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Tarp Amerikos ir Rusijos Eina 
Atviras Diplomatinis Karas

Jungtinių Tautų Seime Eina Pikti Ginčai — Daugumas 
Valstybių Pasisako už Amerika — Višinskio Išsišokimas 
Atidarė Akis Daugeliui Amerikiečių — Jungtinių Tautų 
Organizacija Merdėja

Sibire Mirė Julius 
Švambarys

Jau antrą savaitę New 
Yorke posėdžiauja Jungti
nių Tautų seimas, kuriame
priešingumai tarp Ameri-; --------
kos ir Rusijos išėjo aikštėn.) “Varpas’’ praneša, kad 
Amerika pasiūlė, kad J. T. gautomis žiniomis iš Sibiro 
seimas įkurtų nuolatinį ko- ten mirė ištrėmime Julius
mitetą, kurs butų lyg ir 
“mažasis seimas” ir tarpe 
seimo posėdžių galėtų sekti 
pasaulio įvykius. Toks ko
mitetas nebūtų varžomas 
“veto sabotažninkų” ir ga
lėtų reikšti savo nuomonę 
dėl valstybių taikaus sugy
venimo.

Į tą Amerikos pasiūlymą

Švambarys. Lietuvos vals
tiečių liaudininkų žymu? 
veikėjas, koperatyvų ir sa
vivaldybių darbuotojas. Ve
lionis iš amato buvo siuvė
jas, bet iš jaunų dienų jis 
švietėsi ir veikliai dalyvavo 
visuomenės gyvenime. Ne
priklausomos Lietuvos lai
kais Julius Švambarys bu-

ATIDARO JUNGTINIŲ TAUTŲ SEIMO POSĖDŽIUS

Dr. Oswaldo Aranha, Brazilijos užsienių reikalų minesteris, atidaro Jungti
nių Tautų seimo posėdžius, kurie prasidėjo praeitą savaitę Flushinge prie 
New Yorko. Apačioje kairėj sėdi New Yorko majoras O’Dwyer, kurs laukia, 
kada jam pirmininkas duos balsą pasveikinti suvažiavusius tautų atstovus.
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Truman ir Patarėjai Sprendžia 
Svarbius Klausimus

Ką Daryti ‘Su Iškilusiomis Kainomis — Kokią Pagelbą 
Duoti Europai — Ar Šaukti Nepaprastą Kongreso Sesiją 
—Tekius Klausimus Turi Išspręst Prezidentas Šią Savaitę

New Yorko Lietuviai 
Ruošiasi Rinkliavai

Rusijos atstovas Višinskis vo seimo nariu. Šiaulių ap- 
išėjo su pikta propaganda skrities savivaldybės pirmi- 
prieš Ameriką. Jis sakė. ; ninku ir uoliai dirbo kope- 
Amerika ruošiasi karui, A-• ratyvuose. Smetonos lai- 
merika sabotažuoja taiką, kais Julius Švambarys bu- 
Amerikos žymus visuome-ivo laikomas ilgoką laiką 
nės vadai kursto karą, o Varnių koncentracijos sto- 
A merikos kapitalistai vėl vykioje už savo demokra- 
nori iš karo pasipelnyti. Vi- —- - Vi
šinskis Amerikos siūlymą
griežtai atmetė.

Italijoj Bolševikai Graikija Padidina Floridai Gresia 
Ruošia Perversmą i Savo Armiją Nauja Audra

Višinskio kaiba galutinai 
rarodė amerikiečiams, kad 
Rusiją nenori bendradar
biauti Jungtiniu Tautų or
ganizacijoj ir tik nori daly
vauti Jungtinių Tautų orga
nizacijoj tam. kad geriau 
galėtų trukdyti taikos atsta
tymą ir plėsti savo “įtakos 
sferą” pasaulyje.

Francija. Anglija ir dau
gelis kitų valstybių J. T. 
seime griežtai pasisakė už 
Amerikos politiką ir pa
smerkė Rusiją. Seime dar 
nebuvo balsavimo dėl Ame
rikos pasiūlymo, bet jei sei
mas ir nubalsuotų įkurti ko
kį nors nuolatinį komitetą 
taikai prižiūrėti. Rusija vis
vien galėtų visą Jungtinių 
Tautų organizacijos darbą 
sutrukdyti.

Priešingumai tarp Ameri
kos ir Rusijos dabar tiek 
yra aiškus, kad kitoms vals
tybėms belieka tik pasi
rinkti- ar ios palaiko vieną 
ar kitą šalį.

tiškus įsitikinimus, o bolše
vikai 1941 metais jį už tą 
patį “prasižengimą” išga
beno į Sibiro trėmimą

Sako, Trumanas 
Veda į Karą

Henry Wallace dabar va
žinėjasi po rytinės Ameri
kos miestus su prakalbo
mis ir visur jis labai griež
tai smerkia prezidento Tru
mano politiką. Jis pasisako 
už “progresyvį kapitaliz
mą” ir karštai gina komuni
stų teisę varyti jų propa
gandą. H. Wallace mano. 
kad susitarimas su Rusija 
yra galimas ir kad galima 
baigti “šaltą karą”, kurs 
dabar eina tarp Amerikos ir 
Rusijos. Kaip jis susitartų 
su Rusija ir kaip baigtų tą 
“šaltą karą”, Wallace ne
pasako. Jis tik mano, kad 
gerai butų. jei žmonijai ne- 
gręstų naujo karo pavojus.

Visoj Italijoj komunistų' .Graikijos vyriausybė nu-į Praeitą savaitę baisus 
partija ima ruoštis prie tarė dvigubai padidinti sa- uraganas naikino Floridą ir 
ginkluoto sukilimo. Daoar- vo kariuomenės skaičių, pareikalavo apie 70 žmo- 
tiniu laiku komunistai su- Maisto ir ginklų padidintai nių aukų. Dabar vėl prane- 
kėlė eilę didelių streikų,; kariuomenei Graikija gau- ša, kad nauja audra kila 
kad nusilpninus krašto ūki na iš AmenKov ir su Ame- Meksikos įlankoje. 330 my- 
ir suerzinus gyventojus vi- rikos pritarimu kariuome- lių atstume nuo Miami mie- 
sokiais trukumais. Kartu nės skaičius bus padidintas, sto ir vėl gresia persiristi 
bolševikų partija ruošia kad lengviau butų apsigin- per pietinę Floridą, 
ginkluotus burius- kad jie ti nuo partizanų puolimų. Praeitą savaitę audroje 
stotų į ginkluotą kovą prieš) Anglija praneša, kad šio- vėjas putė vietomis 160 my- 
valdžią. Šiaurinėj Italijoj mis dienomis anglų kariuo- lių greitumu per valandą, 
keliosdeš i m t s tūkstančiu menė visai ištraukiama iš Naujai kilančioj audroj vė- 
ginkluotų bolševikų jau esą Graikijos. Ten paliks tiktai jo greitumas jau siekia 50 
paruošti išeiti į atvirą karą graikų kariuomenė ginti ir 60 mylių per valandą, 
prieš Italijos valdžią. Sako, kraštą nuo rusų remiamų Praeitos savaitės audra pri-

Spalių-October 2, 3 ir 4' 
dienas visame New Yorke' 
ir jo priemiesčiuose bus da-į 
romą rinkliava nuo karo) 
nukentėjusiems lietuviams 
šelpti. Rinkliavą organizuo-! 
ja Nevv Yorko BALF sky 
riai ir BALF centro raštinė

New Yorko lietuviai 
Ižiaugiasi gavę leidimą tęs
ei rinkliavą per tris dienas. 
Jie tikisi pritraukti prie 
rinkliavos apie 2 tukstan- 
čius aukų rinkėjų. Pasiruo
šimo darbas eina labai gy
vai, bet vis dar trūksta au
kų rinkėjų. Visi New Yorko 
ir apielinkių lietuviai yra 
kviečiami dėtis į tą darbą. 
Užsiregistmoti ir apie rink
liavą žinių gauti galima 
Brooklyne, 105 Grand st., 
BALF raštinėj. Galima te- 
lefonuot: EVergreen 8-6203

=

Mirė Fiorello H. 
LaGuardia

KOMUNISTAI REMS 
WALLACE J PREZI

DENTUS

Rusija Švelniai 
Prašo Aliejaus

Rusijos vyriausybė ikišiol 
grasinimais ir bauginimais 
reikalavo iš Irano duoti jai 
aliejaus koncesijas (teisę 
kasti Irano žemėje aliejų 
savo reikalams). Irano val
džia baukštosi išpildyti ru
sų reikalavimą, kad paskui 
rusai neįsigalėtų šiaurinia
me Irane. Praeitą savaitę 
Rusijos atstovas užtikrino 
Irano valdžia- kad Rusija 
nori tiktai aliejaus ir visai 
nemano kištis i Irano vi
daus reikalus. Rusai sako, 
jei jie gaus koncesijas Ira
ne- tai Irano ūkis pakils ir 
visiems bus naudos iš to. 
kad rusai galės naudotis 
Irano aliejaus šaltiniais.

Pakalbink biznierius pa
siskelbti “Keleivyje,” pa- 
ga./rt’ savo biznį tarp lie
tuviu

Amerikos komunistų par
tijos pirmininkas William 
Z. Foster komunistų veikė
jų susirinkime Portlande, 
Ore. pareiškė, kad komuni
stai rems "VVallace kandida
tūrą į prezidentus ateinan
čiais metais. Fosteris sako, 
kad ant Wallace pečių nu
krito Roosevelto plosčius ir 
todėl jie rems tą plosčių į 
prezidentus.

RUSIJA DARO “MANEV
RUS” VOKIETIJOJ

Praeitą šeštadienį prezi
dentas Truman grįžo iš Bra
zilijos, kur jis išbuvo sve
čiuose ir kelionėj 20 dienų. 
Tik grįžęs prezidentas tuoj 
pradėjo pasitarimus su savo 
patarėjais dėl labai svarbių 
klausimų. Svarbiausias klau 
simas, kurį prezidentas turi 
greit išspręsti, yra šaukimas 
kongreso į nepaprastą po
sėdį, kad išsprendus pagel
bos teikimą Europai. Vals
tybės sekretorius G. C. 
Marshall mano, kad kon
gresas turi susirinkti ir dar 
iki naujų metų išspręsti 
klausimą, kiek Amerika ga
li duoti Europai pagelbos ir 
skirti tam reikalui lėšų. Jei 
valstybės sekretorius įti
kins prezidentą, kongresas 
greitu laiku bus sušauktas į 
nepaprastą posėdį.

Kitas klausimas yra ne
paprastas kainų kilimas A- 
merikoje. Vyriausybė turės 
imtis kokių nors priemonių, 
kad sulaikius maisto pro
duktų kainų kilimą. Kalba
ma, kad vvriausvbė bandvs 
atstatyti labai aprėžtą kai
nų kontrolę, bet kaip galuti
nai bus nusistatyta kol kas 
dar tebespėliojama.

Dabar po visą kraštą eina 
protestai prieš kilančias 
maisto kainas. Kai kurie 
miestai, kaip, pavyzdžiui. 
Nevv Yorkas, siūlo restora
nams įvesti porą “bemėsių” 
dienų savaitėje. Kitose vie
tose vartotojai pradeda 
skelbti “pirkėjų streikus”, 
kalbama apie laisvanorį 
“racionavimą” ir yra siūlo
mos kitokios kovos priemo
nės prieš aukštas kainas. 
Vyriausybė dėl to dar nieko 

• nepasisakė ir laukiama, 
i kad šiomis dienomis prezi-, 
dentas imsis kokių nors žy
gių tame klausime.

šeštadienį iš ryto Nevv 
Yorke savo bute mirė bu
vęs New Yorko miesto ma
joras, buvęs kongresmonas 
ir pačiu paskutiniu laiku) 
buvęs UNRRA direktorius j 
Fiorello LaGuardia.

Velionis buvo pažangus) 
milžiniškų^ nuostolių į žmogus, ateivių tėvų vai-i 

kas. Jis pagarsėjo tuo. kad. 
būdamas Nevv Yorko miesto) 
majoru pasistengė didžiau-Į 
šiam Amerikos miestui duo
ti švarią valdžią, be rake- 
tierių ir parazitų. Jis valdė 
New Yorką per 12 metų ir, 
iš tikrųjų, buvo apvalęs 
miesto valdžią nuo visokių 

pra-Į sukčių ir nuo Tammany

darė
Floridai, skaudžiai nuken
tėjo sodai, pastatai ir, kaip 
jau sakyta, buvo apie 70

bolševikai tiktai laukia- ka- partizanų, 
da Anglijos ir Amerikos —
kariuomenė bus ištraukta iš Arabų Kraštuose 
Italijos ir tada jie mano ke
lias į valdžią jiems bus at
viras. j --------- i ---------------
. , .ttz—. “Art™«« ,kraš- Anglija Sutinka
Lenkijoj Dar Veikia uTe- E»Tt®' SinjoįIrane'

J J Irake ir Transjordanijoj,
kurios visos yra nepriklau
somos valstybės, iš kiek-

95 Nuoš. Beraščių žmonių aukų.

Partizanai
Padalyt Palestiną
Anglijos vyriausybė

: Amerikos kariškas štabas vieno šimto gyventojų 95 neša. kad ji sutinka priimti į Hali politikierių.
Europoje gavo žinių, kad nemoka nei skaityti nei ra- -Jungtinių Tautų komisijos Paskutiniu laiku LaGuar- 
pietinėj Lenkijoj praeitą šyli. Šitaip praneša ameri- daugumos pranešimą apie)ria buvo paskirtas UNRRA 

n,- r r direktoriumi, bet jam teko
tiktai likviduoti tą tarptau
tinę pagelbos organizaciją. 
LaGuardia buvo Amerikos

savaitę ėjo dideli mūšiai kietis mokytojas Dr. F. C. padalijimą Palestinos į žy- 
tarp ukrainiečių partizanų Laubach- kurs per šešis mė- dų ir arabų dalis. Bet Ang- 
ir lenkų kariuomenės. Sako, nesiūs lankė tuos kraštus ir) lija reikalauja, kad tas 
rusų kariuomenė padėjo stebėjo jų mokyklas. Lau- .Jungtinių Tautų nutarimas 
lenkams muštis su ukrainie- bach sako, tiktai Lebanone turi būti vykdomas gyveni- 
čių partizanais. apie pusę visų suaugusių man visų Jungtinių Tautų

Lenkijos vyriausybė sa- .gyventojų moka skaitvti ir atsakomybe ir kad visos 
ko. tas pranešimas yra per- rašyti, o kituose kraštuose valstybės turi pasiųsti savo 
dėtas. Pietinėj Lenkijoj dar raštingų žmonių yra labai kariuomenę pridaboti Pa
yra partizanų, bet jie pasi- mažai. Arabų kraštai turės lestinoj tvarkos. Anglija 
rodo tiktai mažomis gaujo- dar daug pasikaštyti ir pa- nenori, kad jai vienai tektų 
mis. ne daugiau, kaip po stangų padėti, kol išmokys peštis su žydais ir su ara- 

savo gyventojus rašto.

Jugoslaviai Pagrobė 
T ris Ameri kiečius

100 žmonių ir lenkų kariuo
menė juos lengvai išvaiko. 
Lenkijos valdžia užginčija, 
kad rusų kariuomenė jai pa
deda muštis su ukrainie-
ciais.

bais dėl Jungtinių Tautų 
tarimo vykdymo. Prieš 

;Jungtinių Tautų organiza- 
• ei jos pasiūlymą vra pasisa- 

BULGARIJOS DIKTATU- kę ir žydai ir ar'abai. Ypa- 
RA NUŽUDĖ PETKOVĄ tingai arabai žada priešintis 
Iš Bulgarijos pranešama, tam tarimui visomis priemo- 

kad bulgarų valstiečių va- nėmis.
das Nikola Petkov liko nu-i --------------

EXTRA!

Darbo partijos narys, griež
tas liberalas ir labai gyvas 
žmogus. Jis pradėjo savo 
politinę karjerą gindamas 
darbininkų unijas teismuo
se, paskui buvo kongresmo- 
nu ir pasiekė aukščiausio
garso valdydamas 
Yorko miestą.

Nevv

Londono “News Cbronic- 
le” praneša, kad rusų ka
riuomenė Vokietijoj ruošia
si kokiems tai žygiams. Ka
riuomenė užima strategines 
pozicijas ir palei Baltijos 
jurą vėl pradeda žvangėti 
ginklai. Rusu tankų ir arti
lerijos dalys iš Berlyno iške
liamos arčiau nrie sienų.

Rusai pripažista. kad ių 
kariuomenė Vokietijoj už
ima naujas pozicijas, bet 
rusai sako, tai daroma dėl 
rudens manevrų.

JAPONIJOS POTVINIŲ 
DIDELI NUOSTOLIAI

-------------- žudytas šį antradienį. Ko-)
Praeitą savaitę Japonijoj munistų teismas ii nuteisė 

buvo dideli potviniai netoli
nuo Tokio miesto. Tuose 
potvyniuose žuvo 1-432 žmo
nės. 1,865 žmonės yra din
gę be žinios ir 980 žmonių 
buvo sužeisti besigelbėda- 
mi. Medžiaginiai nuostoliai 
yra labai dideli. Netoli nuo 
Tokio miesto išsiliejusios 
upės buvo apsėmusios 20

už veikimą prieš diktatūros 
valdžią. Nikola Petkov bu-

EUROPOS TAUTOS 
BAIGĖ TARTIS

Šešiolika Europos tautu

14 METŲ BERNIUKAS 
NUŽUDĖ VAIKĄ

Praeitą savaitę Newark. 
N. J. vienas berniukas, 14 
metų Walter Smigelski. pri
sipažino nužudęs 11 metų 
vaiką. Jis nusivedė vaiką į 
apleistą sandėlį ir ten jį pa
smaugė. Jaunas žmogžudys 
aiškinasi, kad jis norėjęs 
pasirodyti esąs “vyras”, o 
ne “sissy” ir tik todėl nužu
dęs tą berniuką. Jaunas 
žmogžudys bus traukiamas 
į teismą, bet ar iis bus ati
duotas į kriminalini teismą- 
ar į jaunųjų prasižengėliu 
teismą, dar neaišku. Krimi-

. Jugoslavijos kareiviai 
Triesto miesto teritorijoj šį 
pirmadienį pagrobė vieną 
Amerikos karininką ir du 
kareivius ir nusigabeno juos 
į savo teritoriją. Kokiais su
metimais jugoslaviai tą pa
darė, nėra žinoma. Ameri
kiečių kariuomenės vado
vybė Trieste reikalavo, kad 
jugoslaviai tuoj pat paleis
tų suimtus amerikiečius, 
bet jugoslaviai nieko neat
sakė ir suimtųjų nepaleido. 
Suimtieji amerikiečiai yra 
leitenantas Wm. Van Atten 
ir kareiviai E. G. Hendrick 
ir G. A. Myers.

TARDO ŽYMIUS HOLLY" 
WOODO PONUS

vo demokratinių valstiečiu kurios buvo susirinkusios į 
vadas ir senas kovotojas už Parvžių tartis dėl Europos 
demokratiją. ūkiško atstatymo, baigė sa-

Amerikos ir Anglijos vy- vo pasitarimus ir pasirašė 
riausybės pakartotinai pro- platų dokumentą apie jų 
testavo prieš Petkovo areš- bendradarbiavimą atstatant 
tą ir suktą teismą. Bet de- Europos ūkį. Priimtas nuta- 
mokratinių valstybių oro- rimas bus įteiktas Ameri- 

ketvirtainių mylių plotą, testai nieko negelbėjo. Bui- kai. iš kur bus prašoma ne naliniame teisme jaunam 
Labai daug namų ir laukų žarijos demokratijos vadas mažiau 19 bilionų dolerių žmogžudžiui gresia mirties 
liko sunaikinta. ) liko nužudytas. * i pagelbos per kelis metus. bausmė

Du filmų direktoriai, 5 
filmų raršėjai ir vienas žy
mus artistas šiomis dieno
mis šaukiami į Washing- 
toną į priešamerikoniškai 
veiklai tyrinėti komisiją 
pasiaiškinti dėl jų bolševi
kiškos veiklos. Žymus artis
tas yra Ch. Chaplin. o kitų 
vardai neskelbiami.
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PALECKIUI BIMBA NE 
DRAUGAS.

VISAI NE TAIP.

“A. L. Balsas” pastebi, 
kad Paleckis neskaito Bim-! 
bos savo draugu. Girdi—

“Justas Paleckis rašo laišką 
‘Laisvės’ redaktoriui Bimbai 
ir nevadina jo draugu, bet tik 
pastato raidę ‘p’. Gali būti po-- 
nas Bimba, ar pilietis Bimba 
bet tik jau ne draugas Bim
ba!”

Beje, tame laiške Palec
kis pripažįsta faktą, kad 
Lietuvos partizanai, kuriuos 
jis “banditais’’ vadina, yra 
rimta jėga ir yra sunaikinę 
30,000 Lietuvos priešų.

Štai Paleckio žodžiai:

gimnazijų padidėjo trigubai, 
'išleista daugybė veikalų, vei
kia dvylika teatrų. Valstybinė 
Filharmonija turi savo skyrių 
Kaune, kuriama Lietuvos me
no studija. Viskas daroma, 
kad klestėtų Lietuva, kad aug
tų kultūra. Dabar liaudis pati 
yra savo likimo šeimininke. 
Negriždami jus patys save pa- 
smerkiat nežinomam likimui. 
Neklausykit tų, kurie jus ap
gaudinėja. — provokatorių ir 
karo nusikaltėlių. Pagalvokit 
apie savo vaikų ateiti.”

Lj. Pruseika 15 rugsėjo 
“Vilnies” laidoje džiaugia
si. kad—

“...netik CIO. bet ir Darbo 
Federacijos vadai nepildys tos 
antikomunistinės išpažinties, 
kurios iš jų reikalauja Hart- 
ley-Tafto Aktas. Federacijoj 
dėl to buvo pasiginčyta. CIO 
nei ginčų nebuvo. ‘Keleiviui* ir, 
‘Naujienoms’ bus graudžių 
verksmu.”

Pasakysim. kad “Kelei
viui* ir “Naujienoms” čia’’ 
nėra dėl ko verkti, ir Pru
seika visai be reikalo džiau
giasi. kad Darbo Federaci
jos vadai “nepildys tos an- 
tikomunisti š k o s išpažin
ties.”

Faktas yra toks, kad Dar
bo Federacijos Taryba, su
sidedanti iš 15 narių, nuta
rė be jokių ginčų tą “išpa-

hektarų,” ir žadaTmnesd- atlikti. tai yra. duoti
ją. bet tuo pačiu laiku vadi- Justicijos Departam e n t tu ,
na juos "visokio plauko nu-!?av° patasus- kad ne. vtenas 

- jų nėra ir niekad nebus ko
munistas.

Šitam pareiškimui pasi
priešino tiktai vienas John 
Lewis, ir tai ne dėl to, kad 
jis pritartų komunistams, 
bet kaip tik priešingai. Jis 
pasakė štai ką:

“Man nėra reikalo tokį pa
rašą duoti, nes jau dešimts 
metų, kaip aš išmečiau iš sa
vo organizacijos komiteto vi
sus komunistus!”

DU JUNGTINIU TAUTŲ VADAI

OSWALOO ARANHA HERBERT V. EVATT

Tai yra vilkų balsas. Nors 
jie kalba prisidengę avies 
kailiu, bet savo prigimties 
negali paslėpti. Jie siūlo 
tremtiniams ir “ukius iki 15 

ir
“Šie kruvini politiniai ban

ditai yra atsakingi už 30.000 
žmonių išžudymą ir nukanki
nimą pirmosiomis karo dieno
mis.

“Dabar jie svajoja apie pi
liečių karą Lietuvoje. O nau
jas jų laukiamas pasaulinis 
karas atrodo jiems didžiausia 
laimė.

“Nėra man reikalo jus įti-5 
kinėti, p. Bimba, nes jus per
nai apkeliavote beveik visą 
Lietuvą ir savo akimis matėte-f>eiX zmonių
tikrąją padėti. 5 • j .. > • - , -' t ki non duoti laisvę ir po lo

: hektaru žemės?

sidėjėliais,” “avantiūris
tais” ir “karo nusikaltė
liais.” kitaip pasakius — 
“karo kriminalistais.’’ ko
kius karą laimėjusios šalys 
dabar teisia ir žudo.

O gal Lietuvos kvislingai 
ne visiems tremtiniams 
“kriminalistų” vardą taiko? 
Gal tremtinių tarpe yra ir 

kuriems Pa
leckis su Gedvilu ištikrujųv,rJnzvf-i loio.-o

“Pavyzdžiui, vienas 
banditų vadų buvo tūlas Vai 
telis, buvęs buržuazinės Lietu-1 Bet jeigu taip butų, tai 
vos armijos kapitonas. 1944, kodėl jie nepasako, kurie 
m. Vaitelį pasamdė vokiečių tremtinių yra “geri” ir ku- 
šnipai ir pasiuntė jį į savo mo-į ne “kriminalistai”? Kodėl 
kyklą. kuri lavino teroristus ir, jie nepasako, kas sugrįžęs 
naikintojus. 1944 m. pabaigoj! Lietuvon bus laisvas, o kas 
Vaitelis buvo lėktuvu persiųs- .sušaudytas arba išvežtas li
tas į Lietuvą organizuot govė- gal mirčiai Sibire?

Komunistai negali to pa
sakyti. nes. jų akimis žiu- 

__ Įrint, gera žmonių tremty i

Taigi, jei kam reikia 
graudžiai apsiverkti, tai ne 
mums, bet pačiam Pnisei- 
kai.

Žiurint iŠ Šalies.

Kairėj paveiksle parodytas Osvaldo Aranha, Brazi
lijos užsienių reikalų ministeris, kurs praeitą savai
tę buvo išrinktas Jungtinių Tautų seimo pirmininku. 
Dešinėj parodytas Herbert V. Evatt, Australijos už- ' 
sierdų reikalų ministeris. kurs karštai kovoja už tai, 
kad “veto teisė” Jungtinių Tautų saugumo taryboje 
butų panaikinta.

Mano Pastabos
Brooklyno bimbininkų or-! “Laisvės” redaktorius rin- 

ganas persispausdino Lietu- ko Amerikoj visokius sku- 
vos kvislingo Justo Pale?- į duras, siulus, adatas, guzi- 
kio sekančius žodžius: “Plė-i kus- nudėvėtus čeverykus, 
skite kaukes nuo taip vadi-' paišelius, ir visokius kitus 
namujų visuomeninių vei- mažos vertės dalykus ir 
kėjų. kuria skraiste jie besi-: siuntė pundeliais, kad nors 
dangstytų — liaudininkų, kiek pagelbėti išalkusiai ir 
krikščionių demokratų, so- nuskurusiai “komunizmo 
cialdemokratų- tautininkų. ■ tėvynei.” Bet keisčiausia 
nes tai gyvi lavonai, išmes- yra tas, kad “Laisvės” re-

Ka Aš Mačiau Tremtinių
t

Stovyklose
Pirmieji žingsniai sugriau- sugadintą gyvenimo reik

toj Vokietijoj. meni. o kiti ir artimųjų pa-
Ivažiavus į Vokietiją, pir- laikų jieško. Namų nėia, 

moji mano sustojimo vieta krautuvių nėra. maisto ne
buvo Hamburge. Kai išli- ra, o žmonių visur pilną, 
pusi ėjau atsiimti bagažo, Ateina jie iš priemiesčių, įs 
maniau, jog visi žmonės kaimų, iš paskubomis. su- 
žvalgosi į mane, lyg klaus- kaltų palapinių ir visi lyg 
darni, ko aš atvykau čia žiu- praeitoje dienoje jieškotų 
rėti į jų skurdą ir nelaimes, ateities. Taip pat daug vo- 

Bagažas turėjo būti pa- kiečių yra į čia suvalyta iš 
tikrintas. Bet po patikrini- dabartinės Lenkijos. Čeko- 
mo pastebėjau, kad viena-'slovakijos, Vengrijos, iš rū
me lagamine visi jo pavir-sų zonos. Visi jie yra nusto- 
šiuje buvę daiktai nuimti ir ję savo namų ir visko. V a- 
dingę. Atkreipiau į tai vai- karų Vokietijoje tokių esą 
dininkų dėmesį. Jų tarpe apie 12 milijonų. . Ir musų 
kilo tiek išgąsčio ir susijau- lietuviai tremtiniai tokiomis 
dinimo, kad praėjo noras sąlygomis turi čia susirasti
skųstis. Pagaliau, jei bu- sau pastoges ir maistą, 
čiau skundusis, butų tekę Kaip įšrOdo lietuvių $to- 
Hamburge pasilikti porą vykios,
dienų, o pražuvę daiktai Frankfurte buvau vos ke- 
vistiek nebūtų atsiradę ir lias dienas. Cįa yra ameri- 
kažin, ar nebūtų dingę dariRiečių zonos administraci- 
ir likusieji. Todėl nutariau centras> todėl tremtiniu 
važiuoti toliau sekančiu st0Vyklų nėra. O man rupė^ 
traukiniu. Bet laukti teko j0 kuo greičiausia pamaty- 
net 8 valandas. Turėjau ke- ti lietuvius ir jų stovyklas, 
lių Hamburge gyvenančių Ir štai jau antrą savaitę 
lietuvių adresus ir daviau kaip kasdien važinėju iš 
jiems telegramas, kad atei- vienos stovyklos į kitą. Ne- 
tų į stotį pasimatyti; bet mjngSiu nei jų visų vardų, 
vėliau paaiškėjo, kad jie nej atskiry žmonių, su ku
tas telegramas gavo tik po riais teko susitįkti nes tai 
trijų dienų, kai buvau jau buty per ilga eilė; Riekvie- 
senai išvykusi. . na stovykla turi savo per-

\ okiškų markių neturė- į gyvenimus ir savo istorija, 
jau. Tad nešikui už bagažo Bet bendras vaizdas yra la- 
pemešimą iš bagažinės į bai sunkus. Sunkus ne vien 
peroną daviau pusę sidab- todėl, kad kambariuose, ka
rinio dolerio. Jis vėliau vi- reivinių arklidėse, gara

ti į istorijos sąšlavyną. Poli- (daktorius Sovietų Sąjungą 
tiniai gyvieji lavonai sten- ir jos pavergtas rytų Euro- 
giasi visaip kabintis už gy-'pos valstybes vadina “liau- 
vujų ir tokiu budu prailgin- dies demokratinėm vaisty
ti savo gyvavimą, vaidinda- bėm.” Tai yra politinio žu-’ę3 laiką sukinėjosi aplink
mi IIV^. ! ir Ižui ijtoizy loilz-jc i inf i i

žuose, prastuose barakuose

Ne “kyla,” bet kila.
Mečiau akį į pirmutinį. migrantų peikę 

,, ‘Laisvės” puslapi ir matau*. r> , . ,.
______________________ _ . .K snų zuuzių ėra nuQ bolševikui"^ JOS Kylą.’ Na, IM-jjfc —’

Uranai nėSS^bandi-i okHP.acU°s pabėgo ir nen.ori ”aU SaU’ kaS C1& d° CUd*,? 
tai ” kokiais Maskvon acen-,gr^^’ ^as ‘Vra a^kus Stalino S’ .-..kokl.a sJ.-_ asRl°! a_£en? diktatūrai priešas, o kas

das teroristiniams 
mams.”

veiks-

mi kažkokių visuomeninių liko .kalba, niekas daugiau. Ug kai atėjo laikas lipti į'žmonės gyvena po kelias 
veikėjų rolę. Neremkite jų, Staliniškos bažnyčios lietu- j traukinį, pasisiūlė daiktus šeimas viename kambaryje, 
nesileiskite įtraukiami į e-! viskas klapčiukas dar gąz-,sunešti be atskiro atlygini- kad mokyklos telpa rusiuo- 

tvo Vz, »» dina svietą, kad kur neda- m°. Tik vėliau sužinojau- se ir drėgnose patalpose,
lyvaus Sovietų Sąjunga ir kad pusė dolerio yra to;kad žmonės valgo kasdien 
jos pavergtos šalys, tai ten’zm9Saus v^sas mėnesinis at-j skystą sriubą, kad jiems

tai juos vadina, bet gerai, 

organizuoti savo krašto, -• į “kriminali*

gynėjai. Tokį darbą dirbo įtį”<aS’ ta> • a Rliminalls- 
ir patys bolševikų partiza
nai, kai jų kraštą buvo oku
pavę atėjūnai vokiečiai.

PRABILO VILKAI AVIES 
KAILY.

J. Paleckis ir M. Gedvi
las, tie murzini Lietuvos 
kvislingai. kurie parsidavė 
Stalino žvalgybai ir padėjo 
jai išžudyti tūkstančius mu
sų tautos sūnų. dabar nori 
prisivilioti daMr tuos musų 
Tirdlius, kuriems pavyko pa
bėgti nuo raudonojo teroro 
į užsienį.

Šiomis dienomis, kaip 
praneša “Darbininkui” Jo
nas Gailius, jie paskelbė 
per Vilniaus radiją šitokį 
atsišau kimą į Lietuvos 
tremtinius vakarų Europoj:

“Tėvynainiai, tėvynainės!
“Prieš du metu karo audra 

jus^atskyrė nuo namu ir pri
vertė blaškytis svetimoj pa
dangėj. Jus apgaudinėja viso
kio plauko karo nusikaltėliai 
ir avantiūristai, kurie kalbina 
jus važiuoti į Alaską ir Brazi
liją, o patys pakuojąs lagami
nus ir vyksta į šiaurės Ameri
ką. šie karo nusikaltėliai jums 
meluoja, kad paslėptų
nusikaltimus. Tarybų Lietu
vos vyriausybė kviečia jus 
grįžti namo. Niekas jus neper
sekios, gausit savo ukius iki 
15 ha didumo tr namus, kurie 
nebuvo paliesti nacionalizaci
jos. Visi kareiviai, policininkai 
ir karininkai, tarnavę vokie
čių kariuomenėj ar savisaugos 
daliniuose, bei dezertyrai, ne
bus baudžiami. Visi Klaipėdos 
krašto lietuviai taip pat kvie-

tas.
Užtenka tik pavartyti A- 

merikos lietuviu komunistu

Paleckis niekina kiek
xt-Ui 1 Brutas visu Lietuvos politi-Niekad nebuvau da girde- •„ _ J “ \s+„iA+Jnių partijų veikėjus. Tai 

žmogus be jokios gėdos ir 
- sąžinės. Plėšt kaukes nuo 

paleckinės klikos ir visų
kylą.
liera.

Kiek žinau, tai vyru;

mačiau, kad draugas Miza- 
, ... , .- ra turi galvoj ne kylą. bet
aikrascius, kad pamatyti, į kainų kilimą. Vietoj sakvti, 

kaip jie šmeižia ir kolioja^kad kainos kila jis parašė: 
tremtinius, kurie pabėgę :“jos kyla.”
nuo kruvinojo bolševikų te-!
roro dabar gyvena Stalino į Gal kas turit seną lietu- 
žvalgybai neprieinami. Visi,viską “lementorių”? Nu- 
jie esą “kriminalistai” ir tu-'siųskit jį “Laisvės” redakto- 
rėtų grižti Lietuvon, kad at-;riams, kad pasimokytų ra- 
siimtu “užpelnytą bausmę.” šybos.

Papicve 45,000 vitni kitų.
Pakbl Anglija palaikė In

dijoj tvarką. Maskvos kur
ti namo ne klastingais tiksėtai skalijo: “Anglijos impe- 
lais, bet ištikrujų norėtų į rijalistai žudo Indijos žmo- 
jiems grąžinti laisvę, namus-nes. Laukan tuos žmogžu- 
ir žemę, tai kodėl ji nepasi-įdžius!”
rūpina visų pirma sugrąžin-'
ti Lietuvon tuos tremtinius, L “Keleivis sykį yra paste-

jeigu Lietuvos 
bolševikų 'vyriausybė kvies
tų išvietintus lietuvius grįž-

kurie yra išvežti Sibiran?
Jeigu Vakarų Europoje 

gyvenančius musų brolius 
bolševikai vadina “krimina
listais” dėl to, kad jie pasi
šalino iš Lietuvos, kuri buvo 
jau prijungta prie Sovietų 
Rusijos, tai Sibiran ištrem
tieji negali būt jiem nei tuo 
nusidėję, nes tūkstančiai jų 
buvo areštuoti ir išvežti tuo
jaus raudonajai armijai Lie
tuvon įsiveržus, kuomet ji 

sa'° da nebuvo prie Sovietų Ru
sijos prijungta. Tai kodėl 
gi Paleckio valdžia nepasi
rūpina, kad šitiems tremti
niams butų leista Lietuvon 
sugrįžti? O juk jų yra daug 
daugiau ir jie kenčia daug 
didesnį vargą negu tie, ku
rie dabar vargsta patys iš 
Lietuvos pasišalinę.

Iš to jau aiškiai matosi, 
kad bolševikams ne žmonis- ’

.. . . . .. kūmas rupi, bet visai kasciami ir gaus tą pačią paramą. kj^ 1
Paramai teikti visose apskri
tyse yra sudarytos specialios 
komisijos. Jus palikot tėvynę 
karo kamuojamą, dabar jau

Taigi be reikalo Paleckio 
kompanija vilioja tremti
nius “gražiais” atsišauki-

lyginimas. duona ir sausa gardi, nes
Bet štai girdžiu dvi mer- nėra ant jos ką užtepti', bet 

Jgaitės praeidamos kalba'sunkus todėl, kad toms kan- 
• lietuviškai. Užkalbinau jas.'čioms nesimato galo. Mora- 

motu , į Pasirodė abi esančios nuo line stovyklų pusė yra tikrai
į i Utenos. Tarp musų tuoj už- blogesnė negu kalėjime.

Kalėjime bent žinai, kiek 
dienų tau liko kankintis ir

ir taikos nebus. Na, pažiū
rėsim. ar Kremliaus klika 
užkariaus visą pasaulį?

Bet paskaitęs toliau pa- parsidavėlių bei prisiplakė . __  _____
lių. kurie padeda stiprint kos L. Pruseikos straipsnį, 
kruvinąją Stalino diktatu- kur vienoje vietoje štai kas

bėjęs: “Jeigu anglai iš In
dijos pasitrauktų, tenai tuoj 
prasidėtų skerdynės.”

Taip ir atsitiko. Socialis
tinė Anglijos valdžia iš In
dijos pasitraukė. Ir štai, ko
munistų “Laisvė” rašo: “4 
milionai indusų ir mahome
tonų bėga- persigandę vieni 
kitų... Per kelias paskutines 
sąvaitės ten mahometonai 
ir indusai išžudė iki 45,000 
vieni kitų.”

Na. ar “Keleivis’’ nesakė, 
kad taip bus?

Ištilcro gražiu pavyzdis.
“Vilnies” Pruseika rašo: 

“Norvegija davė prieglau
dą 260 lenkų vaikučiams, 
kurių tėvus nužudė naciai. 
Šią vasarą norvegai pasi
kvietė svečiuosna 300 čekų 
vaikų. Gražų pavyzdį rodo 
Norvegija.”

Taip. Norvegija, kur so
cialdemokratų įtaka labai 
didelė, elgiasi tikrai pavyz- 
dingai.

Bet ką daro Rusija, kurią 
valdo komunistai? Ji atima

rą Lietuvoie. Tie raudonieji 
šašai, apnykę sveiką Lietu
vos liaudies kūną, prisiden
gę neva socializmo vardu- 
terorizuoja niekuo nekaltus 
žmones kalėjimais, šaudy
mais ir ištrėmimais į šaltąjį 
Sibirą. Lai pasitraukia iš 
Lietuvos Stalino armija, tai 
nereikėtų laukt nei 48-nių 
valandų laiko, kaip iš Pa- 
Jęckio. ir. jo visos kamarilės 
tikrai paliktų tik lavonas. 
Ir jis šaukia kiek drūtas ne
remti ir nesiduot įtraukti į 
tą darbą- kuris taip reika
lingas išvietintųjų žmonių 
paramai. Kol laikosi atsirė
męs į Kremliaus sieną. Pa
leckis gali drąsiai į visus 
Lietuvos veikėjus drapstyti 
purvais, bet kur yra garan
tija, kad jam neateis Mus- 
solinio ar Hitlerio galas?

T . — j. i ia.Li uiuou lvkjj uz,- blogesnė
Į'ais?e „ Persispausdino is simezgė kalba ir jos man 
Vilnies žinomo taradai- nupirko markėmis arbatos

ir duonos, nes neturėdama skaičiuoji dienas iki laisvo 
markių jau visą parą buvau rytojaus. O čia nežinai, nei 

j nevalgiusi. kada tai baigsis, nei kaip...
Amerikiečiai pirmoj vietoj. b todėl visos tremtinių kal- 

vokiečiai paskutinėj. bos; visas gyvenimas sukasi 
Pagaliau, pastatė trauki- apbnk vieną ašį: diskusijos, 

nį į Frankfurtą. Žmonės Ii- ginčai. įvairios “žinios”, 
pa į vagonus ne tik pro du- “as M pasakė ir ką nugir- 
ris. bet ir per langus. Stum- “?• ^ip kasdien ir kas- 
dosi. šūkauja, sustoja ant bl®n Jau treti metai, 
laiptelių, ant vagonų suka- „ *r tenka stebėtis, kad 

.. . _. binimu ir taip važiuoja, žmonės dar laikosi, kad dar
jie laikosi įsikibę į Lenino- Mane.' kaip amerikiete iš- planuoja ir turi bet kokiu 
Stalino partijos skvernus? skyrė iš visų ir nuvedė i aL'vi1^-
Kad mažai susipratusiem skirą vagoną amerikie- Tremtiniai žiuri i mus
savo skaitytojam apdumti čiams, kur keliavau visiškai' amerikiečius,
akis. tai komunistiškų laik- laisvai, kol neteko persėsti į Kiekvieną kartą, ir tai vi- 
rascių redaktoriai panaudo- kitą vagoną. Gera buvo ke- sose stovyklose, 'po kalbų 

propagandai dvi liauti ir jausti patogumus, labai daug paklausimų. Ir 
kitai jdė-ibet labai skaudu matyti ki- visi iie anie ateiti. Visos in

ienoje vietoje 
pasakyta: “Gerai įsitėmy- 
kite šiuos Tomo Jeffersono 
žodžius: ‘Versti pilietį mo-į 
keti kontribucijas propaga
vimui idėjų, su kuriomis jis 
nesutinka, yra nuodėminga 
ir tironiška’.”

Jeigu musų bimbinin- 
kams Jeffersono žodžiai 
yra tokie brangus- tai kam

ja savo 
priešingas 
jas. Ar sveiko proto žmo-j tuose 
gus gali gretinti Jeffersono 
filosofiją su Stalino “moks
lu”? Nekuomet. Kada ir 
kur didžiosios Sovietų Są-

viena jie apie ateitį. Visos jų

Laisvė*” redaktorin*’*in!Jung0S Piliečiai tUfėjo pro- i^msves- reaaKtonus šių išvirinu.:
metų 8 liepos savo edito- 
riale rašė: “Šurnas spaudoj, 
kad anglo-francuzų planui 
pritaria Danija. Portugali-

gos išsirinkti savo valdžią? 
Bolševizmas ant šeštadalio 
žemės kamuolio gyventoju 
sprando yra užkartas gink-

a GraikiSTurkiia nieko P° pagalba‘ ir tos šalies pi’ jd. ĮjrraiKija, i ui Rija- nieko ]jeęju<s verčįa “mokėti kon naujo nemeša. Faktas vra. "yįlu\/e,cia moReti Ron 
kad viena Jugoslavija daug propagavimu, tų
yra didesnėj turtingesnė i ,kV™™s. "«5U-
reikmenimis ir skaitlinges-fitt krai. >'ra nu°- 
nė gyventojais, kaip e,Tėl^’ngL,’-r ‘.,ronlska va!' 
tų išbustytų valstybių; .?®,.sevl.?"las. nuuod7
sų supratimu, kad be Tary-juonSf at" 
bų Sąjungos, be rytų Euro-I !e,k? ^įsoie eilele Balkanų
pos liaudies demokratinių',.®!81.^!^-, Pieta‘
valstybių dalyvumo nėra! Latvy? ir Estijoj. Y- 
galimas ne vien Europos ®C PabaltlJ° valstybėse jis 
ekdnominis atsteigimas- bet'u? „P®Tkę8 • auks<:'aus'? 
ir darbas taikos gerovei.” komSų^laik^

.“Laisvės” redaktorių s !fdaktoriai P'^e to prisipa-
griežtai pasisako prieš Mar- ’____________ • Kruo*.
shallo siūlomą planą. Visos1
valstybės nieko nereiškia Ištvirkę vaikėzai Read- 
prieš Jugoslaviją ir Rusiją, inge, netoli nuo Bostono, 
Kur tik iškelta Stalino vė-. nakties laiku įsibriovė į

vagonuose alpstan- viltys sudėtos į mus. ameri- 
čias senutes ir moteris su kiečius. Iš musu jie pradžio- 
kudikiais.kurios ilgas valan-;je gavo pašalpas, iš musų 
das keliauja stovėdamos. atėjo jų teisių apgynimas'. 

Pasiekiau Frankfurtą, čia Uabar jie žiuri į mus, į A-
ir vėl privilegijos. Ameri
kiečiams atskiri viešbučiai,

merikos Lietuvių Tarybą, 
kad pakeltume balsą už tai.

atskiri restoranai. Ir, žino- ^ad ištraukti juos iš jų uba- 
ma, mokėti tik doleriais, ~ stovyklų, kad jie 
kas čionvkščiams atrodo i ?fe’čiau rastų sau saugią
pasakiškai brangu.

Frankfurte mane pasiti
ko p. Audėnas. Kutra ir ki
ti lietuvių tremtinių bend
ruomenės atstovai. Nors be
veik dvi dienas buvau ne
migusi ir menkai valgiusi, 
bet rūpėjo su saviškiais pa
sikalbėti ir išeiti apsidai
ryti.
Ii miesto griuvėsių dvokia 

lavonai.
Eini Frankfurto gatvė

mis. viskas sugriauta išti
sais blokais. Diena buvo 
karšta ir tvanki. Man ne
pratusiai sunku buvo kvė
puoti, nes taip dvokė dulkė
mis ir lavonais, kurie dar ir 
dabar ilsisi po griuvėsiais.

atgimsta daugybė fabrikų.' mais. Kvislingams. savo vaikams tėvus ir grūda juos liava, tenai ir jėga, ir duo- ’Laurel Hill kapines ir išvar- Išvargę žmonės rausiasi po
kaip ‘Inkaras’, ‘Kauno Audi- krašto išdavikams ir brol- į koncentracijos stovyklas, na. ir viskas. Bet visi pui- tė paminklus. Tai jau tre- griuvėsius. Vienas ištrau-

Raudonas Pipiras, kiai atsimena, kaip tas pats čias toks atsitikimas tenai, kia radiatorių, kitas kitokįniai’ ir kiti Gimnazijų, pro- žudžiams niekas netikės!

vietą, kur galėtų dirbti ir 
gyventi nekeno nešelpiami. 
Juk jie nėra paliegėliai ir 
moka dirbti. Ir ne jie kalti, 
kad juos pavertė ubagais... 
Dabar jie negali pasinaudo
ti net tomis menkutėmis 
DP teisėmis, kurios jiems 
yra pripažintos. Visur taip 
sumazgyta ir suraizgyta, 
kad kuo vienam įtiksi, ki
tam tuo pačiu ne tik neįtik
si. bet pražūsi. Vienur tie 
patys įstatymai taikomi 
taip. kitur kitaip.

Todėl ryškiai matosi ta 
spraga, kurią mes Ameri
kos lietuviai galėtume už
pildyti, atvykdami čia kaip 
socialinės srities darbuoto
jai. Kitos tautybės tą jau 
praktikuoja. Mes su ponu

(Nukelta į 7 pusi.)
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Ar * Nacionalizuos9 Komunistai Į V1S DAR EINA pagarsėjusi byla , MINIOS Į§ PIETŲ AMERIKOS
ni.

Pa.Wilmerding.
šiomis dienomis tam tik

rais reikalais teko nuvykti i 
Wilmerdingą. Pa., ir užsuk
ti i Lietuvos Sūnų Draugys
tės kliubą, susitikti su se
nais pažįstamais ir draugiš
kai pasikalbėti. Nors kalbė
jomės daugiausia kaip A-

tėsi jau panaikinta; nauji 
nariai buvo rašomi tik i 
LDS. ir tie nariai manyda
vo. kad jie yra ir Sūnų Dr- 
jos nariais.

Tačiau įstatymų akyse 
tik tie jos nariai yra pilna
teisiai kliubiečiai. kurie pri
klausė prie Sūnų Draugijos!

merikos valdžia “lupa” mo- P>™ jos prisijungimo prie 
kesčius iš kliubų kad galėtų,Augsciaimos Prieglaudos, ir 
daugiau pinigų duoti Grai
kijos “fašistams,” ir kad 
darbininkų judėjimui butu
didelis pavojus 
karas tarp Amerikos ir Ru
sijos. tačiau buvo paliesti ir 
paties kliubo reikalai. Teko 
sužinoti gana įdomių daly
kų iš kliubo veiklos.

Turbut dar prisimena se
nesnieji “Keleivio” skai-

jie yra pilnateisiai viso kliu
bo turto savininkai. 0 tokių 
narių yra telikę jau tik 25. 

Viltu Kliubo turtas yra užaugęs 
J - -^’iki $18.000, neskaitant na

mo ir žemės. Kada turto at
siranda, tai atsiranda ir vi
sokių pagundų. Prie to, tie 
25 nariai yra jau seno am
žiaus ir vienas po kito ap
leidžia šį pasaulį — miršta;

Jaunutė Beule Overell. kuri kaltinama kartu su jaunu meilužiu G. Gollum. nu
žudžiusi savo senus tėvus, aiškina teisme savo gyvenimą ir šaltai atsakinėja į 
įvairius advokatų klausimus. Jaunų kaltinamųjų turtuolių byla eina ilgai ir 
dar nežinia, kokį sprendimą išneš teismas toje sensacingoje byloje.

Argentinoj 16-000,000 
gyventojų.

“Argentinos Lietuviu Bal

gyventi Argentinon 
Buvo vedęs.

Traukinio ratai jam nu- 
?as” rašo: piovė koją ir ranką ir taip

! Tik ką paskelbta gegužės skaudžiai sužalojo, kad nu- 
, 10 šių metų Argentinos cen- gabentas į Raudonojo Kry- 
zo daviniai. Pasirodo, kad žiaus sanatoriją už trijų 

{Argentina dabar turi 16,- valandų numirė.
• 107,876 gyventojus. Į ---------------
i Pirmo gyventojų suraši-
Įnėjimo metu. 1797 metais,
{Argentinoje buvo vos 310,- 
'628 gyventojai; 1819 me-{ 
tais priskaityta 523,000; j

Skaitytojų Balsai
Mielas

?7 • • i i vuT ut<™J taigi -iie norėtu kad. kol jie tytojai, kad kiek metų atgal. kliubas butu likviduo-
Wilmerdingo Lietuvos Su-.-- . t r
nu Draugija lošė žymų vaid- ;a esamas turtas pauaa- 

U Pittsburgho apylin- - nes !ei katras ls Wmeni
kėj. Ji turėjo savo kapeliją 
teatro lošėjus, eilę gerų vei
kėjų ir gražų knygynėlį. į 
kurį pareidavo visi lietu
viški laikraščiai; buvo gra
žiai įrengta svetainė, kurio
je dažnai būdavo daromi 
vaidinimai. Visa tai buvo 
pirm bolševizmo atsiradi
mo.

Po to, jau per daugelį 
metų, nesimato jokios žinu- Kliube buvo ramu ir nebu

vo jokio galvosūkio LDS. 
komisarams, nes jie manė. 
kad seniams išmirus, kliu
bo turtas liks jų organizaci
jai. Senių daugumas irgi

katras
numiršta, tai sulyg Draugi
jos konstitucijos, posmerti- 
nės gauna tik $300, o jei 
gyvi būdami turtą pasidaly
tų, tai kožnam tektų po komunistai $10.500 pasi- 
$720. Dėlto nariuose ir atsi
randa tokia pagunda.
Kaip toji pagunda atsirado.

Kol tos turto dalinimosi 
pagundos pas “senius’’ nesi
matė, tol Sūnų Draugijos

tės nei “Keleivyje,” nei ki
tuose pažangiuose laikraš
čiuose. Išrodytų, kad Wil- 
merdingo lietuviai visi iš
mirė arba į “Sibirą išvežti”. _
Mat, kai bolševikams pavy-įbuvo įtikinti, kad kliubo 
ko užkariauti Pittsburgho turtas legališkai priklauso 
apylinkėj Augščiausios Prie-• komunistų T
glaudos Draugiją, tai Lietu- »«»« 
vos Sūnų Draugija buvo 
prijungta prie Augščiausios 
Prieglaudos, o kada prie
glauda buvo prijungta prie

• at'

. - £

•Keleivi.” Pri-
1836-37 jau buvo 675-000; siunčiu $3 už laikraštį ir $1 
1869 buvo 1.830,214; 1895 ant namo pataisymo. — J. 
jau 4,044,911. o 1914 metų Meškauskas.
cenzo metu buvo 8,092,216 Mass. 
gyventojų.

Saxonv i 11 e,

Buenos Aires mieste da I h avė a new customer 
3-000,371 gy- for your paper “Keleivis”.

Please send to Mrs. Maggie 
Rogers, Canton, Ilk, “Kelei
vis” and kalendorius. Mo
ney Order enclosed. I have 
ahvays enjoyed your paper 
and knovv she vvill. too. Sin- 
cerelv, Anna Raskauskas.

bar gyvena 3.000,371 gy , 
ventojas. o Buenos Aires' 
provincijoj 4,408,373.

Per paskutiniuosius 33 m. 
gyventojų skaičius padidėjo 
žemdirbystės srityje, pa
vyzdžiui Chaco: 1914 me
tuose buvo 47,653, o dabar 
408,897 gyventojai. Ugni
nėj Žemėj 1914 metuose 
buvo*2-504 gyventojai, o

posmertinė. Jei jie sutiks, reikėdavo ant kelių kiupčio- Sanryšio Parke vis dar kas 
kad kliubas su likusiu $10,- ti prieš republikonus ir de- sekmadienį būna piknikai. 
500 turtu (butų (atiduotas mokratus, kad leistų kokį Rugsėjo 21 d. buvo šv. Elz-
Lietuvių Darbininkų Susi- kandidatą įstatyti nuo jų bietos piknikas. Rugsėjo 28

partijų, ir tai dar nieko ne- d. Lietuvių Šelpimo komisi-
gaudavo per rinkimus. Tų ja rengia pikniką. Paskuti-
politikierių aparatai taip nį pikniką, 12 spalių, rengia

glemš. sutaisyti, kad mažam žmo- Sandaros draugija, kuri pu-
Žinoma, tie seniai, kaip geliui nėra nei mažiausios sę pelno skiria nuo karo 

tie Lietuvos žmonės, turės progos laimėti kokią nors nukentėjusiems.
99 ar 100 procentais nubal- vietelę. i Lietuvių Piliečių Nepri-
suoti prijungti L. Sūnų Dr-' Pagal naują charterį gulmingas Kliubas vis auga. 
ją prie komunistinio Lietu- Hartfordo lietuviai irgi sta- Kiekvieną susirinkimą vis 
vių Darb. Susivienijimo ir to vieną kandidatą, visiems daugiau ir daugiau naujų 
atiduoti jiems savo pinigus, hartfordiškiams gerai žino- narių prisirašo. Smagu ma- 

Jei LDS. komisarukams Vincą Žalnieraiti (Bill tyti, kad jauni vyrai rašosi, 
pavyks tas padaryti ir tie Zalner). Jį remia visi Hart- Šis kliubas yra pašelplnis 
seniai liuosnoriu atsižadės fordo lietuviai ir jų draugi- ir dabar savo nariams pa- 
jiems priklausančio turto, jos. kėlė ligos pašalpą nuo $6
tai bus dar vienas įrody- žalnieraitis senai jau gy- iki $8. o mėnesinės duoklės 
mas. kad su agitacijos pa-,vena Hartforde ir priklau- vis dar tos pačios, 
galba daug ko galima at- so prie daugelio draugijų, Kliubas jau pradėjo ruoš- 
siekti. Reporteris, dalyvauja lietuvių judėji- ti žiemos sezono sokius. kū

me- inteligentiškas ir teisin- rie prasidėjo rugsėjo 6 d. 
gas žmogus. Visi Hartfordo Ir gana gerai vyksta, nes 
lietuviai' turėtų balsuoti už jaunimo prisirenka pilna 
Vincą Žalnieraitį. ir turėtų šokių svetainė. Kurie 
savo draugus svetimtaučius te smagiai ~ pasišokti, 
patraukti į musu pusę, kad lankykite šeštadienio vaka- 
ir jie balsuotų už musų tau- rais į Lietuvių Kliubą. Gro- 
tieti. Dabar Hartfordo lie- ja geros orkestros.

vienijimui, 
bo vardą

pakeičiant kliu- 
ir įstatymus, tai Prisiunčiu $4 už

L. D. Šusivieni--- - --  -JIIIIUI, v IK7

Gal butų taip buvę ir 
šiandien, jei kliubo sekreto
rius, Pranas Vilkas (kuris! 
jau yra miręs), susivaidijęs j 
su savo idėjos draugu S.komunistinio Lietuvių Dar-_ ____  ____ _____ _ _

bininkų Susivienijimo, tai{’parajja 0^1 tų vaidų kliubo
ir Sūnų Draugija turėjo ten 
nueiti, kur nuėjo Prieglau
da.

Bet tikrenybėje Lietuvos

reikalai papuolė į advokato 
rankas. Mat. S. Taraila pa 
juto, kad P. Vilkas 
nesiskaityti su

Sūnų Draugijos vardas ir j,. pradčjo elgtis kliubo rei
čarteris išlaikė savo nepri
klausomybę iki šių dienų. 
Tas faktas šiandien sudaro 
galvosūkio ir rūpesčio bol
ševikiško Susivienijimo ko
misarams ir komisarukams.

Mat- kad butų galima le
gališkai kliube daryti biz
nį, tai kliubo čarterį reikė
jo palaikyti galioje- reikėjo 
atskirai nuo LDS. vesti na
rių sąrašą ir kitas knygas, 
prisilaikant Draugijos kon
stitucijos ir Pennsylvanijos 
valstijos patvarkymų.

Prohibicijos laikais šį mie
stelį valdė butlegeriai. to- 

’dėl su jais turėjo skaitytis 
ir musų L. S. D-ja. Jai ne
buvo kito pasirinkimo, kaip 
tik dalintis kliubo uždarbį 
su tais butlegeriais ir klau
syti jų patarimų biznio rei
kaluose.

Panaikinus prohibiciją ir 
grįžus legališkbms gėri
mams. Lietuvos Sūnų Drau
gijos kliubo reikalai page
rėjo ir turtas pradėjo augti. 
Nauji nariai į Lietuvos Sū
nų Draugiją- kaipo tokią 
nebuvo rašomi, nes ji skai-

NORWOOD. MASS.

Pora pastabėlių d. P. 
Kručui.

“Keleivio” 37-tame nu
meryje drg. P. Kručas rašo
apie musų Bendrovę ir vie- . . . . .

. noj vietoj, turbut per neat-•tuviai neturi nei vieno as-
kitaisPnariai° ?arSuma. pareiškia, kad ši 

t . a a.. Bendrovė turinti pajamų 
svaigalų pardavinėjimo.

Kiek aš žinau, tai jok-kalais kaip “draugas” Sta-
linas Sovietų Rusijos reika- k saliunininkas 
lais. pradėjęs aiškint, tiems f , i k ,nv, OTrv 
seniams, kad kliubo turtas

WORCESTER, MASS.

CBESTNEY’S
CANTEEN

ZIETA MALONI IR ŠILTA
Visokių Gėrimų, Alaus, *' 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių
Čia gaunama ir “Keleivis” 

pavieniais numeriais
M) MILLBURY STREET 

WORCESTER, MASS.

priklauso ne LDS., bet kliu
bo nariams. Tai tikrai buvo 
nukrypimas nuo bimbiškcs 
linijos.

Iš pradžios toj Vilko-Ta- 
railos kovoje Vilkas turėjo 
daugiau pritarimo kliubo 
seniuose, todėl Tarailai te
ko šauktis į LDS., Į dides
nius ir mažesnius komisą-- 
rus. būtent, pas J. Miliauską 
iš McKees Ėocks, pas Jurgį 
Urboną iš Braddocko. pas 
J. Kairį ir net į patį LDS. 
Centrą. Ėmė gerokai laiko, 
iki Vilkas buvo nugalėtas, 
iki seniams buvo įkalbėta- 
kad Vilkas negerai elgiasi. 
Žinoma, jei ne baimė pra
rasti kliubo čarterį. tai su 
Vilku butų buvę pasielgta 
taip. kaip ir su kitais “nu
krypėliais nuo tiesios lini- 
JOS.

Tos Vilko-Tarailos kovos 
pasekmėj teko kreiptis pas 
advokatą ir nariai gavo pa
tirti, kad kliubo turtas pri
klauso patiems nariams.

Vilkas staigiai mirė, bet 
seniai nori turto.

Vilkui staigiai mirus, pa
dėtis šiek tiek pasikeitė, 
nes nėra kas vadovautų se
niams dėl turto pasidalini
mo. Dabar išrodo, kad LDS. 
komisarams gal ir pavyks 
’anaikinti Lietuvos Sūnų 
Draugijos Kliubo “nepri
klausomybę.”

Jie gali ir didesnę dalį 
kliubo turtų pasiglemžti, jei 
pavyks senius prikalbint, 

.kad jie gyvi būdami sutik
ėtų. kad jiems butų išmokė
ta konstitucijoj numatyta

Alex Sabeika.

Kelei- 
liks, 

ant makor- 
neužgestų.

Jonas Rudokas, Detroite.
respub- j ---------
101,884 Į Prisiunčiu $5. Tris už. 
248,700 į “Keleivį” ir du ant namo. 

i Linkiu gero pasisekimo vi- 
įsai administracijai ir Mai- 

lietuvis {kiui su Tėvu.—A. Kapačin- 
skas Biloit. Mich.

da-{vį” ir kalendorių; kas
bar 4,921. Misiones prieš 33 į tai Maikio tėvui a 
metus buvo 53.563, o dabar'kos. kad pypkė n
244.123 ir tt.

Visoj Argentinos
likoj dabar veikia 
gamybos įmonių ir 
prekybos įstaigų.

Žuvo Amerikos 
z jurininkas.
Šitą žinią imam iš 

Lietuviu Balso.’’ kuris
‘Arg. I

nau-. rašo: Suradau “Keleiviui’ 
Argentinos lietuviams pa-!ją skaitytoja. Prašau siusti 

zistamas jaunas amerikietis , “Keleivi” Mrs. C. Ablon. 
lietuvis Jonas Gelzims. per-,Batavia; ni Draugiškai.— 
nai lankęsis Buenos Aires R Buches, Rockford, III.
mieste kaipo laivo jaunes-į ______
nysis inžinierius, žuvo laivo. Mano prenumerata be- 
masmų skyriuje įvykus rods baigias, bet aš nenoriu 

nor-|spr?Sirnu1’ vykstant Fran- skirtis su Maikiu. Tai siun-
atsi-lcu?ri°?; , * .. • |čiu $6 ir tegul “Keleivis”

Viešėdamas Argentinoje.,'mane lanko _ John Pa$a. 
skaisčios atminties jaunuo-, karnis, Shirlev Mass. 
lis Gelžinis nuolat lankyda-• ................... ... J i ---------

Skaitydamasm^,s Lietuvių khube. , Skaitv(lamas .-Keleivį"
S. skaudi žinia sujaudinu į , skait tojai siuil.

v,sus JO draugus Argenti- žia Maikio t-vui- aJnt baty,
n°w’r • *- * ant ruginės, ant tabako, oVeliomes tėvai gvvena •• ... °Pittsburghe Pa 1 ^1S v s apdriekęs.nttSDU g e, j nemokša. Pridedu $5 ir te-

*• . ..T i 1 gul Maikis tėvui nuperkaŠiurpi betuvio tragedija Jnyg? kunjg0 DeI/bskio
. gen in j. “Kankintiniai už mokslą.”Rcsano mieste. Argenti- 

gyveno Ignas Badun- 
ką- 37 metų ąmžiau£ lietu
vis. Jis buvo vedęs Francis-*
ca Lopez. 27 metu amžiaus į ______
argentinietę. Jiedu jau tu-j Prisiunčįu dar vjena nau.
rejo porą vaikų bet negale-L, skaitytoją, kuris vadinasi 
jo sugyventi. Lietuvis Ba-;^ iš Newark.
tunka pamėtė šeimyną ir,N ;_A Shuedinis, Belle. 
apsigyveno vienas. Teismas ;vjpe
privertė jį ——:1'” is *

mens miesto administraci
ją i joje, nes iki šiol politikie

riams mes atrodėme maži 
žmonės, ir nedavė mums

i POLITINĖ PADĖTIS 
LABAI RIMTA.

__ nei;Pr°g°s ,nei vienam, iaigi Kalbėdamas anądien per
savo gerybių parodykim tiems ponams- Jadiją Čekoslovakijos pre- 

“svaigalais” nevadina. (Bet kad^ mes neesame tokie zidentas Beneš pasakė, kad 
drg. Kručas nėra nei saliu- i maži. kaip jie mano. Jeigu politinė pasaulio padėtis da- 
nininkas. nei olselninkas.— Įtik vieningai dirbsime ir bar esanti rimta, labai rijn- 
Red.) Galima sakyt, kad remsime savo tautieti, jis ta Bet jjs nepasąkė^ Jsąd 
tiems, kurie tokių gėrimų galės put JsrujKtas^ o vėiiąu birutę pasaulyje kelia ftu- 
negeria. tai degtinė, alus. galės ir kitiems pagelbėti- sjj05 imperializmas, 
vynas ir negali būt svaiga-•kada bus proga. Taigi dal
iai; jie apsvaigina tik tą. kartą sakau: usi lietuviai, 
kas juos geria. Su gėrimais balsuokite tik uz savo lie
tas pats, kaip ir su maistu: (^uvl> ir ,uz tuos svetimtau- 

perdaug paimsi, bus čius. kūne remia lietuvius.
Iš Hartfordo draugijų 

veikimo.

RIAUŠĖS KALĖJIME.

Ta knyga buvo išleista 1904 
metais ir gal būt kur nors 
ią dar įgalima gauti. — K. 
Mickevičius, T%rryville* Ct.

paimsi

negerai, sirgsi.
Žinoma- kai kas sakys, 

kad kaip tu čia nekraipysi, 
svaigalas liks svaigalas. Te
gul butų ir taip. bet visgi 
nėra reikalo vadinti daly
kus šiurkščiais vardais, jei-Į 
gu juos galima pavadinti 
švelniau.

Be to, drg. Kručas nevi-; 
sai tiksliai aprašė ir to ne
lietuviškos kilmės jaunuo
lio į Bendrovę priėmimą. 
Bet dėl to neargumentuosiu, 
nes savo nuomonę jau pasa
kiau 35-tame “Keleivio” 
numeiy. J. Pakarklis.

HARTFORD. CONN.

Lietuvis kandidatuoja 
councilmanus.

Musų miesto čarteris šį
met buvo pakeistas ta pras
me. kad miesto majoras ir 
kiti valdininkai bus renka
mi ne iš partijų kandidatų. 
Dabar jau gali bile kas bū
ti kandidatu į rinkimus: 
kas tik surenka 250 parašų 
iš balsuotojų, tas gali kan
didatuoti į miesto valdinin
kus.

Seniaus lietuviams ir ki
toms mažesnėms tautoms

!

Bridgeport, Conn.— Fair- 
f’eld apskrities kalėjime 
pereitą nedėldienį sukilo 
300 kalinių. Riaušės ėjo 14 

Vasarai baigiantis, musų valandų, iki kalėjimo sar- 
draugijos irgf baigia savo gai ir policija su ugniage- 
vasarinius parengimus, grįž- siais privertė kalinius pasi- 
ta atgal į miesto svetaines, duoti. Du policininkai ir du 
Tačiau Lietuvių Draugijų kaliniai buvo sužeisti.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TI RTAS SIEKIA VIRŠ $2,300,000.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs srti $3.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas :

LITHUANIAN 
307 W. 30th St.

ALLIA NCE OF AMERICA 
New York 1, N. Y.

mokėti vaikų iš

laikymui po 80 pezų kas 
mėnesį ir davė teisę lankyti 
vaikus pas motiną.

Šiomis dienomis Badun- 
ka nuėjo pažiūrėti vaikų, 
bet jų motinos, buvusios sa
vo žmonos, nerado namie. 
Ji parėjo apie 10 vai. vaka
re. Badnuka įtarė, kad ji 
myluojasi su kitu vyru. Jį 
apėmė baisus pavydas ir 
liktumas. Jis nutarė išžu- 
dyt visą šeimyną. Kilo triuk
šmas. bet kaimynai nieko iš 
to nedarė, nes buvo jau prie 
to pripratę. Šį kartą tačiau 
įvyko šiurpi tragedija. Įdū
kęs Badunka vieną vaiką 
visai peiliu nudėjo, o kitą 
baisiai subadė. Supjaustė ir 
buvusią savo žmoną. Pas
kui. pats visas kraujuotas, 
atsigėrė nuodu kurių buvo 
su savim atsivežęs, ir mirė.

-A. Shugdinis. 
N. J.

Man labai patinka “Ke
leivis,” io rimti straipsniai 
bei žinios iš viso pasaulio. 
Taipogi Maikio tėvas. Aš 
sumaniau jam patarimą 
duoti, tik nežinau ar jam 
patiks. Dabar mados mai
nosi. o jis vis tokį aukštą 
kalnierių nešioja. Policinin
kai ir tie dabar nešioja at
verstus kalnierius, o jis per 
karščius vis su tokiu aukš
tu kalnierium. Taigi seniui 
reikia naujos moderniškos 
uniformos. — M. Kurelai- 
tienė. Baltimore. Md.

Pridedu $7 ir prašau man 
siųsti “Keleivį” ii- kalendo
rių. — G. Ramonat. War- 
rior Run, Pa.

PranąTraukiny* užmušė 
Noreiką.

Buenos Aires provincijoj. 
Argentinoj, traukinys už
mušė Praną . Noreiką, 37 
metų amžiaus lietuvį. Ve-

LIETUVIAI NUPIRKO 
KLIOŠTORIV

Laikraščiai praneša, kad 
lietuviai franciškonai nu
pirkę Maine’o valstijoj, ties 
Kennebunk. didelį Cam- 
bello dvara ir įrengsią tenai

lionis buvo kilęs iš Piepinės savo klioštorių. Angliško 
kaimo, Trakų apskrities. Iš stiliaus rūmai turi 40 kam- 

1 Urugvajaus jis persikėlė barių.



Poslapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Lietuvos Partizanai žinojo, kad visos Rusijos 
kariuomenės nenugalės. To
dėl savo kariuomenę su
skirstė mažais kovos viene
tais ir išskirstė “nusiginkla
vimui”. t. y., paslėpti gink
lus ir tūnoti ligi “audra”) 

Po “atostogų” vėl

(Tęsinys)
6. Partizanų gyvenamos 

vietos.
j Gyvenimo vietovės nėra kyklą, siunčia i Gudiją or- praeis, 
i visą laiką pastovios. Jos yra ganizuoti partizaninio judė- grižti Į pirmykštes savo vie 
Į keičiamos pagal reikalą, limo. Iki ši> laiko išdavimų tas. Visus sunkesnius gink- 
j Partizanai yra nepaprastai iš tokių p«ės nebuvę. Ius užkasė į žemę. Pasiliko
i judrus ir sugeba prisitaiky- Partin i atviros kovos karinėse formacijose tik tie, 
iti prie jiems gerai pažįsta- Dri®« =kucantus. 1 kurie jautėsi esą gerai pasi

griežtoje gavo priežiūroje. 
Gerai išbar. lytus dezerty
rus, išėjusiu - partizanų mo-

_ . prieš skupantus.
mų vietovių, ypač ten, kui Didelio rasto susidurimu 
judėjimo laukas yrapavo-' oku ais partizanai 
jingas. Po žeme yra ji engtų j vengdavo, nes priešas buvo 
didžiulių bunkerių, kuriuo- lCjaug skaklingesnis. Nuo
se įrengti ginklų, maisto ir 
aprangos sandėliai. Milži
niški tankai- tiek rusiški, yyko ma2U maštabu su en- 
tiek vokiški, patrankų eiles kaVedist»?s šiuiu nuostn-

1944 metų liepos menesio 
iki 1945 m. vasaros kovcs

ir kulkosvaidžių lizdų gran
dinės saugo nepajudinamas 
tvirtoves. Iš tokių centrų 
partizanai siunčia kovos 
vienetus į įvairias vietoves 
komunistų žiauriems veiks
mams sulaikyti, kaip. pav., 

'sukliudyti lietuvių trėmimą 
į Rusiją ar turto gabenimą 
iš Lietuvos.

7. Partizanų belaisviai ir 
*Karo Tribunolas.

Neatsargus keleivis, už
klydęs į tokią partizanų įsi
tvirtinimo aplinką, greit pa- 

1 tenka į partizanų tinklą ir 
iš jo nebeišeina. Tokius tei
sia partizanų karinis teis- 

Jei jis pripažįstamas

kavedistais. Šiųjų nuėsto 
liai žmonėmis ir medžiaga 
būdavo visada keleriopai 
didesni, regu partizanu.- 
kurie gera pažinojo savo 
tėviškės vielas ir ne men
kiau buvo ginkluoti. Parti
zanų veikla sudarė komu
nistų valdžiai Lietuvoje la
bai rimtą pavojų, nes par
tizanai tapc padėties vieš
pačiai kaimuose ir mažes
niuose miesteliuose. Komu
nistai laikėsi tik ten- ^ur 
buvo stiprios rusų kariuo 
menės įguk s ir gausus en 
kavedistų bariai.

slėpę ir turėjo saugoti sun
kiai paslepiamus ginklus- 
pav., tankus, ir belaisvius.

Po šio pagrindinio parti
zanų “likvidavimo” įsivieš
patavo tyla. Komunistai 
manė- kad partizanų jėgos 
palaužtos, tačiau apsiriko. 
Greit iie pa luto. kad “valy
mas” vsiškai nepasisekė. 
1946 metais jiems teko vėl 
griebtis “valymo” priemo
nė. Štai kokį tų rungtynių 
balansą paduoda Švedijoje 
išeinąs ž” malas “Šviesa” 
(1946—XII):

“Jau ankstyvą pavasarį, 
balandžio mėn.. LTSR Vi
daus Reikalų min. MVD ge
nerolas maj. Bertašiunas ir 
Valst. Saugumo (MGB) 
min. gen. Efimovas parei- 

j kalavo prisiųsti sustiprintų 
’iMVD pajėgu. Gegužės pa-

Nr. 39. Rugsėjo 24 d., 1947 m.

MUZĖJUJE ATIDARO O’HENRY KAMBARJ

Greensboro, N. C. muzėjuje liko atidarytas vienas 
kambarys, pašvęstas rašytojo O’Henry atminčiai. 
Kambarys taip įrengtas, kaip aptiekos parduotuvė, 
kurioje jaunas William Sydney Porter, žinomas O - 
Henry vardu, jaunas būdamas dirbo Greensboro 
mieste.

STUDENTAS

1945 metu vasaros laiku^?’^e Alintų. Kauną,
daug kur buve paraližiuo-tšlaul,'J?‘^anev“>
tas - korozinės administ- ?•”? 10-°?° nau'?s1- MVD 

kariuomenes. Birželio pra-! mas.
—Labo ryto, tėve. Tas labai negerai. Kaip aš tauriu lietuviu,'o tokių pasi- racijos judėjimas. Ant ke-
—Tegul bus pagarbintas, rokuoju, tai už tokį apsilei- taiko gana daug šitaip pa-įlių buvo su.aikomi enkave- vpik<=mni Ti<

Maike. dimą ir Dievas gali supykti, tenkančių į partizanų teis-įdistų ir raudonosios armi- s'a - ' d
—Kur taip skubini, tėve? Žiūrėk, kokie šturmai pra- mą. ypač jieškančių pasi- ios paskiri sunkvežimiai.
—Bėgu į spaviednį. dėjo kilti. Radijas sako, kad sislėpti nuo komunistų tero-
—Taip anksti? uraganas išpustiio visą Flio- ro ir prisidėti prie partiza-
—Jes, vaike, reikia sku- ridą. Ar tai ne Dievo koro- nų, toks priimamas į kovo-Į žirniai ir turtas konfiskuo-

bint, ba atsitiko nelaimė. nė? Dievas koroja Ameri- tojų eiles. Komunistų pa-'jami.
—Kokia nelaimė? ka. kad ji nepažaboja vel- siųsti šnipinėjimo agentai j Dėl partizanu sumažėio
—Baisu ir sakyt. Maike. nio tarnų. Velnias nori įves- be pasigailėjimo šaudomi, arba kartais buvo jau ir vi- 

Ožys mano škaplerius su- ti savo karalystę ant žemės o lengvesniais atvejais sodi- c^i nebega'imas iš«rabeni- 
ėdė. ir siuntinėja savo pasius, o narni į požemiuose įrengtus, mas įg Lietuvos i Rusiia

—O kaip tai atsitiko? Amerika juos priima ir vai- kalėjimus. 'ekonominių gėrybių, kaip
_ Buvo taip. Pereitą sa- šina kaip kokius svečius. Į; Karo Tribunolas sudaro gyvuliu. javu- mėsos, svies-

vaite buvo labai šilta, tai kągi tai padabna? sąrašus komunistų partijos to. vilnų, lir.u. Tain buvo
nuėjau nas viena ražista= —Bet pasakvk, tėve. ar.narių, enkavedistų (naujo- todėl, kad partizanai uždu?- 
ma farmerį pasilsėt. Jis gy- esi kur nors velnią matęs? ;viskai tariant — emyedis- davo i Rusiją einančius Veiveriu 
vena prie rivės. tai mane —Kur aš esu velnią ma- ‘T*1'"’“8- >™lėšda''?-
paėmė akvata pasimaudyt tęs. Ui ne Uvo biznis, Mai- l"? ? nustrendžU a1ba s?V?<rd'!’davo be-
Drapanas pasidėjau po me- Re. Tu man tik atsakyk ™aukti te? ^lus*. ° ^u.1 ’r rastu pa
ežiu, o ant viršaus nadėjau mano klausimą, ir dac oi. ££? ®J“XJJL l̂trauktl 1 drąsindavo I ietuvos UKinm- Aiytaus į,- dalinai Seinų ap-l 
skaplerius. Kada išlipau is Išvirozvk trumoai ir aiškiai. * turi Hano- Ee kus neduoti okupantam? na- skrityse. čia lietuviu nuos-
vandens. tai radau prie sa- kodėl tu rokuoii kad vel- turabn,.u prievolių. Kada toliai skaičiumi buvo men-i
vo drapanų ožį, kuris jau nias negali į ožį'pavirsti? „ X™Lieėfei Tr komun,s^ ?.n ™S1S- ki: žuvo 8 partizanai; bet
baigė paskutinę mano nan- T .. , , , . raudonarmiečiai.^ policija ar kų arentu ir komiaunmo skaudųs vadovaujančio per-
čeką ėsti. o škapleriu tai iau' . Todel* teve’ kad v elnio; enkavedistai. Prie belaisvių ragalba suorganizavo vadi-!^nalo atžvil<riu Bolševikai 
nei dūko nebuvo. Tokio at-,nerani -. Pnskinam] komunistai namas raudonąsias ^urguo-Uia neteko karjų. jy tar-
sitikimo aš kain gvvas n“- , Plrait. Maike, jeigu bei jiems per daug atsidavę ]es. part:zanai tokias gur- ,e 9 karininku

velnio nėra. tai kas tada administracijos tarnautojai- <ruoles moldavo ir nusiva- 1 9 Ant™ rr^ddė
sugauti apsupus kokį mies- rydavo tartu su visais

-Tėvas nevykusiai šitai Kaip pavyzdį, paduoda- Sda™ 5 ukfninku soviė! !”s Pertraukomis ^tęsėsi ligi

uos veiksmai. Jie 
vyko trimis fazėmis.

1. Birželio 1 d. apie 4-000 
vp’ enkavedistų vykdė valymo j 

akciją Suvalkijos srityje, 
dalyje Kauno. Prienų ir da
linai Mariampolės apskri
tyse. Veiksmai truko apie 
4 dienas. Jų metu didesnių 
susirėmimų neįvyko, bet 
visgi šioje srityje bent 8-se 
vietose kautynėse rusai ne
teko 120 kariu. Lietuvių 
partizanų krito 23. Jų lavo- 

buvo išmėtyti Prienų, 
ir Mariampolės 

turgavietėse. Kita tuo pat 
metu pasiųsta enkavedistų 
grupė iš 3.000 karių siautė!

Grįžtu dainuodamas namo.
Kai miestas jau patogiai miega. 
Po kojų juokiasi akmuo.
Ir linksmos gatvės bėga.
Tai bent valužė, bent valia — 
Daina laisvūnė aikštėj šoka. 
Parke, po kepure žalia.
Kaštanai nesulaiko juoko.
Namuos ten, kambary mažam, 
Išminčiai knygų išsišiepę. 
Bičiuliai, šiandien jus ne man - 
Skubėkit į palėpę.
Tenai jus skųskitės gailiai.
Kad žemė dūsta nuo vienatvės,
O man tik juokiasi keliai,
Ir bėga linksmos gatvės-----------

Paulius Jurkus.

nai UŽ ŽEMĘ IR NAMUS.
Pakelk skausmus ir kietą krašto vargą,
Šalie didvyrių, buk visad laisva.
Krauju palieka įrašytas vardas —
Tavieji žygiai mums daina sava!

B. Gaidžiunas.

aš kain gyvas n°-‘ . , .'yjIrfJL* Maike, 
buvau turėies. Taigi skubi- ?e ni° nėra. tai kas 
nu ir išsisnaviedot. ba da- ^ntayoja itaijonus 
bar turiu labai nespakainą! popi<^?^
sumenę.

—Nusiramink, tėve, 
burtams netikėk.

kie burtai. Škaplerius tikrai klaUf lma pasakytum? 
ožys suėdė! Ir da galas ži-' —Aš pasakyčiau, kodėl 
no, koks tas ožys buvo. į žmonės priešinasi vyriausy- 

—Ar tai ožys ožiui nely-įbei
gus?

—Žinoma, kad

• klausima statai Žodis 
"itavom” čia netinka. 

—Na. tai kain

syk pikta dvasia gali būt į 
ožį pavirtusi.

—Tai kitas prietaras, tė
ve. Aš jau nesvki aiškinau, 
kad pasauly nėra jokiu 
dvasių ir todėl jos negali 
ožiu navirsti.

—Maike. dabartiniais Lu
kais atsitinka visai negali
mi daiktai. Ve. žiūrėt- kas 
darosi Italiioj. Ttaliiona? 
buntavoiasi. nori nastatvti 
bedievišką valdžia ir šventą

liepos 16 dienos. Šioje akci-*bun- me čia žinią iš pačios ko- tinei valdžiai gabenta -ais-.,— dalvvavo anie 14 000 
munistų spaudos, kaip Gru- ta. j—-• ------,10Je dalyvavo ame 14,001

tu šitą . išduodami ukminka™^ vrvn nomo™ rror,zdžių valsčiaus apylinkės kvitus. jie orievo>e atli-^ajD R^iutTui vTdofau-'
komiteto pirmininkas Jur- ko rartizana^ o okupan-!- Z vaaovau--i o-ieka^ buvo nartizanu ?uim- ♦ raitizana o ok man ,ant Buvo valoma Kauno. 

- pcKas buvo partizanų suim tams neori valo. Lkmmkvs pri Mariampolės Vil
tas ir kuriam pavyko pa-.ralei=davo o komuni^iK’i -i • iu<-r.ampoies, vu 

oen bėS-' -Ra^° taJp: ‘‘K.a1^;pasodindavo i bunkerius ir frakų^Ūkmergė?’ Utenos".
-Patinkaį"aauji s!vė^u°^on“uPlSu- ^Pane^, RofSio ir Bir-

ne Kitą- žodis “buntavoia?”Visų pirma todėl tėve. dė->S i vežimą viOTs .Jurgic-| šitaip dalykams esant
* 1 _ _ . Lrrv noilztnc _  rirohngm^ iri" -i j i

ižų apskritys. Lietuvių parti-

SESEI.
Bėga vasara žydinčiais gojais.
Per laukus, per žaliuojančius miškus.
Pažiūrėk tiktai, sese, sustojus.
Koks gyvenimas mielas, gražus.

Ten palaukėje dobils raudonas.
Ir bitelė darbščioji tenai...
Dar toliau už upelio, prie klonio,
Lino žiedas skaistus mėlynai.

Žvelk į sodą, sesut, ir džiaukis:
Linksta šakos nuo vaisių sunkių!
Kaip gražu tokio derliaus sulaukus,
Ant žaliųjų tėvelio laukų.

Bėgs, prabėgs skaisti vasara šuoliais,
Dings margieji žiedai nuo laukų... 
Džiaugsimės- sese. pilnaisiais kluonais. 
Gyventi bus linksma ir smagu.

J. Indriūnas.

kad jis turi visai kitokią 
prasmę: o paskui da ir to
dėl, kad tai ne lietuviu kal
bos žodis. “Buntavoja” rei
škia kursto.

—Ta;gi čia ir vra z b-d u- 1 
ko darbas, Maike. Pik*a 
dvasia kursto žmones prieš 
bažnyčia ir valdžia. Bet 
pats velnias negali prie 
žmonių prieiti- tai pasiunčia 
savo naslus. tokius kaip Vi

ko daiktus — drabužius, m-; j 945 m vasarį buvo r-ra 
dus, maisto produktus, iiepėta atvira kova nr^= nar- 
viską išvežė, palikę tuščią, Įtizanus. kuri truko ^r;s mė- 
nuniokotą trobą. Patį Jur-;nesiūs. Knvos° da^yva^-o
gicką jie išsivedė su savim 
į mišką, grąsindami sušau
dyti.”

specialu? baudimo batab- 
ionai. NKVD formacijos ir 
miliciios buria.’. Pietų TJe- 

Administracijos tarnauto- Į tnvoie buvo panaudota trvs

tėvą nuversti. O juk ita.lijo-jšinskis ar Titas. O šie savo
nai yra katalikai. Na. tai 
kas salėjo tikėtis, kad tokie 
čėsai ateis? Arba pažiūrėk 
j Jugoslavijos Titą! Tas 
paršvvas utėlė
prieš Ameriką, 
rikos raplenus

ruožtu apleidžia svietą v:- 
sokiais bimbalais- prūsokais 
ir nbzarokais. Dėl to. vaike, 
ir nėra ant svieto gero pa

stato ragus rėtko. Visur streikai, sumi
šima’. nepakajus.

Nesąmones kalbi, tėve.
šaudo Ame- 
ir are=tuo’a

jankių kareivius. O juk jis Sumišimus ne velnias kurs- 
senai iau butų pastipęs ba-Įto. bet pats gyvenimas. Tie
du. jeigu Amerika nebutu t sa- kai kurie elementą? t”o 
jam davus lašinių ir b?n^”. j naudo’asi ir. pataikaudami 
Kitas toks paršas yra Stali- skriaudžiamiems, nori oa- 
no nadriačikas Višinskis, ką traukti juos savo pusėn.

jus partizanai paprastai su
ima tik tais atvejais, kada 
pastarieji žiauriai elgiasi sd 
lietuvių liaudimi, pataikau-

i'a komunistams, ar perse-
:ioja partizanų šeimas. Iš 

komunistinės spaudos apra
šymų matyti, kad minėtas 
Jurgickas buvo komunistas, 
labai spaudė ūkininkus su 
natūralinių prievolių išjieš- 
kojimu ir šnipinėjo parti
zanus. Komunistams belais
viams režimas yra taikomas 
sunkesnis, negu raudonar
miečiams ar policininkams, 
nes pirmieji, būdami parti
jos nariai, yra atsakingi už

divizijos pilname kautvp'i 
«astat°- ?” artileri’a 
riia. Šios kariuomenėm ban
dos rerė’o plačiu ruovu ne” 
visą Pie1’’ Lietuva ir nasie- 
kė Lenkijos siena. Rimt” 
susirėmimu su r^rt’zauab 
buvo dideliuose Aum’stpvo 
miškuos0 kur buvo mestoc 
visos rairiomiiu po

Panašu? “vabmai” wko 
ir kbnsę T ’et””,ns <lqlvso 
tik čipk tigV yv,a7o^r< S'"o pp. 
’rrtv’e. šig laikotarpis ^uvo 
”pat’"noui sunkos nartiza- 
nams. Nuolatines kovos s” 
randona’a armh'a ir enka
vedistais sudarė dau^ nuo-

zanų šioje akcijoie krito 
apie 200 vyrų. Ypatingai 
nukentėjo karinė “Tauro” 
apygarda ir “Didž. Kovos” 
apygarda. Bolševikai nete
ko apie 1.400 karių užmuš
tais ir sužeistais. Kritusių 
lietuvių tarpe buvo žymes
nių vadų.

3. Trečioji akcija buvo 
r -u ia- VykcĮoma giaulių apskrityje 

ir Žemaitijoje ir trečią kar
tą Prienų. Mariampolės 
Alytaus, Kaišiadorių ir Vil
niaus apskrityse. Veiksmai 
prasidėjo rugpiučio mėn. 
12 d. ir baigėsi to pat mėn. 
16 d. Dalyvavo 6-000 MVD 
Kaišiadorių apskr. įvyko 
stambios kautynės tarp lie
tuvių partizanų grupės ir 
MVD. Iš gerai paruoštų po
zicijų lietuviai nukovė 148 
rusus ir. patys netekę 8 už
muštų bei 4 sužeistų, pasi
traukė. Iš viso per šią akci-

......... ..... - - ------- j— -. - - , . _ a bolševikai neteko apie
atvažiavęs čionai spiaudo Bet tame nėra nieko rena-ivlsus žiaurumus, vykdomus,stniiu r-Mzia^a ir znjone- 559 vyru, lietuviai__39 ka-
Amerikai į akis. Užmiršta prasta ir nieko nauia, tėve. okupantų Lietuvoje. lrnY\ tačiau njlynjnt’ rfų
šitas mizerija, kad Hitleris žmonių kova už duona ir Iš raudonarmiečių būna nriopo pieteliais iie fpsn-: - (Busdaugiau)
senai jau butų padžiovęs jo laisve vra taip sena, kaip ir padoriu žmonių, kurie dar“ Part’-J___________________________
skūrą ant tvoros, jeigu ne pati žmoni’a. jungiasi į bendrą kovą prieš zanu ž”vo a-ie 4000. Į
Amerika. Pagal teisybe- tai —Maike, aš nenoriu, kad Stalino diktatūrą. Iš dezer- šitų “valvmu” rezultatai Keleivis’ visada yra gera
Amerika turėtu naimti to- tu vestum mane į didesne tyravusių raudonarmiečių buvo menki, štai priežas- dovana draugams ir pažįsta*
kią smarvę ir išdrėbti lau- zlastį. ba aš einu spavied- partizanai kartais sudaro tys. Apie pagrindini “valv- .
kan. Bet Amerika kažin ko- nin. Gud bai! net specialius dalinėlius. ma" part zanai sužinojo iš " *
dėl nieko sau iš to nedaro. —Iki pasimatymo! kuriuos ilgesnį laiką laiko anksto ir tam pasiruošė. Jie miesiems!

TRUMPOS ŽINIOS
VENERINĖS LIGOS 
ANGLŲ ARMIJOJ.

Amerikos daktarų drau
gijos žurnalo koresponden
tas praneša iš Londono, 
kad Angliia labai esanti 
susirupinusi venerinėmis li
gomis ios armijoj. Juk kiek
vienas kareivis pareis namo 
ir norės apsivesti, turėti šei
myną, o tuo tarnu daugelis 
jų serga venerinėmis ligo
mis. Sakoma, kad iš kiek
vieno 1000 Anglijos karei
vių Japonijoj 228 turi arba 
”ra turėie veneriniu ligų. 
Vokictiioi esą kiek geriau, 
nes iš 1000 tik 185 bnna už
sikrėtė o Austriioj ?r Ttali- 
ioj—14] iš 10000. Mažiau
sia tokiomis ligomis užsi
krečia pačioj Anglimi, nes 
vos tik 50 ar 60 iš kožno 
1000.
GUNDO TREMTINIUS 
VAŽIUOT į SOVIETUS.

rias dabar turi okupavę ru
sai. Šiomis dienomis jis pa
siūlė duosiąs tremtiniams 
ir maisto 60-čiai dienų, kad 
tik jie važiuotu “namo.” 
Nei vienas nesutiko važiuo
ti.

NUMATO SUSMUKIMĄ 
1948 METAIS.

Jacob Baker, plačiai ž 
nomas ekonomistas ir bi 
vęs WPA direktorius.* saki 
kad 1948 metų pradžioj A 
merikoje prasidėsianti d( 
presija. nes dėl aukštų ka 
nų žmonės pradės streikur 
ti. nieko nebepirkti. Tačia 
tas susmukimas ilgai nes 
tęsias. Kai kainos nukris 
po kokių 8 mėnesių bizni 
vėl atsigausiąs.

Amerikiečių zonos karinis 
gubernatorius, gen. Luc’us 
Clay. senai yra rasižvmėies 
tremtiniu spaudimu, kad jie 
grįžtų į savo tėviškes, ku-

ATSUKIT LAIKRODŽIU 
ATGAL.

Einant gult ateinanti šes 
tadienį atsukit laikrodžius 
valandą atgal. Saulės švk 
sos taupymas baigiasi ir ai 
einančią sąvaitę jau miege 
sime iš ryto viena valand 
ilgiau.
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Iš Pavergtos Lietuvos SVEIKATA

Per 2 metų ištrėmė Sibiran 
90,000 žmonių.

tybių adresu už tai. kad di- 
dėsės demokratinės valsty
bės paliko pabaltiečius savo 

Nors Lietuva uždengta likimui. Pasipriešinimo oku- 
nuo pasaulio akių geležine pantams judėjimas naudo- 
Stalino siena vis dėlto ret- jasi vietos gyventoju prita-
karčiais prasprunka tikrų, 
necenzuruotų žinių.

Štai. nesenai pavyko iš

rimu ir parama. Okupacinė 
valdžia nuolat organizuoja 
plačias baudžiamąsias eks-

tenai pabėgti vienam inteli- J pedicijas prieš partizanus, 
gentui, kurio pavardės čia Birželio mėnesį, 1946 metų, 
negalim minėti, nes bolševi- viename Lietuvos apskrity

je baudžiamoje ekspedici
joje dalyvavo iki 15 tūks
tančių NKVD karių.”

Raidės “NKVD” reiškia: 
“Narodnyj* Komisariat po 

Tai
yra Stalino žvalgyba.

kai atkeršytų likusiems jo 
giminėms, bet galim pasa
kyti ką jis praneša.

Taigi prašome pasiklau
syti jo žodžių:

“Sukako jau dveji ne- Vnutrennich Dielom.” 
tai,” jis sako, “kai Lietuvo
je sistematiškai. vadinasi- 
pagal nustatytą planą, nuo
latos areštuojami ir išveža
mi lietuviai, kurie neprita
ria bolševikų okupacijai.

“Areštuojami dažniausia 
su visa šeima ir išsiunčiami 
į tolimąjį Sibirą. Kas mėne- 
sis išsiunčiami dideli trans
portai iš Rygos. Liepojos,

TEBŪNA SPALIS TREM 
TINIŲ PARAMOS 

MENUO.

Lietuvių tremtinių padė
tis Europoje, ypač Vokieti
joje ir Austrijoje, nuolat 
sunkėja. Jie išgyveno trem
tyje jau tris sunkias žiemas. 

Tallino, Kauno ir Vilniaus Dabar jau prieš juos stovi*

KELEIVIS, SO. BOSTON
PIRMA PAŽINTIS SU KONSTITUCIJA

Ligotam 
miela.

RR A NftRSNE' Paieškau Marcelino Rudaičio F PARSIDUODA trijų kambarių
UŽ VISKĄ. j iš Lietuvos paeina iš žėglių kaimo, namas su furniciais. Kaina yra

niekas ne- Griškabūdžio valsčiaus, Sakių apskri- $2.000. Prašau kreiptis šiuo ad-
___ x x • 4.* ties. ^ie patys prašomi atsišaukti ar zLžtat turit rūpintis, kas apįe juos žinot prašau žemiaus resu: v->9)

ieškan- Tony Kraujles
P. O. Box 254, Wilkeson, Wash.

kaip apsisaugoti nuo ligų. Ge- pažymėtu antrašu pranešti įeskan- 
. . . ■»< t * tiems; yra laiškų pas mane nuo jųnaus.as vaistas yra M. J. Svil- giminių. (40)

pas Miracle Ointment. Tai yra Ona Vaiėaičiutė-Johnsonienė 
penkių rusių vaistai; kiekviena t ___________ '_________ ’_____
rūšis nuo įvairių skirtingų ligų. j t ,
, , • , „___ i Antanas Anužis iš Urbaičių kaimo,Jok.e kiti vaistui neoali lygin- Salantų parapijos, dabar esantis Vo- 
tis su šitais ir jų nėra aptieko- kietijoj, paieško savo motinos seserį 

iš savo teta Ona Sadaitytę, kuri įš- ! Se. As parduodu tiesiog Ilgo- vyko Amerikon tuojau po pirmojo 
niams. i didžiojo karo ir gyveno New Yorke.

* ‘" , .... Ją pačią ar kas apie ją žino malo-Ar. 1 nuo dantų gėlimo ir nįaį prašomi atsiliepti šiuo adresu:

ketvirta žiema, žadanti butikalėjimų. Pabaltiečiai daly
vaujantieji pasipriešinimo 
judėjime NKVD tribunolų gesnė. 
nuteisiami ilgametei kator-į Skurdas ir vargas trem-’ 
gai (iki 25 metų). Užtenka tyje daugiausia paliečiai 
pas žmogų rasti koki men- i jaunimą, ypač vaikučius,} 
klausią nelegalų sąrašą,; kurių jaunam, augančiam 
kad nuteisti dvylikai metų^kunui reikia ir geresnio; 
sunkiųjų darbų kalėjimo, maisto, ir šiltesnio rūbo, ir 
Partizanai sušaudomi arba erdvesnio buto. Nežiūrint, 
pakariami, o jų šeimos iš-1 kad visko baisiai trūksta,

daug sunkesnė ir vargin-

Po Amerikos miestus dabar važinėjasi “Laisvės Trau
kinys”, kuriame yra sudėti svarbiausieji Amerikos 
istorijos dokumentai, kaip tai nepriklaus >mybės dek
laracija, konstitucijos dokumentas ir kiti. Traukinys 
lankys daugeli miestų ir gyventojai ture.-- progos su
sipažinti su tais svarbiais istorijos dokumentais. Pa
veiksle matyti, kaip Cameron, Va. viena motina at
vedė i “Laisvės Traukinį” savo mažą sūnų ir rodo 
jam Amerikos konstitucijos dokumentą, šalia stovi 
kariškas sargybinis, kurs daboja, kad kas nepasikė
sintų prieš tą svarbų dokumentų rinkinį.

siunčiamos į Risi jos gilu-j lietu™ tremtinių jaunimas plte Naujas^Bvi!af. L,etll!
mo ir hnc crncn u’inamnę Ui P IPl laikn nVKfll .111 t.P- •* . - .. * . P _ ** *mą, sodybos sunaikinamos, neleidžia laiko dykai. Jų tė-' . . . ., . - ,
Dauguma areštuotųjų turi vai ir auklėtojai yra S^ntiriS iau- —
pernešti visokius nimui. Todėl BALF valdy-i Žmogus iat; išmoko pasi-
m^o ^r^^^ni^^^tal-j siekiančių mokslo? JaUnUn° j sa™ posėdyje mgsėjo.gaminti lietaus. Amerikoj

goms
kalų _

želių, kuriuos lanko

Gaminti.

Antanas Anužis (39)
Baltic Camp, Hammerueg 
Uliden Opf. R. P. (13a) Bayem 
P. C.—I- R. O. Team Area 1045 
Litauishes Lager,

U. S. Zone, Germany.

Janas Petrulis iš Vokietijos paieš
ko savo tetos Onos Petrulytės po vy
ru Steponkus, iš Jauniunų km., Su- 

nuo Žaizdų bučiaus vai., Panevėžio aps. Maloniai 
prašau kreiptis šiuo antrašu: (39)

A. J. Safron
255 R. Main st., Gardner, Mass.

STATEMENT OF THE 
Ownership, Management, Etc.

Reųuired By The Act of Congresa 
of August 24, 1912,

OF KELEIVIS 
(Litnuaman Vseekly)

Published Weekly at Boston. Mas*..
Kuffolk County. for September 24. 1347

TEISMAS
Ant žemės gerovės nebus, kol 

neįsisteigs Dievo Karalystė.
ALIK ARMIN,

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

TAMSTOS ATEITIS 
NEBLOGA

Paieškau pusbrolių Kabarų 
kilusių iš Kauno redybos Kun- 
sigalių sodžiaus. Norėčiau pasi
matyti su jumis arba jūsų vai
kais. Esu Zofija Andriukonytė, 
kilusi iš Mitašiunės kaimo. Ma
no pusbrolius arba kas apie 
juos žino, maloniai prašau atsi
liepti šiuo adresu: (39)

Zofija Andriukonytė,
2211 Third av.. Detroit 1, Mich.

! .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 
iigų; jiuo išbėrimų-rash; nuo 
vočių; nuo trūkio;
dėl susižeidimo, nudegimo ir 
nušutinto. Athlets Foot; nuo iš
bėrimų dėl šalčio ir nuo daugy
bės kitų odos ligų, tik ne nuo 

j vėžio. Nr. 4 nuo niežėjimų/
« Poison įvy ir nuo Rash. Nr. 5 

nuo Pilės be operacijos.
Vartodami šitas mostis gau

nat greitą pagelbą. Jau sueina 
septyni metai kaip šitos mostis 
yra užpatentuotos ir pardavi
nėjamos po visas Šalis. Turiu Before me. a Notary Public in and for 

. _. . . | the State and ocutuy aforeseud, person-
I pH(leKSVOmi^, ----  tUKStsnČlcii Įsi— .tliv appcsirečl Stanjey Michelson, who
šku. Patartina visiems bandyti. been dul>’ sworn according to u*.

. . .. depoe«es and says that he is the Bus M<r.
Kaina UŽ dvi uncijas $1.» tik <>f the Keleivis and that the fol- 

Nr. 5 nuo Pilės $2. Rašydami Xt^em
pažymėkit kurio numerio
L. l-jiii-jt Siunčiam ir C O H aforesaid puhlication for the date shown n-aiaujat. Siunčiam ir G.V.U. in thc abįve caption. reųuired by the
tiom< kurio nricinnėia su nrrk Act or August 24. 1912. eml.odled ln «ec- įiems Kurie prisiunčia su orae-;tinn 411 PfWta, LaW3 and iteguiationa.
riu 30 centų štampais. Adre- £™ted on lhe re'erse of th,s form

M &VTT PA That th* narnės and addresses ot
ouun.ii'?. ivi. Dvwin, the puhlisher, editor, rnanagmg editor

P. O. Box 73, Sta. A, and ",anaK*™ arTi . _Puhhsher—Keleivis Pubtismng Co.
Hartford, 6, Conn. 636 Brooduay. So. Boston, Mass.

Vietiniai ateikite: 944 Broad Editor—jonas januskis.
636 Broadvvay, So. Boston. MaM. 

Managfng Editor—Jonas Januskis,
636 Broadvvay. So. Boston. Mass. 

Business M anaster—Stanley Michelson.
636 Broadvvay. So. Bostcn. Mass.

2. That the owner is: flf owned by a 
Corporation, Its name and addvese mušt 
be stated arui also Immediately there- 
under the narnės and addresses of 
stockholders ovvning or holding one per 
cent or mere of totai amount of stock. 
if not otvned by a Corporation, the 

1 narnės and addresses of the indivIduaJ

street, Hartford, Conn.

PAJIESKOJIMAI
LILLIAN PATUL 
(Liliana Patulaitė)

Kuri yra Vinco Abdulskio gi-
11 KanKinimu m. v.ji .j6 d ė kreiptis i visus jau buvo daromi keli ban-

\a-?vvnJ,a ?da® • kii fn“ o ri hJLbALF skyrius, i visas BA- dymai ir visi iie davė iie-
(NKVD) Jtomrsarau tun 80 y dar-, bend,adarbia ■ čia, tau Tam valtoja.i

2,600 vaikučių. Jie turi 97 draugijas, i visus lietuviu mas taio vadinamas 
pradžios mokyklas su 4,200- “ - — - ----Vidinei VlAVtV^CltVzO ĮyetA aiHVO liv- Į AVV

paleidžia į debesL kuri
lija. Nuo to ledo oebesis įo jj yra pajieškoma. Advo- 

Iš širdies prašome spalių staiga atvėsta, iš garų pasi- kalo Grigaliaus ofiso adresas 
mokori 800 jaunimo - niėnesi Paskirti Lietuvių daro vandens lašai ir krinta toks:
Šalia to. per 2,0(M)J lietuvių iTremtlnlų . Ja“n,n^ para-zemen. vadina.-. ja lietus. JQHN GRIGALUS 
jaunuolių lanko įvairius mos menesiu. Per tą menesi; Bet is Austranjos dabar 2Q PembcrtOn s 
J - * - - sutelkime visas savo jėgas pranešama, Kad ter.. 1 moK?-

sukelti ko daugiausia pini- lininkai surado kitokį . u lą 
gų vaikučiams ir moksleivi-[lietui gaminti.’ Vietoj saus-

Lietuvoje — Bartašiunas,
Latvijoje — Novikas, o Es
tijoje — Kumma. Paskuti
nių dviejų metų laikotarpy-i mokinių. Jų įsteigtas 37 
je skaičius ištremtųjų į Si-! gimnazijas lanko 3,234 
birą siekia: Lietuvoje — 90 moksleiviai. Įvairių amatų 
tūkstančių, Latvijoj — 150 ir specialybių mokyklose' 
tūkstančių, Estijoje — 50
tūkstančių žmonių.

“Tarpe ištremtųjų yra di
delis skaičius priešvokiško i universitetus, kuriuose jie 
judėjimo dalyvių 1941-44 labai pavyzdingai mokosi, 
metais. Daugelis sėdėjusių ruošdamiesi savarankiškam 
naciškose koncentracijos gyvenimui.
stovyklose, dabar randasi Mokymasis tremties mo- 
sovietiškose koncentracijos kyklose yra pilnas daugy- 
stovyklose, dažnai tose pa-, bės sunkumų. Nėra tinkamų 
čiose. Jų tarpe yra nemaža patalpų, trūksta knygų irtrūksta 

kitų mokymosi reikalingų 
priemonių, kasdien tenka 
pažinti alkį ir net badą. 
Tačiau lietuvių jaunimas 
uoliai mokosi. Prieš akis

suimtų socialdemokratų ir 
profesinių darbininkų są
jungų narių.

“Pabaltiečiai nesusigyve
na su okupacija. Estijoje 
vyrauja visuotinas nepasi-,jam šviečia svarbus uždavi- 
tenkinimas- kuris išreiškia-; niai: ko geriausia prisiruoš- 
mas pasyviu pasipriešinimu.' ti ateičiai, kad galėtų buti 
Latvijoj stipriai veikia par-į ko naudingiausiais savo tė- 
tizanų kova. o ji dar aštrės-, vynei Lietuvai, savo tautai 
nė yra Lietuvoje. Kalbama , ir visai žmonijai, 
kad ginkluotų partizanų čia Į BALF vadovybė visą pa
yra iki 20,000. Išeina ir pla- šalpos darbą taip tvarko-
čiai paskleidžiama gausi ne 
legali literatūra, kuri daug 
karčios teisybės žodžių pa
sako ir demokratinių vals^

kad visų gaunamų ir per
iamų gėrybių didelė dalis 
eitų vaikučiams ir priau
gančiam jaunimui šelpti.

Ar tu gali rasti darbą 
geresnį už šitą?

Palyginamai $2,500 metuose civilio atlyginimo ... ke
lionės . . . mokslas .. . pasaulio pamatymas ... Viskas 
tas yra tavo. tik ką išėjusio iš aukštesnės mokyklos — 
kuomet įstoji į Reguliarę Armiją.

Skamba gerai, ar ne? Tau maistas, drabužiai, gy
venimui vieta, medikalė priežiūra ir geras senatvei pla
nas — viskas suteikiama dykai. Tu gausi $75 mėne
sinio mokesčio kaipo paprastas kareivis, tai tik pra
džia. Tu1 žengsi sparčiai pirmyn, jeigu tik naudosi tai 
kas reikalinga paaukštinimui.

Tu turėsi didelį pasitenkinimą Armijos gyvenimu. 
Ir apart to, turėsi didžiausią pasitenkinimą žinoda
mas. kad atlieki vieną svarbiausią pasaulyje parei
gą. Jums artimiausia Su
vienytų Valstijų Armijos
ir Oro Jėgų Rekrutavimo 
Stotis turi visus reikalin
gus detalius paaiškinimui.

CAREFRS tf/ITM a FU1URF
U. S. Army and 
U. S. Air Force

55 TREMONT ST., BOSTON. MASS.

tO]a- minaitė, prašoma kuo greičiau-
iusle-

orlaivio
sia atsišaukti pas advokatą J.

tuvių
nei.

Grigalių žemiau paduotu adre
su. Jos giminaitis Vincas Ab-

‘ . ^Į;»LįLL-2 nru onai Rzhgf mlTP

ledžio, jie pabandė berti i 
drus- 

Šita 
prie

jai paremti.
Spalių mėnesyje kreipki-: debesį sumaltą kaiše 

mės i visus šaltinius, ku-jką (calcium chloride 
riuos tik galime pasiekti, j druska labai traukia 
prašydami aukos lietuvių a
tautos ateičiai išgelbėti. Tu
rime viską padalyti- kad iš
gelbėtume lietuvių tremti
nių jaunuomenę nuo džio
vos- nuo mažakraujystės, 
rachito ir kitų baisių ligų.
Sudarykime jiems sąlygas 
išlikti gyvais ir sveikais!

Visas aukas siųskite i
United Lithuanian Relief 
Fund of America, 105 
Grand Street, Brooklyn 11, 
New York.
BALF Direktorių Valdyba.

Policija Nesuvaldo 
Nudistų.

Iš Francuzijos praneša
ma- kad Rivieros policija 
pareikalavusi, kad vyriau
sybė įtaisytų jai motoru va
romą laivą su nudistais ko
voti. Kaip žinoma. Riviera 
yra tokia vieta, kur ne tik
tai Francuzijos- bet ir kitų

Boston, Mass.
Telefonas: CAPital 0453

Ona Radzevičiūtė po vyru Bendo- [ 
raitienė paieškau savo brolio Juozo1 
Radzevičiaus, kuris yra kilęs iš Lie-1 
• uvos Senevučo kaimo Šilavoto vals- •

concern. Its name anri aridress. as wel) 
as tho®e of each imdividual mein.b>€r. 
mušt be jeiven.)
Keleivis Publishing Co.

Trustees:
A'BžresKS 32 CVood Avė.,

Sornerville. Mass.
William V. A nešta. 8 Mayhew St..

Dorchester. MaSfl*
Paul A. Brazaitis, 34 Ken»>ernia Rd..

I>orc hes ter. Mass.
Paul J. Kruchas, 72 Trernont St..

Noruood, Mass.
Jonas Januskis, 636 Broad wa y,

So. Boston. Mass.
Napoleon Jonuska, 15 Cotton St..

Roslindale, Mass.
Jonas A. Yankauskas. 6 I>e Woife St..

Dorchester. Mass.
Frank N. Raman. 125 Brooks Avė..

Arlingrton. Mass.
Stephen Strazdas. 450 E. 7th St.,

So. Boston, Mass.
Anthony WaJetko, 2 WInslow St.,

Cambridge, Mass.
The above trustees act for the Uthua*

čiaus. Amerikoje dirbo ilgai mainosc < ni;m Scclalist Federation of America, a 
tik nežinau kokiose vietose. Jį patisavęs Vandenį. Viena (ivu>- ar kas apie jį žino maloniai prašau 

kos molekulė galinti pri- atsiliept^ šiuo adresu: 
traukti 6 molekules van
dens. Tuo budu iš debesio

Glen Park, Altą., Canada
Paieškomas Albertas Rekys gyve- 

. . .. . , . . . nęs apie Bostoną savo ūkyje ir turįs
gai’U pasidaro iasai. keturis sūnūs. Paieško jo brolio Ar-
L-nrio nphpoyli m-P luik-riic; turo Rckio duktė Kornelija Rekytė- KUxie neDegau oi e uikais Kruminienė> paeįnantį į Menčių 
ir krinta žemėn. Ll !a. kaimo. Akmenės valsčiaus. Krumi-

Nnr«; aišk i, ka I ; • df-bp- nien£,s adresas yra: Kornelija Kru- aiSKu- Ka., i,C (Itot , minienėi 1203 D. Camp, 1203 D. P. 
S10 lietaus nepag /i VIS Assambly Centre (24) Flensburg-

Žmogus gali didžiuo- Muetzelburg Lager, Ger-dėltO gcui uiyziuv- many. jrsu gavęs jos laišką kuriame
tis, kad jis jau gali priversti klausinėja apie savo dėdę. Šį laišką
dpbesi nusileisti ir midrė- pas maVe ?autL ?as žino apieucucsi iiusutiocf n lieti (i c naipsknmą maloniai prašau man pra-

(41)
Antanas Jaudžemis

ir padrė
kinti laukus, jeigu pats de- ''.esti 
besis nesusi’vanta. 905 Bank st., Waterbury, Conn.

ŽMOGAUS VERTL 
KILO IKI $31.

įr
Kai viskas 

žmo<rau>
pabran;
vertė

Petras (Ramusio sūnūs) Šap
ranauskas, dabar Vokietijoj, 
ieško dėdės šimanausko, kuris 
išvykęs Amerikos prieš daugelį 

O- tai metų. Atvykęs iš Ratkunų kai- 
naki- mo. Susisiekit per: Seimą (šap-

PA-

kraštų pinigingi dykaduo-JMassachuseiis dakt;u i (Irau 
niai suvažiuoja žemiškais Į direk ius. Bet mes
raskažiais pasidžiaugti. Jie to mokyto daktaro kūno 
tenai lošia iš pinigų, geria neimtume nei už dyką.
šampaną ir romansuo'a.-------------------------
Negana to, paskutiniais lai- Noriu dari ar.t f: už
kais jie prasimanė nudistų’gaspadinę ar įieste i /. v./ė.ž- 
“sportą.” Kad policija šitoj Mrs. M. N.
smagumo jiems netrukdytų.1208 St. Clarc - avė. (39)
jie pasisamdo laivelius, nu-! Toront 1, Ont., Canada.
sirengia ant jų ir nuogi i------------- ---------------------
plaukioja pakrantėmis, taip
kad nuo sausžemio visi juos 
mato. Vieni tuo piktinasi- 
kiti pavydi, ir visi nepaten
kinti. Policija negali prie 

I nudistų prieiti, nes ji turi 
! tiktai dviračius. Todėl da
bar ji nori įsigyti greitą 
laivą.

lo. Pirma vi lutini žmogus ranauskas) Shelpšienė, 1620 
buvo vertas tik 9S ct ritus, o Spence st., Baltimore 30, Md. 
dabar už ji galima duoti
jau $31. 3 k esanti verta
medžiaga i.; kurios suside- 
da žmogus.

Taip pereitą sąvaitę pa
sakė Dr. -I< hn F. Conlin.

APSO ĖDIMAI
Paieškau ap! limui mcrg-iitos ar

moteries, kad J be vaikų negir-
tuoklė. nerūką:;' ir m senesni • kaio
45 metai. Aš < našly s turi: i kiek
pinigų ir gerai dirbu. Esu li r.l smo
budo, gerai atr • J. Su pirmu laišku
prašau prisiųsti įveiks la. Ma'no ad-
resas: A. K.’ ’ (39»

1420 S. W. I avė,
Newland af 11, Portland , Ore.

Ha, matau milijonus besikankinan
čius Reumatiškuose skausmuose, 
rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, 
šalčio ir nesmagumų varginami žmo
nės skundžiasi. Deksnio Galinga 
Mostis, sudaryta iš daug skirtingų 
elementų ir brangių aliejų, iš skir
tingų kraštų svieto, šildydama ga
linga šiluma sunaikins minėtus skau
smus! Sena ir teisinga patarlė sa
ko: kas tepa, tas ir važiuoja, tai 
jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl 
tepk su Deksnio Galinga Mosčia. 
Turime daug laiškų nuo žmonių, ku
rie liudija ir dėkavoja už pasekmin- 
gumą Deksnio Galingos Mosties. 
Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16- 
oz. $5.00. (6-8

Reikslsukit $9e
Deken’s Ointment

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

Corporation dulv organlzed and existlnfc 
accordin^ to te law*s of the State of 
New Jersey.t

3. That the known bondholders, mort- 
sragees. and other security holders own- 
injf or holdlng 1 per cent or more of the 
totai amount of bends, mortgages, oi 
other securities are: None.

4. That the tuo parasrraphs next 
*bove, givtng the narnės of the owners, 
stockholders. and security holders, i f 
my. ©ontain net only the lįst of stock - 
holders and security holders as they ap- 
j»ear upon the lx>oks of the company būt 
also. In cases u-here the stocholder or 
security holder appears upen the bepks 
of the company as trustee or in any 
other flduciary relatlon, the name of the 
person or Corporation for whom sucb 
trustee is actinst. is given; also that the 
said tvvo paragraphs contaln statęments 
enibraclng afrtant’s full knouledjęe and 
oelief as to circumstances and condi- 
tlons under uhlch stockholders and se
curity holders ubo do not appear upon 
the boofcs of the company as trustees, 
hold stock and securlties in a capacity 
other than that of a bona flde ovvner:

• nd thls afflant has no reason to believe 
that any other person, association. or 
Corporation has any interest direct or 
indirect In the said stock. bon«l». or 
other securlties than as so stated by 
hlm.

5. That tl>e averajre number of co- 
pie«s of A^ch issue of thls puhlication 
šoki or iMstributcd. throiiKh the mail or 
othcru'ise, to paid subacrlbers durinję 
the tucive monts nrccedlnx the date 
shown as above Is 7400.
(SiKned) Stanley Michelson. Bus. Mjęr.

Suorn to and subscribed before me 
thls 22nd dav of Se.ptember. 1947.

HMuard E Hopklrm. Notary Kubile, 
(39) Mv Commission Ezpires Dec. 17, 1953.

Kalendorius 1948 Metams
“Keleivis” jau ruošia spaudai didelį Kalendorių 

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

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

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

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

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

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

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

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

NUO UŽSISENĖJUSIV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

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

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

CICERO 56. ILL.
Arba atvykite i vaistinę

Stem Pharmacy
4847 W. 14th St, Cicero 50, HL



Poslapis Se?tas keleivis, so. Boston Nr. 39. Ru-eė;o 24 d.. 194" m.

RADO NEGYVUS AUTOMOBILIUJE

Moterų Skyrius
si SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Lietuves Skautės Šveicarijoj
Kainuotame Šveicarijos tuose skaučių namuose? 

kampely. Adelbodone- stovi: —Propagandiniu atžvil- 
gražųs namai. Pro atdarus giu labai naudingas. Dau- 
namu langus skamba Įvai- gelio kraštų skautes supa- 
riausiomis kalbomis dainuo- žindinome su musų krašto 
jamos liaudies dainos, o nelaime, musų krašto žmo- 
kieme mirguliuoja Įvairia- nių vargais ir sunkiu lietu- 
spalviai moterų tautiniai vių tremtinių gyvenimu. Is 
drabužiai.. Visame name visur susilaukėm užuojau 
gyvena tik vienos moterys.
Bet čia ne vienuolynas. Tai ......
tarptautinės skaučių organi- nuotaikos Šveicarijoje?

šiaiD dabar

'Keleivio’ Knygosapversk. Prieš dedant Į pe
čių apibarstyk miltais. Už
kaisk keptuvėj likusĮ alie
jų ir paspirgink jame mėsą 
ant karštos ugnies, kad ge- TIKRA TEISYBĖ APIE
rai parastų. Tuomet suma- SOVIETŲ RUSIJĄ 

įžink ugnį ir supilk sunką- 
kurioj mėsa mirko. Sudėk 
tomeičių sunką ir lapelius.
Uždenk ir šutink 3 valan
das. Prieš pabaigą pridėk 
morkų ir bulvių, kad iškep
tų kartu su mėsa. Duok sta- 

dan su tirštu sosu.

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS

Šioje knygoje telpa daugybė nau-Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi-i jų, labai gražių ir juokingų monolo- 
jų. V įsiems kyla klausimas kodėl į gų ir deklamacijų. Visokius temos: 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty- . uarbininkiškos revoliucionierišaoa,

pagerinta laika. Kaina ............. 25c

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI

yra demokratija, kokie darbininkų | baliams, koncertams ir t.t. Antra 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis.
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko-

zacijos poilsio namai. —Šveicarijoje visko pilna.
Šią vasarą šitame tarp- Krautuvės perpildytos pre- 

tautiniame skaučių name kėmis. Gyvenimas puikus, 
lankėsi ir dvi Lietuvos skau- • Bet šveicarai gyvena neri- 
čių atstovės, kur praleido'mo dienas. Tas nerimas vis

Toronto. Ont. policija ieško žmogžudžių, kurie nu
žudė čia paveiksle parodytus asmenis. Kairėj yra jau
na mergaitė. Iris Scott. studentė, o dešinėj G. Vigus, 
39 metų vyras. Jų lavonai buvo rasti viename auto
mobilyje, sudėti užpakalyje, kur lagaminus deda. 
Abudu buvo pasmaugti.

keliolika dienų.
—Ar Lietuvos skautėms

nedarė kliūčių tuose skau
čių namuose pagyventi? Ar 
nebuvo jokio skirtumo tarp

'didėja ir didėja. Per abu 
pasaulinius karus šveicarai 
išsilaikė i ji neisivėlę- nors 
karas siautė jų pašonėje. 
Dabar šveicarai visuotiniai

laisvų šalių skaučių ir skau- Įsitikinę, kad trečiasis pa
cių tremtinių? — paklau
siau vieną musų atstovę.

—Niekas jokių kliūčių ne
darė. Mus labai šiltai priė
mė, davė visą išlaikymą ir 
apgyvendino išimtines pa
garbos skirtiems asmenims 
kambariuose. Jautėmės kaip

saulinis karas neaplenks ir 
Šveicarijos. St. Devynis.

KAS TURĖTŲ VALDYT 
PASAULI, VYRAI AR

MOTERYS?

Toki klausima stato 35-
iškilmingi garbės svečiai, tame “Keleivio" numery p. 
Senai Lietuvos skautės tuo-'Ona Kubilius. Tai labai
se namuose besilankė. į drąsiosios mintys. Bravo-

-Ar jūsų viešnagės metu P'n^a. Kubilius!
tuose namuose buvo dauge
lio kraštų skaučių?

—Trylikos kraštų skautės 
tada gyveno tame name. 
Tuo metu vyko tam tikri 
skautiški kursai. Dalinomės 
Įspūdžiais, pergyvenimais, 
visos pasirodėm su

geriausia butų kad pasauli kada motinos meilė ir prie- 
valdvtų mokslininkai, ato- žiūra vaikui labai reikalin- 
minių bombų išradėjai. Jie ga. Tai kaip tokios pasaulĮ 
moka mus nuo visokių ne- valdytų?
matomų bakterijų apginti, Vyrai dėlto trumpiau gy- 
tai turėtų surasti būdą ir vena. kad jie dirba sunkiau- 
pastoviai taikai palaikyti- sius ir pavojingiausius dar
ko menkos valios politikie- bus, kaip kasyklose, tune- 
riai ir pilni ambicijos kari- liuose, giriose, prie pavojin- 
ninkai neistengia.

JŪRATĖ IR KASTYTIS
Saulė leidžias vakaruos;
Skubėk namo, skubėk, Kastyti! 
Motulė, laukus, nekantruos:
Jai nusibos besižvalgyti 
Į besiūbuojančias mares 
Ir vėjo ištemptas bures.

Bet Kastyti,
Kaip matyti.
Mariu dovanos vilioja; 
Vakarėlio jis nelaukia,
Tik žuvytėms tinklą traukia,
O mintis dausuos skrajoja.

Liūliuoja vilnys pamaži; 
Aukštai žvaigždutės pasimatė; 
Ir štai iš vandenų graži 
Išplaukia dieviška Jūratė, 
Balta, kaip vandenų puta,
Žaliai lig pusės pridengta.

Oi, Kastyti
Baltalyti,
Kam žuvytes man vilioji? 
Kam vilioji marių giją ?gu chemikalų ir tt. Tiesa, _

Mes. moterys, irgi galime moterys yra labai gabios ^s_mano viešpatija! 
prisidėti padėdamos yy-,apsukti vyrams galvas ir is- Aš Juratė nemarioji. ’ 
rams pasauli valdyti. Mes vilioti iš jų centus. r. S. [
turime saugoti, kad jų ener-,
gija pirm laiko neišdegtų. 
Pavojingiausia vieta musų 
visų energijai, tai pasilinks
minimo užeigos. Nekartą

VALGIAI

Nevirintas Pikelis.
1 pekas nunokusių tomei

IkStF^avo mintis tai "tik- i nieikM pastabas: čių. smulkiai sukapotų arba i’
pasauli -Tas vynu. yra latras. Jei peridsty per rupi, malam, V(

- - - 1 ‘ne pas mane- tai pas kitą mašinėlę.
pinigus pragers."

Jeigu mes. visos moterys, 11tain dragai I teko girdėti smarkių biz-

sugebėtume taip drąsiai 
reikšti 
rai
valdyti.

Bet tuo klausimu mano
nuomonė trupučiuką skiria-

B«:t nenusiminė bailiai 
Kastyčio vyriška krūtinė; 
Akių tik žiebė spinduliai 
Ir jėga tryško begalinė;
O atsikvėpęs sau plačiai, 
Irkliavo i ana stačiai.

Ne. sesutės, ne! Negeres- saliero.

os Jūratė 
, , iJi pamatė

1 o puoduko sukapoto priešai,. mji2įnu galiūnu.
. (Užsimiršusi skaistybės.

•erb Kubilienės- AšinėJTa “ta ” nei “kita.” Te- _ 3 žali pipirai, smulkiai dieviškos didybės'.
* r' _ 7". 1 nm I mncn tornn naoįronna su i k 55 Tint t _

lr kitos fonės. Daugiau juokų, ne- 
gu Amerikoj munšaiuo. Šioje kny
goje telpa net 72 “Džian Bambos 

. pyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, hu- 
noristiški straipsniukai ir juokai. 
Antra pagerinta laida. Kaina 25c.

kraštų liaudies dainom.
—Ar nebuvo skaučių iš 

tų kraštų, kurie yra už taip 
vadinamos “geležinės už
dangos”?

—Sovietų užimtoje Euro
pos dalyje skautų jau nebė
ra. Ten skautus pakeitė 
komjaunimas ir pionieriai. 
Skautai tebeveikia tik Suo
mijoje ir Čekoslovakijoje. 
Tuo metu kaip tik buvo ir 
Suomijos ir Čekoslovakijos 
skaučių atstovės. Suomių 
atstovės laikėsi labai tyliai.

—O kaip pasirodė Čeko
slovakijos skautės?

—Iš Čekoslovakijos buvo 
tik viena skautė.Jau .dabar
tinio režimo auklėtinė. Kai 
visos skautės dainavom sa-

savo n-nron VoJ i: £ul musų tarpe nesiranda suKapon.
ma a ’ J - - - “tos” nei “kitos”. Mes tar-' 4 raudoni pipirai, smul-

kime drąsų žodi tokiems kiai sukapoti.butų leista pasauli valdyti 
nuo pat pradžios, tai mes

Pamylėjo žemės sūnų. 

Pakilo viesulas staigus;
šiandien negalėtume susf-: latrams- kaiP .P-. Ona Kubi- 6 dideli svogūnai, smul- Sujud„ bangos apnlaudingos. 
1.,ma.; t.,,i !Iius tarė valdininkams. Ke- kiai sukapoti arba sumalti N-U.teb„ danai,.

kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa
kymus j šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą.
J8 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
įorisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.
3et dėl ko gi norisi ? Del ko be val
gio žmogus silpsta ? Ir delko vienas 
naistas duoda daugiau spėkų, kitas 
našiau ? Delko žmogui reikia cuk
rau.-;. druskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
snygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kaina tik ...................................... 15c
EILĖS IR STRAIPSNIAI

Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 
daugybė straipsnių, juokų ir tt.
Puikiai iliustruota. Kaina ___  25c
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
žmonės kuria per amžius ? Šį intri
guojantį politiskai-ekonomišką klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- 
sky. Kaina .................................. 10c
KUNIGŲ CELIBATAS

Ši knygelė parodo, kodėl Romos 
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bep2tystės istori 
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš- 
kijos nupuolimas, šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Para 
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia.
Kaina ............................................ 25c
MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS

Ši knygelė aiškina proletariato fi
losofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti 
kius, tai perskaityk šitą knygelę.
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkainuo- 
jama. Kaina .............................. 25c
ŽEMAITĖS RAŠTAI

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikas, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų.
O paskui ji ėmė apysakas rašyti.
Jos apysakos yra tikras gyvenimas,
kurį tūkstančiai žmoniu gyvena, bet ... ... , .-
žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- n^ah tlket.'- .P?lna.. ^mentų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos' nesumus joks jėzuitas...........20c
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke- ' 
leivis’’ parduoda jos raštus parašy- GRAMATIKA 
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi _ . .
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- Pntaikyta Amerikos lietuviams, 
se raštuose ji gražiai aprašo, gTa- kas .t8 k^Vis^° jaunimo nori
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu- tinkamai išmokti savo tėvų kalba, 
sų gyvenimo būdą ir musų papro- ° S€”imas irgi dažnai non pagilint 
čius. Knygoje yra paveikslas su gar- savo raštišką lietuvių kalbos z.noji-

SOCIALIZMO TEORIJA
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės bu- 
.i pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las perstato nužudymą caro Alek
sandro 11. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c 
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina . — $1'.Ž5

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
GARBINO SENOVĖJE?

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

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos. Čia yra 

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

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 

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

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. laibai įdomi knyga. 
Laina.

KODĖL Aš NETIKIU 
Į DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
“ Pilna argum 

joks jėzuitas.

LIETUVIŲ KALBOS

Nustebo net patsai dangus, 
Kada Jūratės daug galingos

kalbėti, kaip kad Stalinas
su Tramanu. _ pas'pa^ą- ir vaikus? 1 puodukas muštardos ir lupu geiduliai

Surinkti p. Kubilienės,Perdaug meilės naikina vy- seklų.

faktai, paduotos skaitlinės. 'rų energiją. Reikia daugiau 3 paintės uksuso.
yra Įdomios, (rai ir tiesa, į išminties, o mažiau prigim-: Peleidus tomeites 
kad šios gadynės moterys t ~
yra veiklesnės, gabesnės? mums

, lėtą burnų išgėrę, tegul jie kartu su tomeitėm. 
pas pačią

Kastytį palietė meiliai.

per Jis laimingas!
ngas

pasakas sapnuoja, 
šono.

ru, t------ --------- -------- ------------------  °------- geltono,
'Jnuts" gerai sumaišyk ir sudėk Į Jam akis saldžiai bučiuoja!... 

sterelizuotus stiklus.

Pasaulis priklauso majamamašinėlę, nu-.Stebuklingas 
-. . . . .... visiems. Jį gali vai- sunk nuo ju vjsa skystimą,' Marių pasak®.-, a
jautresnes ir daug ilgiau, dyti protingi vyrai ir mote- j<uri pacjėk i šąli gėrimui ar O Jūratė prie jo 
^rvena negu vyrai. Bet ar f rys. Gali but visiems žemes kam‘kitam? Dabar viską Bumuos gintaro 
čia tik nebus vyrų nuopel-Įrojus . - -
nas? Jau iš prigimties vyra 
pašaukimas yra skirtingas 
nuo moterų. Jų lytinė aistra' 
yra karštesnė, per tai ir jų 
energija išdega greičiau. 
Trokšdami mums būklę pa
gerinti, jie smarkiau kovoja

DAR APIE PASAULIO 
VALDYMĄ. Marmeliadas iš obuolių 

ir grašių.
Man teko skaityti Moterų'^ 1 kvorta supiaustytų gru- 

Skyriuje p-nios Kubilius šių.

sios rašytojos parašu, taipgi paveik 
šiai vaikų prieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina .................................. 50c

vo liaudies dainas, čekoslo 
vakė skautė padainavo ne pavojingus darbus- todėl jų;
____  i__ _ t -____  i , $ Ij____:__  • x____ »

mą. Šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 144 pusi. 
Kaina tik .................................el.-fr)

LYTIŠKOS LIGOS
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 

Dr. F. Matulaitis. Antra, peržiūrėta 
ir papildyta laida. Kaina .... 25c

PAPARČIO ŽIEDAS
Ir keturios kitos apysakos: f 1 f 

Neužsitikintis Vyra; (2)* Žydinti Gi
ria; (3) Klaida; (4) Korekta. Jose 
nurodoma, kaip žmonės paikai tiki 
į visokius prietarus, burtus ir tt. 15c

Bet susirūstino smarkus
Perkūnas, iš dangaus pamatęs,' KALENDORIUS 1948 M. 
Kad drįso palytėt žmogus 
Skaistybę dieviškos Jūratės;
Paleidęs žaibą ir griausmus,

Jau Kalima užsisak.'t 1948 m. “Ke
leivio"' kalendorių. Tai 9<j puslapių 
knyga. Kaina .............................. 50c.
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas ■ ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI 
ai kitas žodis lietuviškai vadinasi.; Arba kaip tėvų vartojami svaigi- 
Mes kasdien girdime daug angliškų Į namieji gėrimai atsiliepia jų vai- 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam į būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
reikalui yra reikalingas geras žody- perskaityti tą knygutę. Kaina 10c 
nas. Taipgi kas turi giminių Europo-:
je ir nori jiems pagelbėti angliškai, SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

-- u,,-,- —i/n,, į straipsni apie moterų ereras; 1 kvorta supiaustytų o- Sudaužė gintaro namus,uz būvi. pe dirba sunkiau iri • -i ■

in!ypatybes. Girdi, jos ilgai'buolių. . Į
2 lemonu sunka ir sutar-ro krašto dainą bet kaž-S daugiau ir žūva nelaimėse.!- / ’ j širdĮ kuota žievė,

kią jugoslavų kalniečių Bet pati gamta palaiko Pu‘){r ttų ’ J į 7 puoduke
sav 
kokią
dainušką. Kai kitos skautės'siausvyrą, todėl daugiau, 
nustebusios paklausė, kodėl gimsta berniukų negu mer-Į 
ji nepasirodė su savo krašto gaičių.
daina, ji išdidžiai atsakė,! Taigi aš manau, kad pa
kart tokias dainas dabar saulis priklauso lygiai vy- 
dainuoja visa Čekoslovaki- rams ir moterims. JĮ gali 
ja. Įvaldyti kartu gabesni vyrai

—Ar naudingas buvo ir moterys, kurios labiau 
musų skaučių pasirodymas toms pareigoms tinka. Bet 

KARO MOTINOS UN SEIME

Keturios karo motinos, kurių sūnus kovėsi už laisvę 
ir demokratiją, sėdi Jungtinių Tautų seime posėdyje 
ir klausosi, kaip “tautų parlamentas” barasi ir nesusi
kalba dėl užtikrinimo pasaulyje taikos. Paveiksle ma
tyti iš kairės Į dešinę Mrs. J. B. O’Leary iš MacKees- 
port, Pa.. Mrs. M. Stroerch iš Pittsburgh. Pa.. Mrs.

G. Goettler iš Pittsburgho, kurios sunus žuvo kare, ir 
Mrs, C. Walk iš McKeesport, Pa.

puodukai cukraus.
Aš pažįstu moteris iš toli j . Viską gerai sumaišius už- 

ir arti- taigi meldžiu leisti į virink. Nuolatos maišyk ir 
ir man tarti žodi. Tiesa.:virink smarkiai iki gerai su- 
tarpe moterų mažiau yra-tirštės. Sudėk i sterelizuo- 
bepročių. bet tarp jų ma-jtus stiklus- gerai uždaryk ir 
žiau yra ir genijų? Kur yra pastatyk vėsioj, tamsioj vie- 
moterys galvočiai ir rašyto- toj.
jai. kaip senovės Maižius.
Aristotelis, Sokratas ir kiti.
Kur yra moterys išradėjos 
kaip Pasteur, Edison. Mar- 
coni ir kiti?

Tiesa- moterys kartais iš
mokslina savo vyras ir jų 
netenka. Aš Chicagoj paži
nau dvi jaunas leidukes- 
kurios išleido savo vyras Į nako.

Šutinys Nevv Orleans budu.
4 svarai “pot roast” jau

tienos.
Po pusę šaukštuko trintų 

pipirų ir gvazdikų.
1 šaukštas druskos.
1 svogūnas.

Skiautelė ar daugiau čes^

daktarus, bet paskui jie jas 
pametė. Tas pats atsitinka 
ir vyrams. Aš pažinau vieną 
graborių ir vieną kriaučių- 
kurie taipgi savo pačias iš
leido Į daktarus. Jos pametė 
savo vyrus, nes jie pasidarė 
joms jau “perprasti.” Jos 
paskui ištekėjo už mokytų.

Pusė puoduko valgomojo 
aliejaus.

2 šaukštai lemono sunkos.
1 šaukštas uksuso. 
Pusantro puoduko tomei

čių sunkos.
2 ar 3 lapeliai.
Nušluostyk mėsą drėgna

O Kastytį 
Baltalytį
Liepė bangai pasiūbavus 
Palangoj, aikštėn pušyno 
Išvilioti ant smėlyno.
Negyvai jį užbučiavus.

* ❖ #
O. paklausykit vakarais,
Kai marių bangos nerimauja, 
Ir krantą barsto gintarais 
Gelmės nematomoji sauja: 
Girdėtis per miglas-druskas. 
Lyg verkia ir vaitoja kas!

O vaitoja,
Ašaroja,
Tai Juratė nelaiminga: 
Atsiminusi Kastytį 
Ir kad rūmai sudaužyti
Dievo apmauda bausminga.

* » »
Dabar lietuvė pamariais. 
Suvarsčius gintarų siūlelį.
Sau mėgsta baltą kaklą jais 
Gražiai papuošti prieš bernelį; 
Bet kai meilužę uždainuos.
Ji skamba tonuose liūdnos.

O kai myli,skepeta. Sumaišyk sausus '
Aš išleidau savo pačią tik-j prieskonius ir Įtrink Į mė-ĮNorint tyli
tai Į grožio (beauty shop) j sos pavirsi. Sukapok svogu-j (Jos sapnai tylėt įpratę).
amatą ir uždėjau biznį, ir ną, česnaką, supilk į juos Tai ta meilė jos krūtinėj
tai ji man pasakė:

“Kas dabar tu man?
uždirbu tiek kiek ir tu. 
noriu jauno vyro!

lemono sunką, uksusą, pusę Neša jėgoj begalinėj 
Aš aliejaus ir gvazdikėlius. Kartais audrą, kaip Juratė.
Aš Užpilk viską ant mėsos ir Maironis.

pavartyk ją. kad padengti

išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. §3.00

I-abai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- 
nas. Kaina ................................. lOcTABAKAS

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau-i^DR MUSŲ BOČIAI 
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir Į GYVENO’ 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para- D,,.. ... ...
šė K. Stiklelis. Kaina ................... 25c .Biblija sako, kad pirmutiniai ža pirmutiniai žmo

nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Ro
jų visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir 
ši knyga parodo, kodėl taip mano
ma. I>abai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ..................... 25c

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

laibai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra.
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Me- “|felelvis636 Brn»rlw»v 
kslas. arba Kaip Atsirado Kalbės.” « nroaaway,
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... 10c' Boston 27, MaM.

Įvairus Patarimai.
Išpusti skardinių (kenų) į vyniojus Į vaškuotą popie- 

galai yra pavojaus ženklas, į rą, kad neišeitų kvapas, 
nes tai reiškia, kad jose tuoj padėti Į šaldytuvą, 
maistas jau pradėjo gesti.
Geriau toki keną išmesti.

Skysčiai nuo kenuotų 
daržovių labai tinka sriu
boms, sosams ir visokiems 
šutiniams, nes juose yra 

Į daug vitaminų.

Kambario temparaturoj 
žuvis ir kitas jūrių maistasIr tikėkit, ji mane paliko visas puses. Pastatyk Į šal- 

su keturiais vaikais. Jau- dytuvą ir tegul pastovi 5 Jeigu durys girgžda, rei- pagenda į kelias valandas 
niausis buvo vos 8 metu- valandas. Karts nuo karto kia paaliejuoti zovieskus. JĮ reikia tuoj virti arba su-

Verdant ryžius, ištepk 
taukais puodą, tąsyk kad ir 
pamirši pamaišyti, ryžiai 
neprilips prie dugno.

Verdant daržoves, reikia 
greitai jas užvirinti, paskui 
karštį sumažinti tiek, kad 
tik lėtai virtų. Smarkus viri
mas ir didelis karštis naiki
na vitaminus.
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Kaip Rusai Okupantai 
Nužudė Dr. Skrupskelį

D-ras Ignas Skrupskelis buvo išvežtas Į Vorkutą, 
buvo da jaunas vyras, kai Sunkiausias režimas ir ne- 
Lietuvon pirmąsyk Įsiveržė pakeliami darbai jo nepa- 
bolseyikai. Jis prigulėjo laužė. Kantriai kęsdamas 
krikščionių demokratų sro- savo sunkią dalią jis vis dar 
vei ir redagavo Kaune ėjų-'nenustojo vilties, kad kada 
si jų dienrašti “XX Amžių.”' nors vargo dienos baigsis.

Kad ir ne musų ideologi- Deja... Dr. Skrupskelis var- 
jos žmogus, vistiek žmoniš-go dienas baigė gyvybės 
kūmas reikalauja pasakyti kaina. Kartą, grįžęs po sun- 
apie ji teisybę, ypač apie kaus darbo, neišgirdo švil- 
tai, kaip su juo pasielgė pūko keltis. Minutę pavėla- 
sužvėrėję bolševikai. Apie' vo. Pribėgęs sužvėrėjęs NK- 
tai rašo šių metų liepos 19, VD prižiūrėtojas brutaliai
laidoj tremtinių “Žiburiai.”

Štai ištrauka:
1940 metų birželio mėn. 

per Lietuvą pradėjo riedėti 
svetimos šalies tankai. Ke- ,.
lias dienas jie riedėjo tik \arS° dienas kankinio mir- 
per musų laukus ir miestus, r11??' T , ,.
bet greit jų plieninė letena;, j Ig?as Skrupskelis me- 
užgniaužė visą laisvos Lie- ^ada n^e5P_?1'Is 1 tėvynę, iš 
tuvos gyvenimą. įsvez-

Liepos 12 d. svetimiejiitas--.Niekas"erasir J°kaPO 
okupantai Dr. Igną Skrups-Iamzinuos€ orkutos pusny- 
kelį suėmė. Niekam nepasa- nuose-
kė už ką. Dar po kurio lai
ko tie patys okupantai, nai
kindami visą Lietuvos kul
tūrini gyvenimą uždarė ir ...
Dr. Igno Skrupskelio reda-: Japonų istorijos chrono 
guotaji laikrašti, reikalau- °?*ta prasideda 660 metų 
darni i paskutini ji numerį Pr^es Kristaus gimimą, kuo- 
įdėti redakcijos vardu pasi- pirmutinis Japonijos
rašytą okupantų prisiųstą imperatorius Žimmu užėmė 
paskutinį žodį. kad jis pats sost3-
sava valia užsidaro... J Šių dienų Japonija jau

Kalėjime Dr. Ignas Skrup- Y?rt?ja, n?u> s‘iIiaus 
~ - - - cionių kalendorių, kuris bu

vo priimtas 1873 metų sau
sio 1. Tačiau krikščionių e- 
ra nėra priimta, nes tai 
reikštų svetimos tikybos pri
pažinimą ir Japonijos gar
bės įžeidimą.

j} nuo antro aukšto narų 
nutraukė ant cementinių 
grindų. Dr. Ignas Skrupske
lis krito galva žemyn, ir 
baigė liūdnas gyvenimo ir

Japonų Kalendorius

skelis buvo sunkiai tardo
mas. Niekada nesužinojo, 
kuo gi jis nusikalto, nes visi 
kaltinimai buvo išgalvoti. 
Okupantai panoro pirmoje 
eilėj sunaikinti pačius veik
liausius ir įtakingiausius lie
tuvius. Dr. Igno Skrupske
lio čia ir buvo “kaltė”, kad. 
jis buvo populiarus.

Tuo metu. kai Dr. Ignas 
Skrupskelis ir tūkstančiai 
kitų nekaltų lietuvių sun
kiausiose sąlygose buvo kal
tinami. svetimieji okupan
tai ir jų pakalikai visa gerk
le šaukė, kad tik dabar Lie
tuva pradeda “teisingą gy
venimą”...

1941 metų ankstyvą pa
vasarį Dr. Ignas Skrupske
lis buvo nuteistas. I “teis-

Laikui skaičiuoti japonai 
laikosi savų sistemų, kurios 
visuomet atitinka jų kara
lių VIešpatavIniaTnš. Pavyz
džiui, Maiži era reiškia tą 
laikotarpi, kuomet viešpa
tavo Maiži imperatorius, o 
Taiso era atitinka buvu
siam Taišo karaliui.

Mėnesiams japonai netu
ri jokių vardų, bet atžymi 
juos numeriais, pradėdami 
nuo naujų metų pirmuoju 
mėnesiu.

mą" jis nebuvo nė pakvies-L,^™^, dįenos va‘ 
tas. Niekas nedavė nė pasi- dangaus ,k4nM al"
aiškinti. Apie nuteisima jis , a’-isužinojo tik tada kai v eną '7zdzl“ in^ule, <nede-Idla- 
diena jam paskaitė “teisi Menulis (panedelis),
mo“ sprendimą, kad jisnuteistas 8 metams priver- eda > ’ “adz,f <k«‘-
ėiamujų darbų Sovietų Są- čiaf%ėmė" (subata) P 
jungos gilumoje. Kaip ne- ' 
buvo pašauktas į “teismą”.
kaip nebuvo leista pasiaiš-

Pas mus yra priprasta da
lyti metus pagal oro per-

kinti, taip ir “sprendimą” ■ mainas į 4 sezonus: pava- 
skaitant nebuvo pasakyta, saris. vasara, ruduo ir žie- 
už ką nubaustas. ma. Pas japonus gi yra net

Toks buvo ir dabar yra 24 tokie pada’-:nimai, pa- 
tarybinis “teisingumas.” vyzdžiui, “šokan” reiškia 

Toliau Dr. Igno Skrups-šilčiau, “Dalkan”—šalčiau, 
kelio kryžiaus keliai mažai ir tt. Tuos sezonus japonai 
žinomi. Viena aišku, kad vadina “setsu’’ ir jie susi- 
jie nepaprastai sunkus. Jis deda tik iš 15 dienų.

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

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

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

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

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

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

Chicago] metams $8.00; už Chicagos ribų kaina metams $6.00; 
J šešiems mėnesiams — $325.

SIŲSKITE ČEKI ARBA MONEY ORDERI ADRESU:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago 8, I1L

•••

NEIŠSIGANDO VIŠINSKIO KALBOS

Amerikos delegatai Jungtinių Tautų seime. Mrs. E. 
Roosevelt ir Valstybės sekretorius G. C. Marshall kal
basi UN seimo posėdyje po “griausmingos” Višins
kio kalbos, kurioje Rusijos pagarsėjęs prokuroras- 
bucielis kaltino Ameriką, kad ji rengia karą prieš 
Stalino diktatūrą. Višinskio kalba Amerikoj sukėlė 
daug pasityčiojimų. Amerikiečiai sako, Višinskis už
miršo, kad jis kalbėjo ne Stalino teisme, kur jis gali 
“kaltinti”, kaip jam bosas liepia, bet laisvų tautų sei
me, kur į jo kaltinimus bus tinkamai atsakyta.

Ką As Mačiau Tremtinių Stovyklose
(Atkelta iš 2 pusi.) 

Baltrimaičiu esame tik pir
mieji bandymo paukščiai. 
Manau- kad tą spragą turi
me stengtis užpildyti, pasi
mokydami iš kitų tautybių, 
kuriose mes kariais ir ne
pritariame dėl jų panaudo
jamų metodų, bet kurios 
vartoja visas galimas prie
mones ir tuo budu gali savo 
tautiečiams labai, daug pa
gelbėti.
Alkani padeda badaujan

tiems.
Musų žmonės 

kraštą ne tam. kadIA
kad

,mi rėkia. Išvietėj ir tai sto
vi penki susigrūdę, ir trau
kinys likęs be ‘'patogumų.” 
Bilieto taip jau niekas ne
tikrina, nes kaip gi konduk
torius praeis, jei paišelio 
nėra vietos kur įterpti. Ka
da traukinys sustoja, kam 
reikia išlipti ar įlipti, lenda 
pro langus, nes durys už
blokuotos. Taip kelionė, tu- 
į ėjusi trukti 5 valandas, Į čo 
tinko virš 7,

tis krūvoje, kad jau nebeil
gai reiks kentėti. Ir štai. 
šiandien tokio laikymosi 
rezultatai ne taip palankus.

Konsuliarinės įstaigos 
tvirtina, kad nepareikštas 
pageidavimas važiuot Ame
rikon. o musų tremtiniai sa
ko, kad negalėjo taip greit 
surinkti dokumentų ir affi- 
davitų, o įstaigos be tų 
priedų jų neregistravo. Ši
tą klausimą išspręsti ir rasti 
jam išeitį, bus viena iš svar
biausių musų dabarties pro
blemų.
Kanadon ir Anglijon priima 

tik stipriausius.
Tremtiniai labai susirūpi

nę ir tuo, kad į darbus Ang
lijon, Kanadon ir kitur ren
ka tik pačias stipriausias ir 
jauniausias jėgas. Ypač tuo 
jaudinasi vyresnieji ir inte
lektualai. Kartais išdrasko
mos šeimos. Bet tas susirū
pinimas turi tik moralinį 
pagrindą. Ir man atrodo, 
kad jeigu stiprus ir jauni 
išvyksta, tai jie praskina 
kelius ir kitiems, sumažina 
šelpiamųjų skaičių, sumaži
na skaičių busimųjų emi
grantų pagal kvotas ir, kas 
taip jau svarbu, svetur įsi
kūrę gali padėti tiems, ku
riuos paliko, nes niekas ki
tas likusių tremtinių taip 
negalės užjausti- kaip tie, 
kurie bendrai vargo.
Kokie siuntiniai daugiausia 

pageidaujami.
Sunku mums Amerikoje 

suprasti, kaip kiekvienas 
tremtinys Europoje vertina 
laiškelį ar siuntinėlį iš už
jūrio. Tremtiniai mums ra
šo ir išlieja savo vargus ne 
tam, kad mus graudintų ir 
susilauktų pagalbos; jie ra- 

dėl to, kad jų krutinės 
'.tiek pilnos skausmo, kad tu- 
' ri kam nors išsipasakoti ir

Kojų opos ir kaip jas gydyt
Blauzdų opos yra gana deja, šlapiuoja, apima net 

dažna liga. Opos blauzdoje visą blauzdą ir koją nejud- 
gali atsirasti dėl labai dau- rią padaro (ligonis nebega- 
gelio priežasčių, kaip antai: Ii kojos pajudinti per kelio 
dėl kojos nudegimo, nušali- ar riešo sąnarį).
mo. apipylimo šarmais 
rūgštimi, dėl spaudimo,

ar
kai

lovoje 
džiovos, vė- 
išsiplėtusių

iltiailigonis serga ir 
guli, dėl sifilio, 
žio arba dėl 
kraujo gyslų.

Kadangi trumpame strai
psny nėra vietos visas prie
žastis plačiai nagrinėti, teks 
tik pakalbėti apie visų daž
niausiai pasitaikančias kojų 
opas, kurios pasidaro dėl 
išsiplėtusių kraujo gyslų.

Ta liga prasideda nežy
miai. be skausmų, tęsiasi 
per daug metų ir ligonis ją 
pastebi tik tada, kai prade
da dalytis pati opelė. Mote
rys blauzdų opų turi daž
niau, negu vyrai.

šios rūšies blauzdų opai 
atsirasti priežasčių yra ke
letas: vienos atsiranda dėl 
įgimto kraujo gyslų silpnu
mo. dėl to, kad kai kuriuos 
darbus vien stovėdami dir
ba. ir t. p.

Tokiais atvejais kraujas 
iš kojų greit nenuteka, už
sistovi, paviršutinės krauja
gyslės kartais net tiek išsi
plečia, kad blauzdoje, ypač 
užpakalinėje jos dalyje, ne 
tik didelės, išsišovusios, mė
lynos gyslos, bet ir jose iš
sipūtę. suraityti mazgai ma
tyti. Kojų blauzdos, ypač 
žemutinėse dalyse, buna pa- 
mėlanavusios, oda pašiur
pusi. sausa, greit skeldėjan- 
ti.

Po kiek laiko blauzdos o- 
da dėl blogo kraujo nute
kėjimo mažai gauna iš krau 
jo maisto, dėl to blauzdosFiziškai gal bučiau visa . ., -A. ... .n. * ~...... nasitruosti. Siuntinėliai iš

kad galėtų gyventi ir gyvi,'gando, nes visą laiką mane cukraus ir KOKie u svarai 
galėtų grįžti Į laisvą tėvynę, tyčia stumdė, mindžiojo ko-!?,u . Iasin,H’ .aP1P”t4
Nors ir ištremti, bet jie jau- jas ir paniekinančiai i maneidru®ka u* suvynioti į vaškini
ciasi reikalingi Lietuvai. 
Tačiau tai tėra tik jų jaus
mas ir jų nuotaika. Gyveni
mo tikrovė jų jausmų neno
ri suprasti. Visi tremtiniai 
jaučiasi tapę kažkieno ba
lastu. Jiems primetama, 
kad jie valgo svetimą duo
ną. užima svetimus butus, 
nori emigruoti į svetimus 
kraštus. Bet niekam neat
eina mintis paklausti, 
dėl? O atsakymas aiškus: 
taip yra todėl, kad jie liko 
be tėvynės.

jas ir paniekinančiai . 
žiurėjo, lyg prikaišiodami-1 P°Pię.IT

or viono evofirneoJ K3S JlCl
kad nesugestų- bu

kad čia dar viena svetimša-**as JieĮFs \a^’a.us?a reika
le atsirado, kur jiems taip!k.^a- Tas siuntinėlis Ame- 
ankšta. Kada jie paklausė,!-k°Je
iš kur aš taip gerai mokųjį18. hus 
vokiškai, atsakiau, kad gy-' 
vendama Amerikoje to 
kalbos neužmiršau. Kai pa 
matė. jog aš amerikietė, jie

vertingesnis už di
džiuli CARE pakietą. Tai

į Kiekvienai duonos kąs- 
į nelis turi būti išprašytas. 
Žiūrėk, paskelbė “skrinin- 
gus.” ir visi tremtiniai eina 
per jį. Juos sijoja, rūšiuoja- 
jieško priežasčių, kad tik 
tam tikrą skaičių nusijojus. 
Taip bent jiems atrodo. Ir 
tikrai, po “skriningo” tam 
tikras skaičius tremtinių vis 
lieka be maisto kortelių ir 
be galimybės emigruoti. Li- 
kusiey. tie nelaimėje lai
mingieji. dalijasi paskutiniu 
kąsniu su išmestaisiais. Čia 
tikrai alkanas ateina į pa
galbą badaujančiam, nes 
jis jį supranta geriau negu 
sotieji. Ir svarbiausia, kad 
musų tremtiniai, bijodami 
kad nebūtų da blogiau, su 
tomis blogybėmis nekovoja, 
mano kaip nors viską per- 
kęsti. Ir taip tęsiasi metai iš 
metų.

Vietiniai tremtinių ne
apkenčia.

Ypač nekenčia tremtinių 
vokiečiai. Aš pati prieš po
rą dienų važiavau vokišku 
traukiniu. Stengiausi būti 
kuo kuklesnė ir leidau jiems 
suprasti, kad aš esu DP. 
Norėdama patirti, kaip ten
ka DP keliauti, visa leng
vai pakenčiau. Vagonas bu
vo taip prisigrūdęs, kad 
sėdėti niekas nei nemėgino. 
Ant sėdynių ir visur, kur 

•tik koją galima pastatyti, 
stovi žmonės. Stovi taip su-

visi buvo lyg pasimetę.
—Niekis. — sakau vokie- 

ko-'čiams.—važiavau su jumis 
tik tam- kad ištirčiau, kaip 
jus atsinešat į tuos DP ir 

(kiek dar vokiečių moralė 
laikosi.

Buvo sugėdinti. Stengėsi 
man įtikti. Kai turėjau iš
lipti, norėio net padėti per 
langą iškelti: bet padėko
jau ir nesutikau. Atsitolin
dama girdėjau, kaip jie 
tarpusavy barėsi įr kaltino 
vienas antrą- kad nemoka 
apsieiti.

Jeigu DP nori, nors ir su
gedusių pomidorų nusipirk
ti- krautuvėse jų negauna, 
bet turi eiti pas ūkininką ar 
daržininką, kurie už viską 
iš DP lupa trigubai. Ir tai 
dienos metu parduoti bijo- 
kad vokiečiai jų nepasmer
ktų. Liepia ateiti sutemus, 
kad niekas nematytų. Ir ne 
tik paprasti žmoneliai, bet 
net Vokietijos ministeriai 
jeigu tik kas blogo Vokieti
joje atsitiko, tai į klausimą, 
kas kaltas, dažniausia at
sako—DP. Ir tremtiniai ne
žino, kur kaip elgtis ir kaip 
įtikti, nes daug kas pri
klauso ne nuo įstatymų, bet 
nuo jų pritaikymo gyveni
me.

amerikiečiams lengva pa- 
flJdaryti ir su tuo tremtiniai 

gali daug atsiekti. Niekas 
jų neprašo jokio liuksuso, o 
tik to. kas gyvenime reika
lingiausia.

Turiu pridėti, kad trem- 
’ itiniai bendriesiems Lietu- 

vos reikalams ir savo savi- 
šalpai aukoja paskutinį 
daiktą ir paskutinį duonos 
kąsnį. Jeigu kuris suserga, 
vienas kitą gelbsti. Žiūrė
kit, kiek laikraščių ir knygų 
jie išleido, kiek dirba Lietu
vos atstatymui, ir tai netu
rėdami jokio turto, jokių 
išteklių. Kartais yra tokių, 
kurie tam reikalui neša par
duoti šliubinį žiedą. Apie 
tai užsimenu saviesiems A- 
merikoje- kad žinotų, jog 
musų aukos reikalingos ir 
kad jos negali sustoti, nes 
dabar kaip tik laikas, kada 
jų pagalba galima daugiau
sia atsiekti.

A. Devenienė.

va dėmelė, kuriai prakiurus, 
pasidaro opelė.

Aplink tokią opelę oda 
pamėlynuoja, atsiranda ek- 
zema (dedervinė).

Koja, daugiau pavaikščio
jus, kiek patinsta, bet per 
naktį vėl atsileidžia. Vėliau 
koja vis daugiau tinsta, ap
link opelę odą kiek paka
sius, iššoka pūslelės, paskui 
ekzema ima vis tolyn plės
tis. šlapiuoja, pasidengia 
gelsvai purvinomis pleiska
nomis. ima labai niežėti. 
Nagais odą bekasant, ji la
bai lengvai pradraskoma iki 
kraujo, nes buna suplonė- 
jusi. Iš panagių arba iš ap
linkos patenka į opą viso
kių bakterijų, kurios suke
lia rožę ar kitokį uždegimą 
ir visą būklę pablogina.

Opa. buvusi visai maža. 
ima didėti, pagilėja, kraš
tai sustorėja, dugne dažnai 
matyt rusvi arba pilki ma
ži mazgeliai, kuriuos trupu
tį palietus, tuoj pasirodo 
kraujas. Dažnai ligonis vi
sai nesirūpina opą gydyti ir 
jos net neapriša. Begyjan- 
tis opos kraštas nuo mažiau
sio užgavimo nusibrožia, o- 
pa iš lėto vis didėja ir di-

Dėl nuolatinio šlapiavi- 
mo ir puliavimo visa opa 
pradeda labai dvokti. To
kiu budu dėl buvusios ma
žos opelės žmogus pasida
ro invalidas. Tenka matyli 
ligonių, kurie tokioje padė
tyje kreipiasi į gydytojus 
specialistus, tačiau jau bū
na pervėlu. Gydytojas pa
taria koją nupiauti, nes to
kioj padėty esančiai kojai 
išgydyti nepakaktų pinigų.

Kartais tokia opa gali 
baigtis ne tik kojos, bet ir 
gyvybės netekimu. Opa ne
švariai laikoma, drabužių 
trinama. ilgai pūliuoja, 
kraujuoja ir toje blauzdos 
vietoje, kuri daugiausia bu
na nukentėjusi, per ilgą lai
ką atsiranda vėžys. Atsira
dusį vėžį net gydytojui sun
ku atskirti nuo besiplečian
čios opos ir šlapiuojančios 
ekzemos. Kada vėžys išplin
ta, tada jau niekas nebega
li pagelbėti, ir nusikama
vęs, išvargęs žmogus mirš
ta.

Liga yra labai lėta, o mu
sų žmonės labai kantras, 
nerangus, neprisirengia gy
dytis, ir taip atsiradusios o- 
pos negydo metų metais.

Pačioje pradžioje, kol dar 
blauzdoje opos nėra, krau
jo gyslos sustorėja. po oda 
susiraito. Jau tada reikia 
susirūpinti gydytis. Reikia 
stengtis per dieną ilgai ne
stovėti ir daug nevaikščioti. 
Žinoma, suaugusiam žmo
gui savo amatą pakeisti ki
tu, kad daugiau galėtų sė
dėti, o nereiktų daug stovė
ti, yra sunku. Naktimis lo
voje gulint, kojas laikyti 
aukščiau, kad kraujas nete
kėtų. kojos atsigautų ir per 
naktį pasilsėtų. Paskui rei
kia pasidaryti ilgą bintą iš 
susiūtų drobės gabalų. Die
ną šituo bintu vynioti blauz
das, pradėjus nuo kulno ir 
riešo sąnario aukštyn iki ke
lio. Jokiu budu negalima 
binto kietai suveržti, nes ta
da dar daugiau galima ko
jai pakenkti. Bintą vvnio- 
jant, veržti tik tiek, kad pa
viršiuje išsiplėtusios kraujo 
gyslos truputį susispaustų.

Jei tat negelbsti, ligoniui 
reikia per dieną daug ant 
kojų būti, tada geriausia 
kreiptis į ligoninę, kad pa
darytų operaciją. Operaci
ja yra visai lengvutė ir jos 
bijoti visai nereikia.

Jei ant blauzdos atsiran
da opelė, kuri vis didėja, 
paskui atsiranda ekzema. 
reikia skubiai pradėti gydy
tis. Visų pirma koj’ą reikia 
laikyti labai švariai, visada 
aprištą švariu, išprašytu 
drobiniu skuduru. Jei ap
linkui opą yra ekzema, tai 
muilu ir vandeniu plauti tik 
pėdą. o blauzdos visai ne
plauti, nes nuo muilo ir van
dens ekzema dar labiau di
dėja.

JURININKAI NEDIRBS 
KUR YRA KOMUNISTU-

United Marine Veterans’ 
Associacijos suvažiavimas 
Jersey Cityje priėmė rezo
liuciją. kad nei vienas šitos 
unijos narys nedirbs tuose 
laivuose, kur bus nors vie
nas komunistas priimtas 
darban.

AMERIKA
MASKVOS

ATMETĖ
PROTESTĄ.

Aplikacijų ir affidavitų 
bėdo*.

Mažai musų lietuvių iš
pildė blankas ir įsirašė va
žiuoti į Ameriką iki 1946
metų pradžios. O šiandien, Maskva buvo iškėlus A 
rodos, tik tokias aplikacijas'merikai ir Anglijai protes- 
tesvarsto. Kitų tautybių tą. kam jos nutarė kelti Vo- 
tremtiniai turėjo, kas juos kietijai pramonę savo zono- 
informuoja. Musų gi žmo- se. Šitą protestą Amerika

Tikra Teisybė

APIE SOVIETŲ RUSIJĄ
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
Šviesoje.

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

Užsakymus įrašome siųsti šiuo adresu:

636 Broadw»y«
KELEIVIS”

So. Boston 27, Mass.
'sikimšę, kad kiti spaudžia- nės gyveno mintimi laiky- atmetė.
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Vietines Žinios
Jaunas Brooklyno lietuvis 

įstojo Harvardo Univer
sitetan.

Brocktone Mirė Domicėlė 
Rožėnienė

P-lė Tataronis ruošia 
koncertą

P-lė Amelia Tataronis, 
gerai žinoma muzikos mo
kytoja. prašo mus pranešti, 
kad lapkričio 16 d.. 3:30 
valandą popiet, Municipal 
Salėj, ji duosianti South Bo
stono lietuviams koncertą, 

i Programoj dalyvausią ge-

RADIJO PROGRAMA PARSIDUODA NAMAS
______ Parsiduoda 7 kambarių dvie-

Lietuvių Radio Korpora- šeimynų namas; įrengtas 
cijos programa ateinantį ne- steam heat. Gražioje vietoje 
dėldienį " iš W0RL stoties, su keturiais lotais žemės ir ga- 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir ražu dviem karams. Prašome 
10:30 ryto bus tokia: kreiptis šiuo adresu: (40)

n Ttr -i i JB-1. Muzika
2. Dainininkė Janice ___________

. Hagberg iš Worcesterio ir o D . c
i jos akorapanistė Mav Meš- Ne,"l‘ Oa* ^uare Br,gh,°"
1 - - 1 J šeimynai butas gaunamas 3-4-

Pasaka anie Vandute 3 kambariy butai 14’°°°
‘d * . žemės; automatiškas šildymas

18 tonų ir turi po 31.000 galio-j p0 programos parašykite alyva; baltos sinkos; moderniš- 
nų talpos. Atvežti juos iš Mil- savo įspūdžius ir nusiųskit ki Įrengimai; namai ir invest- 
waukee ėmė daugiau kaip du šiuo. adresu: WORL Sta- mentas energingam asmeniui 

Lithuanian Program, \ kaina $17,000; metinės paja- 
st., Boston, mos $2,500. Pašaukite Stadium 

pranešdami savo įs- 1590 darbo dienomis nuo 8 iki 6

j teris — Mrs. Theresa Meh- 
ringer ir Mrs. Patricia Klo- 
mek. o taip pat paliko du 
anukus. Tebūnie jam leng
va Amerikos žemelė.

Kor.

P1CKW1CK Bravorai turės 
500,000 galionu gamybą. 

Pickvvick Ale Bravorai iš Ja

13 Myrtle st., Montello, Mass.

Ar Manai Taisyti Namą?
Kreipkitės pas mus,—patarsime

Jau Turime Visokio Tavoro

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

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

Pereitą subatą ‘‘Keieiv
įstaigą aplankė ponia Ar_,_ ------------------
nina Povilauskienė iš Broo- Rožėno žmona. Velionė gy- 
klyno ir ponia A. Lušienė iš veno Brocktone 915 Oak st. 
South Bostono, kurios ap- Draugas J. Rožėnas yra se 
žiurėjo musų spaustuvės i- nas “Keleiv' 
rengimą ir labai tuo domė- Reiškiame 
josi. užuojautos

Ponia Povilauskienė at- doje.
važiavo i Bostoną palydė- Į —;------------
dama savo sūnų Royų. kuris Serga Vincas Balukonis
įstojo į Harvardo Universi-: .
teto teisės skyrių ir mokysis v, Vincas Balukonis, gerai 
čia advokatūros. Ta proga žinomas South Bostono C a- 
ponia Povilauskienė užrašė fe savininkas, paskutinėmis 
savo vyrui Rokui “Keleivį.” dienomis apsirgo ir teko va- 

~ .. . . .. _ žiuoti ligoninėn. Dabar li-
Sveikinam jaunąjį Royų grOnįs jau namie. Linkiu 

Povilauską įstojusi

Liet. Darb. Draugijos 
Susirinkimas'

^»xx.xxSxj^e ‘-•m ir patiltes, todėl jie buvo gabe- pūdžius; o skelbibus prašo- 
kuopos narių susirinkimas. į nami tiktai dienos šviesoje, še- me siųsti į 502 East Broad- 
\ įsi nariai kviečiami būti-,... XT— „  —i:~ — way, Šo. Boston 27, Mass.
nai atsilankyti. Susirinkime 
galima bus pasiimti žurna
lą “Darbas” antrą numerį.

Valdyba.

aukštąją mokslo įstaigą ir 
linkime jam sėkmingai ją 
užbaigti.

gonis jau namie. 
į musų jam glitai pasveikti.

J. Taurinskas.

Naujas adv. Cunio ir p. Na- 
maksio ofisas

South Bostone apsigyveno 
brooklynietis A. Hintza.

Augustas Hintza, kuris 
iki šiol gyveno Brooklyne, 
šiomis dienomis atvyko į 
South Bostoną ir čia apsi
gyveno. Tuo tarpu jis yra 
apsistojęs pas L. Masilio- 
nius. Atsilankęs “Keleivio” 
įstaigon jis paaukojo SI.00 
musų namo fondan ir keti
no vėliau pasiskelbti “Ke
leivy” kaip geras medžio 
darbų specialistas.

Teko aplankyti naują ad
vokato Cunio ir inšiurans 
agento p. A. Namaksio vie
tą po Nr. 409 Broadvvay. 
Bethesda Hali bildinge. Jie 
turi tenai vieną didelį kam
barį. antrą mažesnį ir tre
čią prausiamajį. Graži pa-į 
talpa.

Linkiu jiems geros kloties 
naujame ofise. Koresp.

Branforde Mirė Jonas 
Danie’-ius

Praeitą savaitę Branfor
de, Conr.. mirė senas “Ke
leivio” skaitytojas Jonas A. 
Daniels. Jis išgyveno Bran
forde 50 metų. Iš Lietuvos 
paėjo iš Kauno. Velionis 
paliko dideliame nubudime 
žmoną Mariją, du sunu — 
Antaną ir Franą ir dvi duk-

si New Haven geležinkelio spe 
cialistai prižiūrėjo tų tankų pri
statymą.

Kaip sako F. \Y. Haffenref- 
fer. “Naujas Įrengimas, padi
dindamas senąjį Įrengimą, pa
kels alaus gamybą kokiais 500,- 
000

MUZIKA

Dainavimas ir Pianas
Geriausias pamokas šitoj sri- 

, ty duoda profesionali muzikos 
galionų ir leis šiai Kompa- mokvtoja p_iė Amelia Tataro- 

nijai patenkinti nuolat didėjan- nis> kuri turf įgijus muzikos 
tį Naujos Anglijos pareikalavi- mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
mą Pickwicko. Užbaigus įrengi- Kreiptis i jos muzikos mokyk- 
mą, šitie tanku., kurie buvo ja.
specialiai pagaminti Picku'icko 
bravorams ir yra didžiausi Nau
joj Anglijoj, padarys - moder- 
niškiausį bravorą pasaulyje.”

(-)
THREE ARTS STUDIO,

480 Boylston st., Boston, Mass.
Tel. KENmore 3571

Namų, ELIot 8222

TURĖKIT FONIŲJ
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. Broadway 

prie Lincoln School
Tel. ŠOU 2446

Expert Watch Repairing 
3 to 7 Days Service

Ketvirtis and Co.
Watches - Je»elry - Diamonds 
Radios - Electrical Appliances

379 W. Broadway, So. Boston
Tel. ŠOU 4649

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkai:
Juozas Arlauskas ir 

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

Nori Pagauti Niekšišką 
Apgaviką

Kiek Kainuoja Kalėjimų 
Išlaikymas

Massachusetts valstija
(pernai metais išleido 3,477,-
•998 dolerius išlaikvmui ka- *>
Įėjimų ir kitų pataisos įstai
gų. Taip pranešė musu vai-K- a a *
sti jos gynėjas, Clarence A

Roxburyje, į Bouchard
šeimą anądien atėjo vienas
armiine sprvuntn nihais an viaicnvc n.armijos seizanto rūbais ap- Barnes Naujosios Anglijos

GERESNĖ PLUNKSNŲ IR PŪKŲ RŪŠIS JŪSŲ PAGALVĖSE 
UŽTIKRINS JŪSŲ ŠEIMAI GERESNI MIEGĄ — GERESNŲ 
SVEIKATĄ!!!
Galite jų pirkti svarais pigiom kainom ir pasidarykite paryš savo pagalves.

Tai žinosite ant ko miegate. — Mes taipogi turi
me Europiškus inpilus.—Baltų europiškų žąsų pū
kai ir supašytos plunksnos 52.97. Užsisakykite 
paštu arba ateikit musų krautuvėn. Platus pasi
rinkimas firankų, draperijų ir ržtiesalų lovoms.

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

Mortgečiai—Namų Paskolos—4f 'c.
na-Gtriausiose Savings ir Co-operative Bankose ant gerų 

mų, su mažais numokėjimais. galite gauti priduodant man 
pareiškimus. Jokių komisų, apart Bankos advokatų išlaidų, 
nereikia mokėti. Sutvarkykite savo mortgečius. Kreipkitės 
visais namų problemų reikalais pas:

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.

302
ADV. F. J. BAGOČIUS,

W. Broadway, South Boston, Mass.

tarti šu" Bouchard šeima jM aptanam, budai, kai,, kovo-1 
kare žuvusio sunaus kūno } P"es didėjant, kn
pargabenimą. Bouchard šeij __________
ma tą vyrą priėmė, penkias

rimina-

dienas maitino, davė jam 
pinigų apmokėti kūno par-į1 v • v •

Geras obuolių derlius.

Šįmet Naujoj Anglijoj
i j * • k labai gera kad tai bu- j— yjen Middlesex ap-

cVtnfv rintnli nei <\r-» rlzvv .

gabenimo išlaidas ir vyras ]abaj gerai už(le,.ėjo obuo.
dingo. Pasirodė
vo niekšiškas skrity netoli Bostono, der
ins begėdiškai išvilioję, is „ į- į 750-000 buše- 
Bouchard senuos ?0 dole- „ R klausimas, ar bus 
rių. primelavo apie jų zuyu- derli į y
" '"""iU’ naPstan°as a ^rbininlai reikalauja to-sj sūnų 
deda didelesniekšą pagauti^Ta^rofS dide!.\ų algų. kad obuo- 
reikia pasakyti, kad žuvusių ’,aI Pasldaro rinkai per- 
kareivių kunu pargabenimą l rangys-
apmoka valdžia. , RADIO ŽINIOS

Socialistai rengia paskaitas 
ir diskusijas. Rudens sezono didžiau

sias ir linksmiausias paren
gimas įvvks su bato j Oct. 11- 
Municipal Salėj, So. Bosto-i 

!ne! Tai bus Lietuvių Radio
Amerikos Socialistų Par

tijos bostoniškis skyrius
nutarė suruošti visą eilę pa-jK “Piknikas no stomi ir skaitą ir diskusijų. Pirmą | . ^dė^a iu^ 
paskaitą “How to StopįgrVu. • 'us/ ... •
Communism,” skaitys Al-' “aip visuomet, Lietuvą
bert Herling. buvęs Tufts | ?adl° KorP' rengla hnįsn’« 
College profesorius sekanti ,r !.do.mH. Programą, kuris 

susidės įs Jaunimo polkos, pirmadieni, 29 imgsejo, Bo-į<<Do^-o ?v ir
stone, 294 Washington st.
Room 12

Paskui seks kiti forumai.
Tarp jų bus profesoriaus

Papės ir Mamės” polkos ir 
valco šokimo kontestų. su 
gražiomis dovanomis. Gros 
smagi Jono Dirvelio orkest
rą. Dainuos Birutės RadioPleLhmam,debatai temo j ^ofas vadovaujant Valen- 
tinai Minkienei. Dalyvaus 
gražuolė “Miss Lithuania

Fleischmanu debatai temo 
je, “Ar Turėsime Trečiąją 
Partiją 1948 Metais?”, Wil-iof N E n Epen Pučinskaitė

Kas YRA telefono tarnyba?

ŽINOMA. DALINAI TAI YRA MEDŽIAGA ir instrumentai. 

Tačiau visų pirma telefonas, tai žmonių tarnyba . . . įgudusių 
žmonių, kurie atlieka sudėtingus darbus statyboj, instaliavime ir 
telefono įrankių operavime . . . patikimų žmonių, suvokiančių, 
kad tarnyba, kurią jie suteikia- yra būtina bendruomenės gyve
nimui . . . mandagių žmonių, pasiryžusių telefono patarnavimą 
daryti kiek tik tai galima maloniu.

Naujoj Anglijoj yra 36,000 telefono tarnautojų. Jie sunkiai 
dirba- kad priartinus dieną, kada visi laukiamojo lapo orderiai 
butų išpildyti . . . kada viskas telefono tarnyboje butų taip, kaip 

Tamstos norite.

NEW ENGLAND TELEPHONE & TELEGRAPH COMPANY

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

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

West Roibury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

DR. D. PILKA I
.. Ofiso Valandos: noo 2 iki 4 J 

ir noo 7 iki 8

546 BROADWAY ;
SO. BOSTON, MASS. ;

Telefonas: SOUth Boston 1320 t

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 Central B«. 

CAMBRIDGE, MASS.

TeL ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pašakamis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nao 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nao 9 ryto iki 12 dion«

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

1 • • 1/A an. JUHVll lyuvmcnuivvlamo Gausvsmano prakalbą.Buchyn g Worcesterio Per 
( mojo - OP^’OS Darbo i pertrauką bus rodomi jdo- 

Partija, Pamoka Amerikai. ' spllvuOti paveikslai, 
r A. Levensteino paskaitą: *ukti 1 itam Įjarlio ik. 
America s Future - De- nike Mpavna,.fle. Mat pit€ 

pression or Socialism? |save jr sa"v0 d|.augus fiįm0.
Amerikos socialistų ofi-'se. 

sas randasi po numeriu 294! Bus ir šį kartą puikios ir 
Washington st.. Room 705.,naudingos 8 laimėjimo do-

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 Patikriniai*

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

Tel. DEVonshire 9490.

Whist Party

Dorches t e r i o Lietuvių 
Kliubas rengia “Whist Par
ty” vakarą šį šeštadienį, 27 
rugsėjo, kaip 7:30. nuosa
voj salėj, 1810 Dorchester 
avė.. Dorchester, Mass.

Visi prašomi dalyvauti.

(vanos; ir dvi įžangos dova
nos.

Municipal Salė bus tinka
mai priruošta su stalais ir. 
krėslais, kad galėsite sma-' 
giai pavalgyti ir draugiškai 
išsigerti su savo draugais, j

Sus i tark i t dabar su savo 
draugais susirinkti Piknike 
po stogu. Municipal Salėj, 
Octoberin U-tą! Rep.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to-1 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama
326 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
T„1 snritb Rnaton 4618




