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Maskva vėl jieško 
neišmanėlių Amerikos Oro Spėkos 

Ardo Nacių Ofensyvą
Leyte Saloje Amerikiečiai 
Sunaikino-113, 221 Japoną

BELGUOS FRONTE BAISI KOV

Raudonosios armijos leidi 
ny* kalba apie “suokalbius’

VVASHINGTONE MANO
MA, KAD PAVOJAUS 

NĖRA
VISA SALA DABAR MU ] 

SIŠKIŲ RANKOSE

Buvo tai didžiausia japonų [ 
katastrofa visoj jų karų t 

istorijoj

Leyte sala guli Filipinų 
salyno vidury. Karo veiks
mams ji turi labai didelės 
reikšmės, todėl amerikonai 
ir pasirinko ją savo invazi
joj tikslu.

Japonai atkakliai Leyte 
salą gynė. jie turėjo tenai 
didelę- armiją ir nemažai 
kareivių prisiuntė vėliau, 
nors daugumą jų laivų su 
kareiviais Amerikos orlai
viai sunaikino.

Amerikiečiai suvarė japo
nus i šiaurini salos galą. Čia 
buvo dar atdaras Palompo- 
no uostas, per kuri likę gy
vi japonai galėjo pabėgti. 
Per Kalėdas tačiau išlipo 
tenai viena amerikiečių di
vizija ir tą uostą užėmė, už
dardama tuo budu pasku
tinį kelią, kuriuo priešas 
galėtų pabėgti.

a-Į Vokiečių ofensyvą prieš šonų ir stengiasi ju< 
kad amerikiečių armijas da nė- kirpti.” 
eak- ra visai sustabdyta, bet jau Washingtone m
. to- žymiai susilpnėjo, nes mu-1 kad pavoj&s mus 
ru-! siškiai galėjo paleisti dar- j jau bus praėjęs; ir 

ban savo oro spėkas. padėtis nėra tokia
ipa- Kelias pirmutines dienas kaip iš pradžios išro 
ka- vokiečiams sekėsi dėl to, < noma. kad už savo ] 

Žv.” kad oras buvo labai uka-1 tagalvišką žygį v 
•kie- nuotas ir negalėjo veikti a-;turės brangiai už 
dėl lijantų orlaiviai. Matyt, vo- jeigu prasiveržusias 

kiečiai senau jau tokio oro lonas pavvks nugn 
usia laukė, kad alijantai negalė p , . V w 
yra tų naudotis savo orlaiviais. — kad daSta- Kalėdų dien, pnežas dar ^Tdu^ndta 
no- smarkiai atakavo. bet pir- « L jei a’merikie

• JO- myn pastumti jau nebe- jė Sgreitais s 
>asi- galėjo. Žinios sako. kad riežį
non padange buvo tamsi nuo a- }. . vokiįčVai
„uo- Hjantu orlaivių, kurie pylė S’i^ a^fe pMeSki 
,mu. bombomis kaip knisa. Tos ridaJrž dide,
mas bombos pylėsi ant nacių *nir.. :r nuardė p'alin riki- armijų, ant jų tankų ir ant Xna ži?eta2fi 
[ ru- susisiekimo linijų fronto pUną 5etnos olen? 

su- užnugary^.. __ ‘ 2. Jeigu mūsiški

Ši nuotrauka parodo Kanados kulkas 
Belgijos fionte. kurį dabar pašėlusiu ini’.šh 
ja vokiečiai. t.. v - ,

Churchill nuskrido 
.Graikijon

Naciai ka 
Angį

Anglai stengiasi tenai likvi 
duoti vidau* karą

usese daly 
karininkai

Per visas Kalėdų šventes Penkridg* 
Graikijos sostinėj baubė ka- stovykloj, 
nuolės, sproginėjo bombos dienomis b 
ir liejosi žmonių kraujas, dėlės riauši 
Komunistų ir fašistų vacfo- vavo ir vok 
vapama ELAS milicija ve rimukai. 

ji ■*—ir. S- n-r—■ tda#tkaklų karą prieš Grai- Riaušinir 
wtar fcafT pereltąšavaltę šim- w^*rtonstjtHcmę vyriausy- tr buvo paš 
ai valduos tarnautojų au- bęir prieš anglus, kurie iš- 
kojo kraujo, kuris tuojau vijo iš Graikijos vokiečius, 
buvo išsiųstas Vokietijos Komunistai nori paimti ša- 
frontan, kur amerikiečiai ^ies vairą į savo rankas, 
dabar veda labai sunkią ko- kad galėtų išžudyti savo po
vą litinius priešus. Jie skelbia

___________ viešai, kad visi, kurie nepri-
JUNGT1NĖSE VALSTIJO-įtaria jų organizacijai EAM,SE YRA 138,100.8774 lyra “išdavikai,” /‘monar- 

GYVENTOJU chistai, reakcininkai“ ir
_____  “fašistai.” Tokia esanti da-

Cenzo Biuras skelbia, kad bartinė Graikijos valdžia, 
šių metų liepos pirmą dieną kurią anglai remia. Žinoma,
Jungtinėse Valstijose buvo taip nėra. Graikijos val- 
138,100.874 gyventojai — džios galva» premjeras Pon- 
6,400,000 daugiau, negu d^rou, yra socialdemokratų 
1940 metais buvo. partijos vadas. Tuo tarpu

Iki 1950 m. Amerika tu- i komunistų tarpe ir jų ELAS 
rėsianti apie 150,000,000 milicijos eilėse yra labai 
žmonių. ' daug fašistų ir nacių, kurie

VALDŽIOS TARNAUTO
JAI AUKOJA KRAUJĄ 
VOKIETIJOS FRONTUIKai šis “Keleivio” nume

ris eina spaudon, tai gene
rolo MacArthuro ~ praneši- 
Ynas skelbia, kad vaa Leyte 
sala jau mūsiškių rankose. 
Liko tik keli japonų lizdai, 
kurie tuojau busią išvalyti, 
ir visos kovos toj saloj bus 
jau užbaigtos.

Gen. MacArthur sako, 
kad Leyte saloj japonai ne
teko 113.221 kareivio, iš 
kurių 54,338 buvo užmušti.

“Tai, turbut, didžiausia 
japonų katastrofa visoj jų 
militarizmo istorijoj,” sako 
jisai.

Japonai čia prarado 24 
kareivius prieš 1 amerikietį. 
Kitaip pasakius, priešo nuo
stoliai buvo 24 kartus di
desni, negu mūsiškių nuos
toliai.

Temsta japonų saulėtekis!

riai. Jie numušė iš oro 375 
vokiečių orlaivius, patys 
prarasdami 198 lėktuvus. 
Abidvi pusės prisipažįsta, 
kad tai yra kruviniausią ir 
nuostclingiausia kova, ko
kia tik yra kada nors bu- 

į vusi.
Alijantų orlaiviai sunai

kino taipgi 282 priešo tro
kų su amunicija, 11 tankų, 
išgriovė du tiltu ir sulygino 
su žeme 26 miestelius, kur 

(buvo sukoncentruota priešo 
kariuomenė. ,

gis, tai vokiečiai atsidurs 
tokiuose spąstuose, kad pir
mutiniai jų laimėjimai ga
lės pasibaigti didžiausia 
mums pergale.

Tkėkimės, kad taip ir 
bus.

riausmin 
įjas vokie 
yvas Bei

Amerika
Pasaulio

Montgomery Ward 
vėl žarsto pinigus

aovaus
aikai

KARAS SU JAPONIJA 
KAINUOS BILIONUS 

DOLERIŲ
Atsisakė klausyti Karo Dar

bų Tarybos ,patvarkymx
Atsakingi musų vyriausy

bės žmonės yra apskaičia
vę, kad sumušus nacių Vo
kietiją. Amerika turės da iš
leisti bilionus dolerių, kol 
bus sumušta Japonija. Ka
ras su Japonija kainuosiąs 
po 71 bilioną dolerių kas
met.

Montgomery Ward kom
panijos darbininkai Detroi
te buvo priversti skelbti 
streiką. Jie sustreikavo po 
to. kai kompanija atsisakė 
pildyti Karo Darbų Tarybos 
patvarkymus. Jau nuo 1942 
metų tos kompanijos darbi
ninkai reikalavo padidinti 
algas: nors kompanija ir 
prižadėjo savo darbininkų 
reikalavimus patenkinti, bet 
to nepadarė. Galų gale Įsi
maišė Karo Darbų Taryba.

Kilus streikui, kompanija 
paskelbė, kad ji užmokės 
užvilktą “back pay,” bet 
tik nuo 1943 metų rugsėjo. 
Karo Darbų Taryba yra pa
tvarkius. kad “back pay” 
butų užmokėta nuo 1942 
metų gruodžio TO dienos.

Dabar Montgomery Ward 
kompanija davė milžiniš
kus skelbimus kone visiems 
dienraščiams. Tai nėra skel
bimai, bet ginčas su Karo 
Darbų Taryba. Ir kas d a 
blogiau, už tuos pi-i'-n-- 
kurie išleidžiami o' 
mams, valdžia negali reika
lauti pajamų mokesčio. Tai
gi, kompanija leidžia pini
gus šmeižimui vyriausybės 
įstaigų.

Montgomery Ward kom
panijos byla su Karo Dar
bų Taryba daba’* eina i rr*'- 
zidenturą. Čalmas daiktas, 
kad valdži i bus priversta 
imti savo žinion tos kompa
nijos įstaigas Detroite.

STALINAS LIKVIDUO
SIĄS PIRKĖJŲ KO

MISIJĄ

Washingtone kalbama, 
kad Rusijos diktatorius ne
užilgo likviduosiąs komisi
ją, kuri užperka Amerikoje 
visokias reikmenis Sovie
tams. Šitos pareigos busian
čios pavestos Amtorgo a- 
genturai.

Sumažino maisto 
porcijas

VENGRIJOJ SUSIDARĖ 
KITA VALDŽIA 4,250.000 GALIONŲ GA 

. ŽOLINO VIENAM 
ŽYGIUIMaskva praneša, kad ru

sų užimtoj Vengrijos daly 
susidarė laikina valdžia iš 
alijantams palankių žmo
nių. Jie jau pradėję per ra
diją raginti Vengrijos gv- 
ventojus. kurie tebėra da 
po nacių valdžia, kad jie 
sukiltų ir pereitų alijantų 
pusėn.

Suvaržė sviestą, cukrų, mė
są ir net daržovių prezervus

Matyt, vokiečiai pagrobė 
didelius musų armijos mai
sto sandėlius Belgijos fron
te, nes maisto administraci
ja staiga nukirto porcijas 
Amerikos gyventojams. Šią 
savaitę suvaržė cukrų, visas 
kenuotas daržoves ir svies
tą. Sviestui pakėlė pointus 
nuo 20 iki 24. Cukrui pa
naikino visas štampas, pa
liekant tiktai vieną 34-tą 
štampą.

Gi nuo sausio 1 pointai 
bus uždėti visoms mėsoms 
— net ir toms, kurias da
bar galima gauti be pointų.

Nuo sausio 1 cukrus bus 
sumažintas restoranams, 
koteliams, boardingauzėms 
ir visokioms įstaigoms.

Mėsos racijos bus suma
žintos sumažinant raudo
nuosius pointus kiekvienam 
asmeniui. Iki šiol kiekvie
nas gaudavo po 60 pointų 
ant keturių savaičių; dabar 
bus duodama tik po 50 poin 
tų ant keturių savaičių.

Iš Londono pranešama, 
kad Amerikos bombanešiai. 
kurie bombardavo Vokieti
ją 24 gruodžio, tik vienam 
žygiui suvartojo 4,250,000 
galionų gazolino.

AREŠTAVO BUVUSJ 
KUNIGĄ

Newarke, New Jersey val
stijoj, federalės valdžios a- 
gentai areštavo tūlą Emil 
Krepper, buvusį kunigą. 
Sakoma, kad jis buvęs ap
mokamas nacių Vokietijos 
agentas - sabotažninkas. Iš 
suimtojo pareikalauta 30,- 
000 dolerių kaucijos.

DIDELIS GAISRAS 
NEW HAVENE

ŠEŠTOJI KARO PASKO
LA SU KAUPU

PRADĖJO BOMBARDUO 
TI ŠIAURĖS ANGLIJĄ Washingtonas pianeša, 

kad šeštoji karo paskola, 
kurios tikslas buvo sukelti 
$14,000,000,000. davė jau 
daugiau kaip 20 bilionų do
lerių. 1 ,

Skraidomos vokiečių bom 
bos, kuriomis nuo birželio 
mėnesio naciai bombarda
vo pietų Angliją. Kalėdų 
dieną pradėjo kristi jau ir 
į šiaurės Angliją. Matyt, 
jos yra šaujamos iš Norve
gijos.

SU JAPONAIS BJS SUN
KUS KARAS

Amerikos laivyno admi
rolas Nimtz sako, ;ad japo
nų laivynas da Dera visai 
sunaikintas, tačiai jis jau 
nebegali . istabdyi mūsiš
kio laivyno veiksnų prieš 
Japoniją. Bet kuo mes to
liau einam nuo n mų, tuo 
sunkiau nuims gauti reik
menų. Toriel tolyn kova’da
lysis sunkesne, o .aponams 
ji bus lengvesnė, n-s jie bus 
arčiau namų. Vis cėlto mes 
tikimės Japoniją s i mušti ir 
ii bus sumušta, baigia adm. 
Nimitz.

ARIZONOJ PABĖGO 
25 VOKIEČIAI

Iš karo belaisvių stovyk
los Arizonoj per Kalėdas 
pabėgo 25 naciai. Jie buvo 
submarinų viršininkai ir ju
rininkai. Pabėgo jie laike 
demonstracijos, kokią na
ciai įtaisė stovykloj, reikš
dami savo džiaugsmą, kad 
Belgijos fronte vokiečiai 
pradėjo smarkų ofensyvą 
prieš amerikiečius. Sargai 
buožėmis demonstrantus 
nuslopino, bet 25 riaušinin
kai paspruko.

20 ŽMONIŲ SUŽEISTA 
TRAUKINIO NELAIMĖJ Per Kalėdas Nevv Haven, 

Conn. pradėjo degti biznio 
centras. Ugnis apėmė kelias 
dideles biznio įstaigas ir 
padarė apie pusę miliono 
dolerių nuostolių.

Pereitą nedėldienį Illino- 
jaus valstijoj sudužo trau
kinys su keleiviais. Du žmo
nės buvo užmušti, 20 sužeis-

JIE APSISKELBĖ “LEN 
KIJOS VALDŽIA”

Maskvos agentu suorga
nizuoti Liublino * vislingai 
jau apsiskelbė “Lenkijos 
valdžia.” Nėra abejonės, 
kad netrukus ta “valdžia” 
nutars prijungti Lenkiją 
•prie Sovietų Rusijos.

SNIEGO PŪGOS ITA
LIJOJE

Iš Romos pranešama, kad 
prasidėjusios sniego pūgos 
Italijoj sustabdė karo veik
smus.

Jungtinių Valstiių vyriau
sybė kasmet išleidžia po 9 
milionus dolerių kareivių 
saldainėms. Kasdieną ka
reivis gauna po dvi uncijas 
šokolado. ,
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UŽ KĄ MIRŠTA AMERI
KOS JAUNUOLIAI?

kadangi jie j u bijos:. 

“Civilizuotos visuomenės na

riai galvoja kitaip. Piktadario

3

“Keleivy” buvo jau rašy- arba žmonių skriaudiko jie ne- 

ta, kad Churchillas “palai-, gerbia — tiek gyvo. tiek mi- 

dojo Atlanto Čarterį,” Ža-, rusi®. Lietuviai jau irgi yra 

dėjusį visoms tautoms lais- civilizuota tauta. ,ir todėl j.e. 

vę. Kalbėdamas parlamen-, pavyzdžiui, Muravjovą vad na 

te Anglijos premjeras pra-į ‘koriku,’ o ne žmonijos g pa

nešė* jau susitaręs su Rusi-; dejų! Kai Hitleris iškeliaus 

jos diktatorium pasidalinti i Wotaną (ar pas L:ueipie- 

Europą, visai nepaisant ma-, r>)- tai reikia tikėtis, kad nei 

Žujų tautų. vienas Amerikos lietuvis ne-

Apie Churchillo praneši- menės jo kaip garbingo vo
kiečių tautos vado.' bet sakys, 

read tai buvo gengsteris!’’
mą kalba ir “Naujienos. 
Jos sako :

“Churchillo ketvirtadienio 
kalba parlamente sukrėtė vi
suomenę Anglijoje ir Ameri

koje. Visi dabar mato, kad bri- 
tų premjeras yra susitaręs su 
Rusijos diktatorium pasidalan
ti Boropą: viena dalis bus ‘so
vietų zona,’ antra — ‘Atlanto

“Tai reiškia, kaip rašo vienas 
žymus Amerikos laikrastanin- 
kas, kad bus nutiesta nauja 
siena per visą Europą, nuo 
Lediniuotojo Vandenyno iki 
Viduržemio juros, šalyse, ku
rios guli į vakarus nuo šitos 
naujos sienos, viešpataus bri
tai ir, kur reikės Churchillas 
šaudys žmones, kurie nenorės 
nusilenkti jo valiai. O Stalinas 
‘savo’ zonoje, i rytus nuo tos 
sienos, galės daryti tai, ką ji
sai darė 1939 metais, kai bu
vo iš Lenkijos išgabenta dau
giau kaip milionas žmonių i 
ištrėmimą arba nužudyta (ir 
kaip buvo 1940-41 metais, ka
da Stalinas masėmis gabeno j 
SSSR gilumą lietuvius, latvius 
ir estus).

“Tas rašytojas, beje, vadina 
Stalino diktatūrą ‘politiniu vi
duramžių totalitarizmu/—kas 
yra daug teisingiau, negu ‘XX 
aūiziaus atvaizdas/

“Ar pasaulis leis, kad Euro
pa butų šitaip sukoneveikta ir 
amžinai vergovei pasmerkta? 
Ar Jungtinės Amerikos Vals
tybės pridės savo ranką prie 
šitos piktadarybės?’’

Bet klausimas, kokiu bu
du Jungtinės Valstijos ga
lėtų tam pasipriešinti? Pa
sipriešinimui yra tik viena 
priemonė. Tai ginklo jėga. 
Bet ar Jungtinės Valstijos 
norės skelbti Churchillui ir 
Stalinui karą. kad apginti 
mažųjų tautų laisvę? žino
mą.. kad ne.

;■ Amerikai tuomet lieka 
tik dvi alternatyvos: arba 
sutikti su Stalino-Churchil- 
lo smurto politika, arba vi
sai iš Europos pasitraukti ir 
vėl užsidaryti izoliacijoj, 
kaip ji buvo padariusi po 
pereito karo.

Ar Amerika pasirinks vie
ną kelią, ar kitą, vistiek At
lanto Čarteris bus žuvęs, 
kaip žuvo Wilsono “14 pun
ktų?’

Prieš mus todėl kyla kru
vinas klausimas: už ką 
šiandien miršta Europoje 
musų jaunuoliai?

APIE MIRUSIŲJŲ “NE
LIEČIAMYBĘ”

Kai kurie žmonės tebėra 
dar įsitikinę, kad mirusių
jų negalima “kritikuoti,” 
nes jie jau nebegali savo 
kritikams atsikirsti.

Taip musų tautininkai 
mano ir apie Smetoną. Jie 
smerkia tuos, kurie nepa
lankiai atsiliepia apie bu
vusį “tautos vadą.” Jie ar
gumentuoja. kad “net pri
mityviai žmonės pagerbia 
numirusius ir apie juos at
siliepia su pagarba.”

“Naujienos’’ šitokią gal
voseną kritikuoja. Girdi:

“Tiesa, kad pas primityvias 
žmones yra tokia tradicij'a— 
gerbti mirusius. Mirusiųjų ger
bimo ir garbinimo kultas pas 
juos yra susijęs su tikėjimu f 
dvasias. Jie garbina ‘geras’ ir 
‘piktas’ dvasias be skirtumo,

FRANCUZŲ POŽEMIO

Skirtumas yra 
dama tuo budu dideliu ne-'tiktai laipsnyje: Rusija yra• I “ - A ' - - - • • — - -smagumų ir keblumų į ali

Tiesa, sako “Naujienos,” 
senovės romėnai sakydavo, 
kad apie mirusius reikia
tlihšr .a,ba T*1 .“J Sis vaizdelis parodo franeuzų

t^k kuri kov0J° P™* vokiečių oto ?
te.. Ji įlėjo boti gerame btojo į reguliar? franeuz,

ir atoisako su ja tartis. įneš-,tume
šių dienų politikierius, ne
žiūrint ar jie gyvi, ar mirę, 
nes—

sodybų. Sodybos arba ūke
liai tokioj kolonijoj galėtų 
būti visokio ploto — nuo 5 
iki 20 akrų, kad žmogus ga
lėtų pasirinkti žemės kiek 
jis nori.

Žemei dirbti kolonija ga
lėtų laikui bendras maši
nas.

Kolonijos vidury galėtų

Kas Sąvaite
Nauji Metai, seni vargai

lavo “antro fronto” — pul
ti naciu Vokietija iš vaka-

Sekamą pirmadieni ture- r'4 Europos.
- • • \ akarų Europoje jau vei-

ypacbut pastat’ ta salė ar kliu- sime Naujus Metus. Tai bus v aKarų tuiropoje jai
bas pasilinksminimams, ko- krikščioniu pasaulio naujie- bia alijantų armijos, ___ r ,________ ... - i::__ v..; i,.«. Amerikos armna. Be

. ' . Naujieji Metai, kaip ir raudonoji armija ir — nei
Jeigu žmogus tun susi- Kalėdos vra paveldėti iš se- iš vietos. Ji stovi Lenkijoje, taupei apie $5.000, tai jau nojTSbmeldžiy uiP Pat - !lei iš

galėtų tokioj kolonijoj įsi- apje taj nekalbėsime_  Maskvos propagandininkai
kurti ir turėtų gauti apie vra daug svarbesnių reika-triubija ir bubnija, kad 
10 akiu žemės. jų ‘ raudonoji armija “tuoj” už

ims Budapeštą, tuoj bus 
Austrijoje ir t.t. Bet ji visJ žemę investuoti pinigai ^ie 1944 metai pasauliui - ♦-

negali žūti, nes žemė nega- davė vargo; jie davė ir vii- Austrijoje ir t.t. Bet ji vi< 
Ii nei sudegti, nei vagys jos’čių. . , tūpčioja vietoje. Ima Buda
nepavogs, žemes kaina nuo- 1944 metais pasaulis iau- peštą n . nepaima , eina Au 
i a tos kyla. Ir jeigu kas vė- kė šio karo pabaigos, bet
liau norėtu iš tokios kolo- nesulaukė. Liko senieji var
ijuos pasitraukti, manau, milžiniškas uždavi-

pini-
.anniją ________

tieparti- Įgalėtų atsiimti savo
gus be nuostolių, o gal ir

strijon ir nenueina.
Tuogi tarpu vokiečiai sa

vo jiegas sukoncentravo

daugiau nusidėjusi teisingu
mui, negu Anglija.

Kodėl Amerikos valdžia

su pelnu.
Kas šitokia kolonija įdo

maujasi, parašykit į “Kelei
vi.” Iš to, kiek bus atsiliepi-

jantų tarpą.
Vienu žodžiu, bolševikų 

“Jeigu praeities klaidų ir nu-, Rusija ardo alijantų <avi- protestuoja dėl Anglijos 
sidėjimų nebūtą galima svars- tarpinius santikius. kišasi į jsmurto, bet neprotestavo ir
tyti (kad nebūtų užgautas vidujinius valstybių reika- 
koks nors ‘aabašninkas’!), tai lūs, grobia svetimas žemes, 
kaiip gi žmonija galėtų pro- šaudo arba tremia Sibyran 

gresuoti? jų gyventojus, atvirai sėb-
“Reikia imti pavyzdi ne iš rauja su alijantų priešais 

laukinių (primityvių žmonių)

o iš kultūringų tautų.'

ra.
Tai yra racionalė pažiū

mų, matysime, ar verta šį 
klausimą plačiau svarstyti, takų sferomis.

Amerikos Pilietis. Žengdami į naujuosius 
___________ 1945 metus, demokratijos

nys; uždavinys laimėti ne prieš Ameriką. Belgijoje ei- 
vien karą, bet ir pastovia na baisus mūšiai. O Mask- 
taiką. 'vos pakalikai tyli, nei žo-

Paštovios taikos laimėji-; delio apie “antrą frontą” 
mo viltis yra labai miglota, lytuose.
Tą viltį sudrumstė jėgos Ką reiškia tie Maskvos 
politika, naujos dalybos į-

neprotestuoja dėl bolševikų 
teroro svetimose šalyse, mes 
tikrai nežinom. Bet mes ži
nom. kad dėl raudonojo te
roro neprotestavo ir Angli- j

“KELEIVIS” GAVO 
DAUG LINKĖJIMŲ

šalininkai turės da uoliau 
savo jėgas Kaupti ir eiti 
prie užsibrėžto tikslo—lai
mėti karą ir taiką. Da dau
giau: laimėti tokį pasaulį,

popienmai “laimėjimai”?
Už karalių ir prieš karalių

Europos komunistų poli
tiką galima charakterizuot 
vienu žodžiu — “gumulias
tika.”

Italijoj komunistai remia 
monarchiją, o Graikijoj jiešįmet “Keleivis’’ gavo la-

reikalų vede- j chillas jau 
jas neprotestuoja. Tai kodėl,tą remia.

KOKS SKIRTUMAS TARP 
CHURCHILLO IR 

STALINO?

“New York Times’e” ang- 
glų rašytojas Norman An
gel padarė naujam musų 
Valstybės Departamento 
galvai Stettinijui rimtą prie
kaištą.

Ponas Stettinijus nusiun 
tė Anglijos valdžiai notą, 
šiurkščiai
kam
daros ^reikalas: Pavyzdžiui 
kam Anglija pasipriešino 
liberalui Sforzai. kuris ita
lų buvo numatytas jų vy
riausybės galva.

protestuoti prieš Angliją, 
kuri pasakė, kad Sforzos ji 
nenori matyt Italijos vy
riausybės priešaky?

Koks čia skirtumas? — 
klausia “New York Times” 
rašytojas.

Žinoma, esmėje čia skir-

Kuomet Maskva terori
zuoja silpnesnes tautas, tai 

lip irjau kaip ir priprasta. Bet 
kuomet ir'Anglija tam pri
taria, tai jau darosi šlykštu. 
Gali but, lįd dėl to Wa- 
shingtonas | iškėlė jai pro
testą.

a \t ‘i n/Ar iNereiKetu r--- ______------ J---— , w
nglijos valdžiai notą, A • ’ ‘ I • •
čiai ją išbardamas. AniP I JPtllVIU 
ji kišasi į Italijos vi- LdGIUV

ąivoti 
jloniją?

Savo laiku “Keleivy” bu- mieste šunta bus iš jos pra- 
vo užvestos diskusijos apie gyventi, 
lietuvių kolonijos steigimą Bet nežš ju sutaupyti 

„ _ , . |kur nors parankioj vietoj pinigai, jegki jie nusipirks
Bet sovietų Rusijos vai- Amerikoj, ir, kiek aš atsi- gerą sklyptl žemės ir žmo- 

’žia šituo žvilgsniu yra nu- menu, tam sumanymui bu- nišką pastigę. Turėdami 
ikaltusi daugiau negu An-jvo daug pritarėjų; bet ko- saugų už^įa ir gaudami 
Tlija, sako Norman Angel, dėl jis liko pamirštas, aš ne- senat/ės pasiją, tada jie 
o tačiau musų Valstybės, žinau. jau salės įąblogai gyventi.
Departamentas protesto no- Į Aš sugalvojau pajudinti1 nes maisto įgalės ir patys 
tų Stalinui nesiunčia. ■ šį klausimą iš naujo, ir ma- užsiauginti

Rusijos nusidėjimų pa- nau. kad “Keleivio” redak- 
saulio taikai, tautų laisvei!sija neatsisakys duoti vie- Kol,nijatirėtų būti tokioj 
ir alijantų tikslams “New 1 tos. jei kas norės savo nuo- vietoj, kur Žemė gera, kur 
York Times” bendradarbis monę apie tai pasakyti, k Įima as reKogas, arti ge- 
nurodo labai daug. Štai tik (“Keleivio” skiltys visuo- ležinkelio rįnetoli nuo di-
keli jų, kuriuos kiekvienas 
gali matyti:

met yra atdaros geriems su-jdžiujn mi
i manvypams. Red.)

1. 1939 metais Maskva: ‘ .
padarė su Berlynu sąmoks- , pirma pasakysiu,
ią prieš demokratines vals- ^odel man tas klausimas 
tvbes ir abidvi užpuolė An- i"upi. Tai todėl, kad. daugu-i• • • • • •» ▼ i • : moc mnon įon

is organizacijų gražiausi , . , . ' Rumunijoj jie tyli, nors to-
sveikmimą prisiuntė Amen- Jungtim* čekų mutinys , je raudonosios armijos oku- 
kos Legijono 289 Postas iš Čekoslovakijoje veikia puotoje šalyje pirmąją striu 
Gary, Ind. Po juo pasiraso; nauja žmonių kombinuotė, na gr°ja buvusio karaliaus 
komendantas J. Terleckis.! jęUriai tinka jungtinio muti- Karolio ir fašisto Antones-Karolio ir fašisto Antones- 

cu bernai.
Žingsnis pirmyn, du žin

gsniai atgal.

vice-komendantas Ch. Rem- į nj0 vardag 
kus,_ adjutantas A Einikis,; Tai jungtinė Komunistu 
vedėjas J. A. Grakey ir N. partija. Ją sudaro labai _ ......
V alasina. mišrus elementas — brolių i Ir tie politiški lakudros

Sveikinimų nuo pavienių Benešų tautiški socialistai, j drysta sakyti, kad jie yra 
draugų ir draugių gavom is jdalis kairiaspamių social-1 demokratai, kad jiems rupi 
wisu. Jungtiniu Valstijų ir iš i demokratų ir komunistai. (žmonių laisvė ir jų sotesnis 
Kanadoj ' kombinuotė gyvai, rytojus I ..

Visiems draugams, drau- primena Krylovo pasaką a-!(. Komunistas, ^tai reakcijos
gėms ir organizacijoms "Ke 
leivio” štabas taria nuošir
dų AČIŪ! ________ _

AMERIKOS VALDŽIA 
IZOLIAVO 10,000 
PRIEŠO AGENTŲ

pie gulbę, lydeką ir vėžį. 
Kai reikėjo jiems vežti ve
žimą, tai vienas aukšt 

*afitftiS’'ženiy'n. 6 fretyšT: 
“pėsčiom atbulas.”

Aišku, tas mutinys visai

gumuliastika.” Italijoj jie 
sustiprino reakciją; tą patį 
jie daro ir Graikijoj. 
Charakteringa pašaipa

Nacių okupuotoje Čeko-
Slovakijoje kursuoja viso
kiausios pašaipos nacių re
žimui. štai viena:

Į čekišką valgyklą ateina 
trys vokiečiai kareiviai ir 
užsisako pietus. Patarnauto
jas rikteli čekų kalba: 
“tris lėkštes zupės su nuo
dais žiurkėms!”

Staiga pašoka vienas ka
reivis ir sako: “Meldžiama
sis. tik dvi lėkštes su nuo
dais, tik dvi... Aš ne vokie
tis. bet austras!”

Čekas patarnautojas tuo
met klausia: “Ar tai pats 
nesi vienas tų. kuris Hitle
rio legionams maršuojant į 
Austriją šaukė “Heil Hit- 

čiami. Gali važiuot kur no-į Kleofas Jurgelionis dar ler?’.„ Viena zupė be nuo-_• _ 1 ♦:_ __ _______ ___X__ _ ‘ i a ii i si,

prasta “patrova,” bet Mas
kva turi naują pliusą. Jos

—------ gramafonai barška ir tarš-
Justicijos departamentas ka apie čekoslovaku “liau- 

praneša, kad Amerika yra dies vieningumą.” 
izoliavusi daugiau kaip 10 Galit but tikri, kad tas 
tūkstančių priešo agentų, “vieningumas” pasibaigs 
Didžiuma ių yra vokiečiai. čekiškų raganų gaudymo 
ir japonai, kurie buvo apsi- vajumi — ten bus “čistku.” 
gyvenę Amerikoje ir bandė Turės vargo ir patys Bene- 
kenkti jos karo pastangom, šaį. kada susilauks “išdavi-
Jie buvo suimti ir uždaryti 
kalėjimuose ar koncentraci
jos stovyklose.

kų” ir “nukrypėlių” titulo. 
Kas sykį pabando eiti ru

siško “leninizmo” keliu, 
Amerikoje gyvena apie tam jau sunku rasti kelią 

pusketvirto miliono ateivių, atgal į savarankų ir laisvą 
neturinčių pilietybės popie- i gyvenimą.
rų. Visi turėjo užsiregist- - . . ». . .
ruoti, bet šiaip jie nėra lie- Naujas pamokslininkas

kad lengva 
nusipirkti ko 

luoti ko atke

ls turėtų būti 
didelis, kad 
koks šimtas

butų galini 
reikia ar- i 
ka.

Žemės ric 
pakankami!mas musu žmonių jau txrn|įalėtn sirj

cncitoiino iv rii
glijos sąjungininkę Lenki
ją. užkurdamos dabartini 
karą.

2. Susitarusi su Vokiėti-
’a. Sovietų Rusija ištrynė iš 
žemėlapio Lietuvą, Latviją 
ir Estiją, kurias visos demo- 
kratinės valstybės buvo pri- t°s toliau nuo savo draugų 
pažinusios. ir pažįstamų niekas neno-,

3. Kai Amerika ir Angli- ri, ypač to nenori jau pagy- į
ja veda su japonais sunku ven? žmones. Niekas neno-1 
karą, tai Stalinas Maskvoje į į but atskirtas nuo savųjų.- 
geria arbatą su Japonijos [Tačiau galima įsikurti toki; 
ambasadorium. ’ukel! ir tu<> P^iu laiku gv-.

susitaupę dolerių ir norėtų 
pasitraukti iš didmiesčių į 
ramesnę atmosferą, arčiau i 
prie gamtos, ant nuosavo 
sklypo žemės, i nuosavą pa
stogę. Bet jieškot tokios vie-

ri, be jokių suvaržymų.

4. Kai vokiečiai sumušė 
Francuziją ir naciai pradė-

venti tarp savųjų. Tam tik-! 
slui reikia įsteigti lietuvių •

io sprogdinti Londoną, tai (koloniją.
Sovietų Rusija ne tiktai ne-;' Kaip sakiau daugelis mu- 
buvo neutrali, bet rėmė Hit- sų žmonių jau turi susitau-,
lerį.

5. Po pirmojo pasaulinio 
karo aliiantori įsteigė Lenki
ją ir pripažino jos sienas. 
Dabar Rusija viena pati, a- 
lijantų visai nesikluasus.

pę skatiko. Daugelis jų da 
tebedirba karo pramonėj ir 
gerai uždirba. Bet karui-pa
sibaigus tie uždarbiai pasi
baigs. Iš armijos bus paleis
ta apie 10,000,000 jaunų

užsispyrė tas sienas panai- vyrų ir jie užims senesniu
kinti. darbinikų vietas. Apyseniai

6. Kai Lenkija buvo su- žmones, kurie dabar gerai £5
naikinta, Lenkijos valdžia 
susidarė Londone. Ją remia 
visa lenkų tauta ir Lenkijos 

ožemio armija, ir ją pripa- 
įsta visos alijantų valsty-

uždirba, gal visai neteks 
darbų. Gyvenant mieste, 
sutaupyti jų pinigai greitai

ULKOlU SUKAPOTI MURAI

; kartą prabilo. Brooklyno 
[“Vienybėje” jis rašo, kad 
visi Amerikos lietuvių va

idai yra tik “batlaižiai, bai
liai ir farizėjai.” Iš jų nie
ko gero negalima laukti.

Stipriai pasakyta, bet ką 
siūlo pats Jurgelionis? 

Gaila, Jurgelionis apsirė-

dų!’
Staliniška geležėlė

Sklokiškas perkrikštas L. 
Pruseika rado stalinišką ge
ležėlę. Jis rašo:

“V;alstybės sekretoriaus 
Stettiniuso pareiškimas Len
kijos klausimu bus karti pi-

žė nulį ir jame tupi. Jis kai- liulė lenkų aristokratams ir

įseis. Tai iš ko gi jie gyvens Tai vaizdas iš Italijos miesto, tš mūro namų likę 
„ _ senatvės sujaukę? Jeigu tik gr<birai. Australijos kareiviai veda savo sužeistą

bės, bet Rusija jai priešinga ir gaus senatvės pensiją,! d raugi j-sauge nę vietą. , " 't

ba apie Dievą, išlaikymą 
savo gyvybės ir panašias 
“mandiumus.” Nieko, visai 
nieko jis nepasiūlo, kad Lie
tuva da kartą butų nepri
klausoma ir laisva !

Bloga, kada žmogus ši
taip filosofuoja. Tai rodo 
pradžią liūdnos pabaigos. 
Buvo gabus vyras, gerai iš
lavintas, bet liko tik dieg
lių suramstytas pamoksli
ninkas.

Laisvamanis Liutas-Liut- 
kevičius gryžo prie “dvasios 
šventos.” Jis turi mažytę 
bažnytėlę ir tokia pat tau
tišką parapiją. Ka turės 
Kleofas Jurgelionis?
Kur jų antrasis frontas?

Atsimenate, kaip savo 
laiku komunistai rėkdavo 
prieš alijantus? Jie reika-

socialdemokratams... K a 1 - 
bant apie Lenkija, E. Stet- 
tinius vartoja stalir.iškus žo
džius...”

Pruseika vis Pruseika — 
randa nepamestą. Wall gat
vės bankininko Morgano 
partneri jis gretina su Sta
linu.

Jo laimė, kad neliko “tre
čio periodo.” Už šitokią 
nuodėmę komunistai butų 
prakeikę ne tik Pruseiką, 
bet ir jo tėvo kumelaitę.

Bet da gali but ir taip, 
kad “pats” Leonas keis “li
niją.” Kada Stettinius pra
bils Palmerio žodžiais, Pru
seika tuomet rėks: “drau
gai, bėkime nuo Wall gat
vės gončo!”

Tada Pruseika vėl bus 
“surpaipėje.”

St. Strazdas.

A
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KAS NIEKO NEVEIKIA 
! TO NIEKAS NEPEIKIA AMERIKOS LJĖILyV!rU GYVENIMAS ) , KAS SKAITO, BASO

Į TAS DUONOS NEPRAŠO

IS CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMOBROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
Ruošiamės prie Lietuvos ne-! Kaip bus su ledu ir 

priklausomybės minėjimo ‘aiakrymais”?

Jau esu rašęs, kad Brook-į Ledo gamybos savininkai 
lyno lietuviai ruošiasi prie senai reikalauja, kad Kainų 
Lietuvos nepriklausomybės Administracijos ofisas teis
minė jimo. Dabar galiu pra-(tų padidinti kainas. Kol kas 
nešti, kad tas minėjimas į- jų reikalavimas nepatenkin- 
vyks vasario 11 d., erdvio- tas, senos kainos galios iki 
je Webster svetainėj, New
Yorke. Tai yra ta pati sve 
tainė, kur brooklynieeiai ir 
pirmiau ruošė savo paren
gimus.

Be prakalbų bus ir meno 
programas. Kol kas, da nė
ra žinių, kas dalyvaus pro- 
grame, apie tai pranešiu 
vėliau. Žinau tiek, kad be 
vietinių kalbėtojų bus ir 
svečių kalbėtojų. Norima 
gauti ir kitataučių kalbėto
jų. _____ *
New Yorko Lietuvių Tary

ba turi naują valdybą

Gruodžio 11 d. buvo iš
rinkta ’ nauja New Yorko 
Lietuvių Tarybos valdyba. 
Valdybon išrinkta šie as
menys: Pirmininku adv. K. 
Jurgėla, jo padėjėjais, Pr. 
Bajoras, J. Laučka ir J. 
Buivydas. Pr. Narvydas bu-

Naujų Metų.
Jei po Naujų Metų bus 

pakeltos kainos ledui, tai 
neišvengiamai kils kainos ir 
“aiskrymams.”
Sužeidė centralbrooklynieti 

Verekojį

Šiomis dienomis buvo su
žeistas Central Brooklyno 
lietuvis, Juozas Verekojis. 
Sužiestasis nuvežtas i ligo
ninę, kur jam teksią išbūti 
apie pora mėnesių.

Verekojis dirbo prie lai
vų krovimo. Kraunant lai
vą ant kojos užkrito sunki 
dėžė ir sutriuškino du kojos 
pirštus. Verekojis yra neve
dęs žmogus, gyvena “boar- 
ding-houzėj,” netoli Kast 
River.

Brooklyno sensacija
Pereitą savaitę Piliečių

mei, Kriaučius buvo dviem 
coliais didesnis už Česna
ką.

Didžiausia bėda buvo tai 
Dvarokui, nes jis trumpas 
vyras ir kojom žemės nepa
siekia. įsikabino į laivelį ir 
ėmė šauktis pagalbos. O 
Kriaučius su Česnaku sau 
brenda per dumblą į sausu- 

1 mą. Dvaroko laimė, kad 
Kriaučiaus kojos įsipainio
jo į inkarą ir eidamas į 
kraštą išvilko laivelį ir sy- 

Įkiu išgelbėjo Dvaroką. 
j česnakas parėjęs namo 
tarė savo bartenderiui: 
'“Duok greičiau karšto ro
me ~es man pasiutiškai šal- 
Įtą'” 0 Kriaučius parėjęs 
i naro tarė savo padėjėjui: 
i,“Bėk man karštą prosą ant 
(krutinės, nes mano sveika
ta? gresia pavojus.”

O Dvarokas, išlipęs iš 
i vandens visas šlapęs, sėdo 
i savo trokelį ir nuvažiavo

Čia yra parodytas pagarsėjęs Amerikos generolas i į State Barraks gauti pir- 
-oj jnųup jį snuidyij i ozZj^ns nef šutui UnųRivaB^ mutinę pagalbą. Išpasakojo
nai ima vieną salą po kitos. visa atsitikimą barakuose.

___________________ ■■------------------------------------------Policija viską išklausius,
Taigi dabar kun. Delia-;liePė važiuoti atgal prie e- 

nis šita savo vaistu labora-1 zer0’_ kad parvežtų anuos. . « .« w zl’l Z'

MacARTHUR MUŠA JAPONUS

Katalikai šturmuoja kun. 
Albavičių

Jeigu dalykai taip stovi, 
išrodytų, kad lietuvių kata
likų kunigai lyg ir pradėtų 
eiti progreso keliu. Kaip“Keleivy” buvo rašyta, 

kad lietuvis komunistas pa-j jus. vyrai, manote? 
laidojęs savo juodveidę mo- Kai aš pakratysiu savo 
terį šv. Kazimiero kapinėse, kiškas, nėra abejonės, kad 
Taigi, kova už prašalinimą kas nors gaus nuo Romos
tos juodukės iš kazimierinių 
kapinių tebesitęsianti.

Kadangi kun. Albavičius kazimierines 
yra kazimierinių kapinių Vajus sunaikint “Keleivį” 
gaspadorius, tai katalikai ir Stalino agentai ir sanda- 
puolą jį. kam jisai leidęs riečiai paskelbė naują bu-
juodukę į “šventas’ 
nes.

Lietuviai katalikai puolą 
kun. Albavičių ir reikalau
ja, kad jisai prašalintų jos

kunigužių nemažą krūvą pi
nigų, kad palaidoti mane į

kaili- dą “Keleiviui” sunaikinti. 
Tų nusišpicavusių organiza
cijų “vadai” prisakė savo 
avelėm nepirkti “Keleivio.” 
Jeigu kur nors pamatysi tą

kūną iš jų kapinių. Kuni- laikraštį, tai prie pirmiau

vo išrinktas N. L. T. sekre- Kliube girdėjau tokius de- 
torium, J- Baltus — iždi- batus: 
ninku, o J. Jankūnas ir Dr. —Jonai, Lietuva yra seif,
M.. J. Vinikas — iždo glo- steit departamentą valdo 
bėjais. lietuvis!

B r o o k 1 y no tautininkų

Kun. Delianis palie
ka savo “kubilą” 

mokyklai
Pbiladelpbia, Pa.1

gas buk pareiškęs, kad ji
sai negalįs nieko padalyti. 
Pataręs kreiptis prie vysku
po. Vyskupas irgi nenorįs 
nieko daryti. Žinomas daik
tas, vyskupui daugiau apei
na kunigas, negu parapijo- 
nai, ir jis atsisako ką nors 
daryti.

Dabar lietuviai katalikai

sios progos sunaikink ų. 
Bet tas vajus duoda, kaip

tik priešingų vaisių. Nes kuo 
daugiau tia “revoliucionie
riai” agituoja “Keleivio” 
neskaityti, tuo daugiau 
žmonės “Keleiviu” domisi 
ir tuc daugiau jį skaito. 
Vien tik Chicagos Bridge- 
porte “Keleivis” turi dau-

Keystone kolegijos lei
džiamas laikraštukas (“The 
Keystonian”) įdėjo kunigo 

—iitain o kur tu mirdė-1 Deiianio atvaizdą ir rašo, 
Vienybė” nepatenkinta,,jai tokia naujiena? kad, jį5- ..Df>‘?n.is:

kad Jurgėla išrinktas pir-: —Ana va, tai tu neskai- kolegijai pinigus, vai 
mininku. Žodį išrinktas ji I tai laikraščių! Taip rašo dzios bonus, nuosavybę ir, 
deda į svetimženklius._ Kas Į Jankauskas — “Vienybė-

toriją — tą “kubilą” — už 
rašęs Keystono mokyklai, 
kur jis įgijęs tokio mokslo. 
Visas šitas “kubilas” ir ki
ta Delianio nuosavybė tek- 
sianti mokyklai jam mirus.

Šiomis dienomis Delianis 
buvo sunkiai susirgęs, bet 
dabar taisosi, sako “The 
Keystonian.”

Koresp.

tiem žmonėm darosi? Visur.je”
jiems negerai, visur jie jieš
ko priekabių.
Daugelis brooklyniečių bus 

pašaukti karo tarnybon

—Nugi!
-Nugi šitaip. kad pats

džios bonus, 
paslaptį, kaip gaminti vis-į 
ką-gydantį linimentą. kurį 
'jis pats išrado.”

Kun. Delianis yra lietu- :

WORCESTER. MASS.

Žuvininkų nelaimės

du draugus, nes nežinojo, 
kad Česnakas su Kriaučium 
jau namie. Važiuodamas į 
pakalnę Dvarokas paspau
dė automobilio breiKą ir jo 
trokelis apsivertė, pavojin
gai jį sužeisdamas. Policija 
paskui vežė žuvininkams 
pagalbą ir rado apvirtusį 

•trokelį ir žmogų gulintį ant 
žemės. Ji nusistebėjo pa
mačius. kad tai tas pats 

, žmogus guli sužeistas, su

atsikreipę į popiežiaus nūn- giau skaitytoju, negu “San- 
cijų Washingtone, kad pri- dara” ir “Vilnis” sudėtos 

Į versti kun. Albavičių praša- krūvon.
linti juoduke iš šv. Kazimie- Beje, “Sandaros” pecke- 
ro kapinių. lis Eolas pažymėjo, kad

Reikia pasakyti iš kalno, “Keleiviui” nėra ko di- 
kad parapijonai nieko ne- džiuotis, kuomet karciamo- 
laimės ir pas nuncijų. Nes se ir restauranuose “valka- 

? popiežiaus pareigūnams ne-Į tos” ir “girtuokliai” vagią 
apeina parapijonų reikalai; i tą laikraštį. Eolas kaip tik 
jie tik žiuri kiek galės pa- ir yra vienas iš tų, kuris pa
sinaudoti iŠ tamsių avelių. ~~1—r»~:s 

Daug katalikų nueiną pas
kun. Albavičių ir grumoją

kalbėjęs su Stettinium ir Į VĮS- bandė keliose Ketu- j Lapkričio 1$» d. išvažiuo
jam pasakęs, kad jis 
lietuvis!

—O ka sakė Stettinius?

kolonijose organizuoti 
bet nesise-

siglemžia “Keleivį.” Reiš
kia. penas Eolas pasisakė 
tikrą teisybę apie save.

Darbininkas.kuriuo kelios minutės atgal jįe atsiimsiu pinigus,
kalbėjosi. Policija įsidėjo į kuriuos užmokėjo už nu- 
savo vežimą sužeistą žuvį-; paktus kapinėse lotus. Kiti 
ninką ir nuvežė į ligoninę. ^gako, kad jie iškasią savo 

Žuvininkai, atsargiau. tėvų ir vaikų palaikus ir pa- Sakalehs. laidosią Lietuvių Tautiško- 
ise kapinėse. Bet kol kas da 
! niekas pinigų neatsiėmė už
i piratus liaus, 11^71 K5i\as5^ aa-
! vo mylimųjų.

_____  Jusu grūmojimai nieko
Šiomis dienomis čia mirė nereiškia. Atsiimkit pinigus 

Jonas Romanus, kuris ne- 02 Pirktus lotus, jei gausit.
Atminkit, juoduke kaip 

buvo, taip ir pasiliks jūsų 
“šventose” kapinėse. Jus 
neprašalinsite jos, todėl, 
kad jus neturite balso kapi-

WORCESTER, MASS.

Mirė K. Vaivada, o Tuma
ms ir Galiauskas sergavra;vlVsavo parapijas

kė. kas, Kriaučius ir Dvarokas.
“The Keystonian paduo- ..nr

ja trys žuvininkai žuvauti. 
Jų pavardės tokios: česna-

Karo Tarnybos Ofisas iš
leido naują patvarkymą, 
kuriuo einant bus imami ka
riuomenėn visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 37 metų amž. Jų 
tarpe bus daug ir lietuvių.

New Yorke nėra didelių 
karo industrijų, daugelis ’
tarnybinio amžiaus žmonių TA. , , , . ,_ ,
dirba taip vadinamose! —Vadinasi, angliškai iš- Jaukų darbą,
“nonesential” pramonėse. į eitų “barelis,” ar ne? jis susitiko Keystone akade-
Aišku, jie bus šaukiami i —Taip, o kas daugiau? į nujos viršininką, prof. Loo-
karo tarnvbą. ‘ -Taip, bet Jankauskas Profesonus stabtelėjo

Brooklyne ir iki šiol bu- nežino vieno dalyko — kiek:pasikalbėti su juo. Nors 
, mažai jaunesnio amžiaus• lietuviškų jausmų turi tas Jaunuolis angliškai nemo

T2_—JIS i_i_ ziaoai j____________uumcjuM
Jankausko klausė, ką reiš- da apie jį šitokių smulkme-
kia tas Stettinius. n^L ... ._ Taigi7 Delianis atvažiavo Ame-

—Taigi,' tame ir bėda,į fiko" įąr jaunas Tūlą lai-
kad Jankauskas nepasako, i ^3.J1S dirbo kasyklose, pas- 
ka jis sakė Stettiniui... darbo pas farmen

—Statinė! uz darbininką.

ro žuvauo. Pasiima užtekti-! 
nai “beito” žuvelėm ir sau.1 
Linksmi sėda i laivelį ir į- 
riasi nuo*krašto tolyn; iria
si mėlynom ežero bangom 
didelių žuvelių pagauti ir 
pakvėpuoti t\ru oru. Diena 
buvo saulėta, oras šiltas ir

M1AM1, FLORIDA 

Mirė Jonas Romanus

vo
lietuvių, dabar jų bus da
mažiau.

Rugiapiutė Brooklyno 
kriaučių pramonėj

Brooklyno kriaučiai skun-

Statinius... 
—Na matai

lietuvišku 
i

kėjo, tačiau suprato ką pro- 
lietuvis be fesorius jam sakė. Matyda-

senai buvo atvykęs iš Brock- 
tono. Mass., praleisti žiemą.

Romanus (Ramanauskas) 
saulutės spinduliai šildė žu- atvvko Amerikon dar vaiku 
vininkų linksnus veidus. būdamas ir vos tik su 7 cen- nfu valdvme.* Kaptelės valdo 

Česnakas yra užaugęs ii- tais kišeniuje. Kaip ir visi Ro*mos Ratai vyriausybė, 
ras, daugiau kaip 6 pėdų H.tuviai. Jenas anglškai ne- ivyskupas, ir j jUPU reikalavi- 
žuvininkas, atsigula išilgai mokėte nei žodžio. Ilgaii jis mus niekas * nekreipia aty- 
teivelio. užmerkia savo mė- v?rco. kol imlu c^te i«ėio

į lynas akis ir nąsto, kaip to- dirbti pas farmerius. kurį j'uj. jjUVO kalbama, kad

Gruodžio 1 d. buvo palai
dotas Kazimieras vaivada. 
Jis buvo da jaunas žmogus, 
sulaukęs vos 51 metų amž., 
bet sirgo ilgoką laiką. Pali
ko dideliam nuliudime mo
terį ir vieną sūnų.

Kazimieras Vaivada bu
vo laisvas žmogus, todėl ir 
palaidotas laisvai, Vilties 
kapinėse. Atsisveikinimo 
prakalbėlę pasakė M. Sta- 
liulionis.

Tegul būna tau, Kazimie
rai, lengva šios laisvos ša
lies žemelė!

Dar serga pora gerų drau 
gų, tai V. Tumams, gerai

__  ____ _ _______ ___r .. ____ pas
jausmų— cha,’,mas. Y^ncuko apsukrumą,, h dangus nu< žiemės. iis pramoko angliškai. Sy- į vGiį metai at<ral Philadel-

<*a.cha! •• L T 1 “Tavo^v?etaS ne kaukuose v ? 1Kr,aU( 'IS’ Piršęs, kį pasitaikė jam būti teisme hijoj katalikų milionierius finomis Womesterio Ftet^

gai ir sunkiai dirbti. Darbo 
turi pilnai ir tie kriaučiai, 
kurie siuva uniformas ir prie J***5 
civilės gamybos. Bet kriau- Ka"' 
čiai vis skundžiasi, kad jų 
algos yra mažos. Tik virš
laikį dirbant galima pasi
dalyti didesnę algą.

Tiesa, yra sekcijų, kurio-

kauskui jis sakė, kad jo kil- i Y a*kas apmąstęs profe-. Bet žemė 
mė gali but tikrai lietuvis-i ^oriaus. ir. Pasa^e į niu; tai kol

Visą “biznį” sugadino pi
lietis, kuris abiem debato- 
riam užfundijo ir liepė nu
tilti.

Strumskytės koncertas
Gruodžio 7 d. Steinvvay

se ir be viršlaikio kriaučiai svetainėj buvo suruoštas 
gerai uždirba, bet tokių koncertas žinomai pianistei 
sekcijų nėra daug, ir jose Aldonai Strumskytei. Pub- 
dirbančius kriaučiai vadina likos buvo vidutiniškai, bet
politikieriais — aišku, uni
jos politikieriai.

gerą dali sudarė kitataučiai 
muzikos mylėtojai. Iš lietu-

Nors kliaučių algos sto- vių buvo tik artimieji 
vi ant vietos, bet ne taip! Strumskių kaimynai ir šiaip 
yra su kainomis. Gera eilė I pramogų lankytojai. Galė- 
drabužių šiandien kainuoja i jo būti daugiau, 
visu trečdaliu daugiau, ne- i

Brooklyno šeimininkės tari 
vargo

New Yor kas, tai juodo
sios rinkos centras. Iki Šiol 
jei ne vienur, tai kitur mu
sų šeimininkės šio ir to gau
davo. Bet jau pereitą savai
tę Brooklyne pristigo svies* 

;to, pristigo ir kiaulienos, y- 
lašinuku. Šeimininkės

farmeriui. kad jis eina įpo- 
kintis.

Delianis mokinosi ir kar
tu dirbo su prof. Loomiu, 
padėdamas jam apvalyti 
mokyklos sklypą, kuris ta
da buvo raistas. Profesorius 
Loomis gyveno vienas, to
dėl vaiką labai pamėgo ir 
jiedu labai susidraugavo. 
Sakoma, kad profesorius ir 
kelines jam sulopydavęs.

Galų gale Vincas pabai
gė akademiją ir nutarė eiti 
i kunigus. Todėl jis apleido 
Keystoną ir išvyko į graikų 
katalikų (stačiatikių) mo
kykla Detroite, kur buvo į- 
šventintas į dvasininkus. 
Po to jis dirbo keliose pa
rapijose ; viena jų buvo 
Pittstone.

Vėliau jis išvyko į West 
Virginiją ir tenai apsirgo. 
Besigydydamas įvairiomis 
žolelėmis, jisai pasveiko. 
Tada jie pradėjo iš tų žolių 
virinti vaistus ir pardavinė
ti kitiems. Savo laboratori-

po vande- tarė jam pasilikti teismo 
akas pasie- ve-tėju. Tas jam patiko. Jis 

vandens pasimokino daugiau kalbų 
Iva. Pama- ir patarnaudavo kaip ver

gas kebliam tėjas netik lietuvių, bet ir 
paderime, Kri učius norėjo lenkų bylose.
jį gelbėt, bet įivelis pasvi- Velionis prigulėjo kataH- 
ro į vieną šok p* abudu pa- kų srovei.

beesa. Lai- Kaimynas.

gu oirm dviejų-trijų metų.
Su tomis kainų lubomis

tikra bėda. Vienus jos ne
žmoniškai slegia, gi antri 
savo “lubas” iškėlė aukš
čiau New Yorko dangorė- 
žių stogų.
Pranaa/Stankūnas gal va

žiuos i Bostoną ipac
Teko girdėti, kad New! turėjo vargo.

Yorko lietuvių dainininkas'i Stoka ir cigaretų, bet jų1 ją jisai pavadino “Demetro 
Pranas Stankūnas ruošiasi da galima gauti tūlose de- 
važiuoti į Bostoną. Jisai y- parlamentinėse krautuvėse, 
ra numatytas dviejų operų Pas “stendų” savininkus 
partijoms. _ įgauna tiktai tie. kuriuos ži-

Kada važiuos ir kuriasi no pardavinėtojas ir kurie 
partijas jis pildys, da nete-j sutinka mokėti kiek parda- 
ko sužinoti. įvejąs reikalauja. V. P.

kė žemę, vir 
paliko tik jo 
tęs, kad jo
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Kubilu.”
Jo linimentas esąs tiek

“pamačlyvas,” kad jei atle
tas išsiteps juo kojas, tai 
jis galės straksėti per lauką 
kaip tas ilgakojis Australi
jos gyvulys—kangaru.

S EILES, DAINOS 
R BALADOS.

daugeliu spatvooty puikią paveikslo, 
pią dydžio, apie 130 įvairią eilią.

KSMTNS Jl’SŲ LAISVAS NUO 
DARKO VAI ANDAA 

M K VRA TRUV RUSIŲ EHAS:
-t A f J-M SlftElMYNISKOS i« DARBININKIŠKOS 

IažI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA. 
Audimo ap&»rai< $1.2T».

mv« kaynrB* minėta kayaa.
paaidžiangs. Pinięoa geriansia 

įim galima aiysti tieaiog papraa- 
Ji užrašyti savo ir “Keleivio" ad- 

priKpyt M9 centus martie.

KELEIVIS”
A Y, Šrt. BOSTON, MASS.

Airiai katalikai ir tenais 
pakėlė protestą. Bet nieko 
nelaimėjo; šunelis kaip bu
vo, taip ir tebėra palaido
tas katalikiškose kapinėse. 

Pabrango bedievių kailis
Virš trisdešimt metu at

gal. lietuvių katalikų kuni
gai sakydavo, kad kas nu
mirė be paskutinio patepi
mo, neturite sakyti kad jis 
mirė. Reikia sakyti “nusly
do” arba “nugriuvo.” -Jeigu 
eisite pro Lietuvių Tautiš
kas Kapines, nesakykite, 
kad čia yra kapinės. Saky
kit, kad čia yra “arklių 
žardis,” ir nusispiaukite. 
Turit taip daryti dėlto, kad 
tenai palaidoti visi. kurie 
neturėjo paskutinio patepi
mo.

Bet dabar jau visai kitą 
dainą kunigai dainuoja. Da
vatkoms įsakyta, kad jos, 
sužinojusios mirusį “bedie
vį,” nežiūrint ar jis gavo 
“paskutinį patepimą” ar ne, 
prikalbintų jo gimines bei 
draugus, kad jį palaidotų 
kazimierinėse kapinėse. Ir 
daug tokių “bedievių” šį
met palaidojo kazimierinė
se.

Buvo net ir tokių atsitiki
mų, kad jeigu mirė visai 
biednas “bedievis,” tai da
vatkos rinko pinigus, kad 
nupirkti jam vietą kazimie
rinėse kapinėse.

kią operaciją ant vidurių. 
Galiauskas gerai žinomas 
Worcesterio lietuviams kaip 
žuvininkas ir draugiškas 
žmogus.

Linkiu abiem draugam 
pasveikti ko greičiausia, 
kad V. Tumanis pasveikęs 
vėl mums padainuotų, o J. 
Galiauskas kad prigaudytų 
gerų žuvų.

P. Miliauskas.

Kas žinote, kur gyvena 
Kalėdų Diedukas?

Bostono pašto viršininkas 
praneša, kad jis turi virš 
500 tokiu laiškų, kuriuos 
reikės atiduoti senos popie- 
ros kolektoriams. Laiškai 
adresuoti taip: “Mr. Santa 
Glaus,, Boston, Mass.”

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CASTEEN

VIETA MALONI IR STI.TA

Visokių Gėrimu, Alaus, 
gardžiai pagamintu Val

gių ir Užkandžių.
ČU gaannma ir “KELEIVIS" 

pavicrrtnli numeriais.

90 MILLBURY STREET
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Kaip Veisiasi Unguriai
Lietuvis gerai žino ungu-'žėsi prieš
kuris rasotą naktį lendąs tokiu 

iš upės ir einąs į žirnių lau
ką

pat
srovę, tai 
užsispyrimu Jis

leidžiasi pastoviu, kol pa
siekia jurą. Matyt, pati

Tai skoninga žuvis, tik gamta ungurį aprūpino ste-
labai panaši į gy vatę. Ame
rikos upėse galima pagaut 
ungurį iki 4 ir 5 pėdų ilgio.

Ungurio tėvynė yra pla
tusis vandenynas. Amerikos 
upėse gaudomi unguriai 
veisiasi toje Atlanto srity
je, kuri randasi į vakarus 
nuo Vakarų Indijos salų, 
netoli Amerikos krantų.

Musų upių žiotyse ungu
riai pasirodo pavasario me
tu. Tai menkutės, trejeto 
colių ilgio žuvelės, plaukian
čios prieš vandeny vis to
lyn nuo juros. Jaunieji un- 
guriukai savo kelionę at-

bėtinu akuratnumu — gryžt 
į tą vietą, kur jisai gimė.

Nedaug yra tokių, kurie 
turi laimės sųgryžti. Vienus 
žmonės, kitus plėšresnės žu
vys pasigauna. Bet kadan
gi ungurio pataitė yra ste
bėtinai . produktinga, sude
da milionus kiaušinėlių-ik- 
ų, tai unguriai neišnyksta. 

Vietoj tūkstančių, kurie ap
leidžia upės žiotis, kitą pa
vasarį gryžta milionai, ir 
vėl plaukia prieš srovę; vėl 
laukia savo meilės — po še
šių ar astuonių metų gryžti 
atgal į jurą ir mirti, kad

ralų Partijos nematė, bet 
jie vis tik buvo ne akli — 
susirado thomasinį nykštu
ką, kelia jį ant šakės ir šau- 

dabar kia, kad “buržuaziniai so
cialistai” yra galutinai su
bankrutavę.

Tai primena dvieju Lie
tuvos ubagų peštynes už 
tuščią terbą. Socialist Labor 
Party pasidarė lygi nuliui, 
kada išmintingi socialistų 
vadai buvo priveisti skirtis 
su užsispyrėliu ir sektantu 
De Leonu. Nuo to laiko So
cialist Labor Party šios ša
lies darbininkų judėjime 
neteko įtakos. Tai buvo 
grupelė žmonių, kurie vi-
laiką visus kritikavo, bet 
kurių niekas nepaisė.

Dabar tie sektantai turi 
sau lygų konkurentą asme
nyje Norman Thomaso ir 
jo pasekėjų. Vieni ir antri 
turi juokingai mažą būreli 
pasekėjų, bet kalba apie 
“didelius principus” ir da 
“didesnius” laimėjimus. 
Juokdariai, ir viskas.

Bet kartu tai yra graži

i

lieka nakties metu, o die- už metų laiko kiti milionai 
ną jie ilsisi. Dieną jie pa-! turėtų progos gimti ir kitas 
sirodo vien tada. kada žmo- upes pasiekti.
gus ar kas kitas sudrums- Beje, maisto specialistai 
čia ungurio ramybę—pave- sako. kad neganėtinai išvir- 
ja iš guolio. tas ungurys pavojingas va!- pamoka, ko nereikia darvti

Savo kelionę unguriai at- gyli, nes jo kraujuje yra to- diskreditavimui geros idė- 
lieka būriais. Pataitės plau- kių nuodų, kad apsargdina jos ir rimto darbo. Savo lai-
kia daugiau paviršium van
dens, o patinėliai dugnu.

J pakrantes ungurius at
neša juros vandens srovės.

ir žmogų ir gyvūną. ku Socialistų Partija buvo
Daugiausia ungurių žūna Įtakinga. Jos vadas Eugeni- 

pavydale kiaušinėlių, ku- jus Debsas vienų rinkimų 
riuos suryja kitos žuvys; ki- metu buvo gavęs milior.a

pavydale kurkulų. Nuo to' ti gaišta dėl nepalankiu ap- balsų! Bet 1917-1919 me-

Opa. opa, opa-pa.
Jonas vijo voveraitę, 
Isivijo į eglaitę.
Opa, opa. opa-pa...
—Kodėl tėvas taip links

mai dainuoji šiandien?
—Todėl, kad Čikagoj bu

vau.
—Kokiais reikalais?
—Vaike, partija su an- 

daroku ten turėjo susirau
kimą, tai ir aš norėjau te
nai savo nosį įkišti.

—Turbut
kyt “susirinkimą 
siraukimą”?

—Nežinau. Maike, kaip 
butų geriau, bet Čikagoj jie 
tokį biznį vadina susirauki
mu.

—Kokį biznį?

laiko, kai ungurio pataitė linkybių. 
paleidžia savo kiaušinėlius, 
praeina daugiau metų lai
ko, kol larva (kurkulai) pa-

saliunų. Kaip pradėjau nuo 
trisdešimt pirmos ulyčios,
tai iki trisdešimt šeštos su- siekia vandenvno krantus ii
skaičiau net trisdešimt kar- pradeda formuotis žuvis.
ciamų ant Halstryčio. Ir 
kožnoj užeigoj tik muzika

Formavimosi ir augime lai
kas yra labai trumpas; jau-

Nykštukai Grumiasi

ir dainos, žodžiu, tik gerk nj unguriukai greit auga. žinoma

Amerikoje da veikia na- 
bašniko De Leono partija

______ ____ N; 52, .GradžioJ^ J944

PARANKUMAI KAIP NAMIE

Čia yra parodyta nauja metalinė rafta skęstančio 
laivo žmonėms gelbėtis. Rafta iškelia baltą burę, turi 
šildomąjį pečių, blanketų, vandens ir maisto 20-čiai 
žmonių per visą mėnesį.

ĮVAIRENYBĖS.G. D. tais atsirado nauji "išgany
tojai,” kurie darbininkams
piršo Lenino komunizmą. Tūlose kareivių stovyklo- 
Jie apgriovė ne tik Ameri- se kareivių batai nudėvimi
kos Socialistų Partiją, bet į porą savaičių laiko. O ki- nukautas Floridos vandeny- 
tą patį padarė ir Europoje, tur 
Ardymo darbas buvo varo- ka 
mas visose Antrojo Interna-

Socialist La- cionalo partijose.

poros čeverykų pakan- 
net trims mėnesiams.

Rekordai 
į 594 svarų

sako. kad 25,- 
banginis buvo

James Madison buvo pir
mutinis Jungtinių Valstijų 

nešiojo

se 1912 metais. Tai buvus 
didžiausia žuvis, kokia ka
da nors vra pagauta.

J. D. T.
Maike. lietuviai Jei visi ungurio kiaušinė- bor Party. Šių prezidento .Nekuii komunistai

Arizonos Pereitą penktadienį vie-
norėjai paša-j Padare lvg negerai. Taigi; ijony ikrų! Išleidusi pasku-l 

imą,” o ne “su- i užėjau į Kulio aptieKą n į tjnįus ikrus, ungurio patai- 
sakau. ar neturi krajavo de^g gaišta; gaišta ir patinė- 
yildrekio lašų nuo gumbo. jįs Toks jau yra “motinos

. j sus, gautus 
patai- mieste.

-Argi tu nežinai,

jis fraZiUFCJO į 
sako: “Tau reikia ne devil- 
drekio, ale gerai išsimiego
ti. Paskui jis man davė ke
lias knygas. Sako. grįžda- 

kad: mas į Bostoną turėsi ką ant

'J

reikia vašką klumočyt? jtreino pasiskaityt. Ale ziu- 
Žinai, jie tenai drukavoja riu, kad tes knygos parašy-
tokią gazietą, ką žmones 
vadina “Su Andaroku.” 
Nu, žinai, gazietai reikia 
daug pinigų, tai dėl to ir 
būna jų partijos susirauki- 
mai.

—Bet ką tenai tėvas da
rei?

—Ogi užėjau į gazietos 
opisą ir sakau, noriu pama
tyt poną daraktorių. Jis bu
vo tada bizi ir turėjau lauk
ti. Belaukdamas apžiurėjau 
visus kampus. Radau daug 
bonkų nuo snapso, ale visos 
tuščios. Paskui atsidarė du
rys i ’ "

tos kaž kokio Vargšo. Den- 
kiu. sakau, man jų nereikia. 
Ir išėjau.

—O kodėl tėvas tų knygų 
neėmei?

— Ką Vargšas gali pa
rašyt, Maike? Ot, jeigu bu 
tų kokio mokyto kunigo pa
rašyta, tai kas kita.

—Bet kodėl taip greit tė
vas sugryžai iš Chicagos?

—Duok pakaių, Maike! 
Man ir taip nusibodo. Stry- 
tai ilgi. tai reikia važiuoti 
ant strytkariu. O koks 
žiavimas Čikagos strytka

kitą ruimą, kur buvo iriais! Kad prisigruda svie- 
durnų. Mislinau, kad to, tai rodos, kad Stalinas 

fajaras. ale išgirdau sau- gyvuliu vagone veža lietu- 
kiant iš to ruimo: “Koman, > vius į Sibyra! Man visus 
ką norėjai pasakyt?” Įnė-lkomus nuo kojų pirštų nu
imi, ale žmogaus nesimato.i mindžiojo. Dabar pastovėt 
tik galas cigaro žiba du-! negaliu.
muose. Pradėjom šnekėt. į _Na, tai eik pasilsėti, 
Jis klausia, ar aš atvežiau j tėve. 
pinigų gazietai. Aš sakau,! —Orait. Maik,

pilna

South Bostono 
Įvykiai

New Yorko pirmiausia buvo uždai vtas i ? meteoro padalytas name sa liūne prie Emeison
kAmnnism “knmintr-r/ae ’’ krateris turi apie <00 metii- streeto, South bostone, bu-apie

J?4at, kraterio dugne
metų- 
augąs vokomunistų “komintemas,

New Yorke jis gavės 11.- o paskui likvidavosi ir jo. . . , - - ,
902 balsu —lašeli milioni- sekcijos — komunistu par- medis esąs apie tiek metų. nu gliti vyrai 
nėi balsuotoja juroje. So- tijos. Per eilę metų dievinę u; uerti. k
cialist Labor'partijos žmo-'savo partijos “teisingą va-
nės tačiau džiaugiasi. Minė- dovybę,” komunistai galu 
tas “Weekly People” mano, gale liko tik siratos. Kad

atsitikimas: Atėjo 
ir paprašė 

gerti. Kadangi jie nebega- 
toĮo lint Lrrtu ruidoviiti tai

m€£- bartenderis jiems gerti ne
davė. Tuomet vienas jų pra
dėjo su bartenderiu muštis; 

gaitės pradeda antras gi išsitraukė peilį ir 
į s mėnesiu am- movg saVo frentui į pilvą.

Sužeistasis buvo išstumtas 
iš saliuno ir ant šaligatvio 
sudribo. Policija nuvežė jį 

Ant Ladogos ežero, ku- ligoninėn, kur jis tuoj mirė.

toks

gamtos’ patvarkymas.
Ungurys yra plėšri ir ėd

ri žuvis. Ji ėda viską, net 
iau nugaišusius gyvius; ėda 
be jokio saiko.

Vasarą ungurys gyvena 
upės dugne, kur jis randa 
visokio gyvo maisto. Žiemą 
ris arba lenda unės dugno 
ourvan. arba (jei netoli ju
ra) eina jūron. Didžiuma 
ingurių tačiau ir žiemos 

metu neapleidžia savo upės,
■ kurią jie atkeliavo.

Taip esti per še^is ar aš
tuonis metus — žiūrint to, 
kada ungurys pilnai subręs
ta savo gamtinėms narei- 
?oms atlikti. Per šešis ar 
’štvonis metus patinėliai i" 
oataitės neturi nieko bend
ro ir kits kito nepaiso. Bet 

ya- graie šeštų metu ateina pir
moji ir paskutinė atmaina. 
Ungurys nustoja but alka
nas ir mažiau rūpinasi mai
stu. Be to. jis pradeda keist 
savo spalvą: iš tamsiai ru
do darosi sidabrinės spal
vos. Amerikos upėse pagau
nama vadinamų “sidabrinių 
ungurių.” Jie yra tie patys 
unguriai, tik sulaukę “sto
no” atmainos. Toks ungu
rys jau nerimsta upės van
deny. Jei mažas būdamas 
jis dideliu užsispyrimu ver-

r^opie manu,■ ni\v un .ifęsiu anksei
kad tai yra “didelis laimė-! paslėpti savo gėdą, Ar.ieri- \iįr,,1x1 1_ _ : lz/i et oi riimi'T/iin i

V idutiniškai imant, 
gaitės pradeda kalbėti mė 

■ anksčiau, negu ber-
jimas, ir štai dėl ko:

New Ycrko valstijoj kan 
didatų sąrašas turėjo ir 
tą kandidatą, Norman Tho-

kos komunistai sugužėjo i 
nepolitinę sosaidę.” šiemet! (i

masą, kuris 
nrezidento vie 
listų Partijos. Į 
117 balsų.

Norman 
j va u ja ta oa/t 
Įleido sulaižy: 
i ir vėliau ir
Jtrockistams. laimiausia ko-- , 
irrnistai, o piskui trookis-j P3?1- a 

.Ttrą dali Nor-i 
nutekėjų. Ji-! 
bele “parlor”! 

tik kalba. ?

kandidatavo 
(lai nuo Socia- 

6.-Uis gavęs

įu jie ir savo kandidatų netu
rėjo; Maskvos liepiami, jie 
agitavo už Rooseveltą ir de
mokratus.

Jei komunistai butų turė
ję savo kandidatus, bala ži
no, ar jie butų laimėję nors 
kiek daugiau už De Leono

įkalbėti nuo 18.mėnesių am 
žiaus, o berniukai nuo 19 
mėnesiu.

omas atsto
ja. kuria jis į , rr-®pasėkėjus.Ikomunistams

pusbroliams!

o
ai nusivedė 

man Thi:maco 
sai liko su grrt 
socialistų, kurie
bet
ba.

praktiške Barbe nedir-

Socialistiniai protui; jau
tiems darbininkams tai vra

iis priklauso dviem šalim 
(Rusijai ir Suomijai) apie 
vidini žiemos ledas susida
ro iki 30 pėdų storio.

Ekspertu apskaitliavimu. 
karui pasibaigus, per ketu-

Jis vadinosi Robert Morri- 
son, 22 metų amžiaus. Vė
liau policija suėmė Salvato- 
rę Amorino. 30 metų amž. 
italą, kuris prisipažino kal
tas.

ir įspėjimas, ko į ris metus Amerikoj reikė- 
‘ šią kasmet gaminti po šešis

Plėšikai pagrobė $7,000

Pereitą penktadieni kelireikia vengti savo idėjų u 
savo , . . ... ..
mui. Šeši tūkstantėliai bal- hų. 
sų tokiame mieste, kaip 
New Yorkas, tai liūdna ne
išmintingo darbo pasėka.

Po šio karo socialistai tu
rės daug ir sunkiai dirbti, 
kad apsaugoti darbininkų 
judėjimą nuo tos nelaimė?. 
kurią jam atnešė pereitasis 
karas. Komunistiški “išga
nytojai” ir vėl verda seną 
smalą. Kur jie turi šiek tiek 
galios, kaip Jugoslavijoje, 
jie žudo savo oponentus, y- 
pač socialistus. Kur tos ga
lios jie neturi, kaip Italijoj 
ir Prancūzijoj, ten jie per
šasi socialistams su “bend- 
n frontu.” Italų socialistas 
Nrnni, kaip ir amerikonas 
Thomas. užkibo ant komu- 
•istų meškerės. Nereikia 

’mti pranašu, kad pasakyti, 
og iš tu pelų nebus grudų. 

Nenni diskredituos ne tik 
;ave, bet ir tą judėjimą, 
kurio vardu jis šiandien kai 
b?.

Su komunistais negal! but 
ne tik bendro fronto; su 
iais negali but jokių reika
lu. Komunistinis judėjimas 
nėra joks politinis judėji
mas: tai svetimos valstybės 
agentūra.

S. S.

judėjimo apsaugoji- milionus naujų automobi- banditai pavogė Alstono
garaže automobilį, paskui 

T. 77., , atvažiavo i South Bostoną
Piancuzijoj ndikus valgo jr apįp|čšė vienos ištaigos 

apteptus sviestu, o ne' finis- kasiįįSk?. kuris vežč $7,.lzo nocį iri ’t i ie A movi _ _ . _ka pasūdytus, kaip Ameri
koj daroma. 000 pinigų darbininkų al- 

gems. Vogtąjį automobilį 
jie paliko ant Broadway, 
ties Lincolno mokykla, o 
čia susėdo i kitą mašiną,

Tai grupė politinių deba- 
torių. New Ycrko politikos 
sūkuriuose turf šimtą kartų 
daugiau įtakos tie žmonės, 
kurie buvo priversti skirtis 
su Thomasu ir jo partija. 
Pastarieji turi- Socialdemo
kratų Federaciją, ir ju va
dovaujama Liberalų Parti
ja pereitų rinkimų metu ga
vo 300,00<> balsu.

De Leoro pasekėjai Libe-

Pirkit Karo Rondsus Ir Stam 
pas. Kas savaitę įdėkit į juos

savo kuri jų laukė, ir pabėgonemažiau kaip dešimtą

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA .

SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.
Šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metu 

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunisrai 
ta valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bež.ius ir kaip šalis yra padalyta j apskričiai 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo, 
čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su b«-»l 
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visu 
mušiu.su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga. »^t 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visa :a- 
tuva iš lauke b iš vidaus.
Kaina ..................................................$1.0(1

pasima-
ijeigu neturėtum tiek daug 

tuščiu bonkų, tai turėtum 
daugiau pinigų. Ale jis man 
tuoi atkirto, kad svečiam j 
neišpuola tuščias bonkas j 
Mostyt, ba nuo to pasidaro i Federalės 
labai ilga nosis. Ir ant ga-,tai areštavo 
lo pridūrė, kad jam nerei-; gyventojus., 
kia jokių patarimų, o reikia j prie laivų krovimo. Jie bu- 
tik pinigų, ir dac oi. Nega- Vo pagauti vagiant cigare- 
lėjau su juo gauti jokios ro- tus. kurie buvo siunčiami 
dos, tai nusispioviau ir išė- už jurin musu kareiviams, 
jau. ‘ _ (Suimtieji turėio užsistatyti

—Tas tiesa, tėve. Į sve- kauciją ir laukia bylos, 
čius nuėjus neišpuola tuoj 
skaityti tuščias bonkas.

—Nu. tai ką daryt?
—Reikia pasakyt, kokį 

nors komplimentą šeimi
ninkui.

tysim kitąsyk.

Arė ta vo du South Bostono 
gyventojus

valdžios agen- 
du So. Bostono 

kurie dirbo

Apkaltino sėlis vogtų daik
tų pirklius

Federalio teismo rūmuose 
^omervillėį pereitos savai- 

—O kas tas klumpemen- t -s pabaigoj buvo apkaltin
tas? ti šeši krautuvninkai ir jų

-—Komplimentas reiškia euentai. Jie buvo pagauti 
nasakvti ką nors gražaus, priimant vogtus daiktus, 
Na. o ką tėvas daugiau ma- įklausančius federalei vai 
tei Chicagoj? idžiai.

—Ant Bričporto, Maike. , Kaltinamieji laukia by- 
mačiau daug bažnyčių ir k - ir bausmės.

VOKIEČIAI TURI GERĄ SUSISIEKIMĄ

Šis žemėlapis parodo Vokietijos geležinkelių tink
lą. Kiekvienas miestelis turi kelias gelžkelio linijas. 
Nors alijantų orlaiviai tuos gelžkeliis nuolatos ardo. 
bet aukšta vokiečių technika greitai juos sutaiso. Vis
kas yra pritaikyta karo reikalams.

Laikraštis yra geriausia 
dovana, kurios jūsų drauge 
negalės užmiršti. Užrašyk1* 
te jam “Keleivi ”

KEI IV i S
So. Roston. M iss.
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Iš Plataus Pasaulio
AMERIKAI GALI PRI- 

STIGT CIGARETŲ
GREEN ATMETA CIO ANGLAS IŠRADO NAUJĄ 
UNIJŲ PASIŪLYMĄ AUTOMOBILIŲ

Kcngresmanas Weiss sako, Unijų vadai negali susitarti Galiono gazolino užteksią
kad fabrikantai turį ryšių 

su juodąją rinka
dėl bendro veikimo 50 mylių kelionei

Kongresas tyrinęs Ir Norvegijoj veikia 
vagystes Europoje raudonieji kvislingai Nežiūrint

____ _  h _____ .metais cigaretų gamyba bu-,yra priėmusi rezoliuciją dėl
Paryžiuje vogti cigaretai Jie turi ginklų ir ruošiasi vo <Ii<Jd©» Amerikos žmo- glaudesnio bendradai biavi-

to,
Industrinių Unijų Kong- 

kad- šiais reso nacionalė konvencija

gryžta į Amerikos juo- darvt tą patį, kas daroma nes gauna Vls mažiau eiga- mo su Amerikos Daibo Fe- 
daja rinka Graikijoj įretų. Dėt tai esanti tik pra- deracija. Rezoliuciją siūlo.

______ _____ įdžia; ateinančiais metais kad tuo įeikalu abiejų orga-
Washingtone kilo didelis Churchillo vyriausybę Amerikoj busiąs tikras ei- nizacijų centrai pasitartų

skandalas. Pasirodė, kad laukia naujos bėdos—šį kar 
Europoj eina dideles vagys- tą Norvegijoje. Amerikos 
tės. Iš armijos sandėlių Pa- komentatorius Danton Wal- 
ryžiuje ir kitur yra vagiami ker sako, kad ir ten pradė- 
cigar tai, maistas ir net ga- jo veikti raudonieji kvislin 
žolinas. Vagiami tokiais gai. komunistai.
kiekiais, kad susidaro rim- Norvegiją da tebevaldo 
tas pavojus karo operaci- 'vokiečiai, bet jau prasideda 
joms. agitacija, kad norvegų vy-

Pranešimai sako, kad Pa- riausybės vairą imtų Į savo 
ryžiaus gatvėse jurininkai rankas “pati liaudis.” 
ir kareiviai pardavinėja “Pati liaudis,” tai naujas 
vogtus cigaretus; kad tose komunistų arkliukas, ku- 
pat gatvėse juos užpuola riuo komunistų “maršalas’ 
gengsteriai. atima cigare- Tito-Broz jodinėjo ir kuriuo

Miami Beach mieste da
bar vieši vienas Anglijos 
parlamento narys, Dennis 
Kindall, kuris sakosi turįs 
padaręs naujo automobilio 
modelį, kuris revoliucioni- 
zuosiąs visą automobilių in
dustriją.

Kindallo- išrasto automo
bilio motoras turįs vos tris. 
cilinderius. bet juo galima' 
važiuoti 60 mylių greičiu ir 
vieno galiono gazolino už
tenka 50 mylių kelionei.

Savo išradimą Kindall 
nori parduot kuriai nors au
tomobilių kompanijai.

atima
tus. kurie vėliau atsiduria 
juodojoj rinkoj. Taip pat 
užpuldinėjami gazolino tro- 
kai.

Nemaža Europon nuvežtų 
cigaretų vėliau gryžta į A- 
meriką ir čia atsiduria juo
dojoj rinkoj. Tokie juodo
sios rinkos pirkliai nesenai 
buvo pastebėti Quincy lai
vų statymo dirbtuvėse, ne
toli Bostono, kur vogti ci
garetai buvo pardavinėjami į Pereitą savaitę atstovų 
po 50 centų už pakelį. 'rūmuose Washingtone New

Vagystės buvo pastebėtos Yorko kongresmanas Ha-

bandė joti Graikijos komu
nistai.

Budinga, kad Norvegijos 
komunistai yra gerai apsi
ginklavę. Iš kur jie gavo tų 
ginklų, niekas nežino ir tur 
but nežinos, kol tęsis šis ka
ras.

KONGRESMANAS FISH 
KALTINA DEWEY

jau pereitą rugsėjo menesi. 
Apie tai rašė armijos laik
raštis “Stars and Stripes.” 
Tas pat laikraštis* minėjo ir 
apie areštus, bet pasirodo, 
kad tai nieko nepadėjo — 
vagystės nesiliovė.

ČIANG KAIŠEKO SŪNŪS 
PRIEŠ SAVO TĖVĄ?

Jis vertė tėvą pradėt dery-

garėtų badas. Amerikos Darbo Federa-
Tokios išvados daromos i ei jos vadas Green šitą pa- 

iš to, kad 1945 metais tu- siūlymą atmetė da negavęs 
lės padidėti armijos ir lai- oficialaus laiško iš CIO u-
vyno reikalavimai. Pulki- nijų centro, 
ninkas Foy pasakė senate ! Manoma, kad šis Darbo 
vadams, kad 1945 metab;Federacijos vado išstojimas 
vyriausybė užsakysianti ma da labiau pablogins ir taip 
žiausia 78 bilionus cigaretų prastus santykius su CIO 
Iki šiol ji nupirkdavo po 6S; unijomis. Galima laukti 
bilionus, bet pareikalavi-Į naujų varžytinių už kontro- 
mas stipriai pašokęs, kadarię visoje eilėje pramonių, į- 
musų armija buvo išsodin-i skaitant ir karo pramones, 
ta Europoje. Bešalųs unijinio veikimo

Fabrikantai irgi sakoj stebėtojai sako. kad tie ki- 
kad cigaretų stinga dau-’virčai neis į naudą nei Dar
giau dėl to, kad valdžia, bo Federacijai, nei CIO. 
daugiau jų paima. į ------------------

Bet '!:?*. nuomo- GROVAS SFORZA GNYB- ^‘liub^'svSnėi
-eisKe Pennsvlvamjos TFlrin angį auk mu ąhuoo .\etainej. vi..

nariai kviečiami šiame su
sirinkime dalyvaut. Kurie

v-

milton Fish pasakė atsi
sveikinimo kalbą ir apkal
tino New Yorko guberna
torių Thomas Devvey.

“Esu tikras,” jis sako. 
“kad man butų pavykę nu
galėti tuos, kurie bandė ma
nęs, kaip kongresmano. at
sikratyti, jeigu ne guberna
toriaus Devvey akyplėšiški 
ir melagingi kaltinimai, 
buk aš elgiuosi neameriko-

, . . . iniškai, keldamas religiniu:
fcas sc komunistais ijr rasjnįus kivirčus. Aš ži- 

Inau. kad tas jo paikas išsiScripps - Hovvard laikraš
čių trustas turi gerai pain
formuota bendradarbį. Dan 
ton Walker. Bostono dien
rašty “Traveler” jis rašo, 
kad Čiango sunus-genero- 
las vertęs savo tėvą pradė
ti derybas su komunistais.

Walker sako. kad Čiango 
sunūs turys artimu įyšių su 
rusų vyriausybe. Pirma, ne
gu Čiang pradėjo tartis su 
komunistais, jo sūnūs da 
“pasidarbavęs.” kad jo pa
motė. Čiango žmona, apleis
tu Kinija. Ji dabar gyvena 
Amerikoje. Laikraščiai sa
ko. kad Čiango žmona ap
leidus Kiniją dėl nesveika
tos. Walker tačiau mano, 
kad jos liga yra daugiau 
politinė.

Čiango derybos davusios 
šiokių tokių vaisių. Komu
nistų kontroliuojama “Aš
tunto io Kelio” armija jau 
vedanti karą prieš japonus.

LAWRENCE, MASS.

Bus Bendro Amerikos Lie
tuvių Fondo susirinkimas

Penkta* Puslapi*

KINIEČIAI PADEDA AMERIKONAMS

amerikonams stiprinti tenai pozicijas.

-------- . . Būrys kiniečių, kurie gyveno Leyte saloje (Pilipi-
. BALF 49 skyriaus meti- nuošė) po japonų jungu, dabar entuzijastiškai padedai o PHcnnn I/ i o c i ___ f 1 .  _ •_ a • _ ' &nis susirinkimas įvyks sau

sio 14. 4 vai. popiet. Liotu-
nę pareisite rennsylvamjos. TELĖJO ANGLAMS
kongresmanas Weiss. Jisai _____
-ako. kad dėl stokos eiga- Nauioii Italiios vvriausv-
•etn visu nirma reikia kai u- i • - ■■ ru da nesat gavę nario buderų visų puma reiKia Kai- be kreipesi į liberalu vada atšvito
inti fahnt<Jii»ne Jio o.:o cll_ cr_____  j____ r_____  ___* IIlO.

šokimas, padiktuotas asme
niškų užmačių, buvo ne tik 
mano pralaimėjimo, bet 
kartu ir paties Devvey pra
laimėjimo priežastis.”

Hamilton Fish yra dide 
lis reakcininkas. Buvęs re 
publikonų kandidatas De
vvey jį pasmerkė tik dėl to 
kad save apsaugoti.

UNIJŲ VARŽYTINĖS 
WESTERN UNION 

KOMPANIJOJ

ŠALIS, KUR NĖRA 
DAKTARŲ

Laplandijoj, kur gyvena

" “Taksi manų” streikas 
Bostone

Tovvn Taxi kompanijos
inti fabrikantus ju esą su l« aM:uuu.. „ aame šisi- »!>}*‘<0«.0W>’ žmonių.' nėra.tarnautojai buvo paskelbę
įnu iaoriKai.ius. jie esą su- Sforzą. siūlydama jam am- Unkimp o-ansite nei vieno gydytojo. I.aplan- streiką, nes kompanija .ne-

sinsę su juodąją rinka. Ka- basadoriaus vietą Jungtinėse Prašome ta iii su atsiverti dija guh Suomijos šiaurėj: leido jiems pasirinkti tini-
a UntCronuoiamamnėia ra" '’alst‘j°,se- U pasiu- nauju'nariu. kad nrisirašv- šalis miškuota ir labai retai jos Karo Darbų Tarybai
a Konuoliuojama, nei a ra- ivmą atmete, bet ta proga nn-p RPndrnin Amerikos apgyventa, miestų ir keliu uztiknnus, kad tarnautojų 
nonavimo sistemos, tai pir- įg padarė viešą pareiškimą, fietuviu šelnimo Fondo 49 nėra, žmonės veda klajok- reikalavimai bus patenkin- 
kliai daro ką non. . kuris yra taikomas į Chur- ekvriaus lių gyvenimą, minta dau- ti. taxių vežikai vėl gryžo į

Jei cigaretų gamyba ne- chillo vyriausybę. Sforza Vienu žodžiu ateikite vi- gausia iš medžioklės. darbą.
išris šitos problemos, tai ją 
šrišti bus musų dalykas”— 
įasakė kengresm. Weiss.

pasakė, kad jisai nenori da kurie tik atiaučiate Lie- 
kartą būti nemalonių dis- !fuva jr jos žmonių vargus.

$imet Amerikoj buvo na Musiju objektą.-, kaip buvo Mokestis i Bendrą Ame-1
Šįmet Amerikoj buvo pa- rtel jam siūlytu premjero ir t iptuvin <«elnimngaminta 330.009.000,000 ei- užsienio reikalu ministerio 1 °S Se Pimo į ”"

jaretų. Spalių 31 ,1. vyriau- y,>tū mimsteno | <,ą yra tik S2 metams. Pra-

DIDELIS KNYGŲ BARGENAS
Iki Kalėdų nupiginami labai naudingi veikalai

ybe savo atsargose turėjo, Kaip žinia, Anglijos vy-;
3,600.000,000 cigaretų, ar- j j iausybė nesutiko, kad gro-į ___

va> Sforza Kitų Italijos £>ar 33 JAPONŲ LAIVAI i ginta kaina labai naudingas mo iki krikščionybės laikų, 
ievas ar izsienin rei- A.° . • .v-r, t . "T

ba 180 milionų pakelių.

ISPANIJOS DIKTATO
RIUS FRANKO 

BĖDOJE

premjeras ar užsienio rei- 
į kalu ministeris.

M. Stakionis, sekr. Nuo dabar iki Naujų Metųvų ir tikybų istorija paduo 
“Keleivis” atiduoda nupi- į dama nuo saulės garbinf-

NUĖJO JUROS DUGNAN knygas. Štai jų surašąs: Knyga turi 272 puslapius.
Karo A.ni ’g? PuslaP‘H Pavesta 

vien tik senovės lietuviųŽemaitės Raštai

Western Union kompani 
joje prasidėjo CIO ir AFL 
unijų varžytinės. Plačia 
skale veikia abiejų unijų a- 
gitatoriai, kad gauti 50.000 
tos kompanijos darbininkų.

Po Naujų Metų tos kom
panijos darbininkai turės 
balsuoti, kuriai unijai jie 
nori priklausyti. Norėdami 
įsigyt darbininkų simpati- 

Kaip ilgaii tveiVČiango ir i jos. abiejų uni jų vadai stye- 
komunistii paliaubos, sun- riasi visai neleistinų prie
ki! pasakyti. monių.

JEVCVAS BUDAS 
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

šis r. nkvedėlis yra sutaisytas taip aiškiai 
ir į Taktiškai, kad kiekvienas gali lengvai 
pramokti angliškai. Čia telpa sutvarkyti 
reikalingiausi pasikalbėjimai jieškant dar
bo, nuėjus krautuvėn ko nusipirkti, pas 
daktarą ar traukiniu važiuojant.

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai

KELEIVIÔM

G35 Eroadway, So. Eoston 27, Mass.

uu?Laivyno departamentas ju|et Knvra didžio fnrm «. V,CI1 scuuvvs neu
italu libeialas kalba prie- praneša, kad Amerikos sub- . t n/,nįpr / dievams apibudinti. Čia►et jis sako, kad ’ ;1irnc to, ant dailios popieros, i- , nr - !iall<riunlankiai, bet

Lina gandai, kad jis pabė- būdamas ItaEjoj daugiau
go ar da rengiasi negu

Ispanija pergyvena sun-
; atarnausiąs 
žmonėms.

savo Krašto

praneša, kart Amerikos sub- j dievams apibūdint!, čia yra
marinos paleido juros dug- Uustruota piešia baisius ka pašyta da^tau kaip 
nan dar 33 japonų laivus. _ Voi, i Įvairių LietukusXV ▼C*xxrvxv«i7~ ' ■ .i- . j VO1P111 11* <2\ OT1 i 11 111 Kx>T
šiniv ir medžioklinio šlmes ga ne religinio popiF

Gyvulių Protą, — D-*> j Priešingai, ji parodo 
Zell’o mokslinės studijos a ' dievus patys žmones kan®

kų krizi. Jis prasidėjo su ta Valydama langą. Fen-
diena, kada alijantų armi- way eratvėn nukrito Hed- į^raC rukvtu’ lašiniu- Aeikahn^as ? , - . - na:i.:n9
jos įsiveržė Francuzijon ir wjg Waelde, namu taniai- ta'pri seras medžioklinis šuo. poros Pje gyvulius. Autorius rns- 1*L ; ']ja: naDUOšti seno

i- pa ' metl» ar Jaunesnis, kuris varo zui kiną VlSOklUS keturkojU pa-i Viršeliai pa p UOŠVI SCHO.1 t P ir UZSlTnils? kius ir lapes. Meldžiu atsiliepti šių. . J.r | ----------------------
adresu:

A. GULBEN, .
Main St., Oxford, Mass.-

nukirto Ispaniios susisieki- tė, ir užsimušė, 
mą su nacių Vokietija. Kol 
vokiečiai valdė Francuziją, į 
ispanų diktatorius Franko' PAJIEŠKOJUHAI 
bėdos neturėjo, vokiečiai, ____

Lietuviai farmeriai, pal kas turi 
iinų ir kanapių sėklų, senų sūdytų i

JERSEY CITY. N. J.

seno-
pročius ir prigimtį. Pavyz- ve? žinyčios pa-
džiui. kodėl šunelis loja ant veikslu. Kaina buvo $1.00, 
mėnulio? Ką reiškia arklių dabar tik oOc.
bailumas? Kodėl gyvuliai Vanago Plunksna — Va
šu gera uosle paprastai tu- nagaičio dainos, kurias jispirko ispanu Žaliavas. O is- Pajieskau seser Petronės Juklevi- _________  _______ __ _ ____________ ___________________

panai gaudavo vokišku dir-iiSmoS Caul TP'S "pr‘ k?mbariai. ani rcn<^’ n silpnas akis ir greita: ap- dainuoja savo koncertuose■ . . .... . KUoernijCc, ve/iaes Kaimo, uau , <a forni<iu ar be. norai žmonių. Ad- A.. IStlL,-,-,, ir • nebmiu, vpac alieiaus. Be to. JOS parapijos. As jį ir jos vyrų Smi- rosas 205 Linden Avė., Jersev JaflKa- laPe ĮSUKI UJU n- per radiją. Kaina 25C. 
------------=.•_ t.„j — <le!skj mačiau ap 3o metai ateal. I city. N. J. (2) ra tokia gudri, kaip ŽlTO-į

nės apie ją mano? Kodėl Sveikata — Didelė, gra- 
vieni gyvuliai ginasi nuo žiai apdaryta ir gausiai 
savo priešu, o kiti bėga? Ir iliustruota D-ro Graičiuno 
laug kitokių dalykų. Kny- i Parašyta knyga. Paprasta

t- i • -• y _ y oeisKi mačiau aialijantai nenoiejo. kad \O- Prašau atsišaukti. ies turiu svarbų 
Riečiams tektų ispanu “stra- reikalą. ..... (1>
tegmes žaliavos ir jas pn-!P. o. Box 251, v -ebouse Po.nt, et.
ko. Diktatorius Franko tuo----------------- 7-----------—

;• ■ Aš Marcelė Raunaite, iš Lžnaudojos.. i» alijantų jis pjaunu kaimo,

Kambariai ant rendos

Sveikata—Brangiausi, 
Turtas.

1 j i - 1 • ( • ; , .mo- pa-.,5a“.s.avo. SVEIKATA LIGONIAMS didelio formato 9i 9 kaina—$2.50; musu nupi-lupdavo dvigubai daugiau, tarnų. Antaninos l»ditikes ir Pra- . ga (UUeilO lOimaUL _ i,r.riI .-U fe Pamokin, but Sveikais. ’ - tz _ _ i----- o, o mnf.. komo---___ _ * „ K.___  no Zinkevičiaus, sandu iš Usieniųnegu toS ZaliaYOS buvo V ei- kajmo. Pajieškau 4pci Petro Mat- 
t0S jošaičio iš Ketur-eaienės kaimo ir

Dabar, kada vokiečiai į kitt>
nebegali pasiekti Ispanijos, iotoi s. State s-.. 
ir alijantai mažiau perka.
Atsirado tūkstančiai naujų 
bedarbių ir žmonių skurdas 
kefiariopai padidėjo

Pajieškau bro. 
džiuno iš Paluk-ri 

JaU ' valsčiaus, Kretir.- - 
, . . .. - . - i • i oasivadinęs Franskuns laikas eina gandai. Į metais gyveno h 
kad Franko pabėgęs ar
• engiasi bėgti. Net tarp pa
čiu falangistų (fašistų) už
virė vaidai.

Išrodo, kad Franko reži
mas turės susmukti. Bet 
Frankas bus laimingesnis, 
negu Hitleris ar Mussolinis.
Tis da neapšauktas karo 

. kriminalistu ir pabėgęs ga- 
I lesias gyvent be baimės ir 
vargo. Alijantai jo nelie- 
sia.

puslapių. Kaina buvo $1.25. ginta kaina—$1.50. 
dabar tik 65c. Sielos Balsai—Jono Smel-

Ar Tiesa, Kad Romos storiaus dainos ir eilės. Kny- 
Popiežius Yra Kristaus Ipė- ga gražiai iliustruota, au
dinį,?—Parašė kun. M. Va- daryta drūtais audekliniais 
ladka, išleido “Keleivis.’ apdarais, buvo $1.25, da

bar tik 75c.
Prašom pasinaudoti pro-

Gydymas visokių ligrų Šaknimis.
/meni ois, Žievėmis. Žiedais, Sek

omis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
zisokių augalų lietuviškai, angliškai 
r lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
teras srydo ir kaip reikia vartoti 
Prašau iš Kanados štampu nesiųsti 

Cazimiero Ger- <anados doleris dabar tik 80 centų.) 
kaimo. Skuode Kaina su prisiuntimu $1.00 Pinigus 
apskr. .Jis yra geriausia siųst. Money Orderiu, arba 
Lenkenc. 1927 •opierinį dolerį laiške. Adresas: (-) 

PAl-L MIKALAUSKAS 
206 Athens Street.

<?<» ko^TON MA8S

ChicaRo 28, 111.
(i>

River. Mich. 
Kas apie jį žino. -s*onės man pra 
nešti jo adresą. <ą busiu laba 
dėkingra. (52)

MRS. A. STO KIENĖ 
6828 Monk R v llontreal 20 

Carui

APSIVEL191 Al
Pajieškau mot,' sivedimo tik-

siu, apie 50 meru am iaus. sveikos.
darbščios ir nejrirtaokl1 I. Gali but tur 
tinsta ar beturtė. bent_ tiek apsiskai 
čiusi ir ne pletkininkl Daugiau in 
formacijų sužinosit laišką. Ra 
šykit taip:

BROCKT0N S !OE.
Box 285, Oxf»rd, Mass.

ATIDĖJO PAJAMŲ MO
KESČIO IŠRINKIMĄ

________ .neberia ir nerūko.. Ai esu rimtas
j-- vr j v .vyras, “militari o“ amžiaus, neve-

(Tl'UOrtZlO 1O d. PUVO pas-idęs. Turiu susitau^^Feliata tuks- 
kutinis laikas sumokėti pa- tančių. Uždirbu " savaitę. Su
lamų mokesni. Bet kadangi šventi. Plačiau ^TsilI aPįe sa
iki gruodžio 16 turėjo but vė laiškais. Je-'. sutikimas, 
vedama šeštosios karo pa-|gB*JK SSEi' ' "'“i“)
skolos kamoaniją Ui pają-į
mu mokesčio įskolektavi- •___
mes buvo atidėtas nuo gruo P»jieš au pr 

[džio 15 d. iki Sausio 15 die- SSrJtedtgC 
nes. 1945 metu. riu pirktis vai rg

_ įmetu amžiaus. *
’ ” —pįntj apįe uJįtjkri’t" etr
Pirki! Karo Bondsus ir Stam- Amerikos pilie: a'y

vannšbs. Atsiliepk

; Norėčiau korespofd 
mergina, 30-38 metu

ti su rimta 
cnžiaus. kuri

pas. Kas savaitę įdėkit į juos ^a^a<

moteries uz 
yyventi sau- j 
'ento ir no-1 

I riu pirkti® vai : r7 ^ę. Esu 60 
kas pasirn- 
enima. Esu 
kurčias cv- 
rios pačios

nemažiau kaip desimtą 
uždarbio dali.

Savo mas. 1
rašyt. Bu- J^ikr rtas cyveni-

ANTON SIKAŲ rtCZ.
955 W. <>Sth ‘•s ' l'W 21, III. t

Didoka ir įdomi knyga. Kai 
na buvo $1.25. dabar—50c

vr- pa ir is’bbvti gc,y knvgų nu- B.blna Satyroj—lai \n. j in kainom. po Ra-
knyga, kur Bibliją pasako- , ini b

. Įima. yra atva žiuot, ju<z p Į a ,
, Ringais paveikslais. Kama 1
buvo $1.00. dabar tik 50c.

l'žsirašykit Amerikos

LIETUVIŲ NAUJIENAS
iėnesinis žurnalas. 28 puslapių, pa- Kokius Dievus Žmonės 
eiksluotas ir daust skelbimų. Kaina I « i * o -- ♦> n
1.00 metams. Adresas: (52) ; Garbino SenOVClG . i Hi cS<?

lietuvių naujienos Iksas. Tai labai įdomus ir 
132 N. 6th St.. Philadelphia 6. Pa. pamokinantjs leidinys. Die

TIKRAI GERI
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

oadarvt«» iš tikro
jo Castile muilo.

s- e lir-larmr 
pleiskanas ir viso
ms Kitus nešvaru

odą. 50c. už bonka
ALEXANDER’S HAIR
REFRESHING TONIC

Aliejų ir Odą Gydančiu Vaistų 
Mišinys. Pazymėt.r.a gyduolė dė' 
niauku šaknims ir Odos irydymu- 
60 centų už bonką.

Pasižymi savo fprnmn Prisiun 
čiam per Paštų j visas dalis Su 
vienytų Valstijų.

ALEXANDER’S CO.
414 W. BROADM’AT

SOUTH BOSTON. MASS

Užsakymus prašom 
ti šitokiu adresu:

Siųs

“KELEIVIS” 
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

K Earas uuropoie
Jei norite žinoti apie karą ir kitus psssualM 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas".
"Naujienos" yra pirmas lr didžiausias listvel^ 
dienraštis Amerikoje.
Užsiraiykite "Naujienas" iiandien. Naujiso^ 
prenumerata metama Amerikoje (iiimsat Chk» 
*•«). 16.00. Chicagojs ir Europoje 
Money Orderj ar čekj aiųskitst

"NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS
farfpeUn/merf kepėją

t
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Motėmis Pasiskaityt
AI SKYRIŲ TVARKO 
li. MlCHELSONIENt.

Liūdnos Kalėdos
Sėdi Rožė sau viena, akis ria?” 

įsmeigus i kampą ir svajo- ‘‘Aš nenoriu, kad jis par- 
ja. Kitam kambary girdėtis eitų pas mane alum pasmir- 
kalbos ir juokai, bet jie jos dęs. Antra, kaip papras po 
nedomina. Rodos, ji jų ir saliunus valkiotis, tai to ir 
negirdi. Ją kankina meilė reikės.”
ir ilgesys. “Tai tau. Lyg mažas vai- j

Staiga atsidarė kambario kas. ims ir papras. Dauge 
durys ir inėjo Nelė. lis vyrų gryždami iš dar-

“Rože. ko sėdi lyg žeme bo mėgsta stiklą alaus. Ar- 
pardavus? Kasgi su tavim? gi už tai galima juos bo- 
Apsirengk. išeisim kur... te- mais vadinti?”
atran ar šiaip kur. Juk šiar-i “Bet aš to nenoriu. Aš 
dien Kalėdos.” netylėsiu. Jis turės daryti

“Tau linksma, tai tu ir kaip aš noriu. Tu pamaty- 
eik sau. Man šios Kalėdos si!”
visai nelinksmos ir aš nenc- Ir. matyt, ji netylėjo, nes 
riu niekur eiti... Mano myli- jų namuose prasidėjo tik
inąs Benis taip toli nuo ma- ras pragaras. Benis nenusi
neš atskirtas. Jau du metai leido, nes jis jautėsi, kad jis 
kaip aš jo nemačiau. Kaip nieko blogo nedaro. Susi- 
aš galiu linksmintis, paša- kirtęs su pačia, jis dažnai 
kyk!” visai . namo-. nepareidavo*

“Ar tai tik tavo vieno Pagaliau, susirinkęs visus 
vaikinas išėjo? Yra šimtai savo drabužius, išeidamas 
išvežtų, tūkstančiai. Argi Rožei tarė:
tu manai, kad jie nepaliko “Man buvo daug geriau 
mylimų? Šimtai jų yra jau į kariuomenė j. negu gyventi 
vedę. Argi manai, kad jų'®1’ tnVi<* nitčii»ma kain tn

KARALIENĖ LANKO SUŽEISTUOSIUS šutink ant lėtos ugnelės ko
kią valandą ir pusę. Duok 
valgyt karštą.

KAIP KEPTI ŽUVĮ

{dėk gerai nuvalytą žuvi 
J tarp švarios skepetos ir ge
rai nuspausk visą vandenį; 

,getai nušluostytą žuvį pa- 
j voliok miltuose, arba kornų 
i kruopelėse (eorn m?al). 
žiūrint kas geriau patinka;

“Keleivio” Knygų 
Katalo; as

Istorija, Kritika, Polemika, Beletristika, Poezija. Jumo- 
ristika ir kitos. Visos gero*,. )domio» n naudingo*.

AR BUVO VISUOTINAS 

TVANAS?

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- 

RIJA J U SK K VI.’ TAUS 

DAINOSE.

Bažnyčia sako, kad buvo, o
Jei nori žinoti, kaip lietu

viai gyveno, tai per. .\u:t vk siia ,ny- 
- - . - , . . - - - . . 8T4- Iš jos sužinos'., k.i.i vyrai turėjo

pasūdytais taukais D sva- kur,c v%Vt7?a ,s-s!met* VIN» daug pačių, o žmonos k.-u- vyrus.

!M. .......... .-.1.-4. kamuolį? Kaip jis gulėjo tu-, gyvu Lal)1.i užimanti ir į .m. k.t uui: my
ga. Su paveikslais. kaina .rUc.

BYLA DETROITO HAT ALI- 
taukus, kad virte virtų, tuo- K1*??;' tvano juodveniziti KŲ slJ SOČIALIS'l A’s.
met dek Į JUOS paruosta ZU- tai kitų klausimų, i kuriuos wk>b I, Deriniu, lietuvių s--
vi T'offlil snivr-i tulllflinco atsakyti jokia kunigas, yra nuosakus; i, plakatus netoli nno bažnyčioj. VĮ tegul spitga UUKUO.se. k ai.'kiaf veikale Aunigo pakurstyti bre.rvn už.
kol apačia gerokai paras; Knyga be galo įi»mi. Kas žodis—tai
ti.rmpt •itcovo’i«ri *>nvpivlr faktas; kas sakinys tai naujas ku- lUtmei aisdlgldl dpvtl.k n!irų Mrg.jnneBUs g^uy*. Mokslas ir 
ant kito šono. ir tegul tas mokslas nuo pradžios iki galo. 
apkepa. Duok stalan grei-

turėk paruošus storu dug- !as. sako« kad »*-buvo. Jeigu u»i
, ‘ kaipgi Nuiua belų galėjos surinkti jnu keptuvą (skauradą) su kelias dienas visų veislių gyvūnų*.

Kaina .......,................................... .. 25c

puolė juos ir žiauriai -.oi .5.,. •«-
listai iškėlė užpuolikams tylų, kuri 
ir yra šioj knygutėj aprašyti, su vi
sais teismo rekordais ir liudininkų 
parodymais. Kaina ................... Zūe.

su tokia pikčiurna, kaip tu. 
Aš jau nesugryšiu, daryk, 
ką nori.”

“Sugryš, sugryš,” save ra
mindama kalbėjo Rožė.

“Bet kartais gali ir ne- 
sugryžti,” pastebėjo kai- 
minka.

“O, aš žinau, kad su- 
. , . gi‘vš.” juokėsi Rožė. “Kul

ti, kaip tu neturi ko mylėti jįs~ be manęs dėsis?” 
nei gailėtis.” Bet praslinko savaitė ir

Nelė sukando lupas. Ji kelios, o Benio kaip nėra.

moterims ne liūdna? Sulyg 
tavęs, tai visos turėtų vaikš
čioti nosis nuleidusios.”

“Kitos nėra tokios jaut
rios. kaip aš.”

“Niekus kalbi. Rože. Jų 
širdys irgi ne akmenys.” 

‘Gerai tau. Nele. barškė

jautėsi įžeista, nes jos suzie- 
dotinis irgi karo fronte,

taip nėra. Rožė pradėjo rū
pintis ir klausinėti, ar kas

nors ji savo gailestį ir ilge- kur nematė jo. 
sį mokėjo paslėpti. . ’ “Kam jieškai? Juk pati,

“Rože? tu daug laiminges-; jį varei, kad išeitų. Aš gir-! 
nė už kitas. Nors tavo Be- dėjau kaip tu jį ėdei diena 
nis ir yra užjurv, bet jis; iš dienos. Varei, kad išeitų. į

; j

Baugiujt
mūšių.- ”

VIŲVUJV, 4-zvli minia • •_ _ VT_____ T iIiwv7’tai ir išėjo, nemanys na(i

*^Tai ką? Man vistiek vie
nai Hudna ir neramu.”

kitos moterys turi angelus. 
Mano vyras kaip pareina iš
sigėręs, tai reikia tylėti, nes

Anglijos karalienė lanko sužeistuosius amerikie
čius Anglijos ligoninėj. Armijos vaistininkas Ayer nuo 
Bostono rodo jai peniciliną ir aiškina to vaisto svarbą.

Nauu Metai
J•

Prabėgo dienelės jau metų senų.
Tik liko dainelės praeities vargų!

Dienelės jau tos >
Neatsikartos, /

Su metais senaisiais jos žuvo! 
Metai senieji, ak, buvo skausmingi.
Laisvės trokštantiem didžiai nelaimingi,

Visokie gandai
Ir karo laukai J

Prislėgę visus mus kankino.
Metuos senuos, oi. daug blogo buvo! 
Nevienas kovoje už laisvę pražuvo!

Kurie jau nekels
Ir kovos neskelbs.

Su metais senaisiais pražuvo!
Nuo metų naujųjų pirmos valandos, 
Sukruskim prie darbo visi lietuviai.

Ir dirbkim karštai,
Lai skrenda aidai

Už laisvę pavergtos Lietuvos!
B. Š. Mintis.

—

tai, kad neatauštu. kaip senovės žmonės persi-
STATYDAVO SAU ŽEME

Ant kiekvienos žuvies la- Labai (domus senovės filosofų da
bai tinka Lroli-itac lašu leidirnai aPie žemės išvaizdų. Pagali - .g <11 LlIlKd .\l ii <4 iii S IcIk Ų daugelį autorių parašė Iksas. Antra {mokslu. J»-i nori zuiotj, ki
lemono sunkos. Patartina knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo-!pind<> pakulyje įvairiausia.-, n . ai- 

‘ - - — - — kius, tai perskaityk šitų kuyg.-lę.
Kalba labai lengva Knyga n/otaų- 

10c jantiems darbininkams n-apka>
r.uoiama Kaina .. ’zEč.

perpiauti lemoną į 4 dalis feca^a Ka,bo8 ’
ir duoti kiekvienam prie žu- *> pusi..............
viesr

BULVĖS SU S URI U

“Na, gerai; jei nenori ei-|kitaįp gaučiau juodą akį. 
ti, tai sėdėk sau viena it ; Nežinau, kas butų, jei aš

APIE VALGI

M A TEKI A LIST Iš KAS 

ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Si knygele aiškina p: o.elai .ut-v fi-

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Vei- SOCIALIZMO TEORIJA, 

kalas persta to nužudymą caro Alek
sandro II. laibai puikus ir nesun- 

: kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
------------ • viso reikalaujamos tik 28 ypatos.

Sutrink 8 virtas bulves, į-iSo- Boston« lyl3« pus1- 61........ 25c-

Šis veikalas trumpais ir zJšKsaia 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būti 
pakeistas kapitalizmas. Kama 2!-e.

dėk pusę puoduko pieno, į tabakas. DėLKO REIKIA ŽMOGUI

pusę šaukšto sviesto žiups-!,. KaiP jįs Žmonėms kenkia, l.iau- GERT IR VALGYT? 
i • i • • • kimės rūke! Paira.! A. Apolova i»*ni druskos, pipiių ii -tupu- daugelį iš gyvenimo patyrimu pa- Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
ti tarkuoto muskatinio rie- rajįf K- stiklelis So. Boston, Mass. 
šuto (nutmeg). Sudėk tą 1 ? m'’ pus 6"

’liudėk. Aš einu.”
“Eik!”
Tai liūdnos Kalėdos man

daryčiau kaip tu. Poroj vi 
sados reikia viens kitam 
nusileisti.” pastebėjo jai

MALTA MĖSA SU RAU 
GINTAIS KOPŪSTAIS

vienai, dūsavo Rožė. Kaip kaiminka. Ir ta pastaba Ro-
gi jos gali taip linksmintis. - - ........................
kuomet jie ten karo fronte.
Juk tai neištikima...

žę kaip ugnis nudegino, čia 
ji tikėjosi užuojautos, bet 

. _ rado vien apkaltinimą. To 
Praėjo kelios savaitės. pat susilaukė ir nuo saviš- 

Atbėga Rožė pas Nelę už- kjy jg namų. Jie Rožei irgi 
dususi. Jos veidas ir akys nesimpatizav0.
pilnos džiaugsmo. ir Vėl Kalėdos. Rožė vėl

“Klausyk, peliuke. mano<viena sėdi. akis kampan į- 
Benis parvažiuoja. Jį palei- smeigus. Ši kaitą nei Nelė 
do sveikatos pataisymui. Ži- neatėjo. Rožė pasiliko vie-; 
nai. gal jam jau ir nereikės na> įe draugės ir be vyro. 
gryžti, nes jo metų dabar i ” Snaudalė.
iau neima. Jis rašo, kad da- ___________
bar mudu apsivesim. Tai
kokia laimė. Nele! Tu busi! MIRĖ LUIZA NORMAN- 
ir.ano pamerge.” 1 TAITE

“O kodėl ne. Labai ma- ---------
žai dabar yra tokių laimin-i “Naujienos” praneša, kad 
gų, kaip tu. Linkiu tau ge-įChicagoj mirė mokvtoja 
ros kloties.” Luiza Normantaitė - Janu-

“Ačiu. Gal aš ir verta 
tos laimės. Tu gerai žinai, 
kokia aš jam ištikima bu
vau. Aš niekur nėjau ir ne
laksčiau. kaip kitos.”

‘Tu gyvate!” pagalvojo 
Nelė ir. Rožei išėjus, užtren
kė duris.

Peniui sugryžus, jiedu 
apsivedė. Išpradžių Rožė 
jautėsi neapsakomai laimin
ga. Viena vakarą Nelė su
sitiko juodu susikabinusius 
einant gatve.

“Na. o kur meilės paukš
teliai dabar eina?”

“Einam pasivaikščioti.”
Praėjo keli mėnesiai. Ro

žė jau viena eidama susi
tiko Nelę.

“Zinai, Nele, aš jau labai 
gailiuosi, kad apsiženijau 
su Beniu. Jis virsta tikru 
bernu.”

“Kaio tai. bomu? Aš ma
tau u kasdieną einant dar
ban.”

“Taip. matai. Bet parei
damas jis visuomet turi už
eiti saliunan ir prisigerti to 
pasmirdusio alaus.”

“Tai ką, kad stiklą išge-

šienė, kuri dažnai rašinėda
vo p. Gugienės vedamam 
“Naujienose” moterų sky
riui.

Chicagos lietuviai, ypač 
motervs. Normantaitės as
menyje neteko nuoširdžios 
ir energingos veikėjos. Ji 
mirė nuo širdies smūgio. 
Palaidota Mt. Hone krema- 
toriioū gruodžio 20 dieną.

Velionė buvo gimus ir 
augus Amerikoje, tačiau 
gražiai lietuviškai kalbėda
vo ir rašvdavo. Gaila veikė
jos ! ■ -

ŲĮ svaro maltos mėsos
1 smulkia: kapotas svogūnas.
1 galvukė sukapoto česnake
1 išplaktas kiaušinis. 
li/Į puoduko vandens.
Ųį puoduko sausos duor.o

trupiniu.
Trečdalis puoduko nevirtą 

ryžių.
3-4 puodukai raugintų kopūs

tų.
1 skardinė tomato soup.
Druska ir pipirai.

Sumaišyk mėsą su visai 
priedais, išskiriant tik duo
nos trupinius, kopūstus U 
tomato soup. Padaryk iš 
mėsos nedideles boliukes, 
pavoliok duonos trupiniuo
se ir paspirgink karštuose 
riebaluose kad gražiai ar- 
rustų; tąsyk apdėk kopūs

tais, o ant viršaus užpilk 
tomačių sunkos. Uždenk ir 
virink ant silpnos ugnies po
rą valandų.

JAUTIENOS KUBAI 
RŪGŠČIOJ SMETONOJ

2 svarai jau 
tylos keturkai

2 šaukštai r« 
2 supiaustyt?

ienos supiaus- 
lis gabalėliais. 

>alų-
svogūnai.

2 šaukštai lakuoto ameriko
niško sūrio.

r2 puoduko rūgščios Smeto

nos.
VĮ puoduko laršto vandens.
Druskos ir ppiru.

T !Mėsa supiaĮpstyk, pąvo- 
iiok miltuose, sudėk į karš
tus riebalus škauradoj ir 
naspirgink. tik’ nepridegihk. 
Mėsai gražiai anrudus, už
pilk karštą vandenį, Smeto
ną ir sudėk kitus priedus.

MOTINA NUNUODIJO 
SAVO SŪNELI

Edita Howe, 25 m?tų am
žiaus moteriškė, nuėįo aną
dien i viena Chicagos teat
rų su savo 3 metu amžiaus 
šuneliu ir teatro koridoriu
je davė jam nuodų. Davė 
vaikui ir pati išgėrė.

Vaikutis mirė, bet moti
na sveiksta ligoninėj. Jai 
pasitaisius, policija žada 
tirti jos protą. Sykį ji jau 
yra buvus pamišėlių namuo
se.

KONGRESMANĖ KAREIVIU LIGONINĖJ

Kongresmanė Clara Luce Boot i Connecticut val
stijos lanko amerikiečių ligoninę Fancuzijo.i. Sužeis
tas kareivis yra Glenn licmer iš Tr nton, N. J.

norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? 1‘ėi ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir delko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dčlko žmogui reikia cukraus.košę i lėkštę, apibarstvk

tavlrimbi amoriVrvničL-n čn Vieno akto vaizdelis ir monoio-taikuotu amerikonišku su- sas NASLAIT£. Parašė k. s. Lie- £">.kos «■ kitų panašių daiykų? Ko
riu, tarkuota duona, aplais- tuvaitė. So. Boston. Mass. r ‘. . . .r ,ų,4 m nn<., n mus suprasi tiktai is sios knvmtSa.tyk šaukštu sviesto ir pa- 4 ’ P Z............... 1 ’*• Parašė D-ras G-rnus. Kaina
rliiL- i Vavčto ooAin rločiimniai "*!

ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.
Vieno akto vaizdelis ir monolo-

1914 m.., pusi. 23.’................... 10c. 2?us .s.uP^asi tiktai “ į“08
Paraše D-ras G-rnus. Kaina .. loc.

dėk į karštą pečiu dešimčiai i “Salomėja- oiTinmivm
mimi+r, Veri nn,?c.lii flol? Arba, kaip buvo nukirsta šv. Jo- KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 

nui galva. Drama viename akt*, pa- VALSTIJŲ PILIEČIU? 

rašyta garsaus anglų rašytojo. Ver- . ... . ,,
tetų kiekvienam perskaityti. 25c. Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty

mai su reikalingais klausimais ir at- 
I “O. S. S.” aakymais lietuvių įr angių kalbos*,

o i.inzuuidc Arba Sliubinė Iškilmė. Vieno ak- Antra peržiūrėta ir pagerintaRAUDONASIS KRYŽIUS to farsas, labai juokingas ir geras ’a,,^a ........................ 20a.
NEPARDUODA KRAUJO perstatymui. Kaina ................... 15c.

PLAZMOS I Dėl pinigų

minutų, kad aprustų. Gali
ma valgyt atskirai, arba 
prie mėsos.

KUNIGŲ CELIBATAS
.. . 4i knygelė parodo, kodėl Romo*

Trijų aktų ir septynių scenų dra- popiežiaus kunigai nesipaėiuoja. čia 
ma. Pagal L. Tolstojų, parašė A. A. išaiškinta visa jų bepatystės istorija,
\ eėkys. Kaina ............................ 35c. jos pasekmės ir doriškas dvasiškijoa

n'.'puolimas, šia knvga turėtu peT- 
, , j . , . , . KAReS NLOTAKOS skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir

SSkO, Rad Rei' JOKIOS teisv- Vje-rO akto drama, vaizduojanti iaunucaitis, kurie geidžia, kad jų mo-
bėS skleidžiamuose ganduo-; vokiet-''(l militaristų žiaurumų ir ne- terįa, dukterįs ir mylimosios* nepa- 

n j • laiminga moterų likimą. pultų į tokių kunigu globa. Parašėse, buk Raudonasis Kryžius I Kaina ............................ ............. 20e. ton. Geo. Townsend rox, 1). D., so-
parduodu kraujo plazm?:SOCMLIZJMS IR BELH5UA. <fe.S*.”T'a.
uz pinigus musų einkluo- Womi knjp,« iit«, •
toms jėgoms. Tokio melo klausimu. Jų turėtų perskaityti kiek- K-LIDEL AS NEIIKIU
tikslas yra sumažinti prista- ^ySSSekK ’vSrtunE“** 1 DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina toa

*• - e. • a . knygutės ......................................... 20e.Šioj knygoj telpa 23 gražios eiles.

Raudonajc Kryžiaus pir
mininkas. Basil O’Connor,

~ > — v*. » anucį vciuc, uc ▼ •lu jiia."'.tymą šios brangios medžią- Kaina .............................  ioc.
gos kovojantiems vyrams, eilės IR STRAIPSNIAI.

, Šioj knygoj telpa 23 gražios ei 
Mums pranešama, kad daugybė straipsnių, jnoltų ir tt.

; pasaka, buk Raudonasis puikiai iliustruota. Kaina .... zsc 
:Kryžius parduodą skraujo —

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo* 

žmonės kuria per amžius ? Sį intri- 
guojantį politiškai-ekonomiška klau-plazmą, ciikuliuoja po visą Aukokite Raudonajam aiškina garsui* vok>uj<«, »<>»

šąli” «ako D O’Connor nZ/l -U,,- J • daldemokratų teoretikas Kari Ka,it»-..dM p. y vonriur. K,yZ1Uk Reikalui atėjus, jis ky. Kaina .............................................................................. 10c.

I Tai yra melas, 11 jį plati- padės ir musu broliams Lie-
na tie. kūne nenori, kan si 

j medžiaga pasiektų musų
kovojančius vyrus. -----------------------------------

“Kraujas, kurį daugiau 
negu 100,000 patriotų au
kauja kas savaitę Raudona
jam Kryžiui, yra tuoj pri
statomas Armijos ir Laivy
no centrams, kur jis yra 
pakeičiamas į plazmą, arba 
sušaldomas ir tuoj siunčia
mas į Europą ir Pacifika. I

“Raudonasis Kryžius ko 
greičiausia pasiunčia visą 
kraują Armijai ir Laivynui.
Ir, kaip visiems yra gerai 
žinoma. Armija ir Laivynas 
teikia šį kraują arba plaz
mą sužeistiems kar iviams 
•r jūreiviams dykai.”

MOTERRIS IŠVILIOJO IŠ 
VYRU $50.000

Laikraščiai praneša, kad 
Chicagoj buvo areštuota tū
la Margareta Miklerienė, 
išviliojusi iš lengvatikių vy
rų apie $50.000 pinigų. Ji 
skaitydavo laikraščiuose1 
skelbimus, kuriais vyrai pa
ieško moterų aosivedimui 
ir. sužinojus pasiturinti vy
rą. prižadėdavo už jo tekė
ti, bet pirma prisimeilinda
vo ir įprašydavo, kad jis 
užrašytų jai savo pinigus 
banke. Kai užrašydavo, tai 
dingdavo ir pinigai ir mo
teris.

Teisme ji prisipažino kal
ta. Kokia jai bus bausmė, 
rašant šiuos žodžius da ne
buvo žinoma.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METEI.ION!S.

Kunigai gųsdina tamsuo
lius amžina paklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavystė, aaa paklos al
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitusyk 
pekla, dabar kopaatal a«- 
ga. Ir pridėtas "peklos” 
žemėlapi* tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.
Kayga paoa»a ~Kalal-
vW” Knygyną.
Adresas: "KELEIVIS” 
U6 RROAIOAAY.

MI W».->H»N. MASS.

Taipn ir (•«»

A. M. METEUON1
7747 Nary Avenoe,

(ieiratL. Mirk

BIRIU A SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. J Kanacų to* 

knygos nejsiieid>.ia.ljibai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, per-tatan- 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pa-aulio iki užgimimo Kris
taus. Įgijęs šių knyga niekas nesigai
lės. 3X2 puslapiai Kaina .... (..00
KUR MUSŲ BOČIAI 

GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. .Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manom*. 
Labai į<loTtius ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ........................ 25c.
D«IAN BAMBOS SPYCIAl.

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne- 
gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina ............... 25c.
APIE DIEVĄ. VELNIĄ, 

DANGŲ IR PRAGARĄ.

Parašė garsus Biblijos kritikas 
ngersolas. Kaina ........................ 28c.
MONOLOGAI IR

DEK LAMAI ĮJOS.

Šioje knygoje teipa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokio* temo*: 
darbininkiškos. revoliucionb-riškoa. 
tautiškos, humoristi*kos ir laisvama
niškos. Visos skambu.s. visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................... 25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: M) Na- 

užaitikintis Vyras; (2i ž.ydmti Giria; 
(3| Klaida; <4| K'»r»kt.a ,l<se nuro
doma kaip žmonės paikai til i į viso
kius prietarus, burtus ir tt........... ffec.
LYTIŠKOS LICO«.

Ir kaip nuo ir am-i animij Išrašė 
D ras F. Mnluta ’.s An‘rs. ruržiuri
ta ir papildyta laida Kmca 25c.
ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.

Arba kaip tėvų vartojami svaiginamieji gėrimai atsiliepia ių val
kam* Kas yra arba tikisi k*<t* nors 
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oemkaityti šita knvgnte. Kaina 10c. 
“Kelriris.” 636 Broadw«ft

South Boston, Mas*.
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Kodėl Romos Popiežius 
Dar teužtaria Lietuvos?

“Keleivio” No. 44, V. M. 
Stulpinas apgailestauja, kad 
Romos popiežius tyli, kuo
met Stalino komisarai tero
rizuoja ir žudo Lietuvos gy
ventojus katalikus.

Bet Lietuvos katalikus 
gyventojus žudo ns vieni 
rusai; žudo juos ir vokie
čiai. Jeigu Veikalauti popie- iW • v , • ir • 1

Kuomet Hitleris įsigalė
jo Vokietijoje 1932 metais, 
jisai spiovė popiežiui Pijui 
XI ir pačiam Pacelliui į vei
dą, ir išėjo prieš katalikus. 
Nežiūrint, kad Hitleris ėmė 
katalikus Vokietijoje “nai
kinti,” popiežius tvli iki da
bar.

Kodėl? Lengvas atsaky-
žiaus užtarimo Lietuvos mms: visi Vokietijos fašis-
liaudžiai nuo Stalino tero
ro, tai kodėl nereikalauti 
užtarimo ir nuo Hitlerio 
barbarizmo?

V. M. Stulpinas ant galo 
nuolankiai, kaip geras ka
talikas, mano, kad popie
žius susimylės ir atsišauks 
į pasaulio tautas, kad visi 
pakeltų protesto balsą prieš 
Stalino terorą Lietuvoje.

Man rodosi, jog V. M. 
Stulpino pageidavimas pa
smerkti vien tiktai Stalipo 
terorą yra persiauras. Ko
dėl nereikalauti iš popie
žiaus. kad jisai pasmerktų 
ir Hitlerio terorą? (Popie
žiaus žodis Hitleriui nieko 
nereikštų. — Red.)

Jeigu reikalą nušviesti 
tame klausime, reikia pa

tų vadai, kaip Goering, Go
ebbels. von Papen, Ribben- 
trop ir pats Hitleris — yra 
katalikai. Išskiriant Hitlerį, 
visi Vokietijos fašistų vadai 
yra katalikų bažnyčios au
klėtiniai; jie mokinosi ka
talikiškose mokyklose.

Žudydamas žydus Hitle
ris praktikuoja gryną kata
likų metodą. Kas per šimt
mečius smerkė žydus? Kas 
melagingai skelbė, kad Kris 
tųinukryžiavojo žydai? Ka
talikų bažnyčios vadai!

Trys šimtai metų ai 
katalikų kunigai skel 
kad jeigu sudeginsi šimtą 
žydų, gausi vieną unciją 
aukso. Vientik Vokietijoje 
katalikų kunigai sudegino 
virš trijų šimtų tūkstančių

KELEIVIS, Š BOSTON.
JUGOSLAVIJA DEGA

Paaiškinimas po šita nuotrauka sakė, kid čia “mar
šalo” Tito partizanai (komunistai) Jugoslavijoj. Išro
do, kad jie degina miestelius, kurių gyventojai prie
šingi komunistų diktatūrai.

i gauti kas mėnesi po $51.51. 
Daugiau jo šeimyna jau ne
begalės gauti, nors vaikų 
turėtų ir daugiau.
Našlės teisės pensija gauti

Mokslo Naujienos
Keliai, kurie ir žiemą neapšala

Jeigu tariamas Jonas Ko- Dvi Amerikos kompani 
cerga butų numiręs nesusi- į0&> viena Bethleheme ant- 
jaukęs 1940 metų, sakysim, *
1939 metais, tai likusi jo 
našlė dabar pensijos negau
tų, vistiek kad ir butų ji su
silaukusi 65 metų amžiaus

žiūra ir akių pietų.
naudos nebus, tik 
tės žmogaus kišenių;

iš to 
nuken-

Vokietija varto'u :t odines 
kulka?

Vokietijai stoka geležies 
ir kitų mineralų, todėl vo
kiečiai surado būdą daryti

ra Buffalo, surado būdą, 
kuris neleidžia apšalti dirb
tuvių keliams ir takams.
Gali but didžiausia pūga,

, . , , - , ... i kuri visus kelius ir takus nelinko
Jai dabar išmokėtų tiktai užDUstvtu bet tu dvieiu n? - "a, •’ .. . o,, nnrSimčiu nuo tos su- - uviejų Medines vokiečiu kulkos5 -- • ^rncių nuo to- su dirbtuvių kiemuose visi ke- nadarvtos i< sn<-kdi-d su mos, kokią sudarė visas jo Iiai ir takai bus be sniego padalytos u sp.caiu. su 
uždarbis nuo 1936 metų jr gausi. Kaip tik sniegas

nukrinta, kad ir didžiausi
spausto medžio. Kulkos ge
rai veikia iki trijų šimtų pė- 

, , » lx. . dų atstumo. Kitaip sakant,
butų saltis, tuoj sutirpsta.. jomjs šaudoma iš arti.1 i »•»? oi z k c* T'k i < k*zv ironzlii/k «« » »

tirti, kas yra popiežius Pius žydų (tačiau aukso nega 
vo). Bet tas nesumažino jų 
neapykantos prieš žydus.

jos valdžia spausdina. Taip
gi stato ir bažnyčias. Kri-Į 
tikuoti kunigus Rusijoj už
drausta po mirties bausme.

Šių metų 23 spalių Rusi
jos metropolitas paskelbė,

Paaiškinamas apie 
Senatvės Pensiją 
(SOCIAL 5ECURITY)

į (kada inėjo galion šis įsta 
tymas) iki jo mirties. Jei
gu daleisime, kad per tą 
laikotami jis uždirbo §3.- 
000, tai jo našlei dabar bu
tų išmokėta $150. Ir tai bu
tų jau viskas, ką ji galėtų 

Įgauti.
Bet jeigu Jonas Kočerga 

miltų 1940 metais, tai jau 
likusi jo našlė galėtų gauti
pensiją, jeigu jos amžius mįg jr sniegas sutirpsta.

i siektų 6o metų. O jeigu ji .----------
turėtų vaikų, ui ji gautų 200 milionu dolerių numes- 
pensiją ir neturėdama 65 ta, kaip i balą
metų amžiaus. Tačiaus ne-l .----—
turėdama nei vaikų, nei 65 i Profesorius Haldi sako: 
metų amžiaus, ji gautų tik Amerikos žmonės šįmet

Ištirpusio sniego vanduo 
greitai išgaruoja ir keliai 
takai lieka sausi.

Kulka lenda per kūną, 
bet atsirėmus i kaulą ji su
trupa. Tuo atžvilgiu ji yra

G^l sakysite, kad čia yra pavojinga, nes ios skeveld- 
didelė paslaptis. Ve. Į k e- ras sunku išimt?, kartais ir 

ar salygat\ io cementą • vjs.d negalima išimti.lio Be
yra suvestos karsto vandens tį0> yfa kita blogybė—kul- 
pervados. karstas vanduo kos nepalodo X-Ray apara- 
nuolat cirkuliuoja pervade- leidžiami spinduliai.

XII.
Pacelli (popiežiaus pa

vardė) išbuvo Vokietijoje, , ,,
13 metų popiežiaus atstovo- klauskime, kodėl
nuncijaus sekretorium. Pa- Popiežius nepasmerke Sta- 
celli sekė Hitlerio veikla lm® te"™ Lietuvoje? 
Vokietijoj. Jisai matė. kad „v*? . vl?n^ rašiau
iš Hitlerio eali but geras Keleivyje., kad popiežius 
Rcmos katalikybės užtarė- P?slu?te_is Amenkos ga; 
jas. Nes pats Hitleris yra ^ausj jėzuitą Braunną
katalikas. 19,?3 metais.Kaip tik tasai jėzuitas 

pribuvo į Rusiją, Stalinas 
tuoj užkąmandavo savo a- 
gentus užsieny varyti pro
pagandą prieš tikybą. Sta
linas darė tai dėl to, kad 
nukreipti žmonių dėmesį 

pasiųsto jėzuito į Ru- 
Laikrasčiai beveik

1930 metais Pacelli buvo 
atšauktas į Romą ir patapo 
popiežiaus Pijaus XI sekre
torium. Tada Pacelliui atsi
darė durys į visas tarptau
tines popiežiaus paslaptis.

Būdamas popiežiaus sek
retorium, 1931 metais Pa
celli prikalbino popiežių 
duoti,, Hitleriui 
fašistų propagandos sklei
dimui Vokietijoje.

Pacelli išsiuntinėjo (po
piežiaus vardu) laiškus Vo
kietijos katalikų vadams, 
kad remtų Hitlerį. Vysku-

f>ai, politikieriai kaip chanc- 
eris Bruning, gen. von. 

Schleicher, von Papen. in- 
dustrialistai kaip Thyssen, 
Hagehberg ir kiti, stojo Į 
Hitlerio eiles ir pylė pini-

nuo
siją. naiKrasciai neveik už
tylėjo (paminėjo visai ma
žai) » kad -katalikų jėzuitas 
yra pasiųstas Rusijon. Ta
čiau laikraščiai rašė plačiai, 
kad Stalinas “persekioja” 
krikščionis Rusijoje. Stali
nui to tiktai ir reikėjo.

Kain tiktai Braun pribu
vo į Rusiją. Italijoj atsida
rė mokykla mokinti. jėzui
tus rusų kalbos. Gal pats 
Stalinas ir atidarė tą mo
kyklą.

Pagaliau, Stalinas panai-
gus
Dėl

Hitlerio propagandaikino Rusijoj laisvamanių 
ėka katalikų paramai; organizaciją ir uždraudė

(Stalinas prisakė ir komu
nistams remti Hitlerį), Hit
leris laimėjo rinkimus.

spausti laisvamanių raštus. 
Tačiau maldaknyges ir ki
tas religines knygas Rusi-

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

•aulas
garbintojų fld pat lmkRfoaių gadynės.

1 patinant 6n6nrUate kriMHiBybli n4y*«in kinkrtnoan taret« 
perskaityt. n«a tik tote galte •Ūkini neprasti Mera kerime.

•ey«s ditelie formato, tori 871 kratom. Katra popieroe apdarau 
audime apd.—<1-28. ralinta ehpti popierini doleri

‘Mopej Otterf*. AtetoaaUt nekanAai:
KELEIVIS, 636 Broatkray, Se. Boston, Mass.

Pelėsiai—vaistas džiovai?
New Yorko dienraštis 

“Herald-Tribune” skelbia, 
kad Buffalo universitete 
buvo daiyti bandymai su 
naujos rūšies pelėsiais. Jie 
panašus į tuos, iš kurių vra 
gaminamas penicilinas. Mo
kslininkai sako, kad iš tų

išleidžia mažiausia 200 mi- 
lionų dolerių įvairiom kap-

__ šulėm. Tai vitaminų kapsu-
vėliau. susilaukus 65 metų lės. žmonės. jas gaudyte 
amžiaus, ji galėtu reikalau- gaudo, dažnai be jokio rei- .
ti jau pastovios sau pensi-lkal°- Mat’ laikraščiuose ir: pelėsių bus galima gaut nau 
joAi ^autų tris ketvirtda- Per radiją skelbiama, kad J^/^as Klovos hgai gy

lius to ka butu iraves ios vitaminai pataiso žmogaus Id>ti. Savo is\adą i., oaio 
darbinio- ™as Jeigu jo Sesinl i sveikatą. 8 to fakto, kad pelės,uose

pensija butų bGvus $25.75,1 Tuogi tarl)U balansuotas tuoj gaišta džiovoj bakte- 
tai jai bus mokama $19.31 maistas yra pats geriausias

vieną mokestį, šešias jo mė
nesines pensijas vienoj vie
toj, būtent — 154.50. Bet

, Nuo 1940 sietų pradžios
jog Dievas atsiuntė Staliną Jungtinėse \alstijose jau 
į Rusiją. Kuomet Rusiją mokama vadi .ama sočiai 
valdė carai, popai ir kuni- .secunty susi aukusiems 65 
gai tą patį skelbė apie ca- pietų
rus - kiekviena valdžia v- ka,™s-0(115 "f*?31 s^un' 
ra nuo Dievo! reiškia socialę apdrau-

Per du šimtu metų Ro- kuri yri niekas dau-
mos popiežiai stengėsi pa- £ia.u’. kaiP s<Lnatves pensija. nensiio« didu
darvti Rimiia Romos kate- Taigi Sltuo »astaruoju var- senatvės pensijos (iiftu- aarytl rtusiją nomos Kata „ , mas nnlrlnnsvs nūn tn kmk
likų tvirtove. Taigi, Pijui du,mes,cia t
XII ir pasisekė palenkti Sta- apdraudą. .
liną savo pusėn, tapti Ro- Y1SIL. P^ma skaitytojas 
mos katalikų vadu Rusijoj. nores zinotl- ar kiekvienas

per menesi.

vadinsime tą mas priklausys nuo to. kiek 
darbininkas uždirbo nuo ši-

Juk Stalinas mokinosi ant 
katalikų kunigo; jisai žino 
katalikų tikėjimą gerai. Ži
no, kaip budelis Konstanti-

žmogus susiląukęs 65 metų 
amžiaus gali) senatvės pen
siją gaut.

Ne. ne kiekvienas. Ją ga-
nas tapo Romos kataliku gauti tik tas, 
šventuoju. O Stalinas irgi ™
yra atsižymėjęs kruvinais 
darbais.

Stalino valdžia kaip tik 
ir atsako buvusiom popiežių
valdžiom.

Kuomet popiežiai valdė
Europos tautas, valdonais 
buvo ponai ir kunigai. Mi

apSiuralkięs , if airuuamas 
mokėjo -tam, ‘tikrą mokesti i 
“Sočiai Security’.’ fondą.

to “Sočiai Security” įstaty
mo įsigalėjimo ir kiek jis 
yra įmokėjęs į “Sočiai Se
curity” fondą. Jeigu jis 
dirbo tą laikotarpį pasto
viai, tai jis skaitomas “pil
nai apdraustas” ir gaus pil-

visokiu vitaminų šaltinis — 
sako Haldi. Jei kam yra rei
kalingi kokie nors vitami
nai, tai tik gydytojas gali 
pasakyti.

Prof. Haldi sako, kad 
Duke universitete buvo da
ryti bandymai. Pasirinkta 
būrys studentų, kurie regu
liariai gaudavo tam tikrą 
dožą vitaminų. Po 30 die
nų nepastebėta jokios at-1

rijos.
Kad iš pelėsių gauti vais

tą — ilgas procesas. Reikia 
specialių mašinų, kaip ir 
penicilino gamybai.

raumenų

ną pensiją pagal savo už-.mainos pas tuos studentus,į__________ ____ ____
darbį. Bet jeigu žmogus j kurie buvo sveiki, ir tiki T Wfai į fr H

na Das tuos.. ■ fllll raAl UahhlĮ.dirbo su ilgom pertraukom, menka atmaina pas tuos. 
tai, suprantama, jis negalė vCn™ o*-1kuriems reikėjo vienos ar

Toliau, r.print gauti se- jo daug į tą fondą įmokėti kitos rūšies vitaminų, 
latvės pensją. būtinai rei-'ir jo pensija jau nebus pil- Prof. Haldi pataria ne-n atvės
kia sustot drbus. Čia reikia na." 
tačiau pasteoėti. kad ne vi
suomet žmogui apsimokės 
darbą mest. Jeigu jis turi

vartoti vitaminų savo nuo- uauiauo - «

nuo 1867 metu ... 
patikimas šeimos tepalas

lionai žmonių buvo panie- neblogai apmokamą užsiė- 
kinti, pavergti ir pazemin- mimą ir gai da dirbtj, tai, 
ti; Žmonija merdėjo, o ku- jam naudirariau bus dirbti,, 
mgai ir ponai krovėsi sau negu jg plisijos gyventi, 
turtus ir kėlė orgijas. neg pensiji ous daug ma-

Po Stalino (taipgi ir po žesnė, negi jo uždarbis. 
Hitlerio) valdžia yra toks Paimkim tokį pavyzdi: 
pat žiaurus, kruvinas ir be- Jonas KoergSMiždirba po 
gėdiškas žmogaus pavergi- 100 per ner^Į. Jeigu jis 
mas ir išnaudojimas, koks turi “pilni apdraudą,” ir 
buvo tais laikais, kada po- jeigu daba- jam sukako 65 
piežius valdė Europą. metai, tai sustojęs dirbti jis i

Ką popiežiui reiškia ma- gaus per neneši $25.75. O 
ža Lietuva su dviem ir pu- jeigu jis biinos apdraudos’ 
sę milionu katalikų gyven- neturi (t.;. nepastoviai mo 
tojų? Popiežiui daug svar- kėjo į “sodai security” fon-

dą), tai ji?: ei tiek negaus. 
Taigi jam įaudingiau bus 
šitos pensi.os neimti, bet 
tęsti savo darbą ir gauti po 
$100 į mėnesi.

Žmonai ir vaikui taipgi mokama pensija
Tačiau jeigu Jonas Ko

čerga turi žmoną, kuriai 
taip pat jau sukako 65 me
tai amžiaus, tai reikalas bus> 
jau truputi kitoks, nes jai ‘ 
valdžia mokės pusę to, kas 
jam bus mokama. Jeigu jis

taus $25.75. tai ji gaus
12.88. Per abtidu jie gaus 

jau $38.63. Tada jau Ko- 
čergai gal apsimokės darbą 
pamesti. Apsigyvenęs kur 
nors pigesnėj vietoj, ant 
kokios farmukės. ir gauda-j

biau turėti katalikišką Ru
siją su šimtu ir šešiosdešimt 
milionu gyventojų, negu 
mažą Lietuvą.

Turėdamas Rusiją su Sta
linu priešakyje, popiežius 
galės užvaldyti ir pavergti 
netik Europą, bet ir visą 
Aziją.

Popiežiui bei popiežiams 
neapeina katalikų tikėji
mas: jiems tik rupi, kiek 
naudos turės iš katalikybės.

Dabar popiežius turi me
tinių įplaukų aštuonis šim
tus milionu dolerių. Jeigu 
Rusija taps katalikiška ša
lim, tada popiežiaus įplau
kos bus virš biliono dole
rių į metą.

Popiežiui Stalino teroro 
tvarka nebaisi; Stalinas y-
ra diktatorius, o popiežiaus mas kas mėnesį iš valdžios I 
bažnyčioje irgi nėra demo-' po $38.63. ji? su savo žmo- 
kratijos. Minios tun kiaušy-,na Jau gajės ir be darbo 
•vi vado. _ j pragyventi. O jeigu ji? tu-

Jeigu V. M. Stulpinas si-lrės vaiką, kuris lanko mo- 
faktu nežino, jisai yra kyklą, tai ir vaikui valdžia

TEISINGAS PATARĖJAS
r - • «.<

"Teisingas Patarėjas" aiškina daugiausia lyties «r sveikatos rei
kalus. Bet jis ta;p pat nušviečia ir daugybę kitu dalyku. Jis pasako 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti. * t

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakojimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas "sekre
tas” išaiškintas.

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina "Teisingas Patarėjas:” 
Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa-

i n f. *7reina :
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
Ką reiškia "pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ka reiškia šliuhinis žiedą-? Balta 
jaunosios šJėhe? Jaunosiom šydras? 
Ryžiu barstymą jauniem:', ant gal
vų? "M-teus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merif!nai žinot) 
prieš ištei-jima kad nepadaryti tlai- 

?
Kokio arnz.a.13 ^eria'-nia teketi ir 

vesti ?
Kas reikia žinot) pirmi, naktį? Ši 

to nepasako jauniems nei tėvai, rei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausima., 
laimi svarbos, nr.- noo jo priklauso 
gyvenimo laime ar neiaimė. Bet sa 
visi .Tepta, ta atvirai pa., h ko “lemm 
gas Patarėja*.”

Arba Gimdymo Kontroles Kiau. :- 
mas. Turėt ar Dcturet varnų? lai 
opiausia kiekvienos beiiuyno- klausi- 
uiaa. lr “'i'eisingas Pai<..«jaa” c-a 
patiekia {domių liuormacljų.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lytis iš kalno? D-raa Reeder rako, 
kad fralima, ir "Teisingas Patarėjas" 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaiką, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitų klausim* atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
ku,. moterys neprivalo tekėti? “Tei- 
'>•!■/*. Patarėjas” pasakys jums vis- 
M-

r.as reik.a žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užaiiau 
Kyli m sėia moteris? Kaip reikia *u- 
g.llll Kuilikj?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kone! kumganu turėtų but al

ui austa kalbėt apie šeimyniškus (at
kalus ?

j visus š.uos klausimus “'leiaingaa 
Patarėjas” atssKo aiškiai ir nieko 
nesiepdumau.

Knyga graži, su paveikslais, 223 
pu.iapių, stipriais audimo apdarais.

tu
prastas katalikas. 'mokės po ?!2.88 per mėne-

T. J. Kučinskas. S| jkj jam ?ukaks 18 metų
—___---- -----------------  _ i amžiaus Bet jeigu vaikasPirkit Karo Bondsos ir Stam- mokyklos nelankys, tai to- 
pas. Kas savaitę ,dėkit i ma £k jj l6 metų amžiaus.nemažiau kaip deftimtą savo Tokju bndu< su žmona k; uždarbio dalj. , j vaiku, Jonas Kočerga galės

Be to, “teisingas Patarėjas’’ pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis?—iš kur ir kaip atsirado žeme?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemes?—ir daug-daug kitų (domių dalykų.

■’ieiMngo Patarėjo’ parašymui buvo sunauu 'ti tokie mokslo vei
kalai, kaip Vveilso "i'asaulio istorija,” Jordano "involiucijos Pagrin
dai,” McCabe o "Civilizacijos Evoliucija,” BoefcSChe s "Žmogaus Kvo- 
hucija," D-ro Gatės "Sexual Thrutns” ir daugybė kitų. 'la. kartu nr> 
Ky kla n papuos.maz namuose. Kaina $1.ŪO Užsisakyki! "Teisingų 
Patarėją.’*

KELEIVIS
635 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS



Altuntas Puslapis

BUS LIETUVAI REMTI 
DRAUGIJOS 4-TAS 

SEIMAS

Įvyks sausio 28 d.,* Sandaros 
salėj, South Bostone

No. 52, Gruodžio 27, 1544

RADIJO PROGRAMA

BOSTONO ŽMONĖS MA
SINIAI AUKOJO SAVO 

KRAUJĄ

Amerikos nepasisekimai 
Belgijoj sujaudino gy

ventojus

Bosi no 'Raudonasis Kry
žius pianeša, kad pe.eitos

Seimas prasidės 11 vai. 
SAKO, KAD CHURCHILL i rvto. Sandaros salės adre- 

E1NA CHAMBERLAINO sas: 124 F St. Visi nariai, 
KELIU 'skyriai ir draugijos, kurios
--------- jau esat ir kurios da keti-

Katalikų laikraštis smerkia nat tapti šios organizacijos 
naują miunchenizmą nariais, pasistengkit daly-

—------ * vauti šiame seime. Sujungę
Bostono archidiocezijosisavo spėkas, dirbsime visi 

laikraštis ‘ Pil »t” šios savai- išvien už savo tėvynę Lie-

įeina Tuo Pat Keliu
laikrasus "ru »t sios savai-; išvien už savo tėvynę 
tęs laidoje davė ilgą edito- j tuvą, kurmi musų pagalba 

savaitės pabaigoje minios; rialą, kuriame aštriai žo- labai reikalinga, 
žmonių rinkosi i kraujo au-f džiais yra smerkiama Ang- Lietuvai Remti Draugija 
kojimo centrus. Rinkosi au- lijos vyriausybė, išdavusi yra jau davus Lietuvos rei- 
koti savo kraują. Žmonių mažasias tautas, kartu ir kalams nemaža pagalbos, 
fcuvo taip daug, kad nespė- Lenkiją. Amerikos Lietuvių Tarybos
ta visų i įimti. Nemažą ru Katalikų laikraštis sako. 
koto jų turėjo gryžti; jiems ad anglų vyriausybės poli- 
buvo paskirtos datos šią ika Lenkijos ir kitų mažu-

iždininkas M. Vaidyla savo 
raporte Tarybos suvažiavi
mui Nevv Yorke spaliu 1£

yų tautų-atrrhjrin yra nau^Ta?^T^ykaTTaėtuvai Rem-
HftOfuų sąjūdi iššaukė ?vliuncheno politika. 

Ar^įeržkos nepasisekimai Tiumpai suglaudus. "Pi- 
Beteįioier kiti vokiečių ar-Roto' nuomonė via tokia:
niija. rfM^ejM^tinarkų- ofen- 
syvą. rterruprato, kad Bel
gijos fronte yra daug su
žeistų kareivių, kuriems rei
kia kraujo gyvybei išgelbė
ti.
, Toks pat masinis kraujo 
aukojimas ėjo ir kituose ' 
Massachusetts miestuose. 
Tą patį darė visos šalies gy- 
venu^abi, ;

kraujas išgelbės ne
maža ir. lietuvių, kurie ran
dasi belgų fronte. Lietuviai 
taip pat yra prašomi aukot 
savo kraują, nes kovos da 
nebaigtos. Bus nauji tūks
tančiai sužeistų kareivių; 
reikės gelbėt jų gyvybę.

’ Kurie norit aukot savo 
kraują, .pašaukit, artimiau
sią Raudonojo Kryžiaus 
punktą. Ten gausite visas 
reikalingas informacijas.ž ’ _______________

Massachusetts valstijoje 
cigaretų

f Mokesčiams rinkti biu
ras praneša, kad spalių lr 
lapkričio mėnesiais Mass. 
valstijoj išleista mažiau ci
garetų. .negu pirmiau. Šioje 
valstijoje cigaretų verslas 
sumažėjęs ant 12,500.009 
pakelių ir valstija dėliai to 
netekusi apie 250.000 dole
rių įeiginio mokesčio.

Mirė Chambrrlainas, mi- 
ė Miuncheno žmogus. Jis 

mirė dviguba minimi—kaip 
:mogus ir kaip negarbingo 
-kėčio simbolis. Chamber- 
’ain buvo dąlybi ninkas ir 
pirklys “taikos musų lai
kams.’’ djamberlaino taika 
buvo nupirkta mažųjų tautu 
itsakomybe. Tas pats daro
si šiandien, tik pakitęję ak
toriai ir jų scenos. Chamber- 
ainc vietą užima Churchil- 
as. kuris, vietoj Čekoslova- 
ajos. parduoda Lenkiją ii 
ritas mažasias tautas.

Apie Liublino komunistę 
komitetą tas laikraštis sa
ko : “Bukit tikri, Liubline 
veikia "Lenkų Laisvinime 
Komitetas.’ Bet tai yra gau
ja prasimelavusių kvislingų. 
kurie neturi galimybės ap
rauti diplomatus, išskiriant 
uos atsitikimus, kiek šie 
eidžiasi but apgaunami.”

Katalikų laikraščio ataką 
>rieš Churchillo vyriausybę 

pakaltojo visi Bostono dien
raščiai. Ji. turbut. pakaitos 
ir kiti Amerikos dienraš 
čiai.

Nori padidint aludininkų 
mokesčius

Banditai nusinerė krautuvi
ninko kelines

Nauji Meti—naujos viltys—naujos mintys apie

IR 1945... KAIP ĖJO NUO 1X51----------------------- -------------------------------------

I
^geresnius daiktus, kuriuos atneš Pergalė, Taika, ir

naujoji era Amerikai. Šie Nauji Metai yra jau 
‘ 9S-ti metai. Kaip praeity, taip ir šiais laikais

Lietuvių Radijo Korpora
cijos programa ateinantį ne- 
clėldienj iš WORL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto, bus tokia:

1. Muzika.
2. Dainos.
3. Pasaka apie Magdutę.

f
Fo programos parašykite 

• savo įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu: VVORL Sta- 
tion. Litnuanian Program, 
Boston, iVia^s. S. Minkus.

//r. Leo /. Podder
Iš I^-ningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainą 
moterų. Motery ir Viry liga-* 

kraujo ir Odos Ltiias. 
Valandas: nuo IO iii 12 dieną 

nuo 2 iki I. nno 7 iki S vakare 
jho UI Ml.V.lin VVr...

Ij( : MAS;^ . .
Tel. ('ommon w calth 4370

Tel. TRObridjrc ,
ti Draugija yra davusi Ta
rybai daugiau paramos, ne
grui kuri nor§"kita organiza
cija. . ' .

Rastininlįė p. Nora Gu- 
gienė gruodžio 5 d. BALF 
posėdy Neto Yorke prane
šė. kad Massachusetts vals
tija, nors skyrių turi ma
žiau, bet jie daug gausesni 
nariais. Jokioj kitoj valsti
joj, BALF neturi tiek daug 
nariu, kiek musu valstijoj.
Taigi ir pinigų daugiausia 
BALF yra gavęs iš Mass. 
valstijos. Kreditas už tai 
priklauso Liet. Remti Drau
gijai.

Tą. pačią dieną, sausio 
28, įvyks didelis bendras 
koncertas, kuri rengia Sta
sys Paura su Gabijos choru 
ir Jonas Dirvelis su Aušre
lės choru. Koncertas bus 3 Bostona<

- J 4

t!’ Jordan Marsh yra pasirengęs patiekti daiktų »
iš visos šalies... netrukus iš viso pasaulio... j u nu—jusu

X. 1 ; . h . . <
namams, šeimai; jūsų darbui ir liuosiaikiui! 

Atsilankykit pas mus Sauay, musų įsikūrimo mėnesy.

Matysit, kaip mes einam pirmyn— Einam Tuo 
Pačiu Keliu, Ateitin, musų biznis ir jūsų!

t
■

IIV 4. J. NAMAKSY
Real Estate & insarcaeo 

414 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MaSS.

Office Tel. So Kv-too 0948
17 ORIOLE STREET 

West Roihur;, Maaa.
TeL Parkvay 1233-W

įmingu Naujų Metu
VISIEM NAUJOJ ANGLIJOJ!

DR. D. PILKA
Ofi»o Vaiandee: dm 2 Iki 4 

ir nue 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonai*: SOUth Boston t

vai. popiet, Gavin makyk- 
ios auditorijoj. So. Bostone.

Gi vakare bus vakarienė, 
kurią LRD 2 skyrius rengia

gavo 812,464 dol.
korporacijų mokesčio

Nori uždrausti kitą knygą 6,800 dolerių už gubernato- 
---------- I - toriaus kalbas

Bostono teismui reikės
Rengia j Massac* Risetts mies- delegatams. pnimti Piliečiu Jtai miesteliai jiems

Pereitos savaitės pabaigo- spręsti naują bylą, šį kartą 
prieš knygą “ T r a gi c 
Ground.” Budinga, kad

mm pas LRD nanus. Springfieldui, j-ll6.000. o 
Rengėjų komisuos1 vardu, ^„^eriui apt S180.000.

John r. Tuinila. Valstijos iždinei liko 773.- 
296 doleriai.

Gaisras miesto rotušėje ______

darinėti.

Gubernatoriaus taryba 
pereitą savaitę; autorizavo 
valstijos iždininką išmokėti 
6,800. dolerių atspausdini
mui gubernatoriaus Satton- 
stall Ttalbų bei deklaracijų. 
Spausdiniai bus padėti į le- 
gislaturos archyvą.

TeL 8OU I8O«

DAKTABAR .s>
J. L Pašakarnis

OPTOMETRISTAS

~ f

Ofise valandos:
Nao 9 ryte ild T

Hermomis:
Aice 9 ryte Ud 19

447 BKUAUffAI, 
SO. BOSTON, MASS.

Valstijos tegislaturai pa- 
iulyta naujas bilius, kad 
ladidinti mokesčius tiems 
liūdžiu savininkams, kurie 
-avo užeigose turi daugiau 
legu vieną barą. Daugiau 
negu vieną barą turi tik 
viešbučiai ir didžiosios val
gyklos. Iki šiol jų savinin
kai tačiau mokėdavo tiek

Cambridge krautuvinin
kas. Gabriel Sahady, turėjo 
prastas Kalėdas. Į jo krau
tuvę, 426 Broadvvay. atėjo lpat į?ajp Įr ma2uju aludžių 
trys banditai ir įsake nusi- ;avinink‘ai 
mauti kelines. Tuomet nu-
varė ii į galini kambarį, iš-, 
kraustė jo registerį. išvogė 
pinigus ir išsinešė jo keli
nes. Iš nesmagios padėties 
jį turėjo gelbėti policija.

Sugavo pamesto kūdikio 
motiną

Deer Islando kaliniai nega
vo kalakutienos

Briedžio saloje įandasi 
pataisos namai ir valdžios 
farma, kurioje auginami ka
lakutai. Juos prižiūri kali
niai. ’ Kasmet didesniųjų 
švenčių proga, kaliniai gau
davo kalakutienos, bet šį
met negavo. Paukštiėną iš
pirkusi vyriausybė ir ligo
ninės.

Pagavo daug žuvies, bet...

New Bedfordo pajūryje
______  e ' pereitą ketvirtadienį žuvi-:

Penktadienio naktį Bos- Siūlo padidint polici stų ir ninkai turėjo tikrą rugia- 
ono rotušėje kilo gaisras. ugnagesrųialgas piutę. Pagauta net 423,000
turis pridarė nemažai nuo- . .. r_T . . : svarų žuvies. Dabar žuvies
-tolių’ Gaisrui gesinti buvo Valstijos serĮtui Įteikta busią uztektinai.-—----- i .... — šiol buvo

jos yra pilni 
bet kas iš to.

aisrą iššaukė sugedę elekt žuyis neį
eis laidai, reikėjo juos su įskilusi virs lu-
asti ir pataisyti.
Gaisrą pamatyti buvo at

vykęs pats majoras Tobin.

Edvvards kareivių stovykloj 
2.000 sužeistųjų

Maldeno policija arešta-;
vo 23 metu moteriškę. Stel-; J T amp Edwards sto\yk- 
:a Clark, jos broli ir jo žmo-į*3 Pereitos savaites pabai-' 
na. Clark vra kareivio žmo- į goję atvežta du tukstanciu 
na. Lapkričio 10 d. prie vie- įžeistų kareivių. Praneši
nu namu buvo rastas 13 die- mas nesako, iš kur jie at- 
nų kūdikis. Pasirodė, kad jį vežti, bet veikiausia iš Eu- 
ten paliko Stella Clark, josroPos- ,
brolis ir švogerka. Visi trys: . CamP Edvvards yra di-į

džiausią kareivių stovykla 
rytinėse valstijose. Paskuti
niais laikais joje buvo ne
daug kareivių, nes buvusie- 

Parduos Cocoanut kliubo ji tenai kareiviai jau išvež- 
palaikus ti užjurin.

buvo pasmerkti metams ka
lėjimo.

1942 metu lapkričio mė
nesy sudegė Cocoanut nak- NAUJIEMS METAMS PA- 
tinis kliubas. Gaisro metu; SITIKT1 BANKIETAS
žuvo 490 žmonių. To kliubo ~7~—
palaikams saugoti buvo pa- *ad paminėte savo 5 metų į 
skirtas vienas Bostono ad- į sul<a}<ti ir pasitikti Nau-,
vokatas, I^ee Friedman. Da-, JUOS'US Metus. Dorchesterio
bar jis kreipėsi i teismą. UetuviŲ Moten* K,iubas ren’ 
prašydamas leidimo par- gla gruodžio 31 d., 8
duoti to kliubo palaikus — va • valcare-
nesudegusia manta ir žemę.! „ Ba^kletas lvyka ARCADIA

____ ______ - HALL. 204 Adams St.. netoli
nuo Fields Corner. Dorchester.

Vandalai naikina automati- Kliubietės rūpestingai dar
nius svarsčius buojasi, kad atsilankiusius sve-

------- -— ; čius maloniai priimti ir pavai-
Požeminių geležinkelių, sinti skaniais valgiais bei gėri-

Pereitos savaitės pabai- stotyse jauni piktadariai mais. Laiką praleisime prie ge- 
goje Bostono policijos ko- pradėjo naikinti mašinas, ros muzikos.
misionierius Sullivan. padi- kuriomis žmonės pasisveria. Komisija užtikrina, kad “good 
dino miesto policiją. Pasky- Keli piktadariai jau arės- time” bus visiems, katrie tik 
rė virs 80 nau jų policistų j tuoti ir laukia bylos. j atsilankys. Rengėju Komisija. V

Norima panaikinti mirties 
bausmę į

Massachusetts valstijos 
legislaturai neužilgo bus 
pasiūlytas bilius, kad pa
naikinti mirties bausmę. Už 
tą bilių veda agitaciją mir
ties bausmėms priešinga or
ganizacija. Massachusetts 
Council for Abolition of 
Death Penalty.

Bostonas turi daugiau 
policistų

PARSIDUODA 12 APARTMRNTV 
NAMAS SO. BOSTONE

Rendy atneša $2^92 per metu*. Vi
sas namas yra naujai pertaisytas iš 
vidaus ir lanko. Namas talpina sa
vyje tik įdėtą plomingą su maudy
nėmis ir pečiais.

Namas yra apgyvendintas gero
mis šeimynomis, šis namas yra ge
ras pirkinys. Kas tik jį įsigys, gaus 
geriausį atlyginimą ant įdėtu savo 
pinigv, nes {eigos yra nepaprastai 
aukštos sulig įvestuotų pinigu, ir 
išlaidos yra labai žomos.

Dėl platesniu inTormaciju kreip
kitės pas (47)

A. J. KUPSTIS.
332 W. Broad*ay, So. Boston 27.

Mass.
Pastaba: -Tei norite parduoti savo 

farmą ar ją išmainyti ant gerą na
mų, kreipkitės virš nurodytu adresu.

I)R. G. L. K1LMRY
60 SCOLLAY SQUARE, Room U 
BOSTON. Telef. Fafayette 2871

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. noo 9 ryt iki 7 vak. kasdien 

Nedėliom. nuo 10 ryto iki 1.

LINKSMU NAUJU METŲ!įte
Visiems kostumeriams ir Rėmėjams Linki

Sfcrtiticl Cafe
CHAS. BUD5ECKIS J. TAUTVAISHA

Švenčių proga Valgiai Specialiai prirengti
Visokių Degtinių. Vynų, ir Alaus Pasirinkimas.

CASPER’S 
Beauty Salone

ŠOU 4645

S. BARASEVIČIUS 
IR SUNUS

MOTERIS PAGEI.BINTNK® ucrruviv graborius ib 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teise*.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON. MASS.

TeL SOUth Boston 2599 
Šonan* gyvenamoji riete: 

538 Dorehenter Avo.
TeL COLomhu 2637

374 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincą* Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge- 
riawį alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai jatamauja. (11-24)
258 BROAD W A Y, SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. 38624 Gyv. 811SS

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 11 
noo 2 iki 
noo 1 ild I

Seredom 9 iki 1 
ir

AKIU DAKTABA8
l irtai*c defektuotai akia ir ____
• t><! laiku angrąąnv arierą. Uag

I
t 
»

-aminueKi ir priakiriu akiaioa
H 4 Summer Street,

< \wrence. mass.

n

AND NOW
THE NEWEST ADVANCE IN 

COLD WAVING

Eska Frosted
Remarkable new heatless permanent 
that doen the graudent thing* to 
yoa and for your hair. It i* given in

Tel TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandas: 2-4 ir M 

Nedėliom is ir Šventadieniais; 
nao 19 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman at. arti Central skv 

CAMBRIDGE, MASS.

SVEIKINAM SU KALĖDOM IR 
NAUJAIS METAIS 

Visus Savo Kostumerius!
Ir praš< m atsilankyti į musų naują biznio vietą. 
Mes parduodam bonkomis visokią degtinę, vyną, alų 
ir kitok is gėrimus. Remkit savuosius.
Savinir.kai: Adolfas Meyer ir Stasys T. Bartosiak

South Boston Liųuor Store, Ine.
134 W. 6th A Cor. D Sts., South Boston, Mass.

' Tel. SOU-3845 (15)

eamalete coolnea* and delightfnl 
camrart, and the dramatie *hipped
cream oil treatment (aee it ahipped 
ap before yeor eyea) an—n* yon 
the naftent, lovelieat vravrn and the 
ment manageahle enrl* ever did *ee. 
Enka Franted i* the vvave nf the 
fntare . . . and it’« here tnday. Ideal 
with ali tynė* nf hair—normai nr 
“dOTknlt." 2fl.OO*

Other Eaka Wa

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS 
TYTOJAL 
(Insured 

Moveni)
Perklaustom

10.00 and 13.00* įi* pat ir į Vv
Ūma* rietas

flaori prlvHnra. kaina pnmre'na 
S2S BROADtoAY.

-no a. t> J e D . BOSTON, MA8B738 E. Rnm<iway, So. Boston . SOUth Boston mis

CASPER’S 
Beauty Salon




