaus, Mariam- 
poies apskrities, dabar gyvenanti 
Vokietijoj, Britų zonoj, ieškau savo 
pusbrolių ir pusseserių: Jono, Juozo, 
Albino, Marijos ir Liudvysės Žalnie- 
raičių, gimusių Amerikoje, Rumpul 

į (gal Rumford?—Red.) mieste. Ma- 
: no adresas:

Marija Milišauskienė-Smailytė

plaukų ir akių, malonios 
Prašau rašyti adresu:

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

GERA MOSTIS

’S1XT1ANA’
Reg. L’. S. Pat. Office 

SUAUGUSIEMS IR VAIKAMS

išvaizdos.
(46) pas Miracle Ointment. Tai yra 

penkių rusių vaistai; kiekviena
---- rūšis nuo įvairių skirtingų ligų.

Į 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. Nr. 2 
nuo reumatiškų skausmų ir vi- 
vokių paviršutinių skausmų.

rinkimus. Komunistai turė
jo 18 atstovų, o dabar be- 
pravedė tiktai 9 atstovus. 
Laimėjo rinkimus socialde
mokratai, kurie turėjo 48 
atstovus, o dabar pravedė 
57 atstovus.

riai siūlo įsileisti į Ameriką 
aprėžtą skaičij išvietintųjų 
žmonių žmoniškumo sume
timais. Jie sako, išvietintųjų 
žmonių klausimas yra ki
toks, negu imigracijos klau- du, kad nuo šito cėso klau
simas.

Holly\voodo rašytojas Daltos Trumbo griežtai atsi
sakė kongreso komisijoj pasiaiškinti ar jis yra ko
munistas ar ne. Jis sako, tai yra jo reikalas, o ne ko
misijos, prie kokios partijos jis priklauso. Po to ko
misijos pirmininkas atėmė jam žodį ir pasiuntė tei
singumo departamentui prašymą patraukti jį į teis
mą už kongreso išniekinimą.

”Sixtiana' mostis, atsparumo vais
tas, tuoj palengvina raumenų, kojų, 
rankų, nugaros, krutinės, gerklės ir (

Auguštdorf, DP Camp, Kreis Dėt- galvos skausmus nuo peršalimo, ro- Nuo muskulu ir sąnarių skaUS-
moid, British Zone, Germany. mato, vabzdžių įkandimo ir kitokius! Pprsišaldvmn ir aštraus________________________________  skausmus. Reikalaukit “Sixtiana į ***ų. lersisaiuvmo ir aštraus

Paieškau Šimanskių iš Gorainių, mosties aptiekose. arba rašykit į: kosulio. Nr. 3 nUO visokiu odos 
Kurkliškio parapijos. Jų ieško Anta- **SIXTIANA OINTMENI (O., 2319* ,. • «, - ; _ „v .
nas ir Johana Sakalauskiai iš Bur- W. Charleston st-, Chicago 47, I1L, hgų; nuo isberimų-rash, nu > 
biškių, Pavandenio parapijos. Prašo- Kaina, $2.00 už puodelį. j vočių; nuo trūkio; nuo Žaizdų
me rašyti šiuo adresu: (47) TEMYK: "Sixtiana” mostį galite i .. ... ,

Helen Urbonawicz, siųsti giminėm ir draugam Lenkijoj, dėl SUSlzeidimo, nudegimo ir
20 Cleveland avė., Brockton 7, Mass., (4) Į nušutinto. Athlets Foot; nuo iš-

Aš Magdalena Sinkauckaitė paicš- RA DARYTI DĖL SKAUSMŲ' bėrim’# dėl ir nUO dau^-v‘

Palestinos Ateitis
Amenkos atstovas Jung-

bės kitų odos ligų, tik ne nuo 
vėžio. Nr. 4 nuo niežėjimų, 
Poison įvy ir nuo Rash. Nr. 5

kau mano brolio Juozo Sinkaucko,; 
kurs prieš karą gyveno Clevelande; 
ir ten turėjo savo dirbtuvę, yra 
apie 60 metų amžiaus. Jis pats ar
kas jį žino prašau atsiliepti šiuo ad- Jeigu jus kenkiate nuo Nugaros ,
resu: Žwinglilo Zofija, j skaudėjimo, Raumenų gėlimo, Scia- iPilės be operacijos.

Dąmbrowa Gmina Rozlazin Lębork tikos. Strėnų skausmų. Neuralgijos,! Vartodami Šitas mostis gau- 
Pomorze Zachodme, Poland. Sąnarių sustingimo. Neuntis, Pada-'

------------------—-------------:-------- —— gros ir t.t., Pabandykit RADĘ TAB- nat greitą pagelbą. Jau sueina
Paieškau giminės Jurgio Matiuke- leTS dėl gerų pasekmių. Mes no-’sentvn; metai kain šitos mostisvičiaus kilusio iš Zaganskių kaimo,, rjm> kad jus pamėgintumėt RADĘ p - .

Garliavos parapijos. PaieškoJurgis, TABLETS (Bandomąjį Kiekį) be jo- yra užpatentuotos ir pardavi-

REUMATIZMO 
ARTHRITIS

. ... - ^5 0 Pilamą. Todėl tu ii esi (jerVg įg Kampaškių kaimo. Meldžiu kių ĮSj jums. Nesiųskit pinigų, o nėiamos do visas šalis Turiu
sysiu tėvelio. AciU jums UZ galingiausias pasaulio zmo- atsišaukti laišku jiuo adresu: (45) įtiktai savo vardą ir adresą, tad mes visas , * ,
palaukimą

• laikraščio,
ir siuntinėjimą gus. 
nes mano tėve-

Jurgis Gervė 
341 So. 3rd st., Brooklyn 11, N. Y.

I jums

Pagalba Pasauliui . .......
Ruošdama apskaičiavimus lis yra ligoms ir Maikis nors j » ii c -• Paieškau savo dukters Sophia V.______ ______ Alkanas Svečias Adelis arba Zubkus 21 metų; ji iš-

tiriėse'Tautose pasiūlė,"kad Maiihall "plano“' vykdymui bidtį ji nuramina. i Garsus italų kompozito- jįH ’
iki ateinančių metų liepos Amerikos vyriausybė su-' Vėlinu visiems ko gėliau^nus Rossim kartą, nuėjo į Maloniai prašau dukrelė atsiliepk 
mėnesio Palestina butų pa- skaitė, kad po karo iki da- S1(>S sy,^^at?s 11 c.^?. svečius pas labai šykštų ira^.zi‘"°teaimuativmniiu. Ra-
dalinta į arabų ir žydų vai- baltinio laiko ji davė įvai- sakau Thanks a million _
stybės. Padalijimą turėtų rioms pasaulio tautoms virš Sl piSt-r°

.Dell r6 Jl leiinSyprižiūrėti Jungtinių Tautų 19 bilionų dolerių pagalbos, 
komisija iš trijų žmonių. Pinigai buvo duoti pašalpo-,
Anglų kariuomenė iki tam mis, per UNRRA, paskolo-j
laikui turėtų apleisti Pales
tiną.

mis ir karo perviršių kredi-’ 
tais,

Gerbiamieji. 
Prisiunčiu tris dolerius

Tėvui ant batų, kad jis 
j vaikščiotų kas savaitę pas 
i mus. bo aš jį laikinu, tik ne-j ne ant pietų? 
i laikinu didelės Tėvo nosies,: —Su mielu

tuoj pasiųsime tabletėlių. Vi- padėkavonių, — tūkstančiai lai- 
si nurodymai ant pakelio. Nieko 
jums nelėšuos, jei nepatiks. (49)

NORTHVVAY PHARMACAL CO.
139 Nori h Street. 

ROCHESTER 5. NEW YORK 
Dept. 30

lcibni, , y-.. , 1 , oj pranegtį jr ag už tai atlyginsiu. Raturtuoli. Pietus buvo labai šykit šiuo adresu: (45)
menki ir Rossini pavalgęs 419 „^'"t.^Uiphia 6, ra. 
jautėsi visai alkanas. Kada__ ___________ . — r.—r
inp-p kava Paieškau pusseserių Pipiraičių ki-inefce seimininKas lusių iš Slarvėnų kaimo, Anykščių
kreipėsi 1 kompozitorių ir parapijos. Taipogi paieškau pusbro- . . . -

i-j m • lį Mateušą Pavilonį kilusį iš Užu aukščio sveria apie 16o svarus, plau-
_ piečių kaimo Anykščių parapijos, kai juodi ar apyžili, akys rudos.

-- As tikiu tamsta ir vėl! Girdėjau kad jis gyvena Chicagoje

IEŠKAU KASTANTO 
ZINKEVIČIAUS

Jis yra kilęs nuo Mariampolės, 
Vielkaviškio parapijos, Višlaukio kai
mo. 1946 metų spalių 25, 7 vai. ryto 
jis išėjo j darbą ir negrįžo. Jis yra 
56 metų amžiaus, 5 pėdų 8 colių

utpidtp Vadu nore nos mo Turiu labai svarbų reikalą. JiešKomi j^-teislte Kada nors pas ma- asmenys prašomi patys atsiliepti ar-

KAS MUMS RAŠOMA
______ į bet ką padarysi, kad toki liepė kossiih — gal i pi e pra-

kaip jis gali ką “valdyti”, užderėjo. Su geriausiais lin-jdėti tuoj pATT1 • i* • X i _ _ ___ -X* I_ O_______ 1Padėka P, Motiečiui

šiomis dienomfeTadėjau įstatymai butų vykdo- 

Prie visokios tvarkos vai

leisti įstatymus ir prižiūrėti- kėjimais. Joe Raymond, 
Puyallup. Mich.

gauti tamstų leidžiamą
“Keleivi”. Laikraštis labai ,.. . , . .__ . .
įdomus ’ ir redakcijai verta dz'°)e reikalingi teisingi 11
narpikšti tik na^arbo5; ŽO- Pr°tmgl žmones, O ne pa- Aakų “Keleivio’’ namui is- S dėl tain mažiai'suob brypėliai. Gal jei pasaulyje pirkti gavome lš sckamu drau_ 
ganizuoto. lietuviško‘žodžio butų daugiau teisingumo ir ; gų: Aldona ir Tarnas Agatai iš 
Amerikoie. Ateitvie naši- Padorumo žmonių ir tautų'Waterbury Onn. — 820; P. 
stengiu “Keleiviui’’ ra«vti santykiuose, mažiau butų Motiečius iš Waterburv, Conn.k hS Tambu bėndradar! kanJ .ir skurd°' ?a.Ž a.U F?1!-*™ Po ?2 prisiuntė: J.Busch 
k:u • |butų ir divoreų bei kltokiųjg Cleveland. Ohio, A. Balchu-

negerovių. Su pagarba. |nas Atholl Mass., V. Zinaitis

Draugų Talka
ATSARGIEM INVENTORIAM
O/ (PRIVATI, s PINIGAI 
/0 IŠTAIGŲ PINIGAI

(BENDROVIŲ PINIGAI 
TRUSTV PINIGAI

3

Šiuo kartu kreipiuosi į 
draugus sekančiu reikalu. 
Per drg. K. Bielini gavau 
pranešimą, kad už “Kelei-! 
vį” sumokėjo drg. Motie-i 
čius Petras. Tad prašau Įdė-į 
ti “Keleivyje” tokio turinio' 
padėkos laišką:

Didžiai gerbiamam lietu-

Anna Norkaitis- ęentral Patria. Ont., Marcelė
Dės Moines Iowa

Skaitytoją Balsai
Janulis iš Newark, N. J., J. 
Conrad iš Chicagos. J. Savickas 
iš Lincoln Park, Mass., M. Mitu
za iš Hartfordo. J. P. Smilgas iš 
Grand Rapids, Mich., J. Ramo
ška iš Toronto. Ont., J. Margas 
iš Toronto. Ont.. A. Kapočins- 
kas iš Beloit, \V. Va.; K. Micke
vičius iš Terryville, Conn.

Gerbiamieji,
Prisiunčiu $3 už “Kelei- 

viui-tautiečiui- drg. Motie- vį”, nes tai yra mano geras 
čiui Petrui, Waterbury. Ct. frentas su kuriuo nenoriu

Nuoširdžiai dėkoju Tam- niekada skirtis. Turiu pasi-|Mrs- Intaf is Mt. Vernon, 
štai už “Keleivį”, kurį jus skųsti. Važiuojant man su!N- prisiuntė: F. Al

is užpakalio“apmokėjote, kad eitų trem- vežimu keliu 
tiniui-tautiečiui Europon ir užvažiavo trokas ir mane 
jis pateko man. ką tik neužmušė. Mano ve

šis tamstos draugiškas žimą sudaužė į šipulius, 
darbas, lietuvių tremtinių skaudžiai sužeidė arklį, nu- 
naudai ir artimo supratimas laužė jam koją, o aš pats 
tebūnie pavyzdžiu kitiems, ir nežinau, kas mane nuve- 

Tikiuosi ateis laikas ka- žė be sąmonės į ligoninę su 
da galėsiu iš išlaisvintos sudaužyta galva. Labai 
tėvynės už šį draugišką daug kraujo netekau, nes 
darbą tamstai daugeriopai galva buvo labai sukapota, 
atsilyginti. Jau daktarai ligoninėj ma-

Talalas Jonas nė, kad aš negyvensiu. Bet 
Vokietija, rūgs. 24- 1947. išėjau iš ligoninės, tik vis

--------------- dar nesveikas ir man sunku
Kas Turėtu Valdyti rašyti. Lieku su aukšta pa-

Gerbiama redakcija, carba' , . UIrb,n
Prisiunčiu tris dolerius už Ankeny, Iowa

prenumerata ir ta proga no
riu parašyti kad aš labai Gerbiami draugai, 
mėgstu skaityti “Keleivio” Ai, ai, ai kokius trobelius 
moterų skyrių. Ypač man aš turiu. Širdingai atsipra- 
patiko Mrs. Anna Kubilius šau už mano neapsižiurėji- 
rašiniai, kas turėtų valdyti mą. Mano tėvelis jau kažin 
pasaulį. kada liepė man nepamiršti

Vyrai, kurie trankosi su ir tikrai prisiųsti Maikio 
mergomis no girtavimo įs- Tėvui tris rublius už “Ke- 

ir leivį”. Sanavagan, ėmiau ir

Vėliausia Mokėti 
Dividentai

padedant į
FEDEKAL1A1 APDRAUSTĄ
Savings & Loan Associations 

Asmenims: Ar jūsų sutaunos neša 
3% ? Ar bus $500 ar $100,000, mes 
patalpiname ją federaliniai apdraus
ta nešti 3%. Pilna protekcija nuo rin
kos nepastovumo.
Trustistams: Legalu trustams, Pen
sijoms, Endowmentams.

Paieškau geraširdžio lietuvio, ku 
ris malonėtų padaryti man affidavi- Į 
tą, atvažiavimui Amerikon ar Kana- 

i don. Esu našlė, 32 m. be vaikų. Bai
gusi gimnaziją, dabar mokytojauju. 
Sutikčiau ir apsivesti su inteligen
tišku lietuviu, jei vienas kitam pa- 

į tiktume. Vedybų tikslu rašant pri- 
' siųskite savo foto, ką ir aš padary
siu; neužinteresuotiems prašau ne

įrašyti. (45)
Į Mrs. Vanda Grabauskienė,

I). P. Camp, Wohnheim 2/3.
Watenstedt, uber Lebenstedt. 
b/Braunschweig. Deutscbland 
D. P. Assembly, 2911. C. Unit 800. 

via Great Britain.

APSIVEDIMAI

ept
ba kas žinote apie juos malonėkit

• man pranešti už ką aš busiu labai noru — atsi- dėkinga. (46)
.JUIia VII ITTHXr»<xx*on.e«»w.

1717 N. Marš ton st., *
Philadelphia 21, Pa.

škų. Patartina visiems bandyti. 
Kaina už dvi uncijas $1., tik 
Nr. 5 nuo Pilės $2. Rašydami 
pažymėkit kurio numerio rei
kalaujat. Siunčiam ir C.O.D. 
tiems kurie prisiunčia su orde
riu 30 centų štampais. Adre
suokite: M. ŠVILPA,

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

Vietiniai ateikite: 944 Broad 
Street, Hartford, Conn.

Paragvajų Arbata
Čia yra jo atvaizdas, j 
Jis gerai išrodo, tie
sus, bet vaikščioja 
svyroudamas. Savo 
vardą dažnai keičia.
Kas tokį žmogų pašte- 
dčnilc, JiTSSS G prs»rvr7= 
ti man kur jis randasi.
Kas priduos man tik
rą jo adresą, tam duo
siu $25 atlyginimo.

Kastantai, jei esi gyvas, atsiliepk 
pats, tau viskas bus atleista. Kas- 
tantėli, mes visi tavęs laukiam. Sū
nelis vis da nepamiršta tavęs. Atsi
liepk, Kastantėli! Tavo žmona:

Ona Zinkevičienė (46) v
3404 So. Union avė., Chicago 16, III. įKumparas 1 uncija

Paieškau apsivedimui draugės apie 
50 metų senumo, mieste arba ant 

Advokatams: Legalu Globėjams, Vyk farmos. Galėčiau eiti farmon užku- 
dytojams, Estate Trustams. riom arba galėčiau pirkti farmą. Tu

riu turto apie $7,000. Kas šituo skel 
\ artok musų pilnai apsaugotą pla- himu įdomaujasi maloniai prašau 
ną; transakcijos vykdomos asmenis- parašyti šiuo adresu:
kai arba paštu per, šį ofisą ar tiesiai Mr. Peter Malinovvski,
per musų bendradarbius—kaip Tam- Eastern Parkvvay 1001 
štai parankiau. J Brooklyn 13a N. Y.
Klausk pilnos informacijos: jokių

NUO UŽSISEK ĖJUSI V. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktinius 
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 skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligo? 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su- 

! stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą

t'as mus yra viso
kių Žolių, šaknų. 
I^apų. žiedų ir žie
vių, parduo d a m e 
svarais, pussvariais 
ir uncijom ir pri
siunčiam i jūsų nu
lius.

.25
Kanapių sėklas, svaras.. $1.00
čiobreliai, svaras .......... $1.00
Paragvajų Arbata, svar. $1.25
Šalavijos, svaras .......... $1.35
Imberas baltas, svaras .. $1.35
Puplaiškis, svaras.......... $2.25
Valerijono šaknys, svaras $2.25 
Ajarų šaknys, svaras .. $2.50 
Apynių žiedai. N. F. sv. $2.75 
Stanauninkas. svaras .. $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. Broadwav,

So. Boston 27, Mass.

pilnos informacijom
irj mokesčių už paiamavimą. Paminėji-

! mas sumos irr-estmentui užtikrins ■ .. . . . ,” žinciai nori susirasineti su drauge - . ;
Amerikoje. Amžius nesudaro skirtu- duoles nuo visų "
mo. Prašau rašyti šiuo adresu: I "’M LE+G.V'Mr. Kačka Jonas VO Ointment suteiks

(16) Hanau A-M. 84 I^imboy str, jums pagelbą nuo nu- 
Litauisbe I^iger 7a 16b. vargusių, perštamų ir

U. S. Zone, Germany. niežiančių kojų. Legulo
_______________________________- j Ointment yra parduo-
Noriu susipažinti su lietuviu iš 'lamas po o>e., ¥1.25 ir 

Kanados, švariu, nerūkančiu ir ne- $3.50. Pirkite vaistinėse 
girtuokliu, 26-40 metų. Aš esu gra- Chicagoje ir apylinkėse 
ži, lėto budo. švari, moku siūti, virti arba atsiųskite money, 

Steponas Gervė, sūnūs Simono, ki-i ir kepti, išėjau aukštesnį mokslą, orderį į.
lęs iš Ukmergės apskričio. Želvos galiu biznį varyti ar ant farmos gy- LM.I LU. I»epi. Z.
valsčiaus, Norebelio vienkiemio, ieš- venti. Gyvenu apylinkėje kur nera 1817 l»»h Street

pasiūlymą pritaikytą Jūsų reikalavi- 
mams. (1)

menas iš Matawan, N. J. Ed. 
Petrauskas iš Belaville, N. J. ir 
A. Žekonis iš Toronto. Ont.: A.! 
Subocz iš Florence. Mass. pri-l 
siuntė $1.25. Po $1 prisiuntė:! 
Mrs. Eva Diringis iš Lewiston. 
Me.. J. -Jonaitis iš Brooklyno. 
J. Meškauskas iš Saxonville. 
Mass.. S. Pozicki iš Baltimorės, 
J. Dulkis iš Paterson. N. J. ir 
F. Budrevic iš Paterson, X. J. 
Po 50c. prisiuntė: J. Karėta iš 
Dekalb. III. .T. Rudak iš Detroit 
ir T. Bennett iš Chicagos.

Visiems draugams tariame 
širdingai ačiū.

JUOKAI
Galingiausias Žmogus
Garsusis Rusijos diktato-

l^vi, 32 me. *i?'Z3$iX
nęs, svarios išvaizdos, tolimesnei pa- J-* „„‘y , odos. Jos yra geros gy

INSURED ASSOCIATES
INVESTMENT

176 W. Adam- sL, Chicago 3, III.

PAJIESKOJIMAi

ko Amerikoj savo giminių ir pažįs
tamų. Kas man malonėtų atsiliepti, 
rašykite šiuo adreso: (47)

Steponas Gervė
Geligenstadt b-Wuerzburg,
D. P. Camp, U. S. Zone, Germany.

lietuvių todėl ir dedu šį skelbimą.

Antanas Anužis Barboros Anužie
nės sūnūs iš Urbaičių kaimo, Salan
tų parakvijos ir dabar esantis Vokie-, 
tijoj paieško motinos sesers ir sa-1 
vo tetos Onos Sadaytės, kuri yra iš
vykusi į Ameriką po pirmojo didžio
jo karo ir gyveno New Yorke. Ji pati 
arba kas apie ją žino maloniai pra
šomi atsiliepti šiuo adresu:

Mr. Joseph Paskeris 
2320 James st.. Morrell Park.

Bal’imore 30, Md.

i Paieškomas Juozas Saudargas gy- 1TUS kartą kreipėsi Į savo jvenantis U. S. a. Paieško Vaclovas 
j Saudargas Kazio sūnūs kilimo iš
I Rietavo vals. Prašau atsiliepti šiuo 

ž-
jauną sūnų ir sako jam

—Mano sunau. neuž-! adresu:
miršk, kad tu esi galingiau
sias pasaulio žmogus!

—Kaip tai galingiausias? 
—paklausė vaikas.

—Labai paprastai, vai- 
money or- keli: Rusija yra galingiau

Vaclovas Saudargas. 
(16) Kassel-Mattenberg 
Mattenbergstr. 93 P. L.
D. P. Camp o40, Hesse

U. S. Zone, Germany.

taigas, tai tokie vyrai 
moterys netinka ne tik pa- užmiršau!
šauliui valdyti, bet jie ir sa- Dabar rasite ------ ----- ----- o--------------- — ... . , ,
vo namų negali valdvti. deri $3 užsimokėjimui už šia pasaulio šalis, o aš vai- AtSiu^kn.
Girtuoklis ar pasileidęs “Keleivį” ir prašau, kad jus dau visą Rusiia. Tavo ma- Apytalaukio p. įjos. Kėdainių ap- 
žmoguj arba koks melagis, man prabocytumet ir prizą- ma valdo mane, o tu valdai kociuno duktv Paiešk omi asmenys j

Paieškau Virinto Naujoko kilusio 
iš Žemųjų Kaplį kaimo. Šėtos para
pijos. Kėdainių apskrities^ Aš esu jo
sesers
ieškau

Kotrynos sūnūs. Taipnei pa

CI( ERO 50, ILL.

Kalendorius 1948 Metams
“Keleivis” jau ruošia spaudai dideli 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

M r?Keleivis
636 E. BROADWAY, SO. BOSTON 27. MASS.

TAMSTOS ATEITIS 
NEBLOGA

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

’ gumą Deksnio Galingos Mosties. 
I Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16- 
oz. $5.00. (6-8

Reikalaukit tik
Deken’t Ointment

P. 0. Boa 666. Nebark, X. J.

t
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Moterų Skyrius
si SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Ji Ištekėjo uz Girtuoklio
Viena moteris rašo “Co- dalykai pakitėjo. Einant i 

žurnale, kaip ji ište- balius ar taip vadinamas 
kėjo už girtuoklio ir kokios Į “pares”, vyrai jau atsineš- 
buvo pasekmės. davo užpakaliniuose

ronet”

Mano vyras yra nepatai
somas girtuoklis, rašo jinai, 
nepasakydama savo vardo 
nei pavardės. Ir ji tęsia to
liau:

Kai aš už jo tekėjau, aš 
nežinojau kad jis toks bus.

kiše-
niuose po plėčką degtinės. 
Kiis neturėdavo, i tą žiūrė
davo kaip į “pigų sportą”. 
Ir kas daugiau pasigerdavo- 
tas būdavo “geresnis spor
tas.” Tais laikais ir mano 
vyras pradėjo dažnai pasit

Tas šiurpus faktas paaiškė-' gerti. Man tas nepatikdavo, 
jo man tik tada. kai mes Įsi- bet aš visai nemaniau, kad 
gijom nuosavą nameli ii' tai virs mums tokia nelai- 
pradėjom auginti šeimyną, me.
Nuo to laiko musų gyveni- Su laiku jis pradėjo jau ir 
mas buvo beveik vienas vienas pats gerti. Ir vis ras- 
vargas ir kankynė. davo tam “reikalo”. Jeigu

,, , , ? biznis eidavo gerai, tai “rei-
Keletas metų atgal as dėdavo” pasilinksminti. Jei- 

kreipiausi į atsakommgą ^pavykdavo tai
proto ligų specialistą- ar ne- °ėl “reikėdavo” išsigerti pasakys jis man. kaip patai- uSi tupesčius.gžie- 
sytt.mano vyro protą Jis mos laiku „reik|davo” gerti 
paaiškino, kad alkoholizmo ^ad susįšildyti, o vasaros 
ligos neisgydysi. Man įsei- karščiuose “reikėdavo” "°’-ger-nant jis da pridūrė: “Neuž- ti kad ^vėdinti 
m/rsk, tamsta, kad jis yra j Galų gale priėjo prie to. 
ligonis. Jis serga ta liga kad ‘‘parėse” jįs jau nuvirs- 
taip, kaip kad jis sirgtų ve- davo nuo kojų; per naktis 
žiu ai džiova. Į pradej0 nebepareiti namo. o

Iš į,radžios as sutikau su kada parvažiuodavo, tai bu- 
tuo pareiškimu, bet parėjus davo taip girtas, kad buda- 
namo mano sieloj kilo pro- Vo net stebėtina, kaip jis 
testas: “Ne- tai netiesa. Jis pataiko namo.
nėra toks ligonis- kaip tie, j Toliau vis dažniau pradė- 
ką serga kitomis ligomis!” įj0 kartotis nelaimės su au- 

Yisų pirma, jei jam tikrai tomobilium. Sudaužydavo ir 
kas skaudėtų, jis prie to ^Y0 mašiną ir kitiems. Vai- 
prisipažintų, dejuotų kad kai pradėjo verkti. Is pra- 
serga ir jieškotų medicinos džios aš tas nelaimes nuo jų 
pagalbos. Ir jeigu jis tikrai slėpdavau, bet vėliau nebu- 
sirgtų, šeimyna ir draugai vo galima nei paslėpti.

Turbut nereikia neį aiš
kinti. kad mudviejų asme
niniai santykiai būdavo vie-

Simno ti7imtn J dili VI£rfV«X_rVA£, ----

kelias dienas ir naktis be 
pertraukos.

Syki jis buvo išsiblaivęs 
ir aš patariau jam nueiti 
pas daktarą, tikėdamosi, 
kad daktaras nusiųs ji pas 

‘gerą proto ligų specialistą. 
Bet jis trenkė durimis ir iš
ėjo. Kai vėliau sugryžo, bu
vo jau girtutėlis. Aš pasi
šaukiau psichiatrą (proto 
ligų gydytoją), bet šis pa
sakė. kad išgyryti alkoholi
ką nėra vilties.

Kas man liko daryti? Aš 
esu baigusi kolegiją ir ži
nau- kad norint suprasti ko
kią problemą, reikia susi
pažinti su visa jos medžia
ga. Taigi nuėjau knygynai; 
ir pradėjau knistis po medi
cinos literatūrą. Ir radau su 
rinkta galybę medžiagos 
apie alkoholizmą bei alko
holikus. Pamačiau, kad ne 
aš viena tokia nelaiminga, 
bet milionai moterų gyvena 
tokiose sąlygose. Remian- 
ties vėliausiomis žiniomis. 
Jungtinėse Valstijose yra 
3,000,000 sunkiųjų girtuok
lių. tarp kurių 750 000 esą 
chroniškų alkoholikų.

Tūlos moterys mano, kad 
kas tik mėgsta išsigerti, tas 
yra alkoholikas. Bet taip 
nėra. Jungtinėse Valstijose 
yra 50,000.000 žmonių, ku
rie vartoja svaiginančius 
gėrimus, bet sunkiųjų gir
tuoklių daug mažiau- o chro
niškų alkoholikų da mažiau.

Bet kodėl tūli žmonės ga
li gerti išmintingai, su sai
ku, niekad nenusigerdami, 
o kiti negali svaigalo pa
liesti. kad neįvyktų katast
rofa. tai to daktarai negali 
suprasti.

Yra tačiau vilties, kad 
būdas girtuokliams gydyt 
bus surastas. Yra jau rimtų 
Įstaigų, kurios šituo reikalu 
rūpinasi. Viena tokių orga
nizacijų vadinasi “Research 
Council on Problems of Al- 
pohol”, o kita vra “School

SIŪLO PAIMTI JOS VAIKUS

Mrs. Verną Mason iš Chicagos siūlo geriems žmo
nėms paimti ir Įsūnyti jos tris vaikučius. Ji pati sa
kosi negalinti jų išmaitinti, o jos vyras ją apleido. 
Vaikučiai yra Linda 5 metų, Joyce—9 ir Melvin 4 
metų. Motina sako, iš savo menko uždarbio ji nega
li vaikų tinkamai išmaitinti.

KAŽIN DĖL KO.

jam pagelbėti. Dabar gi visi 
nuo jo šalinasi ir smerkia,

O Kita vra
of Alcohol Studies” prie

Jaunystės dienos, lyg sapnai. 
Prabėgo man jos jau senai. 
Kažin už ką, kažin dėl ko,
Jos liko mielos man tiktai.

Nors ir vargdienė aš buvau, 
Kasdieną turčiams tarnavau, 
Kažin už ką, kažin dėl ko, 
Tada man buvo daug linksmiau.

Man linksmus buvo, vakarai, 
Malonus gėlėliu žiedai.
Kažin už ką, kažin dėl ko’
Taip atsimainė tie laikai.

Nors ir pavargus kaip kada, 
Dainuodavau aš visada.
Kažin už ką, kažin dėl ko,

kada jisai pasigeria. Tūli nas tik pasibiaurejimas. Mu 
musu šeimynos draugai ir sų buvusieji draugai nutolo.

Yale Universiteto. Pirmiau Mylėjau dainas aš tada 
buvo manoma, kad girtuok
lis yra “doroj nupuolęs

kai kurie daktarai patarė;arba pasikviesdavo tik ma-jžmogus.” Dabar gi gydvto- 
man net pamesti jį. Na, ne vieną. Parėjusi namo ašį jai pripažista. kad alkoho- 
kaip sau norit- niekas nepa-Į per naktis verkdavau lovo- lizinas yra liga, kuri su do 
taria žmonai pamesti vyrą je. Suliesėjau- pasidariau
kuomet jis serga. Ne, jis nė- Į nervuota. 
ra ligonis; jis—girtuoklis.I Bet jam išrodė, kad aš 
Tai ne liga, bet nelemtas' pati dėl to kalta, ne jis. Tas 
paprotys. Bet ar galima Įmano nervoturąas ir verks- 
žmogų nuo to atpratinti, aš mas esąs visai nereikalin

gas. Jisai geriąs nedaugiau 
už kitus. Pradėjo parsivesti 
namo girtuoklių, kurių mes

tikrai nežinojau
Butų galima prirašyti to

mus knygų apie tai, kiek 
girtuoklio moteris turi iš
kentėti.

Seniau aš manydavau, tiems jo draugams priesm- 
kad girtuoklybė yra reteny-tga.
bė. Aš užaugau da prieš! Vėliau jis pradėjo gerti
prohibicijos Įvedimą. Tais laikotarpiais. Kai sykį labai- -- - - • • • 1 • - _ _ir

ra neturi nieko bendra. li
tai ligai gydyt dabar ieško
ma būdų.

Žinoma, alkoholiko neiš- 
gydysi, jeigu jis pats nenori i 
pasveikti. Taigi pirmučiau-i 
šia jam pasveikti sąlyga tu-' 
ri būt jo noras liautis gerus.

i Pati moteris jam to neikal- 
pirma niekad nematyda-, bės, nes jis, paprastai/ne- 
vom. ir jis pykdavo, kad aš nori “bobos”

laikais gerdavo beveik visi- 
bet aš nematydavau girtuo
klių. Mano tėvų namuose laiką negerdavo. Aš jau 
visada būdavo gėrimų ir pradėdavau džiaugtis, kad 
kada tik ateidavo svečių, vi-Į daugiau gal nebegers. Bet 
sada išsigerdavo- bet niekas vos tik aš pradėdavau ge- 
nepasigerdavo. riau jaustis- jis ir vėl parei-

Bet prohibicijos laikais davo girtas. Ir gerdavo po 

IŠRINKTOS VALDYTI PARYŽIŲ

Kaip ir iš ko kas daryt
MIDUS.

Senovės Lietuvoj ir visoj-garai, 
Europoj būdavo labai ma
doj midus. Šito gėrimo gali
ma pasidalyti ir dabar, tiki

.neįveikia nei vanduo, nei

Klijai laivams ir valtims
Laivams ir valtims, ką

reikia medaus. Ji gamina nuolatos būna vandenyje, 
visokiais budais, bet vokie- reikalingi ypatingai stiprus 
čių vartojamas metodas, klijai. Jie yra gaminami vi- 
rodos, yra pats geriausis Į šokiais budais, bet stipriau- 
Vokiečiai daro midų šitaip: si ir geriausi klijai padaro-

Ima 12 galionų tyro, ,mij^a^: 
minkšto vandens. Sakoma, 
kad vanduo būtinai turi 
būt minkštas; geriausis. ži
noma- yra distiliuotas van
duo, bet jeigu tokio nėra, 
vartojamas lietaus arba su
tirpyto sniego vanduo.

10 dalių žalio 
kaučuko (rude caoutchouc), 
120 dalių benzino ir 20 da
lių asfalto.

Kaučukas yra tam tikra 
guma arba robas. JĮ su
siausto nedideliais gabalė
liais, užpila benzinu ir mai-

Į 12 galionų vandens de- šo iki kaučukas ištirpsta, 
da 30 svarų medaus ir ket-Tada ištirpina ant ugnies 
virtdalį svaro apynių. Viską kokiam nors katile asfaltą 
išmaišo ir užverda. Virina (asfaltas yra tokia smala) 
iš lėto apie pusantros valan-; ir povaliai į tą smalą supila 
dos, nuolat nugraibant pu-' ištirpytą kaučuką. nuolat 
tas. Tuomet ugnį užgesina' maišant ir šildant/ Kai mi-
ir leidžia mišiniui atvėsti. 
Kai atvėsta ir nusistovi, ta

šinys gerai susijungia, kli
jus supila Į kokias nors blė-

da skystimą supila Į švarią šines ar kitokias plokščias
statinaitę, kuri turėtų buti 
pripildyta iki pat viršaus; 
Įdeda mielių ir pastato sta
tinaitę šiltoj vietoj rūgti, su 
atdara špunka.
lystų musių ar dulkių, ant

patenkintas tuo, ką jis turijšpunkcs užvožia .koki inde- 
išiandien.” IĮ. Taip midus rūgsti

formas ir pastato kad sukie
tėtų. Pasidaro kietos, tam
siai rudos plytelės. Jas var
toja kada reikia. Prieš var- 

Kad nepri- tojant- jas užpila verdančiu 
vandeniu ir išmirko; tuo
met šildo ant ugnies ir kli
jai pasidaro skysti. Klijuo-rugsta nuo

Na. mieli “Keleivio” Mo->8 iki 12 dienų (jei vieta šil- jamos dalys taipgi pašildo- 
terų Skyriaus skaitytojai, ko i tesnė- įrugsta greičiau; jei Į mos. Šitokie klijai labai
tamstos norėtumėt daugiau
sia ? Ona Kubilius.

VALGIAI

Mylėjau gražias daineles,
Ir skaisčias gražias gėlėles. 
Kažin už ką. kažin dėl ko, 
Dainuodavau per dieneles.

Marcelė Janutienė.

netaip šilta, fermentacija 
tęsiasi ilgiau).

Midui rugstant, per špun- 
ką nuolat kyla putos, ku
rias kasdien reikia nuo sta
tinaitės nušluostyt. Jei mi
dus špunkoj nusenka, reikia 
Įdėti daugiau medaus, kad 
bačkutė visada butų pilna.

stiprus ir nebijo jokios 
drėgmės.

Dešros su jaknom
7 svarai kiaulienos 

mingų.
3 svarai veršienos.
IVi svaro bet kokių jaknų

(liver). Į_____ __  _
l1/^ svaro sausos duonos. jtainaitę užkaltą kelias sa- varaišio.

vaitės, kad gėrimas nusisto-Į
vėtų. Tada supilsto gėrimą' .. . „ . x. , ,

„ , . . . Į bonkas- užkorkuoja ir už- ? išmirkytą želatiną sudeda
Pusė česnako- jei patinka, leidžia, parafinu ar laku. t Į puode!}, jstato .ų vandenin
Užpilk kiaulieną ir ver-!Kiti gi daro kitaip: perpila 5L.p^innS,’nn^ 

šieną vandeniu ir pavirink gėrimą 1 naują statinaitę.,' - P 3

3 šaukštai druskos.
A Z__________zaupsny:* L.. * * •nVepiuiįviŲ

pirų.

tri-

H1"

Klijai diržams klijuoti.
Mašinų diržams klijuoti 

reikalingi specialus klijai. 
Jiems pagaminti vartoja
mas šitoks “sekretas:”

Ima 50 dalių želatino;
Kai rūgimas sustoja, tuo- J (^lis, svoriu, glicerino; 

met daroma visaip: vieni dalių, taipgi svoriu, ter-
užkala špunką ir palieka PentĮP.°. ir ° dalis, svoriu, 

” ix. i i--- ivarnisio.
Želatiną ištirpina vande

ny, Tada vandeni nupila.

Ko Jus Trokštate 
Labiausia?

šaltam vandeny: paskui pi™as. Tada statinaitę už-i "f perdaug Diržojalus nu-
j . ? o ir nalipk-y kplinm plonina aštriu oblium- pavandenį įsspausk sausai. Su- kala 11 palieka _ keliom sa h užteDa kliiu ir

malk smulkiai mėsa iakna* vaitem, kad gėrimas nusi- -nuo juos- užtepa rujų ir 
••J " U ^iaJ mes3> JaRna LtnVprn- n kni‘nii<?i<stovi smarkiai suspaudžia. Turi 

24 valandas.
Dėl gėrės- — „

skonio ideda i bonka Cementas peilių asmenims

Į ir
Keletas metu atgal vie- kos- kurioj mėsa virė, pasu 

nas Amerikos žurnalų iš- dyk. sudėk pipirus, česnaką ;to vešioj vietoj, 
siuntinėjo pasaulio garse-,ir kitus prieskonius. Gerai ni° skonio įdeaa į ,
nybėms paklausimą, ko jie išmaišyk. Užmerk šiltam P° gvazdikėli 11 truputi ei- 

^rtausa^^jei^ji^bu-^denysu^ruksu "“uri bičių ir medausTkalifornijos). 1
girtuoklis visuomet greičiau 
klausys vyro, negu mote
ries. Todėl patarimų jam 

nusigerdavo ir Įvykdavo į turi duoti vvras arba vyrai 
kokia nelaimė. Ui po to tūlą j ypač tokie, kuriuos jis ger- 
i Ar, bįa jr myli.

Man daugiausia šituo 
klausimu padėjo du žymus 
biznieriai- seni musų drau
gai. Aš kreipiuos Į juos ir 
paaiškinau reikalą. Papra
šiau, kad jie patartų mano 
vyrui nebegerti. Jie pradėjo 
jam Įkalbinėti, draugiškai- 
gražiai, kad gerti nuostolin
ga, nesveika ir šeimynai 
skriauda.

Mano vyras tuomet pra
dėjo mažiau gerti. Vėliau 
buvo pavartota vieno dak- 
Uro ĮUka. Ir šiandien ma
no vyras baigia pasveikti. 
Džiaugiamės visi. kad galų 
gale pavyko alkoholizmą 
nugalėti.

klausyti, ^ra žinoma, kad .tu suteiktas tik vienas daik- Paskui išplauk jas ir pri-
paruostu 
dešras i

tas- ko jie labiausia trokšta. [ kimšk
Garsiausis Amerikos ar-• Sudėk 

chitektas atsakė, kad jis 
prašytų sau mažo darželio 
su puikiausiomis gėlėmis.

Garsiausis Anglijos rašy
tojas atsakė: duokit man . 
sveikatos, o visus kitus troš-'kyk ir paspirgink, 
kimus aš pats galėsiu paten- 
tinti.

Rusų filozofas pasakė, 
kad jis norėtų visų gyvulių 
kalbas suprasti.

kamšalu.
verdantį

nereikia pirkti.
pamėginti midaus iš jo pa-

Į rankenas įcementuoti
Paimk 4 dalis rozino

_____ dalis vaš-
patartina Į ko ir 1 dali gipso arba su-

vandenį uždenk ir paleng- sidaryti. Nuo jo galima pa 
va šutink iki dešros iškils i si§erii Kaip nuo vyno arĮ
viršų. Tuomet nusausink ir 
prislėk akmeniu šaltoj vie
toj. Duodant stalan, surai-

alaus.

Dvi žymios moterys išrinktos nuo de Daulle partijos 
Į Paryžiaus miesto tarybą. Kairėj yra Mrs. G, Picot, 
o dešinėj Mrs. Becourt-Foch, garsaus generolo Foch 
anūkė. Paryžiaus miesto valdžia po rinkimų perėjo 
į de GauUe šalininkų rankas.

ĮVAIRUS PATARIMAI.

Plaunant špinakus, Į pas
kutini vandenį įberk pusę 
šaukštuko “baking sodės”, 
tuomet verdant jie nepraras 
savo spalvos.

Virtuvėj visuomet reikia 
turėti dėžę “baking sodės”. 
Jei kepant skauradoj užsi
degtų taukai, tai nepilk Į 
juos vandens, nes tas tik

Rūkytos dešros.
Amerikoje lietuviai mėgs

ta daryti šviežias dešras, 
bet neteko girdėti, kad kas 

Garsus franeuzu drama- j darytų rūkytas dešras, kū
jis-rios gali ilgai stovėti ir bu-_ I _ TU* '•'l i •

grūstos plytos miltelių.
Ištirpyk ant ugnies razi

ną ir sudėk vašką. Kai vis- 
i kas sutirps, sudėk gipsą 
; (Plaster of Paris) arba ply- 
i tos miltelius ir išmaišyk. 
Dabar pašildyk peilio ran
keną, prikimšk Į skylę klijų 
ir ispausk peilį. Kai su
džius, jo neištrauksi.

turgas pareiškė, kad
trokštąs nors vieną savaitę 
pasilsėti ir pabūti su savo 
šeima ramybėje.

Ispanų garsioji filmų ar
tistė pasakė iog ji norėtų 
nors kartą tiek Įsimylėti, 
kad nuo meilės turėtų labai 
nukentėti. Nors ji buvus 
kelis kartus ištekėjusi, bet 
nei vieno savo vyro giliai 
nemylėjusi, o jei žmogus 
nežino pilnos meilės, jis ne
žino ir pilno gyvenimo.

Bet labiausia* visų mylima 
ir plačiai pagarsėjusi kon
certų dainininkė iš Vokieti
jos pasakė: “Aš trokštu, 
kad gamta man duotų dau
giau proto, galios ir išmin
ties. kad galėčiau geriau 
įvertinti tai ką aš turiu, nes 
žmogus, kuris neįvertina to

na labai geras užkandis. 
Tiesa, miestuose nėra kaip 
jas ir išrūkyti; bet ūkinin
kai. kurie skerdžia kiaules, 
gali rūkytų dešrų pasiga
minti visai lengvai. Kad 
dešros butų gardžios ir ilgai 
laikytųsi patartina daryti 
jas pagal šitą “receptą:”

15 svarų kiaulienos.
4 šaukštai druskos.
Vt šaukšto salietros.
1 šaukštas rupiai sugrus

tų pipirų.
Mėsą supiaustyt nedide

liais gabalėliais, sudėt visus 
prieskonius, perleisti du 
kartu per malamają maši
nėlę, sukimšti Į žarnas, už
rišti galus, pakabinti rūky
kloj ir rūkyti 4 paras. Kurui

__ ką jis turi. apgaudinėja sa-1 geriausia tinka obelies me- 
padidins ugnį, bet pabars- ve, manydamas kad jis bu- džio šakos, 
tyk ant degančių taukų tų laimingesnis jei turėtų' Tokį “receptą” pataria 
“baking sodės”. Ugnis už- visko daugiau. Laimingas vartoti Culinary Arts Insti- 
ges. gali būt tiktai tas, kas yra tuto išleistas vadovėlis.

Neperšlampami klijai 
medžiui

Paimk paprastu medžiui 
klijuoti sausų klijų ir pa
mirkyk iuos, kad pasidary
tų minkšti. Tuomet likusi
vandenį nupilk ir ištirpink Jau laikas užsisakyti 1948 
klijus sėmenų aliejuje, ant metų “Keleivio” didįjį Ka
lėtos ugnelės. Šitokių klijų lendorių. Kaina 50 centų.

Mamytė Labai Dėkinga

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. Broadvray, So. Boston 27, Mass.



No. 45. Lapkričio 5 d., 1947 m. KEtElVIS: SO. BOSTON - Puslapis Septintas

1940-41 Metus Prisiminus Mano Pastabos
! ... 7-------------

Maskvoje švenčiant josios man buvo duotas leidimas
800 metų įkurtuvių su- lankytis visuose bibliotekos 
kaktuves- J. Stalinas ve ką skyriuose, aš naudojausi 
pasakė: teise lankyti net ir tuos. }

“Maskva — Rusijos že- kuriuos šiaip skaitytojams 
mių suvienytoja. Maskvos neleidžiama užeiti, kaip tai 
nuopelnai yra ne tik tame, rankraščių, senienų, reteny- 
ikad jinai tris kartus istori- bių ir pan. skyriuose.” Visą 
Joj išvadavo musų tėvynę į Maskvą, visas įstaigas Rac- 
nuo svetimųjų priespaudos kauskas puikiausiom spal- 
—nuo mongolų jungo, nuo!vom piešia, tačiaus jaunes- 

! lenkų lietuvių užpuolimo, niojo “brolio” Stalino jam 
nuo franeuzu įsiveržimo”. pamatyt nebuvo progos.

Toliau jis sako: “Viena Aplankė vyras tik vyresnįjį 
blogybių didžiosiose Euro-j“brolį” kuris jau 23 metai 
pos. Azijos ir Amerikos sos-’kaip miręs. Nežiūrint to vi
rinėse yra ta pūliuojanti oposo vergiško keliaklupscia- 
—lūšnynai, kur milionai .vimo ir garbinimo Stalino
pavargėlių darbininkų yra klikos, pats Račkauskas 
nusmerkti liūdnai būklei ir.tarpais patekdavo nesma- 
lėtai, skaudžiai mirčiai. Ma- gion padėtin. Vienoje \ie- 
skvos nuopelnas yra ir tas,1 toje savo tavorsciams ve ką 
kad ji visai panaikino to- pasako: “Prie eskalatonų. 
kius lušnynus ir suteikė!prie traukinių nebe to, kad 
darbo žmonėms galimybę minia tavęs nepasukinetų, 
persikraustyti iš rusių ir (kartais gal ir saga nuo ap- 
lušnų į buvusius buržuazi- (siausto išrauna. Bet visa tai 
jos namus ir į naujus, pato-' paprasta, nieko nejaudina, 
gius namus, kuriuos Sovie- jaunuoliai su klegesiu ir 
tų vyriausybė pastatė”. | juokais įsirita ir išsirita iš 

... . . . ., 'vagonų.” Jau seniai buvo
Kiek melo ir veidmainys- pranešimų, kad Ru-

tės Rusijos diktatorius pri- miestuose išpiauna
plepėjo tai sunku ir apsa- " ikus iš apsiaustų. Dabar 
kyt. Maskva ne Rusijos ze-.J- kis komUnistas Rač- 
mių suvienijimo politiką kaurskas mums tatai patvir- 

^r,al17- tina- nors tiesioginiai

įstojantiems mokesčiai vėl Į 
bus žymiai sumažinti. Ūki-' 
ninkai vis tik pasirodė la-' 
bai atkaklus ir į bendrus j 
ukius nėjo nei vienas. Tada 
visiems žemės Ūkio Liau-į 
dies Komisariato pareigu-

KOLEKT1VIZACIJOS PRIEMONĖS
Tuoj po bolševikinės oku-> vesti ją” ir “Pravdą” 

pacijos i visas centrines i tikrai nėra linksma. , , , .. ,
Lietuvos ištaigas buvo pa- Na, bet reikia pasakyti, į na^s •tl^s ^s v

' kad jam vis tik pasisekė,;>?'>.vmai >r as, kaipo apskn-
nes jis pataikė “tarnauti” įities agi onomab. gavau pio- 
tokį kambarį, kuriame iš g°s Plauetl juos vykdyti.

—Nuvykęs į vieną dides
nių savo apskričio kaimų 

siškai. Tuo vienu buvau aš. sušaukiau susirinkimą, pra- 
Mane jau seniai domino .nešiau susirinkusiems apie

tai

skirti “viršininkų pavaduo- kad jam vis tik pasisekė,; 
tojai” rusai. Nors visi buvu
sieji viršininkai liko iš pa
reigų pašalinti vos tik rusų kelių ten buvusių tarnauto 
tankams atužus, tačiau ir jų vienas laisvai kalbėjo ru- 

viršininkai. jaunaujieji

“liaudies sūnus”, ireri netu
rėjo okupantų pasitikėjimo 
ir todėl po savaitės-kitos iš 
kaž kur pradėjo plaukti 
“pavaduotojų” paskyrimai.

Paprastai tokie paskyri
mai Įvykdavo staigiai ir

sovietiškų kolchozų organi-i vyriausybės norą juos ko- 
zacijos paslaptis, o paty-j lektyvizuoti ir pasiūliau ra- 
ręs, kad Isakovas prieš ke-'šytis į bendruomenę. Su-
lioliką metų buvo kaž kur 
Rusijoje apskrities agrono
mu. paklausiau prie progos

apie juos buvo mažai kai- ką jis kolchozų reikalu ži
bama. Tiesiog, atsirasdavo no.
įstaigoje ar įmonėje koks Pasirodė, kad pataikiau 
nors niūrūs tipas, kurį nau- paklausti, nes rusas pradėjo 
jai iškeptas viršininkas pri- pasakoti su noru ir su dide- 
statydavo visiems tarnauto- liu tos srities speco autori- 
jams, kaipo savo pavaduo- tetų. Štai ką jis pasakė: 
toją ir kelioms dienoms vis- __Jusų buvusios vyriausy- 
kas nutildavo. Vėliau pra-jabai apsunkino musų 
dėdavo aiškėti, kad skyrių uždavinį, pravedusios Lie- 
vedėjams reikia jau vaikš-1tuvoje ‘žemės reformą, iš- 
čioti gauti nurodymų pas parceliavusios dvarus o 
pavaduotoją, nes pats yirši- svarbiausia, išskirsčiusios 
ninkas turi kito darbo ir to- buvusius kaimus i viensė
dei kurį laiką “nenori buti 
trukdomas”. Dar vėliau jau 
taip ir pasilikdavo, nes vir
šininkai vis neturėdavo sa-

1
džius. Tai, ką Sovietų Są
junga butų galėjusi pas jus 
lengvai padalyti per vienus 
ar du metus, dabar parei-

vo įstaigos reikalams laiko, kalaus bent penkių metų 
o viską tvarkė ir vedė jų 
pavaduotojai. Kuriam lai
kui, praėjus. pavaduotojai čiaus negu pas mus

rūpesčių, o, be to, daug di 
dėsnio žmonių aukų skai-

apsižiurėdavo, kad įstaigos 
ar įmonės tarnautojų skai
čius esąs nepakankamas ir 
kad reikia jį būtinai padi
dinti. Tarnautojų papildy-

Bijodamas. kad mums 
kas šio pasakojimo nesu
trukdytų arba, kad ruselis 
apsigalvojęs nenutiltų, nu
vedžiau jį į retai lankomą

mams pirmaisiais kandida- senų bylų sandėli, pasodi 
tais būdavo arba naujai de- j nau ant suolo ir padėjęs 
mobilizuoti rusų karininkai, prieš jį visą savo rūkalų at- 
arba buvę politkaliniai, oj sargą, paklausiau, kaip ru
kai jų tiek daug bendrai sų valstiečiai ryžosi taip 
nebūdavo, tai Į tarnybas

prantama, kad- žmonės ne
siskubino tuo pasiulymu 
pasinaudoti, bet parodė tam 
tikro susidomėjimo ir pra
dėjo kolektyvizacijos reika
lu statyti įvairių klausimų. 
Iš paklausimų turinio buvo 
lengva pažinti, ar kuris 
ūkininkas, būdamas kolek
tyvizacijos priešu, galės tu
rėti įtakos į kitus kaimo gy
ventojus, ar tai vra tik šiaip 
sau plepus, bet mums nepa-1 
vojingas žmogus. 
—Susirinkimo metu vis tik 

pasirodė, kad tokių negeis
tinai sąmoningų valstiečių 
atsiranda daugiau, negu aš 
galvojau. Nepažindamas jų 
asmeniai. paklausdavau jų 
pavardžių pas čia pat sė
dintį seniūną ir iki susirin
kimo pabaigos turėjau jau 
apie trečdalį kaimo ūkinin
kų susirašęs į savo blokno
tą.

—Turiu pasakyti, kad 
per šį susirinkimą kolekty
vizacijai neradau nė vieno 
savanorio ir todėl vykdyda
mas instrukciją turėjau im
tis kitų priemonių.

—Įsakiau ūkininkams vėl 
susirinkti lygiai po savaitės 
laiko, o pats, grįžęs į mies-

MAŠINA LIPA I padanges

Panelė Ruth Allen iš Vineville, Ga. nusipirko naują 
karą ir pasisamdė mokytoją, kad ją išmokytų, kaip 
važinėtis. Tik išvažiavus už miesto mokytojas per 
neapsižiūrėjimą karą užleido ant drato, kurs laiko 
elektros stulpą ir karas pradėjo lipti į padanges tuo 
dratu. Karo savininkė sako, ji galėjo ir be mokytojo 
taip važiuoti...

jų kaimynystėje kitų ūkių “Paslėpti Biliūnai”
nėra, suvalstybinti jų irgi! _____
kol kas dar neapsimoka, į pri š k kada Eu 
nes koks tai te valstybinis je jau buv«’ kalbama a ae
ar I’ hek^i^ačiau nlra kar* dau«eli? «« ir
Ibelonės ^ad ir šis senu i turtM?S>» ^v0 Plnl:
abejones Kaa sis senų išgabeno iš Europos i
laikų palikimas su laiku tu-,^ ; Bvi pati
res išnykt,, nes tokių uke-jsia8v*?eta p7nigams pasBlėpli 

Amerika, Argentina-lių savininkai vis tik gyve-(įuv0 
na daug geriau negu žmo
nės kolchozuose, yra sun
kiau sukontroliuojami. O 
tai prieštarauja musų bend
ram planui.

—Kaip matote, visa tai 
kas jums kol kas atrodo

labai

veda, bet gryną imperializ 
Kanada, Šveicarija ir kai mo politiką vykdo. Jeigu se- 
kurios kitos šalys. Į tas ša-nov^J Maskva apsigynė 
lis “atsargus žmonės” savo[nuo lenkų-lietuvių uzpuoli-
kapitalus patylomis ir ga-™.°. 1411 dabartinis Stalinas .............. — —
beno. i Lietuvą visai pasig emze po žmonių susispaudimo sagos

Kapitalus slėpti svetur’s?\°- ° P*' išrautų iš apsiaustų? Ma-
.J?“.“’ — — galėjo tiktai turtinai žmo- state Raudonąją Armiją, ir t t ten yra toks mizemaskurie turėjo piSgų a.-'krašte kad žmogų pamatę

visai paprasta irjsar«?Jf Dą,2nia“s;a!„ta! b"
"ite *įad „H-lvo nebus pątnotai, kūne stybėmis Stalinas

ocl ♦ U ZiC“ -

ir bi
josi prasitarti, bet nuoma- 
nu. kad ir pačiam Račkaus
kui taip atsitiko! Kas gir
dėjo tokį atsitikimą kur nuo

priimdavo šiaip sau įvairius 
žmones, kurie tik turėjo re- juos prie to paskatino?
if AffiPTifiJiPi iii 15 bet koklO le-i'.'.-'.-'Oo not

, sargoje Dažniausiai tai bu- ,suslklrs Balkanuose ar gerįau apsivilkusį, paprasti moję yra vism paprasta >r,^8 J • ..patriotai”, kurie Kinijoj su didžiosiomis va - *agišėliai nors guzikus iš
lenda. t k reikia, kad ad- ° „aslėnti savo že- stybemls- Stalinas per akis' ““ A Bimbl kai agi-mimstracjos aparatas butų !Sa? gefytenuo^sokių Pamelavo savo šalies vate j^Tavo sekėjas visose

nelaimių. Sakoma, kad i nlamsJra<Ls*°? 88 les sost,_ikolonijose rinkti pundelius, 
Ameriką “atbėgo" 26 bilio- Washingtone yra pu-.tei į e vietoje riete
nai dolerių tokių bailiu ka- bu?Jant? opa-lusnynai kur,v0 adatas. siulus ir
pitalų iš Europos kraštų.' .!onal pavarg? ’U ,.<lart>1: 

ta -• J ninku nusmerkti liūdnaiDaugelis europiečių čia ati- y.. ,, . .

darė bankuose savo sąskai Icvai

pakan karnai ryžtingas ir 
kad į jį įeitų tik tokie žmo
nės. kurie nėra bobos, o yra 
atsidavę partijai ir vyriau
sybei. Mes mokėjome tokių 
žmonių surasti pas muš jau 
prieš dvidešimts metų, o 
dabar, tai jų turėsime pa
kankamai ir naujai prijun
giamoms sritims 
ti!

Visas šis pasikalbėjimas V?

staiga pereiti prie kolekty-iH’ patį vakarą patei-
- ūkio formos ir kas;k‘au kur reikėjo mano pasi- 

žymėtą ūkininkų sąrasą.
—Po savaitės nuvykau 

vėl į tą patį kaimą. Šį kartą

vimo guzi
kus. Pavažinėjęs po Lietu
vą- Leningradą ir Maskvą, 
sugrįžęs į Ameriką pareiškė

_ -- - - AVIp<XLCII-Komenuacijų iš uev ninuo 
Komunisto, ir šiuo atveju 
labai aiškių pirmenybių tu
rėdavo žydai.

Tokiu pačiu budu į vieną 
Miškų Departamento sky-:jo dėstyti 
rių buvo priimtas atskaito-, —Ar tai darbininkai, ar 
mybės inspektoriaus parei- ‘ valstiečiai visi privalo eiti 
goms draugas Isakovas. Įšjir eis ten, kur juos veda mu-
pažiuros, tai buvo eilinis —---- l** ’
apskuręs ruselis, bet musų 
įstaigos naujasis “draugas 
viršininko pavaduotojas” šį 
žmogų pristatė kitiems tar
nautojams, kaipo raudono
sios armijos vyr. leitenantą 
atsargoje ir. be to. dar ag
ronomą. Nors buhalterinia
me skyriuje ir dar atskaito
mybės inspektoriaus parei
goms agronomas lyg ir ne
tiko, tačiau tuo laiku jau 
teko girdėti ir apie dar keis- 
tesnius paskyrimus ir todėl 
tarnautojai nesistebėjo.

Naujasis inspektorius bai
siai nuobodžiavo. Apie at
skaitomybę jis neturėjo nė 
mažiausio supratimo, kal-

lyraugas įsanuvas
kintas išdidžiai nusišypsojo, 
pažiurėjo į mane kaip žiuri 
mokytojas į mažą dar nieko

susirinkimams skirtą salę 
mokykloje radau visiškai

nemokanti mokinį ir prade- \ tusčU- Laukiau porą valan-- - - *• *■ 4 • /'tll nAt nAi’ t Imlrn viiAlmr,dų, bet per tą laiką niekas 
neatėjo. Pagaliau šiaip taip 
susiradau kaimo seniūną, 
kuris man pranešė, kad visi 
kaimo vyrai dar iš ryto iš
ėjo į mišką ir iki šiol niekas 
iš jų dar negrįžo. Esą, jie 
bijojo, kad susirinkime aš 

aiškintis 
į kolcho

zus, o vėliau naktį atvažia- 
ra giliai |vę NKVD vyrai vėl visus 
ii išrauti kalbėjusius suims ir išveš 

nežinia kur.
—Teko grįžti į miestą ir 

nedelsiant visą įvykį atpa-

sų partija ir vyriausybė
—Nemanykit, kad rusų vai 

stietis, nors jis ir nepalygi
namai vargingiau gyveno .
bei dirbo, negu jūsų ukinin- Pmeisiu Juo.s 
kas, norėjo eiti į kolchozą. * uenoio stoti 
Ypatingai valstiečiuose sa
vininko jausmas yr 
įleidęs šaknis ir jį išrauti 
galima tik panaudojus visa? 
reikalingas priemones.

—Kad jums visa tai ge-, , A. , .A.- - -
riau paaiškinus, papasako- makoti apskrities komparti-

uaic ucinnuuoc javu tz x x t
tas ir laiko pinigus ant pro-:^nuS silvfr?’ š"oi'e ilyiė per savo sPauH. KadJtolek

"ntv^rVv 'Per sav° draugus ir priete- .Tlesa.» Ame_ pasiuntimo pirmininku dau-
.utvarky-! Jius . gerug geifus Dar kiti dabai tinių laiku yi a |gjau nebebus. Bimba pama-

pirko Amerikos kompanijų

žmonės gyvena dešimtį kar- 
[tų blogiau, susispaudę kaip 

- silkės. Kol Stalinas gyvas

ir

T iocao jMaiMiucjiH.ds ir tuo budu apsaugojo mųjy namų, bet Rusijoj, pįisį tad tą biznį ir sustab-su draugu agronomu tinko, . . . F ---- --------— A----- e
savo pinigus.tur būt kokią valandą, o gal

i kiek daugiau, tačiau mani Francijos valdžia jau se 
jis pasirodė nepaprastai ii- nai prašė Amerikos iždą,,bus- jis savo “tėvynės” iš-
gas. (kad jai butų duoti sąrašai,vystyme nei vienoje srityje

Apie bolševikiškus valdy-jtų franeuzu, kurie paslėpė nepasivys Amerikos, tad
mo metodus girdėjau irlsavo pinigus Amerikoje, niekus pliauškia... 
skaičiau nemažai, tačiau Francijos valdžia norėtų —o—
tai, ką man dabar taip ra- tuos pinigus panaudoti pre-l Amerikiečiams gerai pa
iniai ir su tokiu pasitenkini- kėms Amerikoje pirkti, o žįstamas Karolis Vairas- 
mu papasakojo mano nau- savininkams Francijoj iš- Račkauskas, rašo laišką iš 
jasisr »bendradarbifeviršijo mokėtų franeuziškais pini- Kauno amerikiečiams bim-

Be to, Bimba surado pel
ningesnį biznį — jis dabar 
ne vargstančius žmones re
mia, bet savo “centrą” per
ka ir tam tikslui nardo po 
kvailų avelių kišenes.

P. Kručas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

siu nuo pradžių, kaip aš ko- 
lektyvizavau pirmą savo ra
joną. Buvo tai tuo laiku- 
kai partija ir vyriausybė- 
anksčiau keleriopai pakalu
sios ūkininkams nustatytus 
mokesčius bei įvairias prie

joje. Nutarėme, kad šį kar
tą reikia prašyti išvežti iš 
kaimo prieš savaitę suimtų
jų kaimiečių šeimas ir dar 
kokią 10—20 kitų šeimų.

—Trečio susirinkimo šau-
kti jau nereikėjo, nes po po-

bėjo tik rusiškai, o kas dien i voles, pradėjo propagandą dienų į miestą atėjo to 
nuo ryto iki darbo valandų; už jungimąsi į kolchozus! f!311?10 ūkininkų delegacija, 
pabaigos skaitė tik “Iz- žadėdama kad i kolchozus kuri pianesė, kad dabar jau 

visas kaimas apsigalvojo ir 
jau sutinka eiti į kolchozą. 
Kartu jie paprašė, kad da
bar aš užtarčiau jų suim
tuosius kaimynus ir tarpi
ninkaučiau dėl jų paleidi
mo. Na. jus puikiai supran
tate, kad jei būtumėm tą jų 
prašymą išpildę, jų nuolai
dumas butų vėl bematant 
išnykęs ir kolektyvizacijos 
“savanoriai” vėl butų pra
dėję ožiautis.

—Tai buvo pirmas mano 
paties kolektyvizuotas kai
mas, bet maždaug tokiu pat 
budu vėliau sutvarkiau visą 
savo apskritį.

—Galiu pasakyti, kad da
bar pas mus bus ne daugiau 
2 ar 2 su puse nuošimčių vi
sų ūkių. kurie dar nėra nei 
suvalstybinti nei kolektyvi- 
zuoti. Savaime suprantama, 
kad tai tik visai smulkus 
ūkeliai, kurie būdami kur 
nors Baltgudijos pelkėse ar
ba Sibiro miškuose kol kas 
musų nedomino. Jų nėra 
kaip kolektyvizuoti, nes

Skaitykit Naujienas
* TŪKSTANČIAI lietuvių yra iiblaikyti po visų pasaulį.

TŪKSTANČIAI jų dabar ayveaa 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 paijstami. 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 teisybe apie pirmąją bolševikų 
okupacijų, šlvkščią “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. Nepraleiskiteproaoa tų raštų neperskaitę. Tuoj 
užsiprenumeruokite NAUJIENAS.
Chieagoj metams 98.00; už Chicagos ribų kaina metams 96.00; 

šešiems mėnesiams — 93^5.
i SIŲSKITE ČEKJ ARBA MONEY ORDERI ADRESU;

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago 8, DL

•••

viską, ką tikėjaus išgirsti. :gais. Bet Amerikos valdžia
Atsikėlęs grįžti atgal į .iki šiolei nesutiko to daryti, 

darbą vis tik dar paklau-, Sako, nepatogu yra briautis 
siau, koks nuošimtis Sov. i į bankų paslaptis. O kaip 
Sąjungos valstiečių akty- į įlysti i seifus ir kaip tiksliai 
viai pasipriešino kolektyvi- sužinoti kiek šėrų — 
zacijai?

—Pas mus niekas negali 
pasipriešinti — paaiškino 
draugas Isakovas.

—Buvo

bininkams. Kada nuvyko į

sužinoti- kiek šėrų randasi 
svetimtaučių rankose?

Bet dabar, kai Amerika 
žada išleisti apie 20 bilionų 
dolerių Marshallo planui fi
nansuoti. “paslėpti” svetim-priesmgi vyriau 

sybės planui visi valstiečiai, • taučių bilionai pradeda ru 
tačiau mes mokėjome laiku, pėti visiems amerikiečiams, 
padaryti nekenksmingais'Jei tokie pinigai tikrai yra 
bent atkakliausius iš jų ir, ir jei juos galima paleisti Į 
tuomet kitiems liko tik ty-'naudingą darbą Europai at- 
liai vykdyti musų nurody-[ statyti, tai gal vertėtų ir į 
mus.

—Lietuvoje sąlygos yra 
kiek skirtingos. Man kol 
kas bendrai neaišku, kokios 
sistemos musų vyriausybė 
norės čia imtis, nes, gal čia 
bus vengiama labai radika 
lių priemonių, nes čia arti 
siena... ir bendrai, gal čia

bankų paslaptis pažiūrėti7

CECHIJAI GRESIA ŪKIO 
KRIZĖ

dvisavaiti-
laikraštis

Im Ausland”

progą aplankyti mauzoliejų
kur Juli i«balzamuotae tJki vokiečių kalboje, skinamasias V v TesnysTs braltlT’-lat-ViU’ ’e,±
(Račkauskas taip vadina " J^lavų
Leniną žiūrėk “Laisvė” bendradarbiavimui n- susi- 
rugsėjo 10, š. m.) Aprašo!Pratlmul skatintL 
apie 10 aukštų Maskvos1 Išvietintųjų žmonių Vo- 
dangoraižius, apie ilgus au-1 kietijoj yra šimtai tukstan- 
tomobilius (zavod imeni čių ir jie savitarpiam susi- 
Stalina) Račkauskas Ame- pratimui, norom nenorom, 
rikos lietuviam komunistam turi vartoti vokiečių kalbą, 
nupasakoja, kad jis Mask- Laikraštis svarbus ir tuo, 
voje buvo priimtas kaipo kad ir vokiečiams padeda 
bolšaja šiška: “Visam ma- suprasti nelaimingą Rytų 
no buvimo Maskvoje laikui Europos žmonių padėtį.

Maskvą Račkauskas gavo!

Čechoslovakija pasižadė- 
Ljo statyti Rusijai “ant kre

dito” tiek daug pramonės
n,“ išdirbinių, kad dabar cechu duosime jūsų žmonėms kiek ukiui £ia djdelis krr/isų

a k0 PP® mufl», Paprasti ir, jei „ep^įseks gauti iš Ame- 
tada viskas galutinai susi- _jko_ naskoln Rusai dunda 
tvarkys tik per Kelis metus.
_______________rabege”><. kams, bet apie užmokė ji-j

!mą jie negalvoja, tuo tarpu 
Paskutinėmis dienomis ‘ cechai turi iš svetur atsiga-

Kinijoj už Amerikos 1 dole- kenti žaliavas ir nebegali
rį spekuliantai moka 80.000 
kiniškų dolerių

Amerikos žemės ūkis ir 
fabrikai 1944 metais davė 
$196,700,000,000 vertės pro 
dūktų.

už jas užmokėti.

Sako, kad kiekvienam 
dirbamos žemės akre esą a- 
oie 50.000 žemės kirmėlių. 
Žemę ios daugiau išpurena, 
negu farmerio plūgas.

Tikra Teiąybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

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

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu:

636 Bro<dway
“KELEIVIS”

So. Boston 27, Mas*.

i



Puslapis AStuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 45. Lapkričio 5 d., 1947 m.

POLICIJA STROPIAI pinigai laikomi ir kiek žmo- 
GAUDO PLĖŠIKUS nių ofisuose dirba.
Praeitą k etvirtadienj ir Pirmadieni policija suse- 

penktadieni plėšikai padarė kė, kad plėšikai po plėšimo 
du nepaprastai drąsius api- slapstėsi Cape Cod vasar- 
plėšimus. Ketvirtadienį jie namiuose, kurie dabartiniu 
užpuolė Hvde Parke Sturte- laiku yra tušti. Ten plėšikai, 
vant Blower Works kompa- sako, baliavojo ir ramiai li
nijos ofisą ir atėmė 108 sė josi po “šienapiutės”.
tukstancius dolenų, o penk-j --------------
tadienį plėšikai aplankė So.1 « Sekmaaienį Darbininkų ; 
Rnstnnn „tam. fahnka ir Vakarienė

Lietuvių Darbininkų Drau-
Bostono cukraus fabriką ir 
atėmė 29 tukstancius dole
rių.

Drąsus plėšimai pastatė 
visą Bostono policiją i kojas 
ir dar penktadienį nakčia 
vienas įtariamas plėšimu 
dalyvis buvo pagautas, o 
šeštadienį buvo suimtas ii 
kitas. Pirmas suimtas Pat- 
rick Farina, 35 metų vyras 
iš Roxbury, sėdėjęs kalėji
me už plėšimus, o šeštadie
nį buvo suimtas Ernest C. 
Bortone iš Arlingtono, irgi 
sėdėjęs kalėjime už plėši
mos. Policija apklausinėja 
ir kitus įtariamus gengste- 
rius. Policija sako, plėšikai 
neištrūks. Vienas įtariamas 
plėšime vyras, tūlas G. E. 
H avės, buvo sunkiai sužeis
tas bebandvdamas pabėgti. 
Jis dabar laikomas ligoni
nėj. Policija sako, jis yra 
pabėgęs iš kalėjimo.

So. Bostono cukernės api
plėšimas įvyko penktadienį 
10 valandą iš ryto. Į fabri
ko ofisą, iš Granite Street, 
įėjo 4 vyrai, jie įeidami su
laikė vieną sargą, nuginkla
vo jį ir nuėjo tiesiai į kasą 
kur dirbo apie 30 mergai
čių. Plėšikai visi buvo užsi
dėję ant veidų kaukes, jie 
buvo ginkluoti trumpais 
šautuvais.

Visas plėšimas cukemėj 
tęsėsi ne ilgiau minutės lai
ko. Plėšikai pasigriebė iš 
kasininko 29 tukstancius 
dolerių, kurie buvo parvež
ti darbininkams algoms iš
mokėti, įsakė ofise dirban
čioms merginoms sugulti 
ant grindų ir išėjo nešini 
pinigais. Gatvėje plėšikus 
laukė automobilis su penk
tuoju plėšiku, jie visi susė
do į karą ir nuvažiavo. Plė
šikai važiavo pavogtame 
kare.

Apie cukernės plėšimą 
policija sužinojo labai grei
tai. Viena telefonistė, Miss 
Green, gretimame kamba
ryje paliko plėšikų nepa
stebėta ir ji tuoj pat telefo- 
navo policijai apie užpuoli
mą. Bet kol policija atvyko, 
plėšikų pėdsakai jau buvo 
išnykę.

Šo. Bostono cukernėj dir
ba keli šimtai lietuvių, to-

gijos metinė vakarienė bus 
šį sekmadienį, lapkričio 9d. 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
svetainėje ant E st., South 
Bostone. Pradžia 6 vai. va
kare.

Vakarienės šeimininkės 
užtikrina, kad jos paga
mins gardžių valgių, o va
karienės ruo šėlai parūpins 
gerą orchestrą. Todėl sve
čiai neapsivils atsilankę. 
Iki pasimatymo šį sekma
dienį vakare.

VADOVAUS KONCERTĄ

P-lė Amelia Tataronis
Lapkričio 16 d., kaip 3:30 

popiet, South Bostono mu- 
nicipalinėj salėj bus p-lės 
Tataronytės vadovaujamų 
chorų koncertas. Be to, pa
sirodys visai nauji solistai.

P-lė Tataronytė yra dip
lomuota muzikos mokytoja 
ir talentinga artistė.

Bilietų šitam koncertui 
galima gauti pas choristus 
ir “Keleivio” ofise. Kaina 
—$1.00.

COMMUNITY FUND VAIKŲ DARŽELIS

Paveiksle matyti vienas vaikų darželis Bostone, iš
laikomas “Community fund”, kurio vajus dabartiniu 
laiku eina musų mieste. Remdami tą fondą, padeda
me išlaikyti daug vaikų darželių ir kitų labdaringų 
įstaigų.

Miestas Gavo Daug Taksų Restoranas Pardavimui
Nevv Haven gelžkelių ųjierai iino«i pusryčiai Biz-

_ • nis įsteigtas 10 metų atgal. Atdaras
6 dienas, užsidaro kaip 3 popiet. Ne
brangus užlaikymas. Sodės baras ir

kompanija sumokėjo Bosto
no miestui už South Statio- 
no pastatą $1,616,844 tak
sų. Tarp gelžkelių kompa
nijos ir miesto senai ėjo 
ginčas dėl tų taksų mokėji
mo, kompanija aiškino, kad 
ji neprivalanti mokėti.

RADIJO PROGRAMA

Is

stalai. Kaina gera. Kreipkitės pas: j 
Mr. M. Bergman. (45)

18 Trernont st.. Boston, Mass. 
Tel. C AP 1122.

“Dainos” Draugijos 
Susirinkimo

Praeitą sekmadienį vaka
re “Dainos” draugija ture- turi drabužių rinkliavos ko- 
jo narių susirinkimą, kuria- misiją iš veiklių moterų. Į 
me dalyvavo daug narių, komisiją įeina p-nios Svi- 
Perrinkta valdyba, į ją įei- lienė, S. O’Halloran, Moc- 
na: pirmininkė — M. Mi- kienė ir Kropienė. Komisi- 
chelsonienė, sekret. A. Au- ja praneša, kad drabužių 
diek, fin. raštininkė — M. rinkliava lietuviams Euro- 
Anestainė ir iždininku — J. poje tęsiama ir kas tik gali 
Jankauskas. paaukoti koki drabuži ar

Draugijos

Lietuvių Radio Korpora
cijos programa ateinantį ne- 
dėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto bus tokia:

1. Armonistas Sylvestras 
Shatas iš Hudson, Mass.

2. Dainininkės Albina 
Bucevičienė ir Prances Pa-j 
lionis iš So. Bostono.

3. Pasaką apie Magdutę 
pasakys Valentina Minkie- 
nė.

Po programos parašykite 
savo įspūdžius ir nusiųskit 
šiuo adresu: W0RL Sta- 
tion, Lithuanian Program, 
216 Trernont st., Boston,

Drabužių Rinkliava Lietu
viams Tęsiama

\ ietinis BALF skyrius Mass., pranešdami savo įs
pūdžius, o skelbimus prašo-
me siųsti į 502 East Broad
ivay, So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus

MAISTO SIUNTI
NIAI U2JURIN
Mes siunčiame maisto ir ki- 

avalynę, prašom pristatyti į tokius siuntinius (avalinę, dra- 
pobažnytinę svetainę ant panas, patalinę ir tt.) į visą pa- 
W. Fifth st. Svetainė yra šaulį. Atsakomingai. Pristaty- 
atdara trečiadieniais, penk- mas apdraustas. Kaina apmoka

nariai nutarė 
prisidėti darbu prie p-lės 
Tataronis vedamų chorų ir 
solistų koncerto lapkričio 
16 d., o po naujų metų, va- tadieniais ir sekmadieniais, 
sario 8 d., draugija rengs vakarais. Drabužius ar ava- 
koncertą-vakarienę L. Pilie- lvnę galima pristatyti ir į 
čių Draugijos svetainėje. lietuviškus laikraščius, arba

--------------- galima pranešti valdybai,
kad atvyktų kas nors. juos 
paimti iš namų.

Rinkimai Musų Mieste ir 
Valstijoj

Šį antradienį Bostono 
mieste renkamas mokyklų 
komitetas ir miesto tarybos 
nariai. Iš viso yra išstatyta 
98 kandidatai. Rinkimai 
vyksta nuo 8 vai. ryto iki 8 
vai. vakaro.

Musų valstijoj rinkimai 
vyksta 28 miestuose. Kai
kur renkami majorai, bet na Ken šimtai netuv.ų, w- r, moje miestu eina mie. 

dėl tas plėsimas tarpe South stu *a,.vb' jvairil, parei.
bostoniečių sukėlė labai 
daug kalbų. Kai kurie cu
kernės darbininkai tą die
ną nebegavo užmokesnio, 
nes dirbtuvė nebesuspėjo 
parsivežti iš banko pinigų.

Policija sako, kad Bosto
no cukernę apiplėšė tie pa
tys plėšikai, kurie ketvirta
dienį padarė drąsų plėšimą 
Hvde Parke. Plėšikai ne
abejojamai gerai žinojo, 
kada pinigai iš bankų par
vežami. Jie ir Hyde Parke 
ir cukemėj atvyko tuoj pat, 
kaip tik pinigai buvo atga
benti. Jie gerai žinojo, kur

stų tarybų ir iv; 
gunų rinkimai.

MUZIKA 
Dainavimas ir Pianas

Geriausias pamoKas šitoj sri
ty duoda profesionali muzikos 
mokytoja p-lė Amelia Tataro- 
nis, kuri turi įgijus muzikos 
mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
Kreiptis į jos muzikos mokyk
lą: (-)

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

Tel. KENmore 3571
Namų. ELIot 8222

viską. Prašykit siuntinių sąra
šo: A. L. ALLEN COMPANY 

755 Boylston Street, 
Boston 16, Massachusstts

(Chamber of Commerce Narys)]
Lankėsi Frank Kupris iš

Chicagos ___________
Praeitą savaitę penkta

dienį į musų redakciją bu- Automobilistai Sumokės 
vo užėjęs Pranas Kupris iš $16,000 Pabaudų 
Chicagos, Jis buvo atvykęs Policija dabar ant kelių 
į Bostoną atostogų proga ir sulaiko automobilius, kurie 
išbuvo čia virš savaitės. F. neturi “stickerio”, ar pažy- 
Kupris dirba Chicagos paš- mėjimo, kad jie yra patik
to įstaigoje, bet laisvolai- rinti ir atrasti saugus. Poli- 
kiu įdomaujasi Lietuvos is- cija sako. virš 3 tūkstančių 
torija ir Bostono viešajame tokių karu buvo sulaikyta 
knygyne sakosi suradęs įdo- ant kelių ir iš jų bus iško-. 
mios medžiagos apie T. lektuota per teismus virš 16 
Kosciušką. į tūkstančių dolerių pabau-

šeštadienį svečias išvyko dos.
į Chicagą, bet pakeliui keti- --------------
no dar sustoti Philadelphi- P. Remeikis So. Bostone 
joj ir susipažinti su to mies- Petras Remeikis, apie ku
to lietuviais. -rio nelaimę rašėme seniau,

--------------- i lapkričio 1 d. atvyko iš
Lynno ligoninės ir sustojoJau Sukėlė $3,255,658

Community Fund vajus 
musų mieste iki šio pirma
dienio jau davė 3 milionus 
255 tukstancius dolerių. Bet 
fondas yra užsimojęs sukel
ti Bostone 6,600,000 dole
rių. Todėl vajus dar eis ir 
iš geraširdžių žmonių bus 
prašomos aukos, kad vajus 
praeitų su pasisekimu.

pas L. Masilionį, 530 Sixth 
st. ant pirmų lubų. Turės 
dar ilgai gydytis, iki visai 
pasveiks. Draugai ir pažįs
tami prašomi jį atlankyti.

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.

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. Broadnay 

prie Lincoln School
TeL ŠOU 2446

Va kaip LENGVA bus 
vartoti naują telefonų 

numeriavimo plana

Pavyzdžiui

HANcock 9981 
pavirs į

HA 6
9981

YOU DIAL THIS: HA6 9981 
•s.

Tamsta tik pakeičiate skaitli
nes vietoje trečios raidės 
SAKOTE TAI:

Jus pridėkit tik skaitlines prie 
centralinio pavadinimo. 
Peržiurėkit numerius, nes kož
nas centrinis pavadinimas Didž. 
Bostone yra paliestas.
Jei turit automatišką telefoną, 
nuimkit laikiną raudoną lentelę, 
kada nauja directory bus prista
tyta ir vartokit naują numerį 
ant nuolatinės juodos ir baltos 
lentelės, kurią rasite apačioje.

Ar Manai Taisyti Namų?
Kreipkitės pas mus,—patarsime

Jau Turime Visokio Tavoro

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

628 E. Broadway, So. Bostone
Tel. ŠOU 4148

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and C o.
Watches - Jewelry - Diamonds 
Radios - Electrical Appliances

379 W. Broad *ay, So. Boston
Tel. ŠOU 4619

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.

Tel. ŠOU 2712 arba B1G 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 BROADIVAY,
SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 ORIOLE STREET 
West Kox‘bury, naša.

Tel. Parkway 1233-W

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

ir nuo 7 iki 8

546 BR0ADWAY <
BO. BOSTON, MASS. ;

Telefonas: SOUth Boston 1320 •

Ar Mums Pritruks Aliejaus
Massachusetts gubernato

rius Bradford perspėja mu
sų valstiją ir Naujosios An
glijos kaimynus, kad šią 
žiemą gali buti striukai su 
aliejumi, kurio pristatymas 
susiduria su visokiomis kliū
timis. Gubernatorius sako, 
kad gali buti trukumas ir 
kietųjų anglių. Tik gerai 
organizuodami pristatymą 
ir taupydami kurą, galėsime 
šią žiemą turėti reikalingo 
kuro, sako gubernatorius.

Jaunuolių Wbist Party 
BALF Naudai

Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 365 Jaunuolių 
kuopa šį šeštadienį, lapkri
čio 8d., rengia šaunią Whist 
Party Sandaros svetainėje, 
ant F st., So. Bostone. Pra
džia 8 vai. vakare. Parengi
me svečiai bus pavaišinti, o 
laimėtojams bus išdalinta 
daug gražių dovanų. Visas 
pelnas eis BALF naudai, 
lietuviams tremtiniams šelp
ti. Laukiama daug svečių.

Koresp.

Apiplėšė Stoughtono Teatrą
Du plėšikai pirmadienį 

vakare Stoughtone apiplėšė 
State Theatre kasą. Kol 
žmonės žiurėjo mūviu, plė
šikai išvalė kasą ir išsinešė 
$112 vakaro pajamų.

Tel. TRObridge 633!)

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

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

CAMBRIDGE. MASS.

Šis numeravimo pla
nas laipsniškai įsi
galios, kaip nauja 
Bostono airectory 
bus pristatoma-pra- 
dedant apie Lap
kričio 22 dieną. Jus 
turite pradėt varto
ti naujus numerius 
nuo tos dienos kaip 
Jus directory bus 
pristatyta.Apiplėšė Armijos Seržantą

Šį antradienį du ginkluo
ti banditai užpuolė ant ke
lio prie Belmonto vieną ar
mijos seržantą ir apiplėšė._____________________________________________
Plėšikai atėmė iš kareivio 'GERESNĖ PLUNKSNŲ IR PŪKŲ RŪŠIS JŪSŲ PAGALVĖSE 
61 doleri pinigų. Plėšikai UŽTIKRINS JŪSŲ ŠEIMAI GERESNĮ MIEGĄ — GERESNĘ 
ir seržantas važiavo auto- SVEIKATĄ!!! 
mobiliuose.

NEW ENGLAND TELEFHONE t TELEGRAPH COMPANY
I

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETR1STAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nao 9 ryto iki 12 iioną

447 Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

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. vakare.
Bostono ir apylinkių lietuviai yra kviedasŲ skait

lingai dalyvauti. VALDYBA.

Pasiuntė 20 Tonų Anglių 
Dovanų

Vienas Arlingtono gyven-j 
tojas airių kilmės išgirdo,! 
kad Airijoj yra trukumasI 
kuro, tai jis užpirko 20 to-; 
nų anglių ir pasiuntė jas į į 
Airiją, Dublino arkivysku
pui. Laivas su anglimis iš
plaukia šiandien iš Bostono.

Keleiviai Atsipirko Su 
IŠGĄSČIU

Sekmadienį vakare kelei
vinis orlaivis iš New Yorko 
atskrido i Bostoną su 34
keleiviais. Pusantros valan- b h]i arkivvskupas galės 
dos orlaivis negalėjo nusi- Y ? J v *
leisti dėlto, kad jo ratų nu- k ’ • L'
leidimo prietaisas buvo su-1
gedęs. Apačioje ant žemės Bušų Nelaimėj Sužeidė 20 
orlaivio nusileidimo laukė Pirmadienį prie Dudley 
keli ambulansai su dakta- st. Roxburyje susidūrė du 
rais, bet, laimei, nusileidi- eleveitorių*busai, 20 žmonių 
mas pavyko gerai, jokių au- buvo sužeisti. Trys keleiviai 
kų nebuvo. Keleiviai atsi- nukentėjo labai skaudžiai ir 
pirko nemažu išgąsčiu. liko gulėti ligoninėj.

i 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.

LEPI E
56 Chauncy Street, Boston 11, Mass.

DR. G. L. KILIA) KY
18 Trernont SU Rimbai 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.

Tel. LIB 3968 LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

Mortgečiai—Namų Paskolos—4r.
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. BAGOČIUS,
302 W. Broadnray, South Boston, Mass.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir i to-j 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADIVAY,

SO. BOSTON, MASS. 
Tat SOUth Boaton 4618

*




