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G. C. Marshall Patiekė 5'avo 
Planą Europai Gelbėti

Firmą Kartą Išdėstė Savo Planą — Kaltina Rusiją, Kad 
Ji Trukdo Europos Atstatymą — Siūlo Duoti Europai 597 
Milionus Tuoj Pat ir 16-20 Bilionų Per Keturius Metus.

Šią savaitę valstybės sek- HelikaraS ir VoŽlUO- 
retonus G. C. Marshall se- . . r » •

nato ir atstovų rūmų komi- J# IF hCKld
sijoms patiekė savo planą Elmira, N. Y., miestelio 
Europai gelbėti ir aiškino, vienam fermeriui, Edward 
kodėl yra skubus reikalas H. Page, labai įkyrėjo važi- 
tą planą priimti. G. Mar- nėtis sekmadieniais automo-
shall siūlo tuoj pat nubal
suoti Europai apginti nuo 
bado 597 milionus dolerių 
ir aptarti planą, pagal kurį 
Europai butų suteikta pa
galba nuo 16 iki 20 bilionų 
dolerių per keturius metus. 
Pradžioje G. Marshall sako, 
užteks, jei kongresas pa
skirs 7 su puse bilionus do
lerių penkiolikai mėnesių, o 
vėliau kongresas galės skirti 
daugiau lėšų pagal reikalą.

G. C. Marshall sakė, kad 
Sovietų Rusija stengiasi vi
somis išgalėmis trukdyti Eu
ropos ūkišką atsistatymą. /

biliu, kada ant kelių yra 
daug automobilių ir negali
ma žmoniškai pavažiuoti. 
Todėl jis sugalvojo “helica- 
rą”, kurs gali važiuoti keliu, 
kaip automobilis, ir gali 
pakilti į orą, kaip helikop
teris. E. H. Page sako, jo 
naujai užpatentuotas le
kiantis automobilis išspren
džia “trafiko sunkenybes”. 
Kai tik ant kelių bus daug 
karų, helikarai pakils į orą 
ir lėks, kaip paukščiai. Išra
dėjas pranašauja, kad grei
toj ateityj visuose garažuo
se stovės jo išrasti lekian-

AMERIKOS NAU AUSIS ORLAIVIS JAU IŠBANDYTAS

Naujausias oro pajėgų karo orlaivis naikintuvas “Thunderjet” jau yra išban
dytas ir pasirodė tinKamas karo tarnybai. Orlaivis varomas rakietiniu moto
ru, skrenda virš 600 mylių per valandą ir yra ginkluotas šešiomis kanuolėmis, 
kurios šauna pusantro karto greičiau, negu praėjusiame kare.

Sako, Leivis Remia \Tribunolas Tikrins Keturi Didieji Greit 
Kairiasparnius Valdininkų Išti- i Susitiks

kilnybę Amerikos, Anglijos, Rusi-
Prezidento Trumano pa. jos >r Francijos užsienių rei-

tvarkvmu eina patikrinimas ’į, toto^teriai susitiks 
,rio„ Londone šio menesio 2o die

Automobilių darbininkų 
unijos pirmininkas W. Reu
ther iškėlė kaltinimą prieš 
mainerių unijos vadą John

Šalia to, G. C. Marshall tieji automobiliai.
sakė, kongresas turės dar ------------
paskirti 500 milionų dolerių Reikalauja Atšaukti 
okupacijos išlaidoms Vo
kietijoj ir Austrijoj padeng
ti. ’ AmčriKūš ienKų KOngrvso

Kartu su Marshall planu ir-Amerikos lenkų susivie

Jaltos Sutartį

kongresas gavo iš preziden 
to Trumano pranešimą apie 
Amerikos pagalbą Graiki
jai. Prezidentas sako, jei 
Graikija yra dar laisva, tai 
tik dėka Amerikos pagal
bai, nes Rusijos remiami 
partizanai vienaip vien puo
la Graikiją ir nori ją pa
vergti. Prezidentas sakė,

nijimo pirmininkas Charles 
Rozmarek kalbėjo praeitą 
sekmadienį Bostone ir iškė
lė reikalavimą, kad Ameri
ka atsisakytų nuo išdavikiš
ko Jaltos susitarimo, kurs 
pamynė į purvą Atlanto 
Čarterį. Jis sakė, kad karas 
Amerikai davė tuščią per
galę, o Amerikos vadai pa-

L. Lewis, kad jis supylė taraautoi^Tštilrinr'bė^'  ̂?)ėl ir vel bandys sutarti tai
kintus tūkstančių dolerių ’ tikrinimo buvo dautr nro kos Vokietijai irautomobilių unijos “kairia- usJa I?Xr nrezidentokT- ir Austrijai. Praeitą savaitę 
sparniams” palaikyti. Sako, , - Sndarvta« iš' 20 P°sėdžiavo “keturi didžių-J. L. Lewis dirba per savo K™. *'ko 2?J? jų” ministerių atstovai ir
dukterį Kathryn L. Lewis, vvriaU5.ia; tribunolas kurs bandė paruošti dirvą pačių biri vadovauja mainierių,t 1̂^1 ministerių susitikimui. Bet
unijos oO distnktui , j ku- s- ‘nnli minisLerių atstovai negalėjo
rj yra priimami visokių ama- y susitarti nei vienu klausimu.

ir užsiėmimų darbinin- si-T- ----------------- - dinmkas yra neištikimas

Šalpos Darbo Suvažiavimas 
Sutraukė Daug Delegatų

BALF Seime Dalyvavo 130 Delegatų — Sukelta Aukų 
$10,383 — Perrinkta Valdyba — Aptartas Ateinančių 
Metų Darbas.
---- Z--------------------------------I ---------

Praeitą savaitę trečiadie
nį ir ketvirtadienį New Yor
ke, viešbutyje Newyorker, 
posėdžiavo Bendro Ameri
kos Lietuvių Fondo seimas, 
į kurį skyriai buvo atsiuntę 
130 delegatų. Skyriai ir at
skiri asmens seimo proga 
atsiuntė aukų $10,383.51.

Iš pranešimų paaiškėjo* 
kad šiais metais per BALF 
vajų sukelta virš dvejų šim
tų tūkstančių dolerių nuo 
karo nukentėjusiems lietu
viams šelpti. Jeigu paversti 
į pinigus ir daiktines dova
nas, rubus ir avalynę, tai 
aukų lietuviams šelpti buvo 
sukelta virš pusės miliono 
dolerių.

Ateinančiais metais BA
LF apskaičiavo, kad reikė
tų sukelti 650,000 dolerių, 
kad butų galima aprūpinti 
daugiausiai kenčia n č i u s 
tremtinius Vakarų Europo
je. Daugiausiai pinigų buvo 
skiriama vaikams, sene
liams ir mokslo jaunimui 
šelpti. Panašiai bus daroma 
ir ateinančiais metais.

V alkas Mato, Kas 
Yra Po Žeme

Vienas 16 metų berniu
kas, Pieter van Jaarsveld iš 
Johannesburg, Pietų Afri
koje gavo gerai apmokamą 
darbą vienoje aukso kasyk
loje. Tas berniukas gali ma
tyti, kas yra po žeme, jis 
mato auksą, geležį ir kito
kius mineralus gana giliai 
žemėje. Jis mato ir vandenį 
po žeme. Sako, jo akys “per
šviečia” per žemę. Aukso 
kasykla jį ir pasamdė, kad 
jis parodytų kur žemėje yra 
aukso. Už tą darbą berniu
kas gauna puikų atlygini
mą, o kasykla irgi turi pui
kaus pelno, nes jai nereikia 
spėlioti, kur aukso ieškoti. 
Pietų Afrikoj jaunas Pieter 
pagarsėjo, kaipo “berniu
kas su x-spindulių akimis”.

kad Graikijos padėtis ir da-jsielgė neteisingai, kada do-
bar yra sunki, nes pikti kai 
mynai neduoda Graikijai 
galimybės ramiai dirbti at
sistatymo darbo.

Kongreso komisijos, tuoj 
po išklausymo G. C. Mar
shall pranešimo, pradėjo 
svarstyti pirmos pagalbos 
teikimą Europai. Kai atei
nantį pirmadienį susirinks 
visas kongresas, komisijos 
jau bus apsvarsčiusios Mar- 
shallo planą ir kongresas 
galės iš karto pradėti tą 
reikalą svarstyti. Spėjama, 
kad dar šiais metais kongre
sas paskirs apie 600 milionų 
dolerių pirmai pagalbai, o 
platesnės pagalbos skyri
mas užsitęs iki ateinančių 
metų.

GREITAS ROBOTAS 
GABENS BOMBAS

Amerikos karo laivynas 
jau yra išbandęs greitus ro
botus, arba be žmonių le
kiančius orlaivius, kurie 
gali skristi 1,500 mylių per 
valandą. Tokie orlaiviai yra 
vadovaujami radio bango
mis ir jie gali gabenti bom
bas į paskirtą vietą net už 
kelių tūkstančių mylių. Ban
dymai su tais baisiais atei
ties ginklais yra daromi

vanojo rusams savo sąjun
gininkų lenkų žemes ir už
korė Lenkijai Maskvos lė
lių valdžią.

Vengrijos Kareiviai
Bėga Austrijon

Viena kuopa vengrų ka
reivių, vedama vieno kari
ninko, perėjo iš Vengrijos į 
Austriją ir prašė, kad aust
rai jiems leistų vykti į ang
lų okupuotą Austrijos dalį. 
Tie kareiviai, per rasų oku
puotą zoną patraukė į ang
lų zoną ir kiek jau žinoma, 
vienas iš jų jau yra atbėgęs 
pas anglus. Vengrai karei
viai sako, jie bėgo todėl, 
kad rusai juos norėjo išsių
sti į Rusijos gilumą, o jie 
bijojo, kad rasai neuždary
tų jų į koncentracijos sto
vyklas, todėl jie ir traukėsi 
iš Vengrijos.

JUROJ NUSKENDO 
KETURI ŽVEJAI

Keturi Bostono žvejai nu
skendo pirmadienio vakare 
juroje, vienas dingo be ži
nios, o du išsigelbėjo plauk
dami apie mylią per audrin
gą jurą prie Yarmouth uos-

Polnt Mu^rCalif karčia.: £ “ “Rai".
vvnn bazėie 15 Bostono pateko j■v J ______ didelę audrą ir spėjama ap-

MEDVILNĖS DERLIUS Įsivertė. Išsigelbėjusieji žve- 
BUVO NEBLOGAS j jai guli Yarmouth ligoninėj. 

Šiais metais Amerikos, Anglijoj nuo šios savaitės 
medvilnės derlius siekia pradedama racionuoti bul- 
11,500,000 pundų (balęs), ves. Kiekvienas asmuo per 
o pernai derlius buvo tiktai savaitę galės pirkti tiktai 3 
8,640,000 pundų, 1936-1945 svaras bulvių. Taip pat ir 
metų vidutinis derlius per restoranai turės mažiau bul- 
mu siekė 12,390,000 pun-Įvių duoti savo kostume- 

i riams.

tų
kai. Reuther sako, Lewis f1111“™.. neutimiiias PALESTINOJ YRA ŽYDU nori išėsti iš automobilių įonst.tuc.ja., toks vald.nm-, “ ‘p^SISTy V
darbininkų unijos jos da- ^Kiarvta":eisimi1 Palestinos žydų darbinin- v itė

£ tribunolą. Tuo^budu vaf- ^^Ston^čiaK
^5 į*- -<> Palestinos da/binin- 

T. T^uns W Re,.the. bug «kų organizacijos yra gnez-
• • v nnciofonniciAc

tucijai neištikimi žmonės.

J. L. Levvis W. Reuther įs
kėlė automobilių darbinin* 
kų unijos konvencijos išva
karėse. Konvencija eina šią 
savaitę Atlantic City, N. J. 
W. Reuther kviečia savo 
unijos narius išrinkti į va
dovybę aiškaus unijinio nu-

Anglija Priėmė 
30,000 Išvietintų

„ Anglija pranešė Tarptau-
sistatymo žmones ir pasalin- tinei Pabėgėlių Organizaci- 
ti kai kuriuos narius, kurie jaj (IRO), kad ji iki šiolei
unijoj varo intrigas. jau yra priėmusi 30,000 iš- gunistus teks pavartoti jė-

--------------- Įvienintųjų žmonių iš Euro- gą, sakė A. Hushi.
SIŪLO PAREMTI CECHO- pos ir yra visiškai jais pa-l ---------------

tenkinta. Dabar kas savaitę'RUSIJA ĮR AMERIKA SU-SLOVAKIJA

Gražiai Rašo Apie 
P. Stoškiutę

“N. Y. Times” plačiai ir 
labai gražiai atsiliepė apie 
dainininkės Polynos Stoš- 
kiutės pirmą pasirodymą 
Metropolitan operoje praei
tą šeštadienį vakare. Lietu- 

dainininkė dainavo
Giovanni operoje sunkią 
Donnos Elviros rolę. Laik
raštis sako, panelė Stoska 
įrodė, kad ji yra ne tik gera 
dainininkė, bet ir gera vai
dintoja ir Metropolitan ope

tai nusistačiusios kovoti 
prieš žydus fašistus, kurie
yra susispietę į Irgun ’ or"jros vedėjai neapsiriko ją 
gamzaciją. Jis sake, irgu- pakvietę j savo dainininkų
nistai” yra reakcininkai ir 
fašistai ir jų įtaka Palesti
noj nėra didelė, jie turi tik 
apie 5,000 narių. Jei kitaip 
nebus galima, tai prieš ir-

skaičių. Polyna Stoškiutė 
yra antra lietuvaitė daini- 

ininkė Metropolitan operoje. 
Ten keli metai jau dainuo
ja Anna Kaskas.

BALF suvažiavime buvo 
kalbama apie tremtinių į- 
kurdinimą ir kaip galima 
prie to reikalo tinkamiau 
prisidėti. Pagal BALF val
dybos apskaičiavimą reikė
tų sukelti bent 750,000 do
lerių, kad galima butų pa
dėti penkiolikai tūkstančių 
lietuvių iš Vokietijos įsi
kurti kur nors kitur.

Į valdybą ateinantiems 
metams liko išrinkti pirmi
ninku kunigas Dr. Končius, 
sekretorė — Mrs. Nora Gu- 
gis ir iždininku į vietą Mrs. 
Jurgeliutės-Beverage išrink
tas A. S. Trečiokas.

Revizijos komisijon iš
rinkti S. Gegužis, M. Mi- 
chelsonienė ir K. Vilniškis.

Švietimo ir sveikatos ko
misija pavesta sudaryti adv. 
N. Rasteniui, kurs paskirtas 
tos komisijos pirmininku.

Tremtinių įkurdinimo rei
kalu BALF nutarė dėtis į 
bendrą lietuvių kuriamą or
ganizaciją, kuri rūpinsis 
tremtinių atitraukimu į A- 
meriką ir ieškos būdų jiems 

į padėti įsikurti.

Karininkai Padarė 
Siame Perversmą

Grupė karininkų, vado
vaujama maršalo Luang 
Phibun Songgram, nuvertė 
Siamo (Tailando) vyriau
sybę ir paskelbė savo dikta
tūrą. Karininkai sako, jie

Žinomas Amerikoje pub- Anglija atsigabena po 1,
Įleistas Joseph Alsop siūlo, 200 žmonių iš Europos sto- 
kad Amerika susirūpintų vykių ir jie greit įsitraukia 
Čechoslovakijos likimu ir į naudingą darbą. Pradžioje 
neleistų Rusijai galutinai Anglijos vyriausybė turėjo
praryti tą kraštą, čechoslo- sunkumų su Anglijos uni jo- i apįeidžTFPalestmą* 1948*^
vakijoj nėra rasų armijos,: nus, kurios statė , visokius | žės j d Q neprikiau. sukilo todėl, kad krašte bu 

Vengrijoj reikalavimus dėl išvietintų-l*omos ž d ir arab/valstv_

TARĖ DĖL PALESTINOS
Amerika ir Rusija Jung

tinių Tautų seime sutarė dėl 
Palestinos padalijimo pla
no. Pagal tą planą anglai

bet prie jos sienų
ir Vokietijoj stovi stiprios jų aprūpinimo darbu, 
rasų armijos, o komunistai Įš 30,000 atvežtų išvietin-

žydų ir arabų valsty
bės Palestinoj bus skaito
mos įkurtos nuo 1948 m. lie-. _ * » v . 1 • * • X • 1 X • • 1 IlVc i rh L4I 11 V*V7 AUTU III. J Ivviduje atvirai eina prie sa- tųjų žmonių tiktai 5 pasiro- R j d Padalijimas vyks

vo diktatūros įvedimo. Jei de netikę ir dėl savo blogo —
Amerika stengtųsi pagelbėti elgesio buvo vėl išgabenti į
Čechoslovakijos demokra- Europą.
tijai, tas kraštas galėtų iš- __________ __  _ ..... ..... ...
laikyti savo laisvą tvarką. KETVIRTADIENIAIS GA- seimo nutarimas, kurį ga- 
Bet jei Amerika nieko ne- ’
darys, tada ir cechų tauta 
atsidurs galutinai už geleži
nės uždangos.

LIMA VALGYTI VIŠ
ČIUKUS

Maisto taupymo progra
ma praeitą savaitę liko pa
keista. Dabar restoranuose 

įgalima bus ketvirtadieniais 
valgyti viščiukus, bet antra- 

reikia susilaikyti 
o ketvirtadie-

DR. MANIU ATREMIA 
KALTINIMUS

Rumunijos valstiečių va- dieniais 
das Dr. Maniu, 75 metų se- nuo mėsos, 
nelis, yra teisiamas Buka-Įniais nuo kiaušinių, 
rešte “už išdavystę”. Dr.
Maniu savo paskutiniame

Jungtinių Tautų skirtos ko
misijos priežiūroje. Jei tą 
planą jiatvirtins J. T. sei
mas, tai jis gal bus pirmas

lima bus bandyti vykinti 
gyveniman.

PATAIKĖ f SAVO KARĄ
Pittsburgh ietis John Ro

mam šeštadienį ėjo keliu ir 
jautėsi stipriai pavargęs. Jis 
pamojo ranka pravažiuo
jančiam karui, kad jį pavė
žėtų. Karas sustojo ir Jonas 
įlipo į vežimą. Kai jis ra-

vo daug korupcijos ir val
džia nemokėjo gerai krašto 
tvarkyti. Sukilusių karinin
kų vadas buvo Siamo dikta
torių per karą, kada japo
nai iį buvo pastatę prie val
džios.

Sukilėliai skelbia, kad 
vyriausybė pabėgo iš Bang- 
kok ir jie sakosi perversmą 
atlikę be kraujo praliejimo. 
Bet iš kitų šaltinių ateina 
žinių, kad nuverstosios vy
riausybės nariai dar telkia 
konstitucijai ištikimą ka
riuomenę prieš sukilėlius.

GRĄŽINS $1,400,000,000 
TURTO

Amerikos kariška valdžia 
Vokietijoj nutarė grąžinti 
nacių suplėštą turtą buvu
siems savininkams. Viso 
bus grąžinta vienas bilionas 
ir 400 milionų dolerių ver
tės turto. Apie 90 nuošim-

Prieš draudimą valgyti 
ketvirtadieniais paukštieną

žodyje atrėmė visus kaltini- griežtai protestavo viščiukų miai atsisėdo ir karas pra
muš ir sako, kad jis yra tei- augintojai, kurie iš protesto1 dėjo eiti J. Romaro pastebė- 
siamas už jo demokratinius pradėio siųsti prezidentui į jo, kad jis sėdi savo kare, 
įsitikinimus, o ne už kokią Baltąjį Namą ir maisto tau-kurį vagys prieš savaitę lai
tai “išdavystę”, kurios jis pymo komisijos pirmininkui ko iš jo pavogė. J. Romaro 
nėra papildęs. Dr. Maniu ir C. Luckman gyvus viščiu- nieko nelaukdamas pareika- 
jo draugai yra teisiami to- kus! Viščiuku augintojai lavo, kad draiverys jį vež-'čių to turto bus grąžinta 
dėl, kad bolševikai nori vi- skundėsi, kad jie neturi kur tų į policiją, kur Jonas at- žydams, iš kurių naciai tur
sai sunaikinti visokią opo- dėti viščiukų ir reikalavo tą gavo savo karą, o vagis pa- tą buvo atėmę ar po prie- 
ziciją Rumunijoj. draudimą pašalinti. 1 kliuvo į šaltąją. 'varta atpirkę.

GENEROLAS PRAŠĖ 
$200,000 PASKOLOS

Orlaivių statytojas milio- 
nierius Hovvard Hughes liu
dijo senato vienoj komisijo
je, kad per karą generolas 
B. E. Meyer jo prašęs pa
skolinti jam 200,000 dole
rių spekuliacijai varyti. H. 
Hughes atsisakęs tą pada
ryti ir dėl to nutrukusi jų 
draugystė.

ATTLEE STEBISI RUSU 
KALBA

Molotovas praeitą savaitę 
kaltino anglus, kad jie esą 
“imperialistai, karo kursty
tojai ir išdavikai”. Angli
jos ministerių pirmininkas 
C. Attlee sako, toki rasų 
kalba yra “neįprasta’’ tarp 
draugingų tautų, o rusų kal
tinimai yra be jokio pagrin
do.
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PO RINKIMŲ . niekas net ir nebedejuoja. 
Atrodo, kad Amerikos

Praeitą savaitę Ameriko- (vadai galutinai “nurašė į 
je ėjo įvairiausių pareigūnų nuostolius’’ šimtą dvide- 
rinkimai. Republikonai irjšimtį milionų žmonių Euro- 
demokratai tuos rinkimus' poje. Jie tuos žmones, su-
atsidėję “blusinėja”, kad 
gautų nurodymų, kaip iš
puls ateinančių metų prezi
dento ir kongreso rinkimai. 
Bet šių metų rinkimai ne
duoda atsakymo, kaip bal
suotojai pasisakys po metų
laiko. “C. S. Monitor” rašy
tojas, Roscoe Drummond, 
rinkimų išdavas taip verti
na:

“Nežiūrint i partijų pasigy
rimus, kurie ateina iš abejų 
pusių, iš šių metų rinkimų iš
davų negalima padaryti aiškių 
išvadų dėl balsuotojų nusista
tymo. Jie tikrai neduoda nuro
dymo, kaip išpuls ateinančių 
metų prezidento rinkimai.

“Šių metų rinkimuose nu- 
sveriamos reikšmės turėjo val
stijų ir vietos klausimai, todėl 
jų negalima apibendrinti. La
bai daug kas dar gali atsitikti 
tarp šių metų lapkričio ir at
einančių metų lapkričio mėne
sio. Todėl nei viena nei kita 
pusė negali džiaugtis, nors dėl 
rinkimų išdavų abi pusės ro
dys linksmą veidą”.

Demokratų partija šių me
tų rinkimuose atsilaikė 
daug geriau, negu republi
konai pranašavo, o todėl ir 
ateinančių metų prezidento* 
rinkimuose nebūtinai turi 
laimėti republikonas. Var
žytynės yra atviros ir rezul
tatai priklausys nuo išstato
mų kandidatų populerumo, 
nuo pasirinktų šukių, nuo 
gražių pažadų ir kitų daly
kų.

rištus ir pajungtus, padova
nojo rusiškam imperializ
mui, o paskui save ramina 
tuo, kad girdi rusiškas im
perializmas jau “pralaimi”, 
ar “sulaikytas”. Iš tiesų, jei 
120 milionų žmonių prijun
gimas prie Sovietų imperi
jos yra “pralaimėjimas”, tai 
gal tik galvose tų bailių 
žmonių, kurie iš bolševizmo 
baimės buvo netekę net aiš
kaus galvojimo.

Kapitalistinės spaudos 
džiaugsmą kelia ne tiek 
bolševizmo pralaimėjimas, 
kurio nėra, kiek bendras 
Vakarų Europos pasisuki
mas “į dešinę”. Bet ir tai 
gali būti tik laikinas reiški
nys ir kapitalistų džiaugs
mas dar gali išgaruoti. O 
tuo tarpu bolševikai šeimi
ninkauja Rytų Europoje ir 
mindo į kruviną purvą Jal
tos ir panašius susitarimus, 
po kuriais Amerika padėjo 
savo parašą, bet užmiršo 
pasirūpinti, kad tas parašas 
nors ką nors reikštų.

ISTERIJA IR ŽIOP
LUMAS

SAKO, ‘‘BOLŠEVIZMAS 
SULAIKYTAS”

Amerikos spaudoje girdė
ti džiūgavimų, kad Europo
je “bolševizmas jau sulai
kytas”. Walter Lippman, 
plačiai skaitomas tuščiažo
džiaujantis komentatorius, 
parvežė iš Europos “naujie
ną”, kad Amerika Europo
je jau laimėjo, tik pati dar 
to nežino...

Pagrindą tokiam pasiten
kinimui davė visa eilė rin
kimų Europoje. Italijoje, 
Romos miesto taiybos rinki
muose, krikščionys demo
kratai žymiai sustiprėjo. 
Francijoj staiga iškilo de

TAIP ATRODYS KARALIŠKOS VESTUVĖS

Lapkričio 20 d. Anglijos karaliaus duktė ir sosto įpėdinė Elizabeth ištekės 
leitenanto Philip Mountbatten. Kad vežant jaunuosius neįvyktų koks netikė
tas dalykas, daroma “repeticija’

Kas Savaite Į
Amerika tars savo žodį

Sekamą pirmadienį, lap-
Vis dėl to, degolistų įsi

galėjimas gali atnešt naują
kričio 17, bus atidaryta mu- nelaimę francuzų tautai. Jei 
sų kongreso nepaprastoji se- Francija pasuks į diktatūros 
sija. Ji buvo šaukta tam, kelią (de Gaulle diktatu- 
kad a p tart i badaujančios ros), tikrai nebus gero. 
Europos būklę ir jai padėti. fiug dvi Vokietijos?

Kitais žodžiais, musų vai- jg Europos ateina vis dau- 
stybės vyrai tarsis dėl Mar-j iau taikių žinių. Jos sa- 
shall plano. ko-

Karo audrų išvarginta ir Į pradžioje 1948 metų ru- 
nualinta Europa laukia mu-^j paskelbs sovietišką Vo- 
sų pagalbos — kuo ir kaip kietijos respubliką... 
jai padėsime? Aiškiau pasakant, “so

jai rimtas klausimas. vietiška respublika” bus pa- 
Viskas priklausys nuo to, daryta iš rusų kontroliuoja-1/oin rimto? <TVAit541 Silici- i • *____

su arkliais ir vežimu.

- •••f’/* • r\ 9- 1 lams Pavojinga linkme, to-Jaunieji Stoja į
LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATINIO JAUNIMO 

STOVYKLAUJANTIS SUVAŽIAVIMAS

sės šnekalas,
1 Taigi visai suprantama, 
kad lietuviškas jaunimas 
turi susiorientuoti ir pažintiRAŠO J. BUTAUTAS ,nę demokratiją ir už I!arti-|Xtoemįs ‘i ne s 5x>Gevikų 

r-------- 5:„i„,- K,.„„ HiJJK atstovaujančią šiai so- dogmas h. neaplenktj bei„ -i u j; ■ jq, atstovaujančią,»?HroPa iki Jiolei buvo di-, cįalįzmo krypčiai 
dziųjų žmonijos idealų ir- — -
siekimų kalvė. Čia už tuos
idealus ir siekimus kovota ii kaj_ paprastai, buvo tvar- 
siekta juos jgyvendmti. Ii ^omojo pobūdžio. Išsirinko 

Podiumą priimta darbų
tvarka ir įklausytos vieno, Referatai „M judžji 
miciatonų pranešimas apie1 . . .„ . -ta

tų pirmenybių neatėmė. Čia 
daug įvairių priešingumų:

. • x _* • - _ y - -

Pirmasai soc. dem. jauni
mo suvažiavimo posėdis,

turtiniai klasinių, tautinių *ksiin\iKiradrt I iptinnš-lmo u^av'n^” *r “Lietuvių 
ir kt. Todėl čia taip "era-i politinės partijos”, musų są- 
mu: kariaujama ir naikina-k„„ lygose taipgi buvo visai vie-kariaujama ir nai^nią-i jaunjmas^ j^ja šiuo mo- 

. ., . - . , . v ™ ir rezultate skurstama ir mentu to jaunįmo organiza-
Amenkoj kai kurie zmo- badaujama, bet drauge ir . . būklė Iniciatorių veik- 

įeskoma naujų gyvenimo log rezultaUi, ui šis suva-
formų ir stengiamasi surasti žiavimas, kuis tikrai įrodo, 

visų negerovių priežastis. kad ~ organizacija turi pa_
kams jos pašalinti. Gyvena- gywoti, 11 ,bėti, nes atskiros politinės

augu’ 'grupės neskelbia savo pro-

nes serga “bolševizmo iste
rija”. Jiems visur ir visa
me kame vaidenasi bolše
vizmo baubas. Pavyzdžiui,
Maine valstijoj dėl rudens 
sausrų degė girios, tai vie-Jmasai metas Europai yra•> • , 1 *< • X* * 1 x* — xnas lietuviškas laikraštis

kaip rimtai ir greitai susi 
tars demokratų kontroliuo
jama administracija ir re-

mos vokiečių zonos.
Jei šitaip bus, tai bus dvi

Vokietijos — tą kurią kon-
publikonų kontroliuojamas troliUOja Maskva ir anglų- 
kongresas. ‘amerikonų-francuzų kont-

Amerika gali ir privalo roijuojamų zonų Vokietija, 
padėti Europai. Bet jei po- Maskva senai įrodė, kad 
nai įstatymų leidėjai šią se- jai nerupį taika. Dabar be- 
siją pavers savos politikos lieka laukti tos “sovietiškos 
manevrų arena, gero tikrai respublikos” ir, vietoj “šal- 
nebus. Bus daug neismintm-; karo”, tikrojo ugnies ka- 
gų kalbų* ir mažai praktiško ro
darbo. Stalinas eina Hitlerio ke

pSItylomb^ Mikolaičyka* jau Londone “ jis susilauks „ hitle.
jų tvirtinimus. Šis jaunimas Lenkijos valstiečių parti- rimo “kaput”? 
dedasi prie demokratinio jos vadas Stanislovas Miko- TaVoričiai: dolerių, dolerių! 
socializmo visai sąmoningai laicykas pabėgo iš bolsevi- Brooklyno kom u n i s t u 

iš esmės visus kų pragaro. Jis sako, kad ‘-Laisvė” prašo vis daugiau 
Lenkiją valdo . raudonieji dojerj neva lietuvių “kul- 
gengstenai, kūne ruosesi jį turiniam centrui”.
nužudyti. _  .. . Ji gavusi “daug tukstan-

Su tais gengstenais eina
vos penktas nuošimtis gy
ventojų. Jei Lenkijos žmo
nės turėtų žodžio, spaudos 
ir susirinkimų laisvę, Stali-

toje. Partijų turime daug, 
susigrupavimų ir visokių 
sąjūdžių dar daugiau ir pi
liečiui sunku suprasti jas ir 
susivokti tarp jų. Šio klausi
mo referentui teko padir-

čių’’ ir vis daugiau prašo.
Chk

lemtingas, mat 
aaug Kas supranta, kau rei
kia ne remontais, bet nau
jomis statybomis užsiimti.

viy. Kol tyrinėtojai jų priežas-' U™S’ kapitalistiniai
.x.„ ūkio santykiai ir žmogaus

dėi to ir rašo:
“Gaisrai kilo tuo pačiu laiku 

iš kokio šimto skirtingu vieto-

ypatmgai

cių nenustatė, galutinės išva
das padaryti neįmanoma, ta
čiau yra
miškai buvo padeginėjami ne. .kokio vieno pamišėlio, veik, 1^1 ZmOneS * JaUC,a ,r 
ar neatsargių rūkorių, o orga
nizuotų piktadarių, Amerikos 
priešų”.

žmogumi išnaudojimo tvar-
_ _ . , ... . ka turės užleisti savo vietą
pagn spe c jog socializmui. Jautrus ir ne-

Neatsilieka ir Chicagos 
komunistų “Vilnis”. Ten 
veikia “Vilnies sustiprini
mo fondas”, kuriam reikia 
“tik” 15,000 dolerių...

, ,. , , , . . I Taigi, vieni “kultūros”, o
Jis sako tiesą, bet tai ne- k^tj “susistiPrinimo” meške

re viskas. re gaudo naivias žuvytes.
I^nkyą ir visą rytų Euro-T^-a ^„^0 davatkų 

pą pražudė demokratijų

nuolaidumas, V ienas tu

’no bernai -ten neviešpatau-

Yra ir sveikinimų. Raštu gramų ir nepasisako kas
— * • • • -— -— - — -cvnilzino viū-su ▼ a&ia ▼ ima CLnivi vi Uoto omnkJUI iiu\v<įj<į apiv

nas Mažosios Lietuvos so- partijas ir susigrupavimus 
cialdemokratas, nemažo pa- medžiagą, referato autorius1  • — * 1 — • ' • 1 • V*

meisterių, kuris pardavė 
Lenkiją ir patį Mikolaieyką

tyrimo veikėjas, negalėjęs' gerai panaudojo šiam klau- keliaut* į Stalino^ “ro-
asmeniškai atvykti. Perskai- (simui nušviesti. Reikia ge- 
tomi sveikinimai latvių ir,ros nuovokos ir daug darbo, 
lenkų socialdemokratų. Žo-;kad esamas lietuviškas po- 
džiu suvažiavimą sveikino, litines grupes teisingai ir 
senoji socialdemokratų kar-! esmingai apibudinti.

KomuniZrnO almūžnTnkai 
pralenkia visų sektų ir vi
sus almužnų prašytojus.

jų", buvo Winston Chur-.^aip brangsta pragyvenim* 
chill. j Norit pažaist skaitlinė-

Laimingas yra Mikolaičy-j1™8; Štai jos—
kas, jam pavyko ištrūkt iš , .^uo J^46 metų birželio 
raudonųjų barbarų ranku. 1947 metų liepos mene-w ****** ■ va* t, J * • • *

ta, susitelkusi į LSDP užsie-' kurios šių grupių neturi pla- Bet lenkų tauta vargsta, ji;jūsų maistas pabrango 
nių organizaciją ir vokiečių tesnės atramos musų visuo-!neu^m^'š tų, kurie ją iš- "amai. 

m, -ta soc- dem. jaunimo atstovas, menėje, spekuliuoja demo- davė. Luki'us. nuošimčiais,
ivo °tanti«kan* vadirrna^ dalyvauti suvažia-, kratijos ir kitokiomis, mo- Justinas Baltušis pamidorai - tomertes 59,

Čia pat ir nurodoma, kad viešpatavimo1 metais ^nuį vime* Įdėmiomis sąvokomis. Musų Michigan valstybėje štai-

i supranta. 
Lietuviai šiuo poziunu

tai bolševikų darbas. Niekas 
neįrodyta, bet be bolševiz- jaunimas turėjo būti apoli 

tinis arba buvo skatinamas
F10,.?6 žingsnio. Tai kvaila žaisti korporantiškomis ra- 

tik isterijos liga galima, piromis, alučiais ir kopijuo-
,. n,a11^1T?irnu?, išaiš-,ti vokiškųjų buršų viduram-
kmti. Tokių ištenku dabar Riškus papročius. Bet lietu- 
pnviso daug ir jiems visur .viškasai jaunimas pergyve- 
\aidenasi bolševizmas. no dvi okupacijas, dabar

GTŪUe^artna'NorZrii'oHr Ne ™ žmonės pasiduo- atsidūręs Europoje, negali 
Dan oi ko nunistu f^iiTdaister«at Yra ^on.u, ku- nepastebėti kuo gyveno Va- 

labai p,rmaeiliai žmonfe ir

joj irgi įvyko pasisukimas į,al,kS apm bolsevlzmą tik 
dešinę. Pagaliau ir Anglijoj’į -. ga o. Pavyzdžiui, 
miestu rinkimuose Darbo s b -'-S- zn?on."il
Partija neteko daug vietų UZ^J° > viAna i
savivaldybėse, o konservą- n™alu;!3 u paskui tnubija 
toriai žymiai atsigriebė. ip ad Jugoslavijoj

T- . . . , . , yra pilniausia “sąžines lais-

Is visų tų rinkimų rezul- vį„. Rugi oj .
totų daugelis amenkiecių ir žmoni konccįtl.a<;ijos sto. 

mano kad Amerika Euro- ™kloge> bet tokje .^bešališ.

P°T„ a!meJO į „ u - Iki” Žmonės to nemato ir ne-
Tuo to,-pu Rytų Europoje nori matyti. Rusijos oku-

rusai baigią karstyti pasku- puotuose kraštUoSe eina
tintus demokratus, kurie bajsus teroras, bet yra “be- 
ten dar buvo užsilikę Ko-;v amerikiežiį ku,.ie
duoTb ^vo^'ben^- ji~ nėra^efLoT 
drakeleivius. _ Vienpartinės nef teroro šalinto-
šimtą dvidešimtį mifių i y^tr7-•bok^mo'
rirUdi&™‘u^krb k^u«nybė.

na savo galutiną viešpata-

dirbančiosios masės. Per du 
su puse metų dalis to jauni
mo įsitikino, kad siekti vien 
tik politinės demokratijos 
maža, reikia keisti ūkinius 
ir visuomeninius žmonių 
santykius, todėl šis jauni-

kalbavimą, o čia žmonės 
apie “laimėjimą”.

Visas tas “laimėjimas” 
reiškiasi tuo, kad Vakaru• y _ • «« *

REIKALAUJA DUOTI 
PAGALBĄ KINIJAI

Republikonų partijos va- 
. dai reikalauja, kad Ameri-

Europoje bolševizmas liau- ka tuoj pat duotų didesnę 
dies masėse neteko šiek tiek pagalbą Kinijai, kuri sun- 
jtakos. Bet užtat kur bolše- kiai kariauja prieš rus

Lietuvių Socialdemokrati-j8: jaunimas šituo klausi
nio Jaunimo suvažiavimo P™. V1ia Pas.ir- .z€s ?a_
darbu tvarkoje vyrauja re-P0 ir išaiškinti visas politi- 
feratį skaitymas ir diskusi- nes PartlJas ”* susigrupavi-
jos dėl jų. Išklausome šių 
referatų: “Ideologiniai so

ga mirė senas amerikietis, ?? »
Justinas Baltušis-Baltuška. ?• ’-„-pork to10^1^”--^8’ 2?"

Tai buvo ramaus budo ir sinTia\ ~ +78/. “ste?kai”-91. 
geros valios žmogus—deja, vr -taiP ^°^aa ir daugiau 
tik suvis menko išsilavini- k ^ainos nebeturi jokių ta
rno. •

Savo jaunystėje Baltušis Dabar — 
buvo Lietuvos Socialdemo- Stalino “saulės” garbin- 

mas yra susirūpinęs busi-Į kratų Partijos narys ir ko- tojams neužteko vieno hum-

mus, nes šios rūšies speku
liacijai reikia padaryti ga-

cialdemokratijos bruožai” į as;.... , . .
ir “Socialdemokratijos teo-' Lietuvių soc- dem. jauni 
retiniai pagrindai.” Jauni
mas nori suprasti ir išsiaiš
kinti sau demokratinio so

mosios Lietuvos problemo- vojo prieš carizmą. Caro
mis, ypač jos atstatymui.

cializmo pagrindus. Toks Nenuostabu kad pranešime
žandarų gaudomas jis turė-

“socinforma*”

bugo, jie turi kitą.
Belgrade veikia “komin-

noras ir siekimas visai su
prantamas, nes tik gerai 
suprasdamas, už ką kovoji, 
gali stoti į kovą ir ją laimė-

Musų judėjimo uždavi 
niai” šis reikalas buvo pa
liestas ir išgvildentas. Be 
kitų uždavinių tarpe yra

jo apleist Lietuvą ir 1907 formas — komunistų infor- 
metais atvyko Amerikon. macijos biuras, o Čekoslo- 

Ir čia Baltušis buvo sočia- vakijos sostinėj Prahoj pra
lįstas. Tik “kairiaspamiam” deda veikti “socinformas” 
sudaužius socialistų parti- — socialistų informacijos 
ją, Justinas palinko į ko- biuras.
munistus, bet pas juos nie- Pastarasis yra sudarytas 
kada nebuvo aktyvus. Prie- neva iš socialistų — tų, ku- 
šingai, gana dažnai juos ““
smerkdavo.

Be reikalo Vabalas-Pru- 
seika savinasi Baltušį. Jis 
nebuvo toks išdavikas savo

pasiruosimas tinkam o m s 
musų kraštui atstatyti spe
cialybėms. Čia Vakaruose

__  v.. galimybių yra, todėl
priešingos srovės ir tenden- ^'as panaudoti musų

ti. Be to, šiuo metu Europo
je šie klausimai aktualus,

mas apsisprendė už sociali-!nes čia susitinka visos de 
mokratiniam socializmui

GERAS DAINININKAS
cijos: totalitarinis bolševiz-Į^aFPinias ir riį°Jau ruoštis 
mas, demokratinis socializ- togoms speaalybems, ku-

Jaunas karo veteranas 
Sammy Solo, kurs kare ne
teko abejų rankų, kada jo 
orlaivis nukrito Palawan sa
loje Pacifike, praeitą savai- 

prieš rusų pa- tę stojo į dainavimo varžy
vizmas su rusų durtuvais laikomus komunistus Kini- 
jsigalėjo, ten demokratija jos šiaurėje ir Mandžurijoj.
ne tik pralaimėjo, bet ji yra Republikonai sako, jei pa-_____ ___________________
iš šaknų raunama, jos sali- (laikoma Europa, tai taip pat dainininkas yra berankis, 
ninkai yra kariami ir Ame- svarbu yra palaikyti ir Kini- todėl dovana jam buvo pri- 
nkoje dėl Rytų Europos, ją, kad ji nepatektų į Rusi- pažinta tiktai už gerą aai- 
krastų demokratijos likimo į jos “įtakos sferą”. navimą.

tynes ir laimėjo pirmą do
vaną už gerą dainavimą. 
Klausytojai nežinojo, kad

mas ir besireiškiantis krikš
čioniška s a i “socialumas” 
(ne socializmas). Pastaroji 
tendencija, prieš tūlą laiką 
žiauriai kovojusi su socia
lizmu iš bažnyčių sakyklų 
ir iį be atodairos smerkusi, 
dabar pati kaišosi socialistų 
plunksnomis, bet besikaišy- 
dama sako, kad tas, socia
lizmas butų visai priimti
nas, jei jis nebūtų bedieviš
kas, nekurstytų klasių ko
vos, neaiškintų įvykių dia
lektiniu bei istoriniu mate
rializmu. Krikščioniškieii 
socialai, jų yra ir lietuviš
kuose klerikaluose, taktikos 
sumetimais bando socializ
mą diskredituoti ir nesivar
žydami kartais nušneka 
apie socializmo “kryzę”. ži
noma, socializmas negyve-

rios praktiškame gyvenime 
bus naudingos.

Jaunimui labai rupi Lie
tuvos socialdemokra t i j o s 
veikla praeity. Ir tuo klau
simu paruošta net dvi pa
skaitos. Be praeities nėra 
ateities, tad praeitį reikia 
žinoti, nes eidami į ateitį vi
suomet kai ką pasiimame ir 
iš praeities. Viena šia tema 
paskaitų ėjo “Herbergeje” 
ir prasidėjo apie devintą 
valandą vakaro. Kambary 
nebuvo tiek laisvų sėdynių, 
kad visiems jų užtektų, tad 
kiekvienas tvarkėsi taip, 
kaip patogiau ir geriau. Kai 
kas sėdėjo kėdėse, kiti ant

nę gyvena raudonosios ar
mijos okupuotose šalyse ir 
pataikauja komunistams.

Nedarykite klaidos, tas 
“socinformas” neturi nieko

draugų ir toks kailiamainys, bendro su savarankiomis 
kaip Pruseika. socialistų partijomis, nei su
Kurlink Francija? tais ^sociaHstais, kurie gyve-

Francijoje buvo savival
dybių rinkimai. Juose stip-• • • v * • « £

na Stalino “rojuje” ir nesu
tinka parduot savo sąžinę.

riausiu išėjo generolo de kokius Stalino gengsteriai 
— stato pne sienos ir baigta!

Jie gavo lupti
Atlantic City eina United 

Automobile Workers unijos 
konvencija. Joje buvo kilu
si didelė kova dėl Tafto- 
Hartley akto. Komunistų 
pataikūnai Addes ir Tho- 
mas bandė “numaskuoti” 
unijos prezidentą Reutherį 
ir patys atsistot prie vado
vybės.

Jie gavo tapti. Reutherio 
pasiūlymas buvo priimtas 
milžiniška dauguma balsų.

Gaulle blokas.
Daugiausia nuostolių tu

rėjo Bidaulto partija—krik
ščionys demokratai.

Tai budinga, Francija pa
šlijo iš kairiosios kraštuti- 
nybės į dešinę kraštutinv- 
bę.

De Gaulle savo laiku bu
vo komunistų my lėtinis. 
Jam ypač dėkingas gali būt 
dezertyras ir Maskvos kvis-

lovų briaunų, o kai kas, ne-jlingas Thorez. 
turėdamas kitos išeities, tu-j Bet de Gaulle buvo gud- 
rėjo išsitiesti lovoje, nes ki- resnis už savo krikščionišką
taip susitvarkyti veik neį- kopiją, Bidault. Pastarajam Gavę pylos komunistai jau 

jokios kryzės, jis veržiasi 'manoma. Vienišos lemputės dar bendraujant su Mask- nedryso statyt savo kandi- 
įusų gyvenimą ir keičia; skurdi šviesa, neįveikdama va, de Gaulle staiga pasuko to į prezidento vietą.

(Pabaiga 7 pusi.) —!---- --------------- . I» ». *.
į musų
žmonių nuotaikas klerika-’ gaires ir dabar laimėjo. St. Strazdas.



-*a. 46. Lapkričio 12, 194? m. KELEIVIS, 50. BOSTON rusiapis Trečias
HM

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS Dl’ONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
Socialistų Susirinkimas kažin iš kur komunistai pra
Lapkričio - November 14 turtėjo. Perka nuosavus na

ci., penktadienį įvyks LSS mus, atidaro radio valandas' 
19-tos kuopos mėnesinis ir ir varo propagandą išsijuo- 
nepaprastas susirinkimas, ’ sę. Iš kur jie gauna pinigu, 
A. L. P. Kliubo patalpose,' tik jie patys gali žinoti.
280 Union avė., pradžia 8j Bet nepaisant jų turtin- 
val. vakaro. -gurno, valdžia pradėjo įdo-

Šiame susirinkime visi mautis tais svetimos valsty-Į 
kuopos draugai malonėkite bės agentais. Jų radio va- 
dalyvauti, nes yra labai landa staiga užsidarė, 
svarbių reikalų aptarimui. I Kodėl ji užsidarė, niekas 
Meldžiu ir naujų narių atei-^nežino. Daktaras Kaškiau- 
ti į kuopą įstoti. j čius verkė, kad tai “reakci-

J. Glaveckas, sekr. Įja” pasmaugusi jų rusišką
-------- balsą, nes radio stotis nebe

Pagerbėme drg. Spudienę
Lapkričio 1, 1947 metais 

Spūdžių namuose, 88-33 El- 
drets Lane, Woodhaven,
N. Y. buvo Bronės Spudie- 
nės gimtadienio paminėji
mo bankietas. Spūdžiai yra 
plačiai žinomi žmonės. Se
niau jie gyveno MontreaLe,
Kanadoje. Apie dešimtį 
metų jie gyvena Brooklyne.
Kaip F. Spudys, taip ir jo 
žmona dirba prie kriaučių 
ir abudu yra geri unijistai.
Gyvena pasiturinčiai. Turė
jo du namus, vieną jau par
davė, tai persikėlė gyventi 
į antrąjį nuosavą namą 
Woodhavene. Žinoma, tie 
jų namai įsigyti sunkiu dar
bu.

Kada persikėlė į naująją

išnuomoja jiems laiko. Taip 
sau, ėmė ir atsisakė išnuo- 
muoti laiką!

Nutilo vienas propagan
dos lizdas, bet turtingi bol
ševikai suras kitus propa
gandos budus. Turint pini
gų ir amerikoniškų laisvių, 
propagandą varyti nesun
ku. Ir ne valdžios spaudi
mas, o pačios lietuviškos 
visuomenės susipratimas ga
li bolševikams užkimšti jų 
gerkles. Kol yra liurbių, ku
rie propagandos klauso ir 
kol propagandistai turi pi
nigų, tai Maskvos melus 
skleisti nesunku.

Demokrates.

BALTIMORE, MD.

vietą gyventi, tai būrelis jų i BALF 64to Skyriaus Apy- 
artimųjų sumanė atžymėti į skaita Spalių 31, 1947. j 
Br. Spudienės gimtadienį. Per 1947 vajų iki šiol su- 
Bronė Spudienė yra veikli rinkta $8,182.18. Rinklia- 
visuomenininkė. Ji yra A-lvos iškaščiai $358.63. Viso 
merikos Lietuvių Socialde- : rinkliavos pinigų liko $7,- 
mokratų Sąjungos Centro Į 823.55. BALF centran pa- 
Komiteto narė. Ji veikia [siųsta $7,500.00
Dariaus ir Girėno paminklo 
statymo komitete. Ji veikia 
New Yorko Lietuvių Tary
boje. Ji veikia ir tarpe lie
tuvių moterų. Už tą jos ne
nuilstantį veiklumą, jos ar
timiausios draugės ir nuta
rė ją pagerbti. Tos ruošėjos, 
tai: Helen Tiškus, Uršulė 
Kryžinauskienė, Uršulė Ba
las, Mary Akelis. Tiesa, pri-

APŽIŪRINĖJA NAMO GRIUVĖSIUS

Pensauken, N. J. vienoje karčiamoje, Greenwood Inn, ivyko namo skiepe spro
gimas, kurs visai suardė namą. Sprogimas buvo toks stipras, kad didelis 8 pė
dų aukštumo vandens pečius buvo išmestas į viršų ir nukrito ant kaimynų na
mo stogo. Tas pečius matyti viršuj kampe nufotografuotas ant kaimynų stogo.

Kas Girdėt Chicagoje
Pakvietimas į Banketą riai kareiviai, kurie kovėsi 
Šiuomi pranešu keleivie- už musų laisvę.

čiams Chicagoje ir apielin- SLA jubilėjiniame pa- 
kėje gyvenantiems, kad So- rengime kalbėjo buvęs Lie- 
cialdemokratų Sąjungos 4- tuvos prezidentas, musų tau
roji kuopa rengia bankietą tos veteranas kovotojas Dr. 
i sekmadienį, lapkričio 22 d., Kazys Grinius, kalbėjo Lie- 
11947 m., Lietuvių Auditori- tuvos konsulas P. Daužvar- 
{joje, 3133 S. Halsted st. dis ir kiti veikėjai. Meninę 
į Pelnas šio parengimo yra parengimo dalį išpildė “Bi- 
,skiriamas pašalpai musų rutės’’ choras, vedamas ne
draugams esantiems trem- ziko Bijansko. Vakaras pra- 
tyje nemalonioje padėty, ėjo geroje nuotaikoje ir ge- 
ypatingai norima pagelbėti ru pasisekimu. J. J. P. 
esantiems ten moksleiviams, ---------------
kurie buvo pradėję aukštes
nius mokslus Lietuvoje ir 
dabar tremtyje esant nori 
užbaigti tuos mokslus. Tiki
masi ir kitos kuopos prisi

MONTREAL, CANADA

Susipažinimo Vakaras
Spalių 26 d. čia įvyko 

parapi-

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO 
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Pajieškomi čia asmenys malonės kreiptis į Lietuvos 
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pajieš

ko j imu pabaigoje. Konsulas praneš, kas 
jų pajieško ir iš kur.

Balčius Julius iš Ratnyčios parap. Verbauskas Kazys iš Ariogalos. 
Zaleckis Vaitiekus ir sesuo Stefa-

dės prie šito būtino garbin- Montrealio lietuvių 
go darbo. Ketvirtoji kuopa J°* svetainėje susipažinimo 
kviečia visus geros valios va^aia® į? naujais atvyku- 
lietuvius prisidėti prie mus ?.lals . >? Europos i Kanadą 
įsigyjant iš kalno bilietus, letuxlals- Parengimas buvo 
kurių kainos šiame brangu- SeLas- svečių susirinko daug.
mo laike vra tiktai $2.50 su f° .'aka'-ienes kalb<° at’ 

vykusieji lietuviai, papasa
kojo apie likusių Europos 
kempėse lietuvių vargą ir 
ragino juos šelpti, traukti į 
laisvuosius kraštus ir gelbė
ti nuo bado. Visi atvykusie
ji į Kanadą reiškė Ameri-

Banys Jonas sun. Gabrieliaus, iš 
Raseinių ap.

Benešiunas Juozas ir sesuo Ona iš 
Garliavos parap.

Bielukas Juozas ir Jurgis iš Pil
viškių vai.

Bubnys iš Jovaravo vai., ir vaikai, 
gyv. Brooklyne.

Bulotaitė - Jurkštienė - Sauruse 
vičienė iš Sasnavos vai.

Burda - Saveikiutė Bronė iš Svent 
ežerio vai.

Činskienė - Venckunaitė Ieva iš 
Lietuvos ir vaikai. gimė Mahanoy 
City, Pa.

Daktaraitis Alfonsas ir jo sesuo, 
iš Akmenės vai.

Danielius Juozas iš Vadžgirio par. 
gyv. Chicagoje.

Dilginaitis - Dilginis Vincas ir 
Pajavonio vai.

Girdauskas Jurgis ir sesuo Ona iš 
Garliavos parap.

Kartanas Juozas iš Jonavos vai., 
prašo atsiliepti gimines Kartanus ir

taksais.
Kartu turėsite progą suei

ti su seniai matytais drau
gais ir susipažinsite su nau
jais rėmėjais musų idėjos 
draugais. Išgirsite muzikali
programėlį, gerus kalbėto- kos ir Kanados lietuviams 
jus, kurie praneš įvykius širdingą padėką už suteiktą 
liečiančius musų tėvų šalį lietuviams tremtiniams pa- 
prie prityrusių gaspadinių galbą. Panaktinis.
puikiai prirengtų užkandžiui----------------
ir kitų prašmatnumų tinka
mų tokiems pokyliams. Bi-[ 
lietus galima gauti “Nau
jienų” raštinėje ir nuo kuo
pos narių. Paimkite sau už 
prievolę būtinai paremti 
tuos nelaimėn patekusius
draugus, tuomi suteiksite__ —-------T ------- --------

auką ir praleisite vakarą 
linksniai.

Iki pasimatymo. PMK.

Balsaitsi Kazimieras iš Kuršėnų v.
Bartaškienė - Popikaitė Ona

Bartininkų vai., ir vyras Jonas. j Žutautienė - Saunaraitė Kazimiera 
Budrys, broliai Ievos Budrytės- iš Raseinių ap.

Kungienės. į Abromaitis Frank, Bridgeport.
Cižauskaitė Adelė iš Vilkaviškio. I Arūnas Petras iš Kupiškio.
Dagys Justinas iš Svėdasų vai. I Augustinavičius - Malinauskas Jur
Dagys Karolis iš Rokiškio ap. įgis iš Šiaulių ir sūnūs.
Endriušas Martynas, sūnūs Jono, Bagdonienė Stanislava, Chicagoje.

iš Tauragės vai. _ j Balčiūnaitė Ona, Pašvitinio vai.
Gaudešienė - Gumuliauskaitė Bar-, Balickas Antanas ir ir Jurgis iš i Mieliauskus.

borą iš Trumpainių kaimo ir vyras. Kybartų vai.
55 Barkučia Jadvyga iš Utenos ap.

iš nija iš Luokės.

Godvaišas Cezaris ir Juozas iš
BALF 64- goję.~ ~ l _-Trr.

Raseinių, gyv. New Yorke ar Chica-

to skyriaus ižde yra 5323. 

BALF 1947 kvota Mary-
landui $9,000.00.

tr

Bernotas Antanas ir žmona, gyv. 
Worcester, Mass.

Bieiovskytė - Kuaukienė Stanisia-

Kiaulys Kazimieras, sun. Mykolo 
iš Ukmergės ap.

Kiaulys Mykolas sun. Prano iš
Ukmergės ap.

Kriščiūnas Jonas iš v'eižio vai. 
Križevičius Petras ir Vladas ir

Adelė, gyv. Racine. iš Žarėnų vai. 
Kubilius Vaclovas iš Pilviškių vai. 
Kubiliutė Marija iš Mariampolės

apskr.
Leimonienė - Žvirzdinaitė Kazi- 

zimiera iš Alsėdžių vai., Chicagoje.
Maknys - Maknevičius ir jo sesuo

Misiūnienė iš Mariampalės ap.
Masiulis Justinas iš Šiaulių apskr. 
Mažeikaitės Elvira ir Malvina iš

Kuršėnų vai. Bostone ar Pittsburghe 
Meieris Michael, iš Skirsnemunės. 
Mickevičius Antanas.
Petraitis, vaikai Bronislovo.
Pocius Kazimieras sūnūs Onos iš

Kretingos ap, Kulių vai.
Pūras Mykolas iš Rumšiškių vai.,

Lowell, Mass.
Račkauskaitė, sesuo Marijos Mie- 

liauskienės iš Vievio vai.
Raguckas Juozas iš Šilavoto parap. 
Rakauskienė-Purlytė Anelė iš Uk-

Jalinsky Eduardas iš Vilniaus. 'va, iš Krekenavos vai., paieško savo 
Jašinskas Kazimieras iš Dotnuvos/giminių Rimavičiotės jr kitų. 

vai., gyv. Chicagoje. D , ir
Jekentas Bronius. Burinskaite - Kaluškeviciene Ve-

NanmiMČin vai ! ronika iš Seinų ap.
vai. 

os vai.
Daukšis Jonas ir Vincas iš Ma- 

riampolės ap. ir Albinas.
I Grikietis Jonas iš Šakių ap. ir sū
nūs Albinas.

Grinius Benediktas ir Amelija iš 
Radviliškio vai.

Jaskauskaitė Phyllis gryžus Ame- 
i rikon.

Ivanaitienė - Juršynienė - Norkytė 
Magdalena, iš Vilkaviškio ap.

Janušaitis Mary iš Šakių ap.
Ketvirtis Juozas iš Kamajų vai.
Kniukštaitė Paulina, gyv. Chicago.
Križauskienė iš Radviliškio.
Kvietinskienė - Norkytė Lucija iš 

Vilkaviškio ap. ir sūnus Butvydas ir 
Domininkas.

BALF 64taS skyrius cen-i Juška Mykolas iš Naumiesčio vai. tonika iš Seinų ap. 
ran išsiuntė $7,500.00. Į >š Ariogalos. Kėdainių ap. Steponas5 iš’seSiv___ __  ’ 1 Katiline Yirmac t*- in 7mnna ■»»• <m_ Jonas

Redakcijos Atsakymai.
J. B. Clevelande — Senat

vės pensijos pagal 1935 me
tų “Sočiai Security Act” yra 
mokamos be jokio skirtumo 
piliečiams ir nepiiiėčiams, 
turtingiems ir beturčiams. 
Jokio turto parodymo ar 
užstatymo nereikia daryti.

Koncertas Reikia tik turėti 65 metus
m j • a amžiaus, reikia būti buvusSpalių 19 d. Lietuvių Au- andrailsLro npr tnm Hkra

nų choro rudeninis koncer- k; kad neturėtome^ kito 
tas. Chorui vadovauja Al.ce kurjame uždirbate

btephens ir jos vedamos
dainininkės eraŽiai nasiro P° lo doleriV Per ™enesi. dainininkes giaziai pasu o- piačiai j senatvčs ensi_ 

de. Buvo solo damų ir re/-; - apraž^a 1M8 met£ Ke. 
kia pasakyti kad publika • • 1 kaįendoriu;e cpnatbuvo patenkinta. Atrodo, J,- Densiios r-ikia nra^vti 
kad Chicagos lietuvaitės iki£ kreJiptis \ artimiaSa 
dainininkės. nesigaili įdėti T^al tv
Si ’ SSV X kuri0 «alite sužinoti
vie.as nsifsĄ'iiat tokio, ar pažiurėkit i telefo- 
choro yra sėkmingas. knye^ .. t ,

Antroje dalyje daininin- A. Gervickui, AmLerzt, 
kės padainavo ištraukas iš Mass. — Vokietijoj įvyko 
operos Aida. Choras ir so- Lietuvos Socialdemokratų 
listės savo roles gerai buvo Partijos užsieny suvažiavi- 
išsimokiusios, o joms į tai- mas. Lietuvoje socialistai 
ką atėjo Vytauto Bieliajaus negali legaliai veikti. Ten 
Šokėjų grupė. Užbaigtu- veikia tik viena komunistų 
vėms choras dainavo lietu- partija. Aprašymas suva- 
viškai ištraukas iš operos žiavimo ir tarimai skelbia- 
Pikų Dama. Dainavimas ir mi musų laikraštyje.
šokiai darė labai malonų ---------------
neapv!ltiir klaUsyt°jal buV° POPIEŽIUS SIŪLO PRI-

Oras pasitaikė labai gra-

TZ.,. , ,. . ,i Katilius Vincas ir jo žmona ir su-
Kiti marylandieciai Cent- j nai, gyv. Morgantown.

Kavaliauskas Vadas, sun. Adomo. Į 
Kinderis iš Pužų kaimo.
Koreckas Juozas, Chicagoje. 
Kriaučiūnas Antanas iš Ramyga

los vai.
Kulikauskienė - Župsnaitė Anelė, 

Bostone.
Kuzas Jurgis iš Alytaus.
Makutėnai, giminės Marijos Ma- 

kutėnaitės - Merkienės.
Matulevičius Mečislovas iš Rasei

ran susiuntė $310.50
BALF 64to skyriaus ižde

vra $323.55.
Viso $8,134.05. 
Užbaigimui Mary lando

sidėįo ir keli vyrai, bet jų ; kvotos dar reikia $865.95.
neminėsiu.

Vakarėlyje dalyvavo; F. 
Vaitukaitis su žmona, Ch. 
Križinauskas su žmona, ad
vokatas Briedis, P. Kriau- 
čiukas, Pulokas su žmona, 
Jonas Rimaša, J. Paulaus
kas, J. Buivydas su žmona. 
Urs. Balas, H. Tiškus, M. 
Akelis ir dar keletas kitų, 
kurių pavardžių neužsira
šiau.

Po pokilio buvo įteiktos 
įvairios dovanos. Sidabrinių 
šaukštų ir peilių su šakutė
mis setas. Buvo ir kitokiu 
šeimoje reikalingų daiktų.

atskaita
pasibai-

Smulkmeniška 
bus išduota vajui 
gus.

BALF 64to skyr. valdyba. J

ATOMŲ BOMBOS ŽU
VIMS NEPAKENKĖ

Tyrinėjimas parodė, kad 
prie Bikini salų, kur buvo 
išsprogdintos atominės bom
bos, žuvų skaičius juroje vi
sai nesumažėjo. Laike spro
gimo labai daug žuvų buvo 
užmušta, bet paskui vande-

nių.
Matusevičius ir jo sesuo Ona iš 

Lazdijų.
Merkytė - Urbonienė Teofilija iš 

i Kauno.
Mockevičius Feliksas, gyv. Chica

goje.
Molevičius Ignas iš Vadoklių vai.
Moscicki (Jalynski)-Liegmann,

Maspeth, L. I.
Naujokienė - Latvaitytė Ona. i ,
Panelienė - Zaleckytė Stefanija iš šiedleckas

Mikoliūnas, šeima mirusio Kazi- mergės ap., New Yorke.

nyse žuvys vėl veisėsi ir
matomai atominės bombos 

tarpe kūnų ir Franko Spu- vandens’neužnuodijo. 
dzio žieminis svedens. Pri- J
imdama tas dovanas d. B 
Spudienė susijaudinusi dė
kojo. Vėliau sveteliai dar il
gai linksminosi. Frentas.

Komunistinio Melo Ridio 
Programa Uždaryta

Prieš kelis metus komuni
stai per radio Brooklvne 
varė savo propagandą. Bet 
jie tada subankrutavo, nes 
jų radio valandą plačioii 
visuomenė nerėmė, kaip ir 
dabar neremia. Bet dabar

WORCESTER, MASS.

CBESTNEY’S
CANTEEN

O. D. DISKEVIČIUS

LINKSMOS ŽINIOS
Su Maldomis ir Giesmėmis. įžanga 

Liuosa Sekmad. 2:30 po pietų, Res- 
;ue Mission Svetainėje, Southbridge 
<t,, Worcester, Mass. Išganymo Liu
dytojas O. D. Diskevičius. Galima 
kreiptis šiuo adresu: 122 White st., 
Westfield, Mass. Trečiad. 7 vai. vak. 
Ketvirtad. 7 vai. vak. Maldos ir 
Giesmės. (47)
Jau laikas užsisakyti 1948 
metų “Keleivio” didįjį Ka
lendorių. Kaina 50 centų.

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
Čia gaunama Ir "Keleivis” 

pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER, MASS.

.. . , Rimkevičiūtės, duterys Vinco iš VAomiero iš Šeduvos. Mariampolės ap. dainininkes
Mileris Antanas iš Raudonės vai. Saveikis Simas ir sesuo Bronė iš

j Misiūnas - Žalkovsky Ona iš Smil- Šventežerio vaL, New Yorke.
, gių vai. t , ,. . . .*■>-’■ Skirka Juozas ir Stasys iš Ma- 

Pečkis Petras ir \ irteas iš GUdeliją .riampolės ap. gyv. Baltimore, Juozo 
ru sūnus esą kunigai.

Antanas, Vaclovas ir Steponavičius brolis Vincento, išLuokės.
Petraitienė

Kėdainių ap. šeima
Popikąs Matiejus ir sesuo Ona. iš Staįevičius Jonas iš Seduvos val. j

Siurvilyte Ona iš Vladislovas iš Ukmergės ap. Plungės vai. ir jo įpėdiniai.
iš Žemaitkiemio,Skinbirauskas Juozas iš Kauno ir Strazdas Ignas 

Ukmergės ap.
šeštokas Jonas iš Kurklių vai.

Šimkūnas Petras iš Salako vai. I Šimkienė - Markutė Barbora iš 
Švetkauskienė - \ aitkevičiutė iš Kretingos vai. ir vyras Antanas, g. 

Miroslavo vai. Elizabeth.
«, .. . . Valangevičius Jonas ir žmona šlapkauskienė - Girdauskaitė Da-
Sedleckas Aleksandras, Juozas ir Liaudanskaitė, Brooklyne. 'micija ir vyras Juozas iš Garliavos

Kazimieras ir Marija is Trakų ap. | Valatka Benadas ir seserys iš Ce- parap.
Stankienė - Matulkaitė Zofija. ■ kiškes vai. , Tamošiūnas Vaitiekus iš Ūkmer-
Stasiunas Liudvikas ir Agota, iš j Varnagirienė _ Magdalena. gįs apskr.

Užvenčio vai. Į Vasiliauskienė, našlė Baltraus —
Steponavičius Stasys iš Kėdainių Naumiesčio.

Bartininkų vai.
Reklienė - Veliškaftė Elzbieta 

Sasnavos vai.
Samaitė Elzbieta iš Pakruojo vai.

apskr.
Svečiulis Kazimieras iš Pakruojo 

vai., Brooklyne.
Šivickas Juozas, sun. Mykolo. 
Tilityski Elzbieta, Chicagoje. 
Urniežius iš Ariogalos.

Zlatkus Juozas iš Rokiškio ap. 
Asipauskas-Cesna Juozas iš Pil

viškių vai.
Aukštuolis Ignas ir Juozas, sun. 

Juozo iš Ukmergės ap.
Bartuška Jonas iš Sasnavos vai.

,s Tautkus Vladas iš Šiaulių apskr., 
Utica.

Ulevičius Jurgis iš Garliavos par. 
į Iieškomieji arba apie ju6s žinan-
tieji maloniai prašomi atsiliepti j: 

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street,
New York 24, N. Y. IMTI IŠVIETINTUOSIUS

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.

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

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

Sako, Nebėra Atomi
nių Paslapčių

—
Rusijos užsienių reikalų 

ministeris V. Molotovas nu
stebino pasaulį tuo, kad pa
skelbė, jog “atominių pa- 

i slapčių jau senai nebėrai. 
Iš to išeitų, kad Rusija jau 
turi atominių bombų ar 
bent žino, kaip jas pasiga
minti. Bet Amerikos moksli
ninkai mano, kad Moloto
vas per anksti pasigyrė.

j Tiesa, rusai per savo šni
pus darė ir daro dideles pa
stangas sužinoti atomines 
paslaptis, bet ar šnipams 
jau pavyko išvogti Ameri
kos paslaptis, dėl to žmonės 
abejoja. Kad Rusija pati 
savo išgalėmis jau butų ga
lėjusi atominių bombų pa
slaptį susekti, tam niekas 
netiki.

žus, bet pilna auditorija bu- Popiežius pasimatyme su 
vo klausytojų, kas rodo, kad penkiais Amerikos senato- 
musų publika mėgsta gerą riais kreipėsi į juos, kad 
dainą. ’ Amerika priimtų dalį išvie-

-------  tintųjų žmonių iš Europos,
SLA Jubilėjaus Minė rimas kurių padėtis yra labai liud- 

Lapkričio 2 d. Dariaus- na. Popiežius vardan žmo- 
Girėno svetainėj musų mie- niškumo ir taikos prašo A- 
sto Susivienijimo Lietuvių metiką priimti tuos nelai- 
Amerikoj nariai minėjo sa- mingus žmones.
vo garbingos organizacijos -----------------------------------
60 metų sukaktuves. Buvol DAUG ĮVAIRUMO 
atiduota pagarba seniesiem
Susivienijimo Veikė jams, $1.W per visą metą koiną
l i * nesi 32-jų puslapių žurnalas. Adre-buvo pagerbtos kare zuvu- SUokit: <9-48 >
šiųjų Susivienijimo narių 
motinos ir Susivienijimo na- 332 N.“«th ’»u PhiuieipHa ®, p».LIETUVIŲ NAUJIENOS

A LAL10 ŽODYNAS
Kaina 12 dol. (>12)

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

South Boston 27. Mass.

(52)
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Tarp Karo ir Bado Baimės_ kilmingi bajorai, bet pa-jPa-rdie-prasti neturtingi ir varg 
niai žmonės — lietuviai 
tremtiniai, kurie tas trage- 

kitos dijas pergyveno.
Prie tos baimės prisideda 

DP maisto norma dar su- taiP Pat. reali medžiaginio 
mažėjo

kokios norsSkaitydama čia Vokieti- ieškotų 
joje amerikoniškus laikraš- išeities, 
čius, matau, kad apie busi- pp
mą Europoje karą Ameriko- mJ^žJo * skurdo baimė dėl savęs ir
je rašoma daug daugiau, AnU. pmį^raciios ska- s3™ vaiky. Stovyklose, kaip negu pnes keturis menesius toi mStoJ proble- Hanau Diliingeno ir kito-
man išvažiuojant Jeigui A- ma Jau man esant mai. se, daktarai, pasvėrę yai- 
menka pradeda kalbėt apie stag dar suma- k.us- ->au ,'?abar nustatė, kad

'T! žintas ir dabar DP pereina JĮ® J™ f 1?"ĮJĮr rnenko svo-
ti, koki karo baimė atsiran- rfe R „orrnų. Vokie- 
da tremtinių tarpe. Kur be- V . « na Jnr x:ainčiams tos normos dar šiaipnuvažiuoji, visi klausia: ar,jfe H laisvai nj_ 
bus karas, kada bus ir kas • V’ J -J •„ fin.;
tuomet atsitiks su lietuviais 
tremtiniais? { šj klausimą 
tikslaus atsakymo negalima 
duoti, nes tai yra didžiųjų 
valstybių ir jų generalinių 
štabų reikalas. Bet apie tai, 
kas kalbama, kokios yra su
sidariusios nuotaikos, ir 
kaip visa tai atsiliepia trem
tiniams, manau, kiekvie
nam musų Amerikoje bus 
įdomu.

Jei kiltų karas, kas atsi
tiktų su DP?

Daugelis lietuvių tremti
nių angliškai yra pamokę ir 

į todėl Amerikos laikraščius 
skaito. 0 jeigu kuris dar ir 
negali, tai pasaulinius poli 
tinius įvykius seka tremti 
nių spaudoje. Tremtinių 
laikraščiai paduoda visas

sipirkti daržovių, turi ryšių 
su ūkininkais, kai kas turi 
susidaręs maisto atsargas, 
visi turi butus, dar gerą na
mų apivoką. Bet kada DP 
gauna tokią pat normą ir 
kada dar iš jos paskutinį 
kąsnį turi išsimainyti į pus
padžius ar kurį kitą daiktą, 
tai turi likti arba basas ar
ba alkanas. Tūrių pabrėžti, 
kad vokiečiai drabužius ir 
apavą perkasi pagal korte
les, o DP tų kortelių negau
na. Ir todėl musų BALF-o 
drabužių vajai turi labai 
didelę reikšmę. Jei tremti
nys gauna BALFo paltą, 
švarką, kelnes, • suknelę ar 
batus, jam nebereikia tų 
daiktų įsigyt: pas vokiečius,

rio dėl nedavalgymo. Dillin 
geno stovykloje tokioje bū
klėje yra net 60 nuoš. visų 
lietuvių vaikų. O maistas 
ne padidinamas, bet suma
žinamas.

—Kas gi bus toliau? — 
klausia siaubo apimti trem
tiniai. Baimė dėl vaikų li
kimo verčia motinas šaukti:

—Gelbėkit’!!
Ir jei ’os dar nešaukia, 

tai tik todėl, kad tremties 
vargo ir nelaimių prispaus
tos kantriai neša savo sun
kų krvžių, tikėdamosi, kad 
pasaulis, pagaliau, pamatys 
joms ir jų vaikams daromą 
skriaudą, kad dorosios pa
saulio jėgos, pagaliau, ateis 
su pagalba ir išgelbės.

Mes Amerikos lietuviai 
turime daryti visa, kad tai 
kaip galima greičiau įvvk-

RODO, KUR VAIKAS BUVO UŽMUŠTAS

Dvylikos metų berniukas, Howard Lang, užsidengia 
veicą rankomis, kai jo draugas, 9 metų Gerald Mi- 
chalek rodo, kur buvo nužudytas 7 metų berniukas 
Lonnie Felik. G. Michalek sako, jis mažąjį vaiką lai
kė, o Howard Lang jį nu dūrė su peiliu.

MARGUMYNAI

atiduodant už juos sąvokų, o iki tai įvyks, turime 
paskutinį maisto kąsnį. Jei kiek išgalėdami skubėti pa
vaikai, silpnesnieji ir ligo- tys su savąja pagalba. . 
niai gauna dar kartais B A-i Alena Devenienė.
LF-o atsiųstus maisto daly- Heidelberg,

* 23. 10. 1947.

—Alou, Maik! —Maike, tu ne Dievas, svarbiausias žinias iš Ame-
—Heilo, tėve! Kaip tu gali zmot, kas dus, rikos ir viso pasaulio, zi-
—Ar turi čėso, vaike? o kas nebus. i1110S nėra pavėluotos, ™s,|kus, tas p3deda palaikyti jų
—O kas bus? ! —Tą parodo patys komu- York P®'! gyvybe. i
—Aš noriu, kad tu man nistai, tėve. Jeigu jie renka rald TnJ>Hn?r ,^ur.?po.s. J?1-

išfigeriuotum vieną biznį, pinigus namams pirkti, tai da pasiekia v okietiją is ra-
—O kokį biznį tėvas turi reiškia, kad jie netiki savo ryziaus j antrą dieną. Žinios . - , •

galvoje9 kalboms. Jeigu jie tikėtų, 15 Amerikos ir viso pasaulio, Bet, bendrai, šelpiant.
—Biznis yra toks, vaike: kad jie užvaldys Ameriką patelefonuojamos ir čia Eu- tremtinius maistu reikia at-] 

vienas Bimbos podračikas ir paims viską į savo ran- ropoję tuoj išspausdinamos, siminti, kad konservų dė-;
r t • i___ x - _____________ oilrriičpinncp n, na simp nP- "ziitAC 1

Šelpimo budai yra per- y 
tvarkytini

Maginot Linija j Miesto planuotojai ir su-
Francuzai rengiasi vėl manytojai yra Louisville 

atstatyti “Maginot Liniją”,'miesto negrai, kurie sako, 
(tariasi Mažino), kuri buvo Louisvillėj labai sunku gau- 
pastatyta tarp 1928 ir 1939, ti žmoniškų butų, ypač tai 
metų palei franeuzų-vokie-1 sunku yra negrams, kurių 
čių sieną. iškaičius mieste padidėjo. Jų

Maginot buvo francuzų suplanuoti namai bus ati- 
armijos seržantas pirmame duodami savininkams gana 
pasauliniame kare. Vėliau žemomis kainomis, nuo 3,- 
;is buvo karo ministerių ir:500 iki 10,000 dolerių, 
jo sumanymu ta linija buvo! Negrai planuodami Lin- 

Lietuyiai tremtiniai gy-i pastatyta. Jos pastatymas į coln Park turi dar ir kitą 
'kainavo 10 bilionų frankų:tikslą. Jie sako, mes norime

Lietuviu DP Gy
venimo

susitiko mane saliune ir kas, tai jie namų nepirktų. ‘ Laikraščiuose pilna apie de- žutės, kurios brangiai kai- vendami Vokietijoje netik 
pradėjo siūlyt nusipirkti šė- Ar tėvas pirktum sau nau- batus Jungtinių Tautų Or- nuo j a ir kūnų jas gavu- skursta ir vargsta del viso-
r ^>.1 v-k. i __ ___ i_ j ania KvmPQG sinmc orimoms nv:tpnka tik km nprbtpklin. vn^P. delrų. Sako, Bimba nori įsitai- jus batus, jei tikėtum, kad ganizacijoj, apie Bymeso sioms šeimoms užtenka tik kių nedateklių. ypač

(400 milionų dolerių). parodyti musų rasės žmo-

syt Bruklyne dvarą už šim- rytoj gausi juos dvkai? i atsiminimus iš Jaltos, apie kelioms dienoms apsilaižv- maisto ir butų, bet jie yra 
tą tūkstančių dolenų ir da ' !vis besiplečianti konfliktą ti, tremtinių pnmaitmimo labai pnslegti dvasiškai įs
30 tūkstančių reikėsią ant ~Ju [a.ibMaike-' či-a to' tarP dviejų pasaulėžiūrų— problemos neišsprendžia, vokiečių pusės, tarp kurių 
pento ba turėsiąs būt rau- VG teigyb€- ir as ms- ] demokratinės ir komuniste Pagrindinis dalykas yra ne- jie tun gyventi, Isej
dnnui’nrnpnivtui TuiY rot tau’ kad tas agentas su šė- nės. Ir kiekvienas sau gal- balai ir ne būtinai sviestas, miestą iš stovykloskėsią1 daug kapitalo ir va- rais b.uvo skunkė ant dvie_ " U *-----
luk to tas bimbininkas nori ko^*

Maginot Linija buvo nėms, kad jie gali patys sau 
požeminių tvirtovių ilgas pagelbėti. Jie patys gali bu- 
tinklas. Vokiečiai per karą ti statybininkai, biznieriai

kad aš pirkčiau jų šėrus. 
Bet aš apie tokį biznį ne-

—Aš galiu priduri, kad ir 
pats Stalinas neturi vilties

je jie ją ‘‘pradui . .
bendrai paėmus, fortai pasi- ’r pagelbėti patys sau. 
rodė stiprus ir francuzai

voja: jeigu kils karas, kas kuris i? Amerikoje yra durus su civiliais vokiečiais 
atsitiks su DP? Visi tiki de- brangus, bet taukai. Butų ar jų įstaigomis (ofisais),___
mokratijos ne tik moraline, gera, jei tais pačiais pini-tuojau pat patirsi įvairiau-i į^ano, kad” jie “ekzaminur 
bet ir fizine jėga ir yra įsi- gaiš bptų galima sušelpti šių nemalonumų ir užgau-Į išlaikė”. Vienas fortas prie

duncr «na,, tai nnrin nirmu komunistams Amerikoje įsi-ltikinę, kad demokratija lai- kaip galima daugiau tremti- liojimų. Jeigu vokietis ma-lMonmedv netoli aaug žinau, iai nonų pirma s;nTTn-c ,-icai „4 To n,c,YU; „u nP t„; . u,euJ'’ i*5,"
tavęs paklausti, ar verta 
tuos šėrus pirkti, ar ne.

—Ar tėvas jo neklausei, 
kokia iš to bus nauda šėri- 
ninkams?

—Neklausiau, ale jis sa-

galėti. Šiomis dienomis jisai 
patarė visiems savo garbin
tojams užsieny grįžti į So
vietus.

—Tai kam Bimba nori 
čia pirkti sau naują dvarą?

mės. Bet gi čia pat už gele- nių. 
žinės uždangos rusų kariuo
menė, apie kurios

Kornų Turtas
Kada Kolumbas atvažia- 

Belgijos yo į Ameriką pirmą kaitą.

—Aš to nežinau, tėve. 
kė, kad tai busiąs labai nais Gali būt, kad į Stalino “ro- 
pleisas, ypač kaip Bimba ji jų” jis nenori važiuoti, 
raudonai nupentys. Sako • ™ iur -v - • ;***«
busianti didelė salė, kaip! —-Oliait, Maike, as nonų sunaikinti. 
kokia bažnyčia: busiąs ir raklausri ^Y^ da,vkrn0!baimė ir bus viena iš prie
altorius iš visokių abrozdų. , ai t0; Paleiskim, kad Bim- £asčių, dėl kurios musų išsiaiškinti, kad grižus visa 
Viršuje kabosiąs didelis os ompaniia .nusin,rks J žmonės nori bet kur naši- tai naudingiau galima butu 
Stalino abrozdas su pypke, ®au naują dvarą ir nupen- traukti iš busimojo karo pritaikyti musų darbui. Jei 
o apačioje busią Bimbos, -xs JI raudonai. Bet kas su dauko veiksmų. [iki šiol mes ne visuomet bu
Mizaros, Pruseikos, Andru- tuo dvaru atsitiks, jeigu1

&akrna pasiekti to, kad tu esi DP, tai gausi j sjenos, nuo 1940 metu bir- jis pastebėjo, kad Amerikos 
ariuo- siunčiant paprasčiausią la-j visur paskutinę vietą ir blo-jželio 2 d iki liepos j d at_ gyventojų visa civilizacija 
didelį jų (lard).Vis Amerikoje pi- giausią prekę krautuvėje, o laikė 50 didžiulių 3,000 sva- remiasi komais, kuriuos dar 

skaičių čia tiek daug kalba- gus, mažai vartojamas, o^’ei ir geresnę gausi, tai rei- rų bombų, 120 bombų po vadinama maišu, arba ku
rna, ir taip, rodos, maža de- čia jis butų lygus sviestui.; kia trigubai mokėti- kai tuo 1?000 svarų 12 didžiųjų jkuruzais. Kolumbas pirmas 
mokratijos karių, kurie tu- Šelpimo srityje gavau čia'tarpu vokietis visa tai gau- -
rėš rusus sulaikyti. Tad DP daug praktiškų patarimų—'na už valdžios nustatytą 
ir sako: pakol susitvarkvs. dėl kūdikių kraitelių, dėl,kainą. Yra labai skaudu- 
atgabens, susirikiuos, tai būdų kaip pigiausia ir gau-j kad vokiečiai labai dažnai 

įmes iau nertą laiką busime šiaušia sušelpti butinu mai-'apeina įstatymus ir labai iš- 
” ‘ ** Toji gavybinė stu. Visa tai atitinkamų įs-įnaudoja. Jeigu įsisėdi įtrau- 

. ;s taigų padedama stengiausi! kinį kur nuvažiuoti ir kada

420 milimeti'ų granatų ir į parvežė kornus į Europą 
5,000 visokių kitokių grana- Bet tikroji kornų tėvynė pa
tų iš kanuolių. Kada fortas 
pagal francuzų valdžios įsa

------.------------ ’ -------- • r» - i Įvome praktiški, tai labai
lio ir kitų jo služelninkų tarp Ame ikos ir Rusijos: Tremtiniai nesiduoda nu- įnaturalu. Mes neturėjome
f" “ ™‘ * ■ ■ ..........................ikčeriai. Tai, vot, sako, prasidės vaina? Ar Ameri- 

jr ka to dvaro nekonfiskuos, 
kaip konfiskavo nacių pra- 
pertes per paskutinę vainą?

us ant ko pasižiūrėti 
dvasią sustiprinti.

—Kokią dvasią? ,
—Šito tai jis nepaaiškino, —Tas gali atsitikti, tėve. 

Mmlce. į __okeb Maike, dabar tu
—Gerai, kad tėvas tų šė- gali sau eiti, o aš pamisly- 

rų nepirkai.
—Ar no gut?
—f šitą klausimą aš atsa

kysiu tėvui taip pat klausi
mu : kai šeškas pagauna viš
tą, ar tai būna “gut”, ar ne?

—šeškui gut, bet vištai 
ne.

siu.

A nna Pauker Rumu
nijos Diktatorė

raminami
Gal toji baimė yra perdė

ta. Stengiuosi tremtinius nu
raminti, nes man pačiai ka
ro klausimas labai neaiš
kus, bet žmonės, jau ne 
kartą pergyvenę tokius dip

lomatinius karus, kurių re-

liko Amerika, kur Missis
sippi ir Missouri upių slė
niuose kasmet užauginama 
apie pustrečio biliono buše
lių kornų.

Komai yra pagrindinis 
Amerikos žemės ūkio pro
duktas. Daugumas komų 
čia naudojama mėsai ga
minti, arba gyvuliams penė
ti. Iš vieno bušelio kornų 
išeina 11 svarų geros kiau
lienos mėsos. Komais peni
mi ir galvijai. Bet kornus 
gali ir žmonės valgyti, o iš 
kernų gaminama galybė vi
sokių kitokių valgomų ir 
gyvenimui reikalingų daly
kų.

Kornų galvos naudoja
mos gyvuliams šerti. Komų 
lapai ir kotai naudojami 
dirbtinoms trąšoms, jie eina 
į komposto duobes ir duoda 
geras trąšas laukams. Iš 
kornų spaudžiamas aliejus, 
iš kurio gaminama muilas, 
glicerinas ir dinamitas. Iš 
komų gaminamas krakmo- 

ilas, valgomas aliejus, siru-

kymą pasidavė, visos jo ka- 
nuolės buvo tvarkoje ir jis 
dar butų galėjęs ilgai laiky
tis.

Francuzai mano, kad da
bar požeminiai fortai bus 
dar svarbesni, nes prieš ato
mines bombas tik gilus rū
siai po žeme ir tegalės atsi
laikyti. Todėl jie ir planuo
ja Maginot Liniją vėl atsta
tyti.

Negrai Stato Miestą
Kentucky valstijoj prie 

Louisville miesto Amerikos 
negrai nutarė pasistatyti 
sau atskirą miestą, kurį jie 
žada pavadinti Lincoln 
Park. Visa miesto statyba 
bus atlikta negrų. Kol kas 
yra suplanuota pastatyti 
2,800 namų. Statybos me
džiagos užpirkimas ir pati 
statyba bus vykdoma ko- 
operatiškai, kad sutaupius 
kiek galima daugiau pini- 

1,480 lotų statybai jau

nugirsta kalbant svetimša
lio kalba, tada prie tavęs 
vengia net atsisėsti ir iš ne
apykantos eina ieškoti kitos 
vietos, nes kaip gi vokietis 
gali sėsti kartu su DP. Buvo 

įsu tremtiniais nuolatinio atsitikimų- kad traukiniui 
einant DP buvo išstumti i' 
vagono. Taigi kur žmoniš
kumas, teisė ir teisybė? Jie 
dar vis pilni hitleriško kerš
to ir neapykantos. Šiuodu 
abu dalyku jie naudoja kur 
tik gali. Juk mes visi žino
me. kaip Hitleris nekentė ir 
kankino bei spaudė prie
varta atsivežtus svetimša
lius, iš kurių dabar pasida
rė DP. Jeigu jie dabar tu- 

ąlios- kalėjimai vėl 
pačių nelaimingų 

Dabartiniu 
pramano ir

kontakto, o juk sąlvgos ir 
pareikalavimai keičiasi la
bai dažnai.

Politinių persekiojimų ir 
bado baimė yra reali

Taigi gyvybinė baimė
zultatas buvo tikras karas, nuo politinių persekiojimų

Rumunijos komunistų va 
-Taigi tą patį galima dovė-vra Ona Pauker, 53įįjai*2 
akyti ir apie tuos šėrus, met^ zYdy kilmės moteris, vena.

dabar nesiduoda nuramina
mi. Rusų okupuotos sritys 
nuo čia netoli. Vokiečiai 
turi ten giminių, turi gali
mybių su jais susisiekti ir 
visur pasakoja, kaip sun- 

žmonės rusų zonoje gy- 
Vokiečių nuotaikos

ir nuo bado atsispindi viso
se tremtinių kalbose ir ska
tina juos iš Vokietijos bėg
ti. O toji politinių persekio
jimų baimė turi visiškai re-lietų 
alų pagrindą, nes nė vienas būt”

4a^ai

tremtinys negali užmiršti 
1941 m. birželio 13-15 die
nomis bolševikų įvykdytus 
Lietuvoje trėmimus. Stovy
klose pilna senų žmonių, 
kurių vaikai anuomet buvo 
ištremti Sibiro šiaurėn, pil-

auki^rrigrusti. 
laiku jie visko 
pučia burbulus ant DP var
do. Visokiausi įskundimai 
rik iš neapykantos ir keršto 
Tačiau vokiečiai padarytų
jų savo blogųjų darbų ne
mato ir nenori orisipažint’ 
ar prisiminti. Jie sunkina 
musu -DP padėti kaip tik ga- 
’i- tačiau tremtinvs vra kan-

pas
tėve. Tėvas čia butum ta 1 Pasižymėjo jau senai, Itaip pat prisideda prie to 
višta, kurią pasigauna šeš- kaipo viena iš (tremtinių nerimo ir netik-
kas. šių bolševi kių Balkanuose, rūmo. Ir žydų -nemažas

—Maike, tu manęs prie , aip tik rusų armijos c skaičius yra atvykęs iš rusų
vištos nelygink. £° a 1 . 'nY.nr'.YKontroliuojamų sričių į va----------

—Ne, tėve, dabar aš ne- pasidarė tikrasis Rumu- karines Vokietijos zonas.; na jaunų moterų su mažais 
lyginu. Bet aš sakau, kad mJ°^ bosas ir šeimininkavo į visi jie stengiasi rusų sritis vaikais, kurių vyrai buvo
butum višta, jeigu atiduo- ^en be lokio gailesčio. Da- palikti, nes jiems atrodo,!ten pat išvežti, pilna vieni-
tum tam agentui savo pini- bar kada įs Rumunijos vai- kad ten nesaugu. Šiandien,šų vyrų, kurių žmonos su
gus- «z!os liko išvalyti visi “ben- jje renkasi Palestiną, kur vaikais buvo ištremtos kur trus- jis kantriai visko iš-

—O gal tu turi misteiką, drakeleiviai , A. Pauker uz- jiems taip pat nėra pilno nors Azijon, ir net atsiran- kentėjo- taigi ir dabar kant-
Maike? Tas agentas rokuo- užsienių reikalų minis- saugumo, bet vis dėlto, sa- da porų, kurių maži vaikai riai neša vargo naštą ir dėl-in tprin viPta ir atvirai voe __ _• ___  r• _ • v. __ __ a g _ A A • j ~

gus.
—Ar tėvas tam tiki?
—O ką gali žinot, vaike!

Gali būt visaip.
—Ne, tėve, taip nebus,

kaip komunistai sako?

gų. - •'"'t valgomas aliejus, siru-

yra paruosti, gatvės jau nu-Įpas ir daug kitų dalyku. Iš 
tiestos ir požeminiai darbai,tikrųjų, tai yra pagrindinis 
(kanalizacijos ir vandens Amerikos žem^ „kin t.,.--
triubosj jau baigiami. Amerikos žemės ūkio tur

tas.
gauti laiškus iš užjūrio nuo j “Gera* Biznis”
savyjy. suprasti gali tik tas- Olandai nupirko Manhat- 
kas gauna- nes tai vienintelė ^an salą iš indijonų už 24 
suraminimo paguoda. Da- dolerius, o dabar Manhat- 
bartiniu tremties laiku visu tan sala yra vertinama viršI* X • X X* • 1 • *■ 1 .

pašėlusius
emigracijos psichozo. Aš me ir vėliau karui prasidė- santiems Amerikoje ne dėl kurie dažnai parodo savo nuošimčius, kaip tie olandų
manau, jeigu kas galėtų už- jus iš io pabėgo. Ir tai ne to, kad kuo greičiausiai gerą širdį ir duosnią ranką. 24 doleriai. Manhattan sala

“Keleivyje” naudinga yra tikrinti saugumą Europoje, -ušti žodžiai, bet kokiai siųstų jam siuntinėlį, bet Už visa tai tremtiniai liks yra mažutė, bet jos žemė
. ♦ . .. . . . , * o taip pat ir Vokietiioie, propagandai, bet skaudi kad jis neturi kam pasi- amžinai dėkingi. yra nesvietiškai brangi, nes
aryti vikšriui Dizmo ticei- emigracijos psichozas butų tiems, kurie gali paliudyti skųsti, kas jį paguostų ir su- A. Dėdynas, ji yra didžiausio Atnerikos

‘bimui ir pajieškojimus. žymiai mažesnis ir žmonės ne kokie ten turtuoliai ar prastų. Kaip malonu yra Vokietija, miesto centras.
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skelbia? Ar iš kvailumo, ar 
dėl to, kad Rusijos dabarti
nis caras Stalinas nori dar 
daugiau žemių prisivogti ir 
todėl liepia savo skalikams

2. LenkijOB sritys su Var
šuva ir Liublinu pereina 
Vokietijos žinion.

3. “Pravedusi Lietuvoj
'specialius pertvarkymus sa-
__ • *.__

. i Steponas Gervė, sūnūs Simono, ki
lęs iš Ukmergės apskričio, Želvos

, . . įmeluoti, kad Rusija nie- vo interesų užtikrinimui”—
Rusijos maršalas Bulga- Italijos komunistų partija kada nieko nevogė ir neva- kas reiškia, pilną krašto so- 

rin, karo ministeris, 30 me- bendrai su Nenni vadovau- gia... vietizaciją — Sov. Rusija
tų revoliucijos sukaktuvėms jamais socialistais pradeda < Apie Sovietų Sąjungos perleidžia Vokietijai pieti- rašyti š^"saįres^mbrose
1^ 1 U* 1 fs Z", • , I r 1 S S Z—K ,'S S V t“, W Z-* Z— 1 « ZA 6 4 A. — - 1 — ■ __ _ * * ** A. ■ — A A- « — « »ZVČS 1 ll A 'I , A « •« A Z^ W-XZA _

APS1VEDIMAI
Kanados Tafk.Žinn,erukanėiutUirr,Une- k^lm^kJ^sa^o ^imS^^paS- 

girtuokiiu, 26-40 metų Aš esu gra- Vdr™-0"^ 147)'’
ži, lėto budo, švari, moku siūti, virti rab>k,teo.s,Y2_^dr^Ji.'.z
ir kepti, išėjau aukštesnį mokslų, | 
galiu biznį varyti ar ant farmos gy- j 
venti. Gyvenu apylinkėje kur nėra 

skelbimą

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

5&“S'(L?fci JSSISS , P.«?k» pu.-s.ri, Pipirnė,
ir pastos ženklą atsakymui. Prašau lubl|J ls Slavėnų kaimo, An>kscių

ki-

TEISMAS
Ant žemės gerovės nebus, kol 

nejsisteigs Dievo Karalystė.
AUK ARMIN,

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

BRANGESNĖ
kreipėsi į Rusijos ginkluo- naują bandymą pašalinti de 
tas pajėgas su Įsakymu ruoš- Casperi valdžią. Kairieji ti- 
tis, ginkluotis ir būti stip- kiši parlamente ir spaudi
nėms, kad atrėmus visus mu krašte per streikus pri- 
svetimų imperialistų pasi- versti pasitraukti katalikų 'ga' sulaužė. Tiek jispriskai-
kesinimus Į Sovietų Rusijos partijos valdžią, kuri skel- 
režimą ir teritorijas. Marša- bia, kad jos įtaka krašte 
las barškino ginklais, bet I esanti sustiprėjusi.
sakėsi norįs tiktai taikos. --------

---------- Bomba Argentinoje
Valymas Rumunijoj Buenos Aires miesto cen-

Visuose rusų okupuotuose tre, prie įėjimo į Argentinos 
kraštuose bolševikai šluoja karininkų kliubą praeitą ša
be gailesčio savo “bendra-' vaitę išsprogo stipra bom- 
keleivius”. Iš Rumunijos Jba, kuri išdaužė kliubo na- 
praneša, kad ten iš valdžias i mą ir išnešė langus aplinki- 
liko išmesta liberalų parti-' niuose namuose. Pasikesim- 
ja, kuri iki šiolei dirbo

taikingumą” geriau ir ne- nę Lietuvos dalį, Marijam- 
kalbėti. William C. Bullit polės sritį.

Tai buvo Stalinas, kurs 
žaliu pieštuku patsai nu
brėžė naują sieną ant že
mėlapio. Dar nenudžiuvus 
slaptų susitarimų rašalui, 
Stalinas pasiuntė karines 
pajėgas į visus tris Baltijos 
kraštus ir ten įsteigė “mili- 
tarines bazes”.

priskaitė 28 tarptautines su
tartis, kurias Sovietų Sąiun-

tė iki dar Vokietija buvo 
nesumušta. 0 iei prie to pri
dėti, ką Rusija dabar už
griebė Europoje ir Azijoje, 
tai 1-eikia tikrai didelės drą
sos, kad Stalino diktatūrą 
teisinti. J. Str.

Route 1, Swanwick, III.

Paieškau merginos, jaunos drau-, ,
gės, šviesaus veido, nuo 140 iki 170;. i ’' 
svarų gali būt beturčių tėvų duktė, man npant,iti 
be pakraipų skirtumo. Rašykit ang
liškai ar lietuviškai, ir su laišku 
prašau prisiųsti savo fotografiją.
Adresuokit taip: (46)

J. L. Stekpork,
26 Maujer st., Brooklyn, N. Y.

(47) parapijos. Taipogi paieškau pusbro- SVEIKATA
’ lį Mateušą I’avilonj kilusį įs Užu-, 11^ \ZIQVA

piečių kaimo Anykščių parapijos. U£. V lONJy.
Girdėjau kad jis gyvena Chicagoje. Ligotam Žmogui niekas ne- 
Turiu labai svarbų reikalą. Jieškonai. - , io

prašomi patys atsiliepti ar- j miela. Lžtat turit rūpintis, 
apie juos malonėkit kaip apsisaugoti nuo ligų. Ge 

man pranešti už ką aš busiu labai
dėkinga. (46)

Julia Grimašauskaitė 
1717 N. Marston st.,

Philadelphia 21, Pa.

Pasiturinti moteris paieško gyve
nimo draugo. Geistina, kad butų far- 
meris arba sutiktų ant farmos apsi
gyventi. Aš esu 48 metų, 5 pėdų, 

! aukščio, ir 150 svarų svorio; tamsių . 
I plaukų ir akių, malonios išvaizdos. ' 

(46) IBaltimore, Md.i Tokia buvo Lietuvos, Lat- Prašau rašyti adresu:’ I .. . __ ______ -i i_____ Mrs. R. Jonės

vien su bolševikais. Libera
lų partija greit bus visai su- 
likviduota.

!Š_ mas buvo darytas neabejo-
jamai politiniais sumetimais 
prieš fašistuojančius kari
ninkus.

Kaip Stalinas Su 
Hitleriu Dalinosi 

Lietuvą

•vijos ir Estijos nepriklauso
mybių užgniaužimo pra
džia. Jų duobkasiai yra Sta
linas ir Hitleris. Vieno jau 

Antras dar švaistosi 
■” ir tau-

R. R. 1, Bunker Hill, Ind.

Teisybės Propaganda
kon^ski.^da^iau'Sy j? ***?

New York (LAIC) — A- 
merikiečių karinė valdžia 
Vokietijoje surado daugKanada Perspėja ____ _

Kanados vyriausybė įspė-islaptų dokumentų, kompro-

L į miela. Užtat turit 
kaip apsisaugoti nuo ligų. 
riausias vaistas yra M. J. švil
pas Miracle Ointment. Tai yra 
penkių rusių vaistai; kiekviena 
rūšis nuo įvairių skirtingų ligų. 
Jokie kiti vaistai negali lygin
tis su šitais ir jų nėra aptieko
se. Aš parduodu tiesiog ligo
niams.

Nr. 1 nuo dantų gėlimo ir 
smegenų nesveikumo. Nr. 2 
nuo reumatiškų skausmų ir vi- 
vokių paviršutinių skausmų. 
Nuo muskulų ir sąnarių skaus
mų. Persišaldymo ir aštraus 
kosulio. Nr. 3 nuo visokių odos 
ligų; nuo išbėrimų-rash; nuo 
vočių; nuo trūkio; nuo žaizdų

GERA MOSTIS

’SKTIANA’
Reg. U. S. Pat. Office

SUAUGUSIEMS IK VAIKAMS
“Sixtiana" mostis. atsparumo vais

tas, tuoj palengvina raumenų, kojų. 
rankų, nugaros, krutinės, gerkles ir 
galvos skausmus nuo peršalimo, ro- 
mato, vabzdžių įkandimo ir kitokius 
skausmus. Reikalaukit **Sixtiana” 
mosties aptiekose, arba rašykit į: 
“S1KT1ANA OINTMENT CO.. 2319 
W. Charleston st., Chicago 47, III.

»• * IIFfiKO.il V Al
Paieškau pusbrolio Prano Budrio, 

kilusio iš Kadainių apskr. Pašuivio 
vals., Paberžių kaimo. Paieško Anto- 
nina Melešienė-Visockaitė kilusi iš 
Stelmokų kaimo, Šiaulėnų valsčiaus
ir gyvenusi Griniuse. Pranas Budrys Kaina. $2.00 už puodelį, 
ar kas apie jį žino maloniai prašomi TEMYK: _ ”Sixtiana"

i nėra.
'su “kuju ir pjautuvu’ 
tas žudo. Bet jau neilgam.

Kai kurie yra linkę many
ti, kad vulkanu veikimą ga
lima iššaukti žmogaus ran
komis, įmetant vulkanan 

iro* į sprogstamosios medžiagos, 
me-

mostį galite
(48) siųsti giminėm ir draugam Lenkijoj, t del SUSlzeidlmO, nudegimo ir 

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

Vartodami šitas mostis gau
nat greitą pagelba. Jau sueina 
septyni metai kaip šitos mostis 
yra užpatentuotos ir pardavi
nėjamos po visas šalis. Turiu

atsiliepti šiuo adresu:
M. Plusčauskas 

162 Jameson avė.,
Toronto, Ont., Canada.

Alfonsas Petrauskas sūnūs Povilo, 
paieško Onos ir Bronės Petrauskai
tės, dukters Aleksandro. Kilimo iš 
Kėdainių aps., Sėtų vai. Abidvi vedu- 

Kutkauskos, kita

(4)

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHR1TIS
, . . . tz a.i i i-* Jeigu jus kenkiate nuo Nugaros

Kpmnpę llžt’n-' xlOS-’ .viei}? uz kita u . sLaudėjimd, Raumenų gėlimo, Scia-Kempes (sponges) UZt.ri ,Mejeno. Gyveno abi Philadelphijoj. Į ,ikos Slrėn skausmų, Neuralgijos,
----- IKI SimtO Ameriką išvažiavo pnes didu) karą. S4nari<i sustįngimo, Neuritis, Pada-

Žinantieji ką nors apie jas prašau gros ir , , Pabandykit KADE TAB- 
pranesti šiuo adresu: A. Petrauskas, PETS dėl gerų pasekmių. Mes----------------- Meerbeck (Stathagen) Baltische La-' • ... _ - -
ger, Haus 42, Germany.

dą, kad ji ir jos tarnautojai1 Jįe “juodu ant balto 
savo pareiškimuose ir raš-|do. kad Maskva 1939 

m nripc tnVin!tuose nevartotų neleistinų tais buvo demokratijų už-
smarkią ’ propagandą, kad Lad^m^no^kad“^^ rri ?U°N
yra būtinas reikalas rusų (kia mokyti \'puriai kalbėti.Jįjįpap^rai Hitle^ su<S- 
melus ir prasimanymus at- PovcT,Ai;iloc h si’ 2- ruueų suuaremti Der radio skauda ir PeisPeJimas padarytas del ryti tarpusavio nepuolimo remi pe amo,spaudą n ,vieno ambasados tar- sutartį ir pasidalinti arti-
kltOmiS priemonėmis. ™ • 1 paoiuailliu1 ______ Jnautojo užgaunančių zo- muosius kraštus.

r-i- įdžių apie Kanados ukrai-j Amerikiečių ir prancūzų
Cechoslovakijos ministe-1nieČiuS*____  isP*udąat r dalį dokumentų

rių pirmininkas, komunistas! Streikas Paryžiuje 'c,?16 in.° ' ^tleno slap- 
Gottwald, padarė mažą per-' Paryžiaus mieste sustrei- į- nmus P^e'
versmą valdžioje ir pasisa- kavo 4,500 gatvių valytojų. J U diktatorių' nusitari- dėti. Didelė bonka $2, mažesnė $1.50. 
vmo sau plačias teises valy- Šiukšlės gatvėse dėl šilto masJ^ No. 2. ši8 rafatas _
tl VISUS nepatinkamus asme- oro kelia didelę smarvę. 5A-, T liojančių žaizdų. Turint puliojančių Antanas Pilibaiti:
nis iš valdžios aparato. Če- Visi miesto tarnautojai ža- Xčn d£ 588) KemntpP’
choslovakijos demokratai da irgi stoti į streiku, jei no^ rau
rengiasi bėgti įs krašto, gatvių valytojų reikalavi- Dasilaikvti TuJn rei_
kaip pabėgo Mikolaičykas. mai nebus patenkinti. gaI°

1939 m. rugpiučio 23 d. ir

Amerikos propagandai už
sieniuose. Sako, Rusija va
ro prieš Amerika

karnos nuo vieno 
svarų

GERAS VAISTAS

’AZIVA’
No. 1. Šis raistas geras 

nudegimo 
Nusideginus reikia pamirkyti

Paieškomas Pranas Pilibaitis atva
žiavęs į Ameriką 1904 metais, jo
žmona Abrutyte kilusi iš Lietuvos,: 
jų dukters vardas Petronė

gerų pasekmių. Alės no
rim, kad jus pamėgintumėt RADĘ 
TABLETS (Bandomąjį Kiekį) be jo
kių lėšų jums. N’esiųskit pinigų, o
tiktai savo vardą ir adresą, tad mes ... . .....
jums tuoj pasiųsime tabletėlių. Vi- padekavomų, — tūkstančiai lai-

POLEMIKA IR KRITIKA
NEMOKŠAS REIKIA 

MOKYTI

nesc-

spalių 29 d.
T? t t rr tvJ 1 i AV U g VCVIO 9Q V*. cnf arti-V*~

iš Turkijos Dunojaus žiotis m*’ .Ribentroppo - Molotovo 
ir visą eilę uostų Kaukaze pasirašyta Maskvoje, buvo 
prie Juodųjų marių. fiaiP . pasidalmta Baltijos

1873 metais Rusija pri- pastai: Suomija. Estija ir 
jungia prie savo valstybės LatYUa prijungiamos prie

Bolševikų “Laisvė”
nai 13sė, kad t«*awtzv vrvzBj ~ • - y-ę . . — T • A~

“Rusija, o vėliau Sovietų ir Juclrar^ dvi Azi-^^m'voMefiu rZF-
Sąjunga per 150 metų vedė jos kunigaikštystes. įauauoaama Vokiečių

• 18/6 metais Rusija prisi-j spalių 29 d. Stalinas 
junge Kokano kraštą Azi-^g Hitlerio pareikalavo

1878 metais Rusija užka-1 ^’etuvos
suoki istorini meių gan • - . k Ranto ir Ra-

skelbti tiktai visiški nemok- ^av0 1S ™rkli Karso lr Ba 
šos, kurie apie istoriją netu- tumo sntls‘
ri nė mažiausio supratimo.
Tokius melus gali 6

veik išimtinai tik apsigyni
mo karus, ne ii veržėsi į ki
tas šalis, bet ją puolė kiti”. Joje.. 

Šitokį istorinį melą gali'

1893-96 metais Rusija
skelbti Priiun.^ Pamiro kalnų sritį nę BįItiją

Azijoje
1897 metais Rusija pasitiktai dideli begėdžiai, ku

rie per akis meluoja ir ieško 
neišmanėlių, kurie jiems p 19Q0 metais 
patikėtų. Kaip čia eilinis ,, J;?0 L
žmogus'gali žinoti, ar Rusi- sav0 ,mpe"J0S

190™^ japonai su

ją kas puolė. įr sta,ina5 ta(Ja staugė
Nemokšas m . na iš džiaugsmo, kad caro ar- 

dekingas darbas, bet as no- « .
nu parodyti' Laisves rase- J & 
jams, kaip bėgė diskai
jie meluoja ir žmones ap-' Tai nėra visi Rusijos už- 
gaudinėja. O gal “Laisvės” i kariavimai “per 150 metų”, 
redaktoriai pasaliau supras, Kai kada rusai gaudavo 
kad nepadoru yra taip per lupti, kaip tai buvo Krimo 
akis meluoti ir tamsius skai- kare, kada jie užpuolė Tur- 
tytojus apgaudinėti. kiją, o Anglija, Francija ir
“ Paimkime “150 metų”. Sardinija susijungė ir davė 

Beveik lygiai prieš 150 me- į kailį caro armijoms. Pa
tų Rusija, susidėjusi su Pru- našiai buvo su rusų užkaria- 
sija ir Austrija, baigė dalin- vimais Balkanuose — Aust- 
tis Lenkiją ir Lietuva. Vii- rija ir Vokietija neleido ru- 
nius ir visa Kauno Lietuva sams visų Balkanų praryti, 
atiteko Rusijai. Bet užtat Kaukaze Rusija

1809 metais “taikioji Ru- per 60 metų liejo* kalnų gy- 
sija” atėmė iš Švedijos visą ventojų kraują ir visą platų 
Suomiją ir prijungė prie sa- Kaukazą įjungė į savo im- 
vo imperijos. periją.

1812 metais Rusija pri- Lenkijoj ir Lietuvoj, Suo- 
įungė prie savo imperros rnijoj, Azijoj, Balkanuose, 
Besarabiją ir Moldavi ios Kaukaze ir Tolimuose Ry- 
dalį. tuose (Mandžurijoj) Rusija

1814 metais P’ si'fl Vi"- buvo neginčijamas agreso- 
nos kongrese išsiderėjo sau rius. Nė vienas istorijos ži- 
“Kongreso Lenkiją”, su novas niekada neišdrįs sa- 
Varšuva ir lietuviška Suval- kyti, kad griūvanti Turkija, 
kija. Lenkijos “ciesor^iei ' silpna Švedija, baigiančios 
Rusija pažadėjo autonomi- griūti Lenkija-Lietuva, ar 
ją, bet apgavo ir po 1831 silpnos Kaukazo ir Azijos 
metų atėmė iš lenkų viso- tautelės puolė Rusijos milži- 
kius autonomi ios likučius, ną. Tik nemokšos iš “Lais-

1828 metais Rusija atėmė vės” redakcijos tokias ne
iš Persijos Armeniia. sąmones gali skelbti.

1829 metais Rusija atima Kam jie tokias melagystes

II-
už ją pažadėda

mas Hitleriui kai kurias sri
tis. Hitleris nenorėjo sutik
ti: Lietuva jam buvo reika
linga, kaip “langas” į ryti-

I si nurodymai ant pakelio. Nieko 
gimusi jums neiėšuos, jei nepatiks. (49) 

NOKTHHAY PHARMACAL CO.
439 North Street. 

ROCHESTER 5. NE\V YORK 
Dept. 30

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.

atsiliepti Ignotą Aleksonį, Į aukščio sveria apie 165 svarus, plau-Į Vietiniai ateikite: 944 Broad 
;sonytę-Karsokienę ir Bro- i kai juodi ar apyžili, akys rudos.

i 1896 metais. Taipogi paieškoma Ona j 
Pilibaitytė kilusi iš Kulalsių kaimo. 
Mosėdžio vai. ištekėjusi už Bartkaus 

k I iš Žemaičių Kalvarijos^ Jie turėjo su-?us.aeginus re*k;a pamirkyti sse- Poviią įr dukteį Oną; laike pir- 
peciukę } va«tą ir klot. ant skauda- - didžiojo karo gyveno Broofcly- 
mos vietos. Kartoti kol sustos skau- ne J PaieškJomi asmenis patys arba!

kas apie juos žino maloniai prašomi j 
geras nuo pu- atsiliepti šiuo adresu:

Antanas Pilibaitis

Aziva” mosties ir ištepti žaizdas: 
kas turi kiauras blauzdas tai toji' 
mostis geriausia pagelba. Didelė dė
žutė $2, mažesnė $1.50. Siųskite ap- Į 
mokėtus užsakymus šiuo adresu: 

Juozapas Machinskas 
295 Silver st.. So. Boston, Mass.

(5-8)

ATSARGIEM investoriam

Q f (PRrvATk s PINIGAI 
IŠTAIGU PINIGAI 
(BENDROVIŲ PINIGAI 
TRUSTV PINIGAI 

Vėliausia Mokėti
Dividentai

3%

padedant į
FEDERALIAI APDRAUSTĄ
Savings & Loan Associations 

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

f sijoms, Endowmentams.

P. O. Box 229 Kempten Bavaria 
U. S. Zone, Germany.

Prašau
’ Rožę Aleksonytę- 
' nę Aleksonytę, visi Ricelių k.. Liške- Į 
vos v., Alytaus ap. Prieš 1914 m. i 
karą gyvenę So. Bostone ar Lawren- 
ce, Mass. Paieško sesuo, Agota Alek- 
sonytė, duktė Antano. Rašyti c-o A. 
L. Bslsss, Casdia ds C-orreo 303. 
Buenos Aires, Argentina.

Bronius Stančikas, kilęs iš Gauri- 
: Iių kaimo, Tirkšlių valsčiaus, Ma- i 
Į žeikių apskrities, paieško savo pus- i 
seserių: Olimpijos irTeklės Bukon- 

1 taičiu ir pusbrolio Stanislovo Bukon- 
• to. Visi kilę iš Gaurilių kaimo. Tirk- 
; šlių valsč. Maloniai prašyčiau mielų 
1 giminaičių man atsiliepti šiuo adre- 
įsu: Bronius Stančikas, (16) Kassel- 
I Oberzvvehren. DP Camp Mattenberg, 
Eisenhoverstr. 3, U. S. Zone, Ger
many.

IEŠKAU KASTANTO
ZINKEVIČIAUS

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

Čia yra jo atvaizdas, j 
Jis gerai išrodo, tie
sus, bet vaikščioja 
svyroudamas. Savo 
vardą dažnai keičia.

— 1 — — **---*,LUhį jronvc-
besite, prašau praneš
ti man kur jis randasi. 
Kas priduos man tik
rą jo adresą, tam duo
siu $25 atlyginimo.

____  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)
3404 So. Union avė., Chicago 16, III.

Emilija (j

Advokatams: I>egalu Globėjams, Vyk many.

Kastantai,

• street, Hartford, Conn.

Paieškoma Jorkaitė 
sios motina gimusi 
limo iš Telšių apskr., Rietavo vals., 
Lejų kaimo. Ieško Bučienė-Lakštinai- 
tė Amelija (duktė Kazimiero), šiuo 
metu gyvenanti Welden, DP Camp. 
Lithuanian Group, U. S. Zone, Ger-

Lakštinaitė), ti-

(Advokatams: į^gaiu v»iooej
1 aCiaU rUOS(la-(dytojams, Estate Trustams. r» • -i u i- t i.............. J J Paieškau savo brolio Jono Naikaus,

Vartok musų pilnai apsaugotą pla- seserų ir tėvų, paeina iš Šelmių kai
ną; transakcijos vykdomos asmeniš- mo, Vilkaviškio apskr. Nežinau, kur 
kai arba paštu per šį ofisą ar tiesiai j jie dabartiniu laiku randasi. Taipogi 
per musų bendradarbius,—kaip Tam- paieškau savo giminių. Jie patys ar- 
stai parankiau. ba kas apie juos žino, maloniai pra-

• f šomi atsiliepti šiuo adresu: (2-8)_ x informacijos^ joknj , Jose h ftaikus, c_« Arch Hotel,

Lietu-I Si'“"4 ‘ '

masis "žaibiniam puolimui” 
į Angliją ir vėl Hitleris nu
sileido. Spalių 29 d. 1 vai. 
ryto Ribbentroppos pasira
šė antrą slaptą orotokolą su; Klausk 
Molotovu, liečiantį 
VOS likimą. Buvo susitarta,' pasiūlymą pritaikytą Jūsų reikalavi- 
kad: mams' ()

1. Lietuva neatiduodama IMCTIDIiTl Associates lnJUnCl/ INVESTMENT 
176 W. Adams sL, Chicago 3, III.

Vokietijai bet perleidžiama 
Sov. Rusijai.

piltos
už patarnavimą, 

sumos investmentui
Paminčji-
užtikrins

Joseph Naikus,
1288 Clinton avė. N. 

Rochester 5,

Paieškau Šimanskių iš Gorainių, 
Karkliškio parapijos. Jų ieško Anta
nas ir Johana Sakalauskiai iš Bur- 

i biškių, Pavandenio parapijos. Prašo
me rašyti šiuo adresu: (47)

Helen Urboną wicz,
20 Cleveland avė., Brockton 7, Mass.

Siusk Dabar
BŪTINĄ MAISTĄ 

SAVO GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVOJE 
Puikiausios Rūšies Produktai

Klausk apie 
PUIKU 
22 svarų 

Būtiniausi 
Paketą

$15.00

1 sv. 14oz Hickory Ham 
1 sv. Jautienos sose 
1 sv. Sviesto
1 sv. Taukų

$7.50
2 sv. Miltų
2 sv. Cukraus

Klausk apie 
musu 

DIDIJI 
44 svaru

Būtiną Paketą
$25.00

Supokota. Apdrausta. Nuvežta ir Pristatyta
Siųsk čekį ar Money Orderį pas

New Engianti Agentą
ESSENTIAL FOODS, Ine.

13 Chelsea Street, Everett, Mass. 
Telephone EVErett 1478

Tel. TRemont 8-4999 Vai. 8 ryt iki 8 vak.
MISS ANNA GREGORY

Viena iš žymiausių
ASTROLOGINIŲ LR PSICHOLOGINIŲ’ 

PATARĖJŲ
Ateik ar rašyk į:

Išriša Visas Problemas 1818 PROSPECT AVĖ.
ir gydo Apartment 1-A

Žmones Dvasiškai Bronx 57, N. Y.

Antanas Anužis Barboros Anužie
nės sūnūs iš Urbaičių kaimo, Salan
tų parakvijos ir dabar esantis Vokie- ' niežiančių
tijoj paieško motinos sesers ir sa
vo tetos Onos Sadaitytės, 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.

Baltimore 30, Md.

NUO UŽSISENĖJUS1V. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ’, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimi? 
miegoti, nes jų užsisenėjusios _ žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą sen^, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžiu 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustaačios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 

kojų. Legulo
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite ' vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money 
orderį į:

LEGl’LO. Dept. 2. 
4817 W. Ilth Street,

CICERO ILL.

Paragvajų Arbata
Pas mus yra viso
kių žolių, šaknų. 
Lapų, žiedų ir žie
vių, parduo d a m e 
svarais, pussvariais 
ir uncijom ir pri- 
siunčiam j jūsų na
rius.

Kumparas 1 uncija..............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. Broadway,

So. Boston 27, Masą.

TAMSTOS ATEITIS 
NEBLOGA

Kalendorius. 1918 Metams
“Keleivis” jau ruošia spaudai didelį Kalendorių 

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

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

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

636 E. BROADWAY. SO. BOSTON 27, MASS.

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- 
j rie liudija ir dėkavoja už pasekmin- 
gumą Deksnio Galingos Mosties. 
Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16- 
oz. $5.00. - (6-8

| Reikalaukit tik
Deken't O’ntment

P. O. Bos 666, Nebark, X. J.
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Be Tėvynės
Kada medžių lapai, mir- tęs šimtus lavonų. Nesau

godami šimtais atspalvių- dys! Nešaudys manęs, ne- 
glėbiais krenta i gatves, — šaudys! — kartojosi džiugi- 
taip norisi vėl plaukt per nanti mintis. Nejaučiau nei 
Atlantu, ir bent vieną dieną alkio, nei nuovargio. Kad 
paviešėt Prahoj. tik dar vieną dieną, dar ir

Nemylėjo manęs nė viena dar... Kas yra stovėjęs ant 
slovake, ir aš nė karto netu- duobės krašto, tas tiktai sū
rėjau progos iš labai arti pras tą subtilų jausmą ir ne
žiūrėti i juodas akis. O vis apsakomai dideli džiaugs- 
dėlto aplankyčiau Klarisą mą kad dar bus galima gy- 
ir bent gėlių pluoštą pado- venti. Koks nuostabiai puo- 
vanočiau jai... šnus ir viliojantis pasirodė

Praha.. Oloys.. Klarisa.. gyvenimas tą niūrų lytą už
Šimtai vargingų dienų spygliuotų tvorų !... 

slepia tuos vardus ir veidus Jų buvo septyniasdešimt, 
nuo manęs. Ėjau. bėgau su Visi vieno likimo, vienodai 
gyvenimu, tempiamas ar pažeminti, vienodai kas- 
vejamas Įvykių- — imdamas
mažas dovanas, o atiduoda
mas sunkią duoklę. Tik jie pirmuoju
liko tokie ramus ir išdidus 
priešintis neteisybei ir mili
joninėms priešo armijoms.

Buvau išvytas iš tėvynės, 
netekęs namų. artimųjų ir 
visko, kuo žmogus džiaugia
si, dėl ko dirba- ką brangi
na.

Vieną miglotą spalių mė
nesio rytą slankiojau išalkęs 
ir sušalęs po Drezdeno trau
kinių stoti. Dvi dienas nebu
vau nieko valgęs, o šiltos 
pastogės nematęs visas mė
nuo. Pačiam savęs buvo 
gaila ir gėda. tačiau gyven
ti taip norėjosi! Kuo dau
giau gyvenimo! Nors ir to
kio vargano- nors ir tokio 
skurdaus ligi ašarų.

Tą rytą vokiečių žandar
merija mane suėmė. Nieko 
nebuvau nuskriaudęs nei 
užgavęs; nebuvau iš nieke
no net duonos plutelės paė
męs, kurios kaip paties gy
venimo norėjosi.

Vežiojo, stumdė, tampė 
visą dieną. Iš vienos saugu
mo Įstaigos vežė kiton, daug 
klausinėjo, rašė ir galų-gale 
nutarė: šnipas. Gerai matė. 
kad aš ne šnipas ir ne val
kata. Bet jie taip norėjo; 
tokie buvo jų tikslai ir sis
tema. kuriant “Naująją Eu
ropą”. Nekalčiausias žmo
gus būdavo apšaukiamas

dien. kas valandą žudomi 
Aš tapau septyniasdešimt 

‘Steingut”vergu
fabrike. Taip norėjo gešta- 
pas, partija ir visa vokiečių 
tauta apsvaigusi “Deutsch- 
land ueber alles” entuziaz
mu. Dirbome 14-ką valandų 
Į dieną kaitinimo krosnyse, 
kuriose būdavo išdeginami 
Įvairus porceliano išdirbi
niai.

—Pozor! Achtung! Po
zor!...

Muskulai ir gyslos išsi
tempia : kaulai traška. Pa
lengva kyla sunkus. Įkaitę 
akmens gabalai virš galvų. 
Kartais išsprūsta, krenta- 
dusliai žnektelia. Skeveld
ros pasipila po kojomis, 
kraujas lašnoja, o keiksmai 
sunkiasi pro sukąstus dan
tis:

—Saknk r
Taip kasdien — nuo tam

saus ryto ligi tamsaus vaka
ro. Be poilsio- be nuovokos, 
be vilties.

Tiktai Oloys niekados 
nepavargdavo ir nesikeik- vo 
davo. Jis nuolat šypsodavosi
ir per dienų dienas švilpi
niuodavo ar tyliai dainuo
davo vieną ir vis tą pačią 
liūdnų motyvų dainelę: 
“...Neklausiau tada tavęs, 
ką reiškia tie žiedai, o tu 
švelniai šnibždėjai: aš tavo 
amžinai...”

—Aš visados esu su myli
mąja- su Klarisa — sakvda-

kažkokie naktiniai paukš
čiai klykaudavo Ercgebirg 
kalnų šlaituose... Tada jis 
žiūrėdavo, dar labiau nu
švitęs, i žvaigždes ir pasa
kodavo apie seną motiną.

; paliktą be globos- apie my
limąją Klarisą. kuri baigia 
studijas Prahos universite
te. Kiekvieną kartą vis nau
jais žodžiais, vis naujomis 
mintimis ir svajonėmis iš
puošdamas.

Buvo ankstyvas pavasa
ris. Kalnų uolomis bėgdavo 
jau šimtai upelių, nešdami 
paskutines sniego liekanas Į 
už miestelio tyvuliuojantį 
ežerą. Ir vyturiai jau daž
nai pakildavo virš musų fa
briko, skelbdami atgims
tančios gamtos šventę. Su 
pirmuoju pavasario vėjelio 
pūstelėjimu pragiedrėjo ir 
visų vyrų veidai: rečiau te
sigirdėjo keiksmai ir visų 
akys spinduliavo viltimi.

Rytais atsikeldavome, ne
laukdami signalo ir, išėję Į 
už fabriko esančią pievelę, 
klausydavomės — kaip Į- 
saulėj žolelės nedrąsiai ka
lasi, kaip laukuose vanduo 
burbuliuodamas sunkiasi 
patižusią žemę... Praskris
davo tada minčių gedulin
gų procesijos apie tėvynės, 
motinas, mylimąsias... Ir 
niekas nenujautė, kad vie
nas toks pasakiškai spalvin
gas rytas išplėš iš musų tar
po draugą Oloys. Geri žmo
nės kaip gėlės: juo gražes
nis žiedas, tuo jis trumpiau 
žydi. Pasaulio pikta prigim
tis naikina viską, kas gera 
ir gražu.

Dienos darbą pradėjome 
visai taip pat, kaip ir kas
dien — vilkdami sunkias 
mędines kurpes ir raišioda 
miesi kruvinas rankas ne
švariais skudurais. Oloys 
buvo labai pasikeitęs. Ma 
čiau iš jo veido- kad jis nori 
kažka pasakyti • kažką ne
paprasto. didelio, džiugi
nančio. Bet jis niekaip ne
galėjo rast progos, nes Fi
šeris, fanatiškas nacis, kiek
vieną musų žingsnį sekioda- 

neišleisdamas iš akių.
Oloys nunešė savo naštą

TREMTINIŲ MOKYKLOS VAIZDAS

Kiekviena lietuvių stovykla turi savo mokyklas. Kur 
gyvena daugiau lietuvių, ten turi atskiras mokyklas 
berniukams ir mergaitėms. Toms mokykloms reikia 
Įvairių Įrankių, knygų, rankvedžių, sąsiuvinių, paiše
lių, popieros, rašalo ir kitų daiktų. Jie laukia pagal
bos iš Amerikos lietuvių—iš BALFo. Savo aukas 
siųskite: United Lithuanian Relief Fund of Ameri
ca, 105 Grand st, Booklyn 11, N. Y.

KAS Šį RUDENĖLI?
Jazminų šakelėm saulė auksą žeria,
O žiedelių kvapas — sunku apsakyt.
Tenai musų soduos ramunėlės želia,
O norėč norėčiau juosius aplankyt!

Ten palangėj žydi sesių radastėlės, v 
Sidabrinės rasos lysių pakraščiuos.
Mano jauną širdį rūpesčiai sugėlė,
Kas tave, tėvyne, kas mumis paguos?

Kas šį rudenėlį ars arimą ilgą,
Kas benamę naktį vieškely budės?
Gimtą kraštą minint ašarėlės žvilga —
Ir kol nesugrjšim, nerimu žibės.

Greitai kris žiedeliai žemę pabarstyti 
Ir ims geist viršūnės ūžiančių klevų.
Lyg girdžiu — tai varpas gaudžia ankstų rytą, 
Tai vėjelis pučia tėviškė laukų.

B. Gaidžiunas.

RUDENS NUOGUMA.
Rudens liepos,
Kaip sugėdintos mergaitės. 
Kasos gelsvos = ir paleistos 
Visą veidą nūkedeno.

Nuogos krūtys gedulingos 
Su auksiniais spindulėliais 
Susipynė
Paskutinės.

IS GYVENIMO

i. Rudens rauda netikėta 
Pamyluoja veidą lėtą. 
Pabučiuoja krūtį kietą. 
Ir gėlelės paskutinė

Į tolimesnį fabriko kampą 
ir nueidamas mostelėjo man 
galva, kad jį sekčiau. Paė
męs iš krosnies akmeni ir aš
nuėjau ton pusėn. .. Kaip kvepėjimas krutinės.

—Žinai ką—pasitiko jis j J

mane. — musų vargai bai-1 Ir kaip sapnas vaivorinis 
giasi. Pereitą naktį

Kaip Rūkyti Kumpius ir Bekoną

Beveik visi musų farme- ruošiamas ir bekonas, tik- 
riai užsiaugina kiaulių ir!tai statinėje ji sūdo savaitę 
dabartiniu laiku jau prade
da jas skersti, tačiau ne visi 
žino, kaip mėsą pai-uošti, 
kad ji ilgai laikytųsi ir bu-

Liumpiau, nes jis plonesnis 
ir per jį greičiau druska 
pereina.

Šitokiu budu pamošta
tų gardi. Ameriko "e yra la- mėsa gali ilgai stovėti, nes 
bai pataisė ę Virginijos;apsaugota nuo oro. neiš- 
kumpiai ir bekonas ' taigi džiūsta ir nesurudija. 
nurodysiu! čia Virginijos
faimerių vartojamą būdą—’ 
gal galės juo pasinaudoti ir 
kai Innip “Kplpivin” skaitv-'

VALGIAI
kai kurie “Keleivio” skaity
tojų.

Čia paduodama propor
cija vartojama tūkstančiui 
svaių mėsos, todėl kas turi 
mažiau ar daugiau kiaulie
nos. tam reikia šitą saiką 
proporcionaliai sumažinti 
arba padidinti.

Visų pirma, mėsai sūdyt 
daromas šitoks mišinys: 3 
pekai druskos. 1 galionas ... ....
tamsaus sirupo. 3 svarai ru-1 m™įen»- ^y1™8.1“8.. uo«a> 
dojo cukraus ir l>/± svaro 8ud*k ! mals€'i 
salietros (angliškai: šaipe- sunką, kurios turėtų pasida- 
ter). šituo mišiniu kumpiai ryt apie 4 puodukai. Sudek 
ir bekonai trinami iki jie cuk7 s.uP,lk v!sk« 1 Plat1 
daugiau nebepriima ir dris- Puodį> “užvirink. Dabar 
ka nebelimpa. suP'!k, Pektln«.. <aP«1‘skal:

Įsudyti kumpiai ar beko- P“.“"’- ««rai, įmaišyk. pa-
* _ < _ _ V’irinK vMinntri nnm‘oihvl

Džėlė iš vynuogių
4 puodukai vynuogių sun

kos.
8 puodukai cukraus.
1 bonkutė pektino.
Paimk apie 3 svarus nu

nokusių vynuogių, nuraš
kyk uogas nuo šakelių, pri
dėk pusę puoduko vandens, 
užvirink, uždenk ir pavi
rink ant lėtos ugnelės 10

nai dedami Į stiprią medinę 
statinę, kuri neatsiduoda 
jokiu blogu kvapu. Papras
tai vartojamos statinės nuo 
sirupo. Kumpiai pakuojami 
statinėn taip, kad ta pusė- 
ant kurios yra daugiausia 
odos, eitų žemyn, o mėsin
goji pusė viršun.

Reikia turėti ir vieną-ki
tą ekstra statinę, nes kai 
mėsa pabus druskoj vieną 
savaitę, ją reikia perkelti Į 
kitą statinę, taip kad kum
piai, kurie pirma buvo ant 
viršaus- dabar butų sudėti 
apačįon.

Perkėlus mėsą kiton sta-

minutę. nugraibyk 
putas ir greitai supilk Į 
karatus sterilizuotus stik
lus. Užleisk parafinu.

Vaniles Skonis
Vanilės skonis ledams 

(ice-cream) ir Įvairiems py
ragams duodamas su pagal
ba vanilės pupelių. Vanilės 
pupos auginamos Madagas- 

įkaro saloje. Afrikoje. Bet 
šiais metais derlius buvo 
menkas ir todėl natūrali
nės vanilės bus mažiau.

Bet vanilės mėgėjai gali 
nenusiminti. Chemikai jau
senai išmoko vanilės kva- 

tinėn. pirmutinėj statinėj ^u\skd°unį pagaminti dilb’

kenkėju- banditu ar kitokios ;vo jjs juokdamasis, 
rusies nusikaltėliu. Taip tu
rėjo būti, nes Reicho Įsta
tymai globoja tiktai rudąjį 
elementą.

Pamilau jį daugiau negu 
brolį: jis buvo man ir drau
gas ir brolis ir tėvas.

Pabaigę darbą, mudu kas
Kada 10;tą valandą va- vakarą išeidavome į kiemą:

tolimame kaime šunys lodąkaro pasakė, kuo esu kalti 
namas—man jau buvo vis
tiek, nes nuovargis viršijo 
nerimą ir baimę. O kada 
į tai nereagavau, priėjęs 
žandaras spyrė ir suriko:

—Tu šnipas!
—Ne. aš ne šnipas — bu

vau priverstas ką nors sa
kyti.

—Tylėk šunie iš Ost-
land!

Reikėjo su ta nuomone 
sutikti: gal ir aš pavirtau 
šunimi, nes aplink šunis te
mačiau. Tada užlaužė ant 
nugaros rankas, surakino ir. 
iš šonų surėmę šautuvais, 
išstūmė į purviną kiemą.

Lynojo smulkus. įkyrus 
lietus. Šiaurys vėjas skver
bėsi ligi kaulų, vydamas 
kiekvieną gyvį po pastoge. 
Kieme stovėjo atviras sunk
vežimis. J jį mane įmetė ir 
vežė visą naktį.

Kada pro ūkanas rytų pa
dangėje pasirodė silpna, 
rausva pažara. mašina su
stojo prie didžiulio fabriko. 
Niūrus- suodėmis ir dulkė
mis apnešti blokai aptverti 
buvo dviejų eili 
spygliuota tvora 
se dusliai ūžė mašinos. Pro 
uždangstytus langus į kelią 
driekėsi žaismingi elektros 
šviesos pluošteliai.

Atsidusau: ne miškas, ne 
duobės, kuriose buvau ma-

ilių 
i. P

vo; kalnų upelis, pro šalį 
bėgdamas, čiurlendavo sa
vo nepabaigiamą pasaką;

PAMETĖ MERGYTĘ

aukšta, 
ožemiuo-

Pustrečių m etų mergaitė, 
vardu Barbora, prieš dvi sa
vaites buvo rasta gatvėje. 
Dabar vaikutis randasi New 
Yorko “vaikų centre”. Poli
cija negali dar susekti, kas 
yra jos tėvai ir kodėl ji bu
vo palikta gatvėje.

Vienos aukštai iškilusios 
Worcesterio lietuvaitės tė
vas praeitą vasarą sumanė 
aplankyti savo mylimą duk
relę New Yorke. Tėvelis 
gražiai pasipuošė: užsidėjo

liks rašalo bei sirupo. Šitą Jau 70 metu.
sirupą reikia vėl supilti ant!kaiP ,?he™ikai gali Padilbti 

vanilmą ’ iš akmens ang-mesosu
Tas kartojama per pen

kias savaites. Tada kum
piai būna jau gatavi ruky-, 
mui.

'panama ' skrybėlę, mėly
ną šv ai ką, baltas kelnes h i druska nušluostoma 
baltus ceverykucius- o ąnt!kumpiai neplaunami. 
rankos pasikabino gražią i sukabinami rūkykloj

Išimant mėsa

Liūdnos žvaigždės rudeninės—djtjl koks driskius, kad ne 
padarytų dukrelei gėdos.

ameri
konų kariuomenė pralaužė 
visame fronte vokiečių įtvir
tinimus. Už kelių dienų jie 
jau čia bus. Jis suplojo man 
per petį ir šuktelėjo: “valio 
nepriklausoma Čekoslova
kija, valio Lietuva!” Staiga 
iš už kolonos išlindo Fišeris 
ir apsiputojęs prišoko prie 
mudviejų.

—Aš jums parodysiu, 
kaip vokiečiai pralaimėjo 
karą! — suurzgė įsiutęs. 
Pagriebė geležinę lazdą, 
kuria pečkuriai žarstydavo 
anglis ir smogė ja Oloys į 
galvą. Viena akimirka. Vėl 
ramu. Tik krosnyse girdė
josi duslus: Pozor! Pozor!.. 
Oloys gulėjo perskelta gal
va ant grindų. Neturėjau jo
kių priemonių nei aprišti, 
nei sulaikyti kraują. Bet 
tai nieko nebūt padėję, nes 
smūgis buvo mirštamas. Pa
ėmiau jo kruviną galvą sau 
ant kelių ir dūsavau nieko 
nesuvokdamas: Oloys. mie
las brangus Oloys... Jis 
jautė mane paskutinę minu
tę: silpnai kilstelėjo kairę 
ranką ir vos ištarė:

—Klarisai...
Ant rankos jis nešiodavo 

sužieduotuvių žiedą. Su
pratau: jį reikia grąžinti 
Klarisai. Kaip plėšikas - 
nuėmiau nuo stingstančios 
rankos žiedą ir įsipareigo
jau. Lai ta maža auka būna 
ženklas tikros. amžinos 
draugystės, mielas Oloys...

Bronius 2. 
(Bus daugiau)

Mylimoji — mylima:
Ir apsvaigusi krūtinė 
Rudenine nuoguma —
Ir pašėlę sutartinėj 
Krūtys—mylima—daina!

- k' Baly» Sruoga.

iš akmens
iių ir iš malto medžio, iš 
kurio gaminama popieris. 
Todėl vanilino netruks. 
Ekspertai betgi sako, kad 

vmbvrTn,!,- dirbtinis vanilinas nėra toks 
y .fIkvapus, kaip natūralinis. 

Todėl tikri mėgėjai visada 
geriau mėgsta natūralini 
vanilės skonį, kurį duoda 
vanilės pupelės iš Madagas
karo salos.

bet
Jie

taiplazdelę .Vadinasi, pasipuo- kad vienas kit0 nesi(Įkt į 
se. pasidabino, kad neatro-:apačioje užkul.jama ugnjs_

ne didelė, ne liepsnojanti, 
bet palengva rusenanti ug- a-a. ,nelė. kad daugiau butų du- Obuol,'< Pud
mų negu kaiščio. Kurui
vartojamos ąžuolinės skied-

Važiuoja jis iš Worceste- 
rio į New Yorką vis svajo
damas, kaip malonu bus pa-I • a. x • ITT • 1simatyti su dukrele, su ja f08’ piuvenos ir obelių sa- 
pasikalbėti, jai pasiguosti. *os. Kumpiai būna rūkomi 
TaiD besvajodamas- atsidu- nuo 3 iki 4 savaičių, 
rė New Yorke. Pasisamdė
taksi-kebą ir greit nuvažia

Sudėk smulkiai supiaus
čius 4-5 obuolius į blėtą. 
Apibarstyk su puse puodu
ko cukraus, šaukštuku trin
to muskato (nutmeg) ir bis- 
keliu druskos. Apdėstyk

TREMTINIAI’
Aš menu tėvynės sunky kelią. 
Knygnešius basus ir savanorius. 
Sibiran išeinanti seneli, 
Kazakstanan išvarytą brolį.

B. G.

Įvo prie to palociaus, kur jo 
dukrelė gyvena.

Keleivio kalendorius iau tėvas

Tada kumpius ištrina juo- šmočiukais sviesto ir užpilk 
dais pipirais- kiekvieną su- paprastą kiaušinio kėko
vynioja atskirai į rudąjį po- tešla. Kepk vieną valandą 
pieri ir Įdeda į audeklinį 350 laipsnių karšty. Duok 
maišeli. Maišelį užriša ir i stalan karatą su plaktaPriėjo prie durų. paspau- . . . , - u T

ė guziką ir laukia. Išėjo’Paneria I kalkių skiedinį, Smetona arba saitą su lemo 
tgiai^kąd užsiklijutų audeklo

skilutės. Kai pirmosios kal
kės išdžiūsta ir sukietėja, 
po savaitės vėl kiekvieną

dė guziką 
juodas tarnas ir mandagiai 
klausia, ko pakeleivis nori. 
'Tėvelis pasveikino negrą ir 
pasisakė jam esąs poniutės

eina nuo 1912 metų ir jau 
yra pramynęs platų kelią į 
lietuviškas šeimynas po visą

Negras tuoj nubėgo 
skubėjo pranešti poniai 
linksmą naujieną, kad jos

nu-

T T • . (tėvas atvyko. Neužilgo pa-niuose. Kaina 50 centų. ----- -

DINGO STUDENTĖ

sirodė ir geroji dukrelė ii 
; pakeltu balsu liepė savo tė- 
jvui tuoj pat nešdintis šalin, 
•“iš kur atvykai”, o jei ne 
tai geroji dukrelė žadėjo 
pašaukti policiją ir tėvą nu
varyti nuo durų...

Su širdgėla tėvas grįžo į 
stotį, sėdo į traukinį ir par
važiavo į Worcesterį. o Mill
bury gatvėj susitikęs gerą 
pažįstamą pasiskundė, kaip 
liūdnai pasibaigė jo kelionė 
į New Yorką. kartu pridur
damas: “koki motka. toki ir 
duktė”. Uaterietia.

Kad išimti baltas alkoho
lio ir karščio dėmes iš poli 
ruotų baldų, padaryk tirštą 

į košę iš cigaretų pelenų ir 
Septyniolikos metų Mary ištrink ja pabalusias vietas, 

Louise Miller, Philadelphi-^ vartojant minkštą audeklo 
'jos Columbia Institute stu- šmotelį. Tada nušluostyk

"Keleivis** visada yra gera dentė nežinia kur dingo, 
dovana draugams ir pažįsta- Policija jos ieško, bet jokio 
miems. Užsakykit JI aavo arti- pėdsako nesuranda.

no sosu.

Kepant uoginius arba ir 
kitus daug skysčių turin- 

maišelį su kumpiu Įkiša į čius pajus, apatinę pajaus 
kalkių skiedinį. Kumpiai! tešlą reikia gerai apibarsty- 
tada būna gerai aptinkuoti ti miltais. Prie vaisių taipgi 
ir pakabinami rūkykloj iki j pridėti miltų arba tapijoko, 
reikės juos vartoti. į tąsyk pajaus skysčiai ne-

Tokiu pat budu yra pa- ’ persisunks per apačią.

Mamytė Labai Dėkinga

Mamytės gimtadienio pr<> 
a užrašiau jai “Keleivį.”

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”...

svanu audeklu ir nupoli-’ 
ruok. Beveik visas dėmės 
pranyksta.

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. Broadway, So. Boaton 27, Maaa.
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Farmeriam Pasiskaityt1
' Dar Vieni Geri Metai j farmerių bizniškas išskai- 

Šie metai Amenkos far- ! čiavimas verčia juos pasisa- 
meriams yra geresni, kaip kyti už Marshall planą, ar- 
pernykščiai. 1947 metų far- ba už suteikimą Europai 
merių pajamos apskaičiuo-1 pagalbos, kad ji galėtų karo
jamos iki 30 bilionų dole-; sugriautą ukj atstatyti, 
rių, tuo tarpu kai pernai į _
farmerių pajamos siekė Pernai metais Amenka 
“tiktai” 25 bilionų dolerių išgabeno į užsienius 18 mi- 
o vidutinės farmerių paja- llony toniJ vlsokilJ maisto 
mos nuo 1935 iki 1939 me- Pluktų. Jei tiek maisto
tų buvo apie 10 bilionų do- but^ Pahk£ krašte ir Ji bu" 
lerių per metus. ‘ reikėję čia parduoti, kai-

Čia paduoti skaičiai yra n<*,,tuoj "^ritusios ir
“bendros pajamos” (gi-oss va dziai butų reikėję kainas 
income). Jei žiūrėti “grynų paIaiKytL
pajamų’’ ar ūkių pelningu- Amerikos žemės ūkis be 
mo,. tai farmerių gerbūvis eksporto negali turėti ger- 
pasirodo dar geresnėj švie- būvio. Per karą žemės ūkio 
soj. Nors gamybos išlaidos gamyba Amerikoj labai pa- 
ir farmeriams padidėjo, bet kilo ir Amerikos žmonės 
ne tiek daug, kaip padidėjo negali vieni patys farmų 
farmerių pajamos. Todėl produktų suvartoti. Todėl 
dabartiniu laiku Amerikos eksportas yra būtinas, o 
farmeriai turi “prosperity” Marshall planas ir yra ne 
laikus. kas kitas, kaip skatinimas

Aukštos maisto kainos Amerikos eksporto i užsie- 
dar laikysis šiais ir ateinan- nius. Tik kadangi Europos 
čiais metais. Bet vėliau jos šalys yra nubiednėjusios ir 
turės kristi. Bent taip pra- negali už Amerikos pro- 
našauja visokie žinovai, ku- duktus mokėti doleriais, tai 
rie kartais moka “nuprana-Į Marshall planas numato 
šauti” ir pro šąli. joms paskolinti pinigų, iki

Farmerių geros pajamos!j°s ekopominiai sustiprės ir 
paeina iš to, kad derliai pa- f>a es uz. Iveztas amenkoms- 
skutiniais metais buvo geri, /^as, prekes mokėti savo ga- 
ar bent geresni už viduti- mybos Prekemis- 

visokiems
aukštos ir Sienoms ir mediniams 

daiktams valyti geriau yra

LAIVAS AUDROJE

Žvejų laivas per didelę audrą nutruko nuo saito Re- 
danto Beach uoste, Kalifornijoj ir audra ji neša tie
siai Į uolas. Smarkus vėjas laivą taip smarkiai tren
kė Į uolas, kad jis subirėjo i šipulius.

KAS MUMS RAŠOMA

j jei turguose ir namuos mai
stas negali būti laikomas 
švariai, tai ligai yra progos 
plėstis ir naikinti savo au
kas. Švaros ir higienos da
lykuose Egyptas yra labai 
atsilikęs kraštas, užtat ten 
liga nesiduoda sulaikoma. 

Prieš cholerą dar kovoja-

Juokai
Moterų Valdžia? J —Metuose yra 365 die- 

Vienas olandas griežtai nos. Tu kasdien 8 valandas 
protestavo, kada moterims miegi, kas sudaro 122 die- 
buvo duodama balsavimo nas. Aštuonias valandas 
teisė. Jis sakė, politika tik kasdien tu praleidi, kaip tu 

ma "i’r "skiepijimu. Nuo cho- pagadins moteris. Kaipo nori. esi laisvas ir tingi- 
leros įskiepytas žmogus pa- i pavyzdį geros moters tas niauji. Tas ir vėl sudaro 
sidaro atsparesnis ligai,i olandas pasakojo* kad 123 dienas. Tokiu budu —4-4 
Egypte eina masinis gyven- Olandijoj moteris gali iš dienas per metus tu visai 
.tojų skiepijimas. Kaip tik karto dirbti kelis darbus: nedirbi. Virš to. aš tau duo- 
Uiga iškilo, Amerikos karo su viena koja ji suka rateli du laisvus sekmadienius, 
laivynas pasiuntė iš savo at- b verpia linus ar vilnas, o kas dar prideda prie t<i?o 
sargų į Egyptą pusantro su kita koja ji supa l°PŠj su tinginiavimo 52 dienas. Lie- 
miliono skiepų žmonėms vaiku; su rankomis moteris ka tik 54 darbo dienos, 
skiepyti. Vėliau ir kitos ša- neria ar mezga vyrui pirš- Virš to, tu nedirbi subato- 
lys pasiuntė į Egyptą savo tinęs ir pančiakas. o ant jos mis po pietų, taigi dar atsi- 
skiepų atsargas. Bet sako, keliu yra padėta šventa bib- meta 26 dienos. Lieka tik 
kai kurie žmonės Egypte, bJa, iš kurios ji skaito ir 28 darbo dienos. Iš tų 28 
ypatingai kaimuose, atsisa- lavina savo protą. Dirbda- dienų tau duodu dvi sa vai
ko leisti save skiepyti. Jie ma tokius dai-bus olandų tęs atostogų, o vieną savai- 
netiki j skiepijimą, "sako tai moteris sėdi ant sūrmaišio tę per metus tu sergi, todėl 
vra nelabojo išmislas... To- *r spaudžia sūrį, kurs pas- dar atsimeta 21 diena. Pa
lias vietas kur žmonės at- ku* bus nuvežtas į turgų ir lieka tik 7 darbo dienos. Ir 
sisako leisti save skiepyti, parduotas. neužmiršk, kad tu nedirbi
policija ir kariuomenė at- Jei tokioms darbščioms per Naujus Metus. Kalėdas, 
skiria nuo kitu vietų kad moterims duoti balsavimo Liepos Ketvirtą, Padėkavo- 
neskiepyti žmonės neišne- teis^ tai J°s tik suges ir iš- nės Dieną, Darbo Dieną.

- - tvirks—sakė tas olandas. Washingtono Gimimo Die
ną ir dar tu pasiimi sau

mus, o kainos 
produktams yra 
viską galima lengvai par
duoti. Dėl derliaus niekas 
negali pranašauti, ar jis ki
tais metais bus geras ar blo
gas, bet dėl maisto kainų ir 
dėl eksporto pranašauti ga
lima.

Dalykas tas, kad Vakarų 
Europa seniau atsigabenda
vo maisto iš Rytų Europos 
(Vengrijos, Rumunijos, Len 
kijos, Baltijos kraštų, Bul- 

ir Jugoslavijos), o 
tie kraštai atsidūrė

už “geležinės užlaidos” ir 
artimiausiu laiku Vakarų 
Europa iš tų kraštų nieko 
negaus. Todėl Amerikos 
farmeriai turės dar metus 
kitus maitinti

nori inc xjwc

dabar

ir
valyti

vartoti kempę (sponge), 
ne audeklinį skudurą.

—o—

o

Mano Pastabėlės
Nesenai “Keleivyje” bu

vo pasakyta, kad Bostonas 
yra pagal didumą penktas 
miestas Amerikoje. Iš tikrų
jų, Bostonas yra tik dešim
tas pagal gyventojų skaičių. 
“International Atlas of the 
World”, 1946 metų laidoje, 
paduoda didžiuosius mies
tus tokioje tvarkoje: Nevv
York — 7,454,995 gyven-

šaldyta mėsa, kada ji at-
5vu crVnrio riottn- Brooklynas, jei imti jį at-šyla, genda daug greičiau, 
kaip nešaldyta. Užšaldytą 
mėsą reikia atšildyti iš pa- 
lengvo ir tuoj pat virti ar 
kepti.

—o—
Ar žinote, kad vienam

svarui sviesto padaryti rei
kia 9 ir septynių dešimta
dalių kvortų pieno, o vie 
nam svarui sūrio padalyti 
reikia 4.65 kvortų pieno? 
Viena kvorta pieno sveria 

ir Europos 15 svarų-

šiotų ligą po apielinkės. 
Cholera yra epideminė

liga. Ji skerdžia savo aukas 
masiniai. Senais laikais nuo 
choleros žūdavo kartais mi
lionai žmonių. Dabar ta li
ga Vakarų Europoj ir Ame
rikoj retai bepasirodo, o jei

laisvą Yom Kipur dieną. 
Taigi, pagalvok gerai ir su
prasi. kad tu man turi pri
mokėti, o ne aš tau turiu 
uždarbį pakelti...

Gudrus Biznierius
Vienas darbininkas pa

prašė žydą savininką, kad 
jam pridėtų algos. Sako, iš 
dabartinės algos negaliu 

tai savininkas
Kas Tie “War-Mongeriai”

Atvažiavo į Ameriką Vi
šinskis ir pasakoja mums, 
kurie žmonės Amerikoje 
yra karo kurstytojai. Vi
šinskis turi drąsos reikalau
ti, kad Amerika padėtų į 
kalėjimą tuos žmones, ku
riuos jis apšaukia “karo 
kurstytojais”. Puikus pauk
štis tas Višinskis, ką ir kal
bėti ! Bet jis “užmiršo” vie
ną karo kurstytoją, kurį tik
rai reikėtų pakabinti ant 

rtų.

išgyventi. Į 
kada liga ir iškyla, .tai ji i atsakė šitaip:^ 
greitai yra sulaikoma. Dau '
giausiai ta liga užpuola 
karštuosius kraštus, kur 
žmonės gyvena susikimšę ir 
nemoka ar negali prisilai
kyti pagrindinių švaros rei
kalavimų.

Bet kur čia yra “poli
tika”, apie kurią kalbama 
antgalvyje? Politika yra ta-

—Algos*aš tau nepridė- Pakalbink biznierhi* pa- 
siu. pagal teisybę tu man siskelbti “Keleivyje,” pa- 
turėtum primokėti, kad aš lie.
tave laikau pas save. Žiu- • •• te
rėk: i tuvių.

Kremliaus vartų. Štai ką sa- me., kąd Palestinos žydų 
ko, tas tikrasis karo ruošė- universitetas pasiūlė Egyp- 
jas: į to valdžiai pasiųsti į Egyp-

“Sovietų respublikos gy- tą “dešimtimis tūkstančių” 
vavimas greta imperialisti- skiepų žmonėms skiepyti, 
nių valstybių ilgą laiką ne-1 Palestinos žydų universite- 
imanomas, Galų gale arba pasižadėjo, jei butų rei-

____  __ 7__ ,__ viena, arba kita nugalės. O ,ka^°». pagaminti ir daug
timore — 859.100, St. Louis kol tas įvyks, neišvengiama daugiau skiepų, jei Egyp- 

' —816,048 ir Boston—770,- 'tas tn nori FUt i
816.

skirai nuo Nevv Yorko, turi 
2,698,285 gyventojus, bet 
Brooklyno gyventojai yra į- 
skaitvti į Nevv Yorko skai
čių, Philadelphia — 1,931,- 
334, Detroit — 1,623,452, 
Los Angeles — 1,504-277. 
Cleveland’— 878,336,’Ba’l-

-o—
“Keleivyje” skaičiau apie

zmone< Kol atsirtatvs va- - partizanų veikimą Lietuvo-
karu Europon ir šiaurės Af-i Kiau^nis, ką tik išimtas Jė. Tas žmogus kurs apie k 
riko. žemėTuk . Kadagį iš “Imtuvo ir įdėtas į karšiuos rašė, pats partizanu 
ir “Si labai dainai’?*™ „Ira buv^ nežiūrint
dėsnio krizio nenumatoma, susprogsta. Jei norit, kad kokio jis mokslo šiaip jau 

''k^į kiaušiniai karštame vande- yra- Partizanai neturi ir ne-
19481'meOtailrfam'’eariams dm- reikia juos gali turėti nei orlaivių, nei
bus riebus.

Farmeriai ir Marshall 
Planas

Marshallo planas, arba 
pagalba Europai atsistatyti, 
rupi ir Amerikos farme
riams. Jei staiga Europa 
nieko nebepirktų Ameriko
je dėl trukumo dolerių, tai 
maisto produktų kainos A-

JAUNIEJI STOJA Į DARBĄ
(Atkelta iš 2 pusi.) sirupino produktais, savo-

kambario kampuose susida-jmis jėgomis tvarkėsi, nema- 
riusių šešėlių, sudaro ypa-i žai laiko skyrė paskaitoms, 
tingą rimtį šios paskaitos diskusijoms ir svarbių klau- 
metu. Baigus prelegentui simų sprendimui ir jų išsi- 
paskaitą, buvusioji tyla aiškinimui, protarpiais nau- 
dingsta ir pasipila eibė pa- do josi gamtos grožybėmis, 
klausimų. Šitoks paskaitų visa tai vadiname stovykla- 
skaitymas ir gskytoji audi- vimu, bet kadangi stovykla- 
torijos būsena man geriau- vimo metu ėjo suvažiavi- 
siai patinka. Jokiame musų mai, tad ir pavadinau juos 
įsivaizduojamame suvažia- stovyklaujančiais suvažiavi-eilė pačių baisiųjų susirė-'t^s to nori. Bet į Palestinos 

mimų tarp Sovietų respubli-.žydŲ universiteto pasiuly--. , ,
kos ir buržuazinių valsty-'™, EgyPUs „m nie^o neat- iš kokioj Lietuvių Socialdemokrati

• f du*ir arabu^vi^tTpk^rHdM" katedros prelegentas skaito nis Jaunimas, taip vadinasi 
K SŠulinodZkny?SėsPSd pasįt, r kokioj pa- šio jaunimo susibūrimas iš-
Leninizmo KlS. Tuos negalėjo žmonių sutaikinti dett bebudaml k'ausytojarsirinko or^n za,uos
žodžius parašė Leninas, o'lr Egyptas nenori imti sju.,pasisemta naujų žinių n pa-centio komitetą visu, 
Stalinas juos priveda, kaipo Jomos pagalbos iš savo kai
šventos evangelijos įrody- ^Y71^ žydų. 
mą, kad karas tarp Sovietų

Sd.

išimti iš šaldytuvo bent pus- tankų, nei kanuolių. Jų gin-' *r buižuazinių vai-, 'Pdpnįįmlįjįig Kūleli-vaiandį prieš verdant ir pa-'kiai yra šautuvai 'ir gkna- ?^1«..,.5T?__nei®venSlam,as;l

pasisemia naujų žinių ir pa
sotina savo mintį ir žingei-įtus vykdomuosius organus, 
durną. Belieka tam jaunimui palin-

Penktąją suvažiavimo die keti, kad jis bręstų, stiprė- 
ną turėjo eiti dar viena, ma-Įtų, kad jo organizacija ap- 
no supratimu, labai įdomi ir imtų plačius akademinio ir

laikyti kambaryje.
—o—

Yra lengvas būdas

tos. Partizanai turi būti la Ir ne tik vienas karas, bet
bai judrus, kad juos sunku* pačių baisiųjų susirė- 

‘ Partizanai™1™*

dūrius
np^-!bu.tų. PaSauti-

, veikia tarp tu pačiu Kyven- ■

e- 'L"; davystė, partizanai kė^ij,^ ^uprasT. RSkai-

Kur daugiau partizanų,1 mano kariauti p ‘ ” 
ten ūkininkams yra sunkus šąli. J. Vi

deniu. Jei kiaušinis yra 
šviežias, jis stovės stačias
indo dugne; jei kiaušinis 

merikoje bematant kristų ir yra kelias dienas senas, jis gyvenimas. Jei sušelpsi par- 
farmeriai nebegalėtų taip gulės gulsčias indo dugne; tizanus, tai gali žūti 
lengvai savo produktų par- jei kiaušinis iškyla trupu..........
duoti. Europa badautų, o čiuką į viršų, jis jau yra ge 
Amerikos fanneriai neturė- rokai senas, o jei iškyla vi-’ti partizanui maisto", tai jis’ 
tų kur savo produktų dėti. sai į viršų, jis yra sugedęs, tave sunaikins ar sudegins. 
Todėl ir žmoniškumas ir Farmerio Vaikas 1 '

Skaitykit Naujienas
TŪKSTANČIAI lietuvių yra tfblaikyti po vi«ą pasaulį.
TŪKSTANČIAI jų d“u------- ------ ju.

ncūzijoje, Norvegijoje 
savo gimtojo krašto ii

ir Jūsų gimines. Jūsų dri
mis susižinoti, susirašyti.

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

NAUJIENOS spausdna raštu* žinomų Lietuvos rašytojų ir 
žurnalistų, kurie vaizdžiai piešia tuos tra^ingua įvykins, ku
riuos teko išgyventi Lietuvai per paskutinius šešerius metus. 
Sakytuose raštuose pasakojama teisyM apie pirmųjų bolševikų 
okupaciją, šlykščia "liaudie* ■eimo" rinkimų komedijų, ne
žmonišką terorą iki karo pradžios, o paskai "rudosios oku
pacijos’’ periodą. .

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

NAUJIENOS turi labai įdomių raštų, kurie bus nuolat 
apausdinami. Nepraleiskite progo* tų raitų neperskaitę. Tuoj 
užsiprenumeruokite NAUJIENAS.
Chicaffoj metams 18.00; už Chloafo* ribų kaina metams 18.00; 

šešiems mėnesiam* — >SJ25.
SIŲSKITE CEKį ARBA MONEY ORDERI ADRESU:

' NAUJIENOS
1789 So. Hshted Street, Chicago 8,11L

•••

jau

aktuali paskaita: “Paneuro- 
pos teorijos ir jų šansai”. 
Deja, man jos neteko gir- 

nesyki dėti, mat prasidėjo kelias

darbo jaunimo sluoksnius ir 
kad iš šio jaunimo tarpo iš
eitų tikri kovotojai už lais
vę, demokratiją ir socializ
mą, tokie kovotojai, kurie

__  ________ , j , Kalendorius 4______
tarp tų pačių gy^ven-1 •/Tę:Sttlino »knygtt^glian buvo reformuojamas ir vis atgal.

,^,.3 tobulas. Amerikie- Dabar skaitytojui bus aiš- butų verti šių didžiųjų sie
tis George Eastman nelabai !ku ką veikė jaunųjų soc. kimų ir žmonijos idealų, 
senai pasiūlė griežčiausią dem. suvažiavimas. Paskai- Lietuvių Socialdemokratinis 
reformą, kokia tik yra kada tos, paklausimai ir diskusi- Jaunimas, suorganizavęs 
buvus. Jisai padalijo metus ja skaitytomis temomis. Ar- savo suvažiavimą, trumpu 
; 10 mėnesių, lygiai po 4 gi visa "tai neįdomu? Bet laiku sukūręs savają orga-

nes musų
auskas,

Detroit, Mich.
nuo

valdžios policijos ar kariuo
menės, o jei atsisakyti duo-- Cholera ir Politika

Egypte siaučia cholera, 
ant kokio (Ta baisi liga ten prasidėjo 

snųx), tada tikrai zusi, nes.nuo rugsėjo mėnesio 3 d Iki 
toks smpas, apsimetęs par-: lapkričio mėnesio pradžios 
tizanu pas tave ateis ir ryto ’choleros epidemija jau pa
metą bus liudininku, kad tu'reikalavo 6,132 gyvybių, 
jam davei maistą ar ką kitą. Liga neina mažyn, bet vis

Prie partizanų visur ir vi- (’ai plečiasi. Paskutinėmis 
sada taikosi prisidėti viso- •sPahų mėnesio dienomis 
kie plėšikai ir šiaip nenuo- 3,?^1* skaičius kasdien ėjo 
ramos, kurie partizanų var- Paskutinę spalių me
dų daro visokius plėšikavi- nesi° savaitę Lairo mieste 
mus ir sauvaliavimus. Tokie ,uv0 ^ tūkstančiai apsirgi- 
ateina nakčia, apiplėšia ar- mi*’. 0. Aleksandrijos mieste 
ba žmogų sušaudo ir kas apsirgimų skaičius buvo 
juos patikrins, ar jie parti- Vartomas apie pusantro 
zanai, ar kas kitas. Aš ma-; tūkstančio.
čiau per pirmą pasaulini ka- Eypte kova prieš cholerą 
rą kaip buvo prie vokiečių, yra labai sunki. Cholera yra 
taip yra ir. prie bolševikų,, vidurių liga. Ji plinta dėl 
taip vra Graikijoj ir kitur, nešvarumų valgyje ar gėri
kui- partizanai veikia. Jei muose, tą ligą platina musė- 
partizanai sunaikina 10 bol- lės, žiurkės, pelės ir kai ku- 
ševikų, tai per tą pat laiką rie vabzdžiai. Geriausias 
keleriopai daugiau nuken- būdas kovoti prieš tą ligą, 
čia visai nekaltų žmonių, yra švarus maisto užlaiky-

O jei pataikysi

* 13.
savaites kiekvienam mėne-
siui ir po 7 dienas savaitei. 

Tryliktąjį mėnesį jisai pa-, i • ii__ i ••

palaukite, kai kurios dienos'nizaciją, atėio į šį suvažia-
vimą su pirmuoju numeriu 
savojo laikraščio, pavadin- 

vadino Sol ir įterpia j j tarp! rėjo galėjo išvykti į šio mie- to “Jaunasis Socialdemo- 
birželio ir liepos mėnesių, stuko apylinkes, galėjo pa- kratas”. Visa tai sako, kad 
Sol reiškia saulę arba sau- simaudyti ir pašidžiaugti pasiryžimo yra, prie jo rei- 

. gamta i,, jos grožiu. j kia pridėti organizuotumą.
Suėmus viską i vieną vie- drausmingumą ir aktingu- 

tą, būtent, kad atvykusieji į mą,—šiuo linkėjimu ir bai- 
čia apie 60 asmenų bendrai giu savo žodi apie musų 
maitinosi, organizuotai ap- jaunimą, tad tesiseka jam!

iš ryto iki pietą buvo lais 
vos, tuo laisvu laiku kas no

lės mėnesį. Toks pavadini
mas vidurvasario mėnesiui 
gal geriausia ir tinka.

Kiekvienas to kalendo
riaus mėnuo prasideda vi
suomet nedėldieniu, su sa
vaitės pradžia, o baigiasi 
subatoje.

Kadangi 13 mėnesių po! 
28 dienas padaro tik 364 
dienas, tai metų pabaigoje! 
viena diena pridedama prie j 
gruodžio mėnesio ir šven
čiama kaip Nauji Metai.

Šitaip refoimuotą kalen
dorių Eastmanas pavadino! 
“Tarptautiniu K a 1 e n d o - 
rium” ir pasiūlė jį priimti 
visam pasauliui. Jis užinte- 
resavo tuo net Tautų Lygą, 
kuri buvo paskyrusi tam | 
tikrą komisiją, kad paragin
tų visas valstybes tą kalen
dorių priimti. Komisija dar
bavosi keletą metų, bet tas 
darbas vaisių nedavė. Dauypač kaimiečių ūkininkų, mas ir apsauga genamo . .

Kalbant apie partizanus ar vandens, kad jis nebūtų gausia tam kliudė visokios' 
garsinant jų žygius tą reikia užteršiamas ligos bacilomis, sutartys ir kontraktai, pa- 
visada atsiminti. A. J. G.'Jei miestai ir kaimai neturi daryti dabartiniu kalendoj 

So. Peabody, Mass. švaraus geriamo vandenio, rium. ,

Tikra Teiiybė

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 butinai buvo rei
kalinga tokia knyga, kuri parodytų Stalino Diktatūrą fak
tų šviesoje. Ir tokią knygą dabar turim. Čia vieni tik fak
tai. vien tik teisybė. Knyga didelio formato, arti 100 pus
lapių skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 

“KELEIVIS”
636 Broadvuy. So. Boston 27, Mim.
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Vietinės Žinios
V AKA- SLA Apskričio Suvažiavi

mas Lavvrence
Praeitą sekmadienį Law- 

rence įvyko antro SLA ap-

PAVYKO LDD 
RIENĖ

Lietuvių Darbininkų Drau
gijos vakarienė praeitą sek
madienį sutraukė daug na- skričio suvažiavimas, kuria- 
rių ir svečių. Buvo nemažai me dalyvavo apie 40 dele- 
svečių iš Norvvood, W. Ha- gatų iš visų Susivienijimo 
nover, Randolph, Cam- kuopų. Svarbiausias seime- 
bridge ir kitų vietų. lio nutarimas buvo paimti

Vakarienėje ka.bėjo
SPKliuSy^„in“° Susivienijimo seim, Bos- 

Blažis, A. Neviackas ir J.
Pakarklis iš Norvvood, Dr.! Didžiumą delegatų suda- 
D. Pilka, adv. P. Šimonis ir rė Bostono SLA kuopų at- 
kiti. i stovai. Delegatų tarpe ma-

Gražiai sudainavo p-lės čiau: Aleknus, Anestą, Ar- 
A. Totoroniutės vedamo lauską, P. Jankų, J. Jan- 
“Dainos” choro daininin- kauską, adv. Kalinauską, K. 
kės. Dainavo: Mrs. Kleopat- ir A. Namaksius, Kapočiu- 
ra Kauches, Miss Milda ną, Čapliką, Maitiną, Leki, 
Anesta ir Mrs. Vinciunaite- Stasiulį, Tumavičienę, Vin- 
High. Jos dainavo kartu ir ciuną, Jokubauską, Kontri- 
pavieniai ir svečiai dainavi- mą ir kitus, kurių pavardžių 
mą įvertino karštai ploda- neužsirašiau.
mi Vakarienės šeimininkės; Uwrence kuopa puikiai
ri^ “ Kis“e’nėy"! “ ?g"ko ir p0 
lantienė, Ručinskienė, And- 1,0 pavaISIno- Rep.
revvs, Kurauskienė, ir Ja-

KELEIVIS, SO. BOSTON

PANELĖ AMELIJA TATARONIS

Vadovaus šį sekmadienį koncertui South Bostono 
Municipal Building svetainėj, 3:30 vai. po pietų.

pavaismo.

U. S. Marine Corps’ui 
sukako 172 metai

U. S. Marine Corps via 
daugiausia garbinama šios 

Nnnnleonas Tonuška kuo-'šalies karinė organizacija.
no, Sekretorių. padėkoi\riši* šventė Jaupos sekietonus paueRojo 172 sukakti. Ka-
visiems atsilankiusiems, oi . „. . . j-, • - i nai pasibaigus, marinai sto-SiRer' cTft South^osten’" ša!ies reika,N 
Liet. Kliubui, pp. Minkams'PP ?1k^.Ęas?"!L 
už gėles ir kt. Gražių gelių f1 . . .
privežė galybes ir Mrs. Stel-

nuškienė paruošė tikrai ska
nią vakarienę ir draugiškai 
patarnavo. Vakarienei pir
mininkavo P. Šveikauskas.

kaitu sausžemio

Kongresas yra nutaręs su- 
surengi- daryti šitam korpusui 100,-1 

000 piliečių atsargą, kuri

Three Arts Studio 
KONCERTAS

Šį sekmadienį, lapkričio 
16 d. kaip 3:30 vai. po piet 
p-lė Amelija Tataronis su 
savo vedamais chorais, so
listais ir pianistais duos gra
žų kon c e r t ą Municipal 
Building svetainėje, South 
Bostone.

Programoje yra daug gra
žiausių lietuviškų dainų. 
Kai kurios dainos yra nau
jai išmoktos ir dar Bostone 
negirdėtos, kitos yra naujai 
pertvarkytos ir pritaikintos 
duetams, bei mergaičių ir 
mišriam chorui. Programoje 
išgirsime Miko Petrausko ir 
kitų kompozitorių veikalus.

Iš solistų koncerte girdė-

la Jonuška.
Prie vakarienės

mo labai daug prisidėjo ne 
nuilstamas kuopos organi
zatorius Juozas Taurinskas. xC°rPs- J4 norima sudalyti i Vinciunas, Frances Rutkau-

Rep.

Kas Žino Liudviką Žilvitį?
Amerikos Raudon a s i s 

Kryžius vėl paieško Liudvi

Pranešimas
Malonu man pranešti, kad nuo gruodžio 1 d., 1947 m., 

aš parduodu ir perduodu savo insurance biznį ponui 
ADOLFUI J. NAMAKSIUI, kurio ofisas randasi po nu
meriu 409 W. Broadway, South Boston, Mass. Jo telefo
nas: ŠOU 0948.

Priežastis, dėl kurios aš šitą darau, yra ta, kad aš pra- 
plečiu savo real estate reikalus, kuriems turėsiu pašvęsti 
visą savo laiką.

Aš patariu visiems buvusiems savo klientams kreiptis 
visais insurance reikalais į p. Namaksio ofisą. Aš užtikri
nu, kad p. Namaksy yra puikus biznierius, turi ilgo paty
rimo insurance biznyje ir sutvarkys tamstų apdraudos 
reikalus kuo geriausia. Ir jis padalys viską, kad padėti 
tamstoms išrišti bet kokios apdraudos klausimą. Visus 
nuostolius, jei kokių turėsite ateity, prašau raportuot jam.

Šia proga aš nuoširdžiai tamstoms dėkoju už pasitikė
jimą manimi praeity, ir turiu vilties, kad ateity tamstos 
kooperuosite su p. Namaksiu.

Su pagarba, W. A. AMSIE.

Pr&neeimas Drabužių Rink
liavos Reikalu

Vietinio BALF skyriaus 
drabužių rinkliavos komisi
ja prašo visų geraširdžių 
lietuvių aukoti rubus ir ava
lynę lietuviams tremtiniams 
aprengti. Rubus ir avalynę 
galima priduoti į pobažnyti- 
nę svetainę trečiadieniais, 
penktadieniais ir sekmadie-

Laivas su Maistu į Europą
Bostono prekybos rūmai 

(Chamber of Commerce) 
sumanė pasiųsti į Europą 
šventėms vieną laivą su 
maisto ir rūbų dovanomis 
badaujantiems žmonėms. 
Sumanymas rado pritarimo 
tarpe Bostono biznierių ir, 
jei tik bus gautas laivas, tai i 
prieš šventes jis išplauks su į

surinktomis Bostone ir apie- 
linkėse maisto ir drabužių 
dovanomis į Europą.

Pakalbinkime draugus 
leivj”. Metams $3.00.

ir

vvv piliečių a^argą kui i , kartono dėžių prašytume ir
vadinsis Citizens Marine site Anna Balchas, Eleanoi . , . n-LnVnti Vsri

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- 

niais vakarais, arba priduo- lą: (-)
ti į lietuviškų laikraščių ofi
sus, arba pranešti, kad kas 
atvyktų atsiimti.

Patartina įdėti į aukoja
mus drabužiu? savo adre
sus, kad gavusieji galėtų 
žinoti, kas jiems rubus pa
aukavo.

Jei kas turi geni tuščių

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

iš jaunų piliečių, 
ir neveteranų.

Prie Citizens 
Corps priklauso savanoriai. 
Narys gali išstoti iš atsargos

veteranų į skas, Irene Kengns, uorrai- 
ne Župsnis, Rita Stashis,

jų su rūbais paaukoti, kad 
mums nereikėtų pirkti. 

Drabužių Rinkliavos Ko-
,, • iRichard Smilgis, Kleopatra' misijos pirmininkė, 
.vunne Kauchis ir Milda Anesta.! J. TumTumavičienė.

Bus apie 50 dainininkų, ku
rie grupėmis, pavieniui1 y • -i • -v • * • v • • i V O tį CA * A ICC vv 11 1C GlCv*l Cį V7C

ko Zilaicio ar Šilaičio (S2i-,^ kuriuo laiku, išskyrus. ..c 
laitis) gimusio 1896 meteis tik nepap,.astą padėti. Kplldys pldCią p,°’
ir atvykusio į Ameriką 1904 ,žiu ££ 1? ^į*į2 -
metais. Keleivyje jau bu- ’ *
vo įdėtas jo paieškojimas,! Platesnių informacijų apie 
bet jis dar neatsiskelbė. Jo
paieško jo brolis Jurgis, ku
ris dabar randasi anglų
okupuotoj Vokietijos daly- Boston, arba Pašte, Room 
je. Jis pats ar kas jį žino, 1702, Post Office Šquare, 
prašome pranešti į Raudo-1 Bostone.
nąjį Kryžių, 161 Massachu-

ir Pen-Tavern Perėjo j Vieno 
Savininko Rankas

į Praeitą savaitę Stanley 
Tuinilai jChase <SiiPPy> atpirko iš

Citizens Marine Corps gali- Iš Vokietijos nuo p. J. • dal^Pen-Tavar^1' užeigom 
ma gauti iš Marine Corps iViršilienės gavome laišką ir ^nt Broadvav ir daba/už 
Office, 495 Summer Street, prasvmą Įdėti į “Keleivį”

jos laiškelį su padėka bos- 
toniškiui J. Tuinilai už pa-S

gramą.

Padėka P-nui J.
Iš Vokietijos

setts avė. Boston 
Tel. KEN 8210. 
reikia Mrs. M. 
Fitzpatrick.

15, Mass. 
Pranešti 

Gertrude

Pakėlė Laisnius už Šunis

Dorchesterio Kliubo 
Susirinkimas

Dorshesterio Lietuvių Pi
liečių Kliubo narių susirin
kimas įvyks šį penktadienį, 
lapkričio 14 d. nuosavame

eigos savininkas bus vienas
S. Chase. Užeiga gerai ver-

,, T - - - Įčiasi ir joje šiuo metu dirbagalbą. Laiške ji rašo: jdu samJdomi daibininkai_

Reiškiu nuoširdų lietuviš- S. Naudžiūnas ir B. Pečiu-

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

Tel. KENmore 3571
Namų, ELIot 8222

LENGVA
KAIP NUO RĄSTO VIRSTI

VARTOKIT NAUJĄ

TELEFONŲ NUMERAVIMO PLANĄ

Ar Manai Taisyti Namą?
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 Co.
Watches - Jewelry - Diamonds 
Radios - Electrical Appliances

379 W. Broad»ay.
Tel. ŠOU

So.
4649

Boston

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 BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 

534 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS 

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

West Roibury, Mase.
TeL Parkway 1233-W

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

ir nuo 7 iki 8
546 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Bostono miestas nutarė name, 1810 Dorchester avė. 
pakelti po 50 centų laisnius Visi nariai kviečiame buti- 
už šunis, bet ne už kales, nai dalyvauti. Valdyba.
Dabar už teisę laikyti šunį i ---------------
reikės mokėti $2.50, vietoj' Atitaisymas Klaidos 
buvusių 2 dolerių. Nutarta1 Pereitame “K.” per klai- 
pakelti kainos ir kitokių dą paskelbėme, kad P. Re- 
laisnių. Miestas nori padi- meikis gyvena dabar ant 
dinti savo pajamas iš viso- Sixth st. Jo tikras adresas 
kių laisnių bent 300,000 do- yra 530 .E. Fifth st. ant pir- 
lerių. mų lubų.

ką ačiū p. J. Tuinilai už iš
tiestą pagalbos ranką, pri- 
siuntimą man “CARE” mai
sto pakieto. Juk aš esu 
Jums visiškai nežinoma, ir 
nepažįstama. Gerasis lietu
vi Jūsų pagalba atėjo kritiš
kiausiu momentu, nes badas 

į taip dažnai buvo mano sve
čias. Ačiū, nuoširdžiai Jums 
ačiū. Su pagarba,

Jadvyga Viršilienė, 
Heerbeck.

lis.
S. Chase yra apsukrus 

biznierius, seniau jis vertėsi 
mėsos prekyba.

B■

50 ASMENŲ

KONCERTAS!
NEDĖLIOJĘ, LAPKRIČIO-NOV. 16, 1947

MUNICIPAL SVETAINĖJE 
SOUTH BOSTONE

Pradžia 3:30 vai. popiet.

Sako, Suėmė Cukemės ir 
Hyde Park Plėšikus

Užpraeitą savaitę plėši
kai Hyde Parke ir South 
Bostone padarė du drąsius 
apiplėšimu? ir pavogė 140 
tūkstančių dolerių. Bostono 
policija tuoj pradėjo gau
dyti įtariamus plėšikus ir 
šią savaitę jau pranešė, kad 
plėšikai yra susekti ir padė
ti į kalėjimą. Vienas plėši
kas buvo pagautas New* 
Yorke, vienas Newarke, N. 
•J., o keli įtariami suimti Bo
stone ir apielinkėse. čia su
imti yra Anthony Pina ir 
Vincent Costa iš Dorcheste
rio, ir Michael Georghan iš 
Somerville. Visi suimtieji 
dar apklausinėjami.

SUKANT f|
trečiąją raidę iš centralinės vardo išleis- « 
kit, o jos vieton dėkit numerį.

KALBANT
operatoriui tik pridėk skaitlinę prie cent- 
ralinio ofiso pavadinimo.

Tas naujas numeravimo planas vykdomas dėl 
jūsų nuo tos dienos kaip gausit naują telefonų 
knygą. Atsidėjęs patikrink numerius, nes tai 
liečia centralinį ofisą Didžiajam Bostone.

“Metropolitan Transit”
Įstaigos Sutartis

Bostono “metropolijos” susi
siekimo įstaiga, kuri valdo po
žeminius ir iškeltuosius gelžke
lius. padarė sutartį su savo tar
nautojais dėl senatvės pensijų.
Sutartis apima 5.300 tarnauto
jų iš bendro tarnautojų skai
čiaus 7,700.

Tarnautojų senatvės pensijos 
bus mokamos iš fondo, kurs su
sidaro iš tarnautojų ir įstaigos į
įmokėjimų. Įstaigos trustees ______
sako, kad aprūpinimas taroau-į GERESNg PLUNKSNŲ IR PŪKŲ RŪŠIS JŪSŲ PAGALVĖSE 
tojų senatvėje prisidės prie jų į UŽTIKRINS JŪSŲ ŠEIMAI GERESNĮ MIEGĄ — GERESNĘ 
darbingumo pakėlimo.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman St., arto Cantral 8ą. 

CAMBRIDGE. MASS.

::S-S

NEW ENGLAND TELEPHONE 4 TELEGRAPN COMPANY

TeL ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Frogramą pildys du chorai ir dainų bei piano solistai

Rengia: AMELIA TATARONIS, mokytoja ir chorų 
vedėja.

ĮŽANGA $1.00 (įskaitant taksus).

RADIJO PROGRAMA

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

Tai žinosite ant ko miegate. — Mes taipogi turi- 
' me Europiškus inpilus.—Baltų europiškų ž$sų pu-

kai ir supašytos plunksnos $2.97. Užsisakykite 
paštu arba ateikit musų krautuvėm Platus pasi
rinkimas firankų, draperijų ir užtiesalų lovoms.

LEPIE
56 Chauncy Street, Boston 11, Mass.

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

Kambarys 205
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371 

arba: Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimą

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

Tel. LIB 3968

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

1. Muzika
2. Dainos
3. Pasaka apie Magdutę

Sako, plėšikus išdavė vie-) Po programos parašykite 
is New Yorko banditas,1 savo įspūdžius ir nusiųskit 

kur? už menką prasižengi-'šiuo adresu: W0RL Šta
mą pakliuvo i policijos ran- tion, Lithuanian Program, 
kas ir pasisiūlė pasakyti, 216 Tremont st., Boston, 
kas atlitiko Hyde Park ir Mass., pranešdami savo įs- 
South Bostono plėšimus. pūdžius, o skelbimus prašo-
------------------ --------------- me siųsti į 502 East Broad-

Kreipkitės pa* tuo*, kurie way, So. Boston 27, Mass. 
skelbiasi “Keleivyje.” Steponas Minkus

na?
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 mortgecius. Kreipkitės 
visais namų problemų reikalais pas:

ADV. F. J. BAGOČIUS,
302 * W. Broadway, South Boston, Mass.

L I T H U A N 
FURNITURE

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom
čia pat ir j to- j 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama 
226 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS. 
TaL SOUth Boston 4618




