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kaimo apylinkėj.
“Kraft Durch Freude” — Columbus miesto, pereitą: Lietuvos slaptoji panda
Šitam vokiečių smurtui džiaugsmo jėga. Bet Hitle- nedėldienį traukinys sudau-isilauks iš visu jai labai rei- ležinkelių tarnautojų. Vie kimų, kaip 5 lapkričio naktį, masi rusų ai mijos įsi veizi?
gv\entojai nerodė jokio pa-'rio priešams jos reiškia: žė automobili ir užmušė 4 kiamos paranu
nas traukinys stovėjo ant kuomet nacių orlaiviai pra mo. Ir gerai Rumunijos fa
sipriesnnmo, nes bijojo, kad “Kaput Durch Fuehrer”
i bėgiu, o kitas patamsy i jį dėjo mėtyt bombas į Vati- šistams. Ko jiems reikėjo i
žmones, kurie važiavo sker AVashington, I). C.
kana
nepradėtų ju šaudyt
ta kara lįsti
tralas dėl fiurerio!
sai geležinkeli
įvažiavo
1943-11' 11
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Japonų Orlaivis Krinta Jūron

kad apsisaugoti nuo 30 italu
divizijų, kurios planavo pulti
vokiečius iš užpakalio, bet taip
“Tito Bioz” vardas daž pat ir užpildymui Balkanų. To
nai yra linksniuojamas ži nebuvo galima atlikti neištrau
niose iš Jugoslavijos. Bolše kus divizijų iš rytų ir pasek
vikai jj vadina “generolu," mėje to reikėjo apleisti Dniep
“partizanų vadu" ir aiškina, ro liniją. ’

KAS YRA TAS SUTVĖRI
MAS “TITO BROZ.”

kad jis esąs tikrasis Jugosla
vijos “vaduotojas.” kai tuo
Taigi meluoja bolševikų
tarpu gen. Draža Michailo- propagandos fabrikas, kad
vič, kuris nuo pat vokiečių vokiečiai neištraukę iš Rusiįsiveržimo veda prieš juos jos “nei vienos divizijos.”
kovą ir kuriam Amerika ne--------------senai nusiuntė orlaiviu—Lasį KLAIDINGI PRANAŠAI.
Michailovič esąs Jugoslavi„u
daba|. sti j ir

įgentar t-'ka™ jos "nepa-

Vokiečių Militarizmas Laikosi
Vien Tik Piešimais.
Karas yra beveik neįma kaip durų klemkas ir žvakinomas be plėšimo. Kur ka- nyčias, tai gausis nepalygi
as ten įvyksta ir plėšimų. namai didesnės sumos vo
Bet niekada nei viename ka- kiečių išplėšto turto.
1941 metais balandžio 25
i e plėšimas nebuvo taip su
maniai ir meistriškai prakti dieną vokiečių generalinis
kuojamas, kaip šiame kare, štabas pranešė, kad į jo rankada Vokietija plėšimais kas pateko 872 priešų šalių
stengiasi stiprinti savo karo laivai. Po to vokiečiams dar
mašiną ir didele dalimi ap pateko Prancūzijos laivai ir
įupina visokiomis reikmeni- dalis įusų laivų Juodojoj
mis savo šalies gyventojus, juroj ir Baltijoj.
Ekonominio Karo KomiaiIš.
naciai gą•
ttoa
•
uvo vien tik plieno atsargu ir
ja, įkurta USA vyriausybes,
,
la„£. tipk
iš io
is dalinio apskaičiavimo sa- rt.
,
+. ' ‘ 1
ko kad Vokieti ia iki 1941 ue šah PadenLrtl savonoi•, J
i-- , malu pareikalavima tris su
metu jau buvo suplesusi puse” metų.
1
Prie to prisideda
įvairiausio turto iš užkariau jų Francuzijoj
suplėštas va
tų kraštų už 36 bilionus do ris. nikelis ir kiti
karo vedi
lerių. Na. o dabar jau turime mui- svarbus metalai.
1943 m. antrą pusę ir plėši tiaukiniai su visokiomisIštisi
ge
mai paskutiniais metai? ne rybėmis iš Prancūzijos be
tik nesumažėjo, bet dar pa oaiicvos gabeno suplėštą
didėjo. Plėšimas vokiečiams
l"V turtą i Vokietija. Buvo plėvia milžiniška
Plėšimas_____
duoda„____
jiems ;, ,a™
' muP
tmis. ______
„ _------ malstas
apavai, visogalimybės vesti kara ir kar- as- Pūzrai,
kie geležies išdii biniai, vais
tu išlaikyti savo šalies gy tai
ir viskas buvo gabenama
vemojų mammmąs, uzten- ; Vokietij
Vokiečiai sukarnoj aukštumoj. \okieciai
‘j-j
- <•
šiame kare vra vienintelė ples,« «««« detląvo , francu£urODO„ tauta, kuri neba- zu traukinius ir tie trauki
TV
niai b’89 nebegrįžo iš Vokiedau,a. nes j. apiplėšta visas įjos. .,;e ,)aJiliko Vokietikita? Europos tautas.
joj. kur yra naudojami karo
Plėšimas turi ne tiktai tik- transportams.
slo padėti vokiečiams išsi-. Iš Čekoslovakijos vokiemaitinti, bet turi ir visai ki- įįaj gavo vjen t-k kariškos
tokio tikslo. Pavyzdžiui, vo- medžiagos už 1,500,000,000
kiečiai apiplėšė Lenkijos, dolerių. Čekijoj ir Austrijoj
Olandijos, Francuzijos ii ^i*nuplėštą karišką turtą naciai
tų šalių meno turtus. Visi buvo atidavę 'Balkanų šarairias ža
vėliau, kaBalkanų
pasigrie-

•
s at
_ lies....
Tautine vvnausvbe
- ■. .Sitam
. L,rašo
. Maskvos
,
. ,.agenT&
lemia visas ,klastas,* o amentai ir šitaip skelbia Jugoaauna iškreiptu žislavijos Išlaisvinimo” radi *
” P ' 21
jo stotis, kuli esanti "paslėp- 111V-P
ta kažin kur Jugoslavijoj.”
Taip rase 1.37 metų spa. lių 27 d. Vienybėj smeiošmeiždama gen. Michai- nininkas Visuomis. Lietuva
Ko! pašautas japonų oro milžinas nukrito uron. Amerikos laivyno fot gra 'ai spėjo pada
lovičą "fašistų agentu, ’ šita jam tuomet išrodė saugi dėl
lyti tris jo nuotraukas. Kairė je parodyta, kaip jis krinta degdamas. Vidury matosi io ske
“kažin kur Jugoslavijoj pa- to, kad smurtininkai buvo
veldros, kai ore jis sprogo. Dešinėj jis parodytas jau atsimušęs i vandeni.
slėpta ’ radijo stotis kasdien nuvertę jos demokratinę
kelia i padanges "generolą valdžią, išvaikę seimą ir pa3). Taip tų pavergtųjų tau
Tito Broz."
statę tautininkų diktatūrą
PAREIŠKIMAS
DEL
SUSITARIMŲ
tų randasi ir musu tėvų kraš
. Kai Ameiika anądien nu- su Smetona priešaky,
MASKVOS
KONFERENCIJOJE.
tas,
Lietuva.
siuntė generolui MichailoviVisuomis numatė, kad kaMes
tikime, kad galų gacai kelis oriais iu=, tai šita ras Europoje gali kilti, taTrijų
valstybių
užsienių
žingsnis
link
geresnės
žmo
“Jugoslavijoj paslėpta ra- xiau__
te, Lietuva savo nepriklaureikalų ministerių konferen- nijos ateities užtikrinimo.
dijo stotis pakėlė dideli pro-'
somvbe atgaus. Bet visi de‘ ’
"...jei ir nyks
naujas didis cįja Maskvoje yraistorinės
Kad tos idėjos, kurios yra mokratijo
testą prieš Ameriką. Tuos
ir tarptautinio
Sovietų
Sąjungos
karas
su
\
oįeikšmės
įvykis
ir
žada
paišreikštos
konferencijos
pateisingumo
rėmėjai
turi su
orlaivius reikėję nusiųsti
“generolui Tito Broz.” o ne kietija, Italija ir Japonija. ta> daryti gilios įtakos taip da- reiškimuose, butų įvykdy- kiusti ir dirbti, kad Atlanto
Michailovičui. kuris “sėb šis karas Europoje eis linija baltinio karo eigai, taip po- tos „gyvenime, reikės dar la. Čarterio. dėsniai butų pritai.
ir
Lietuvos
kariniam
pasaulio
susitvar

rauja su naciais.”
bai didelių pastangų, nes ir kyti visoms tautoms, neišBet štai, išėjo aikštėn
kymui.
didžiosiose valstybėse, ku- skiriant Baltijos valstybių,
skandališkas dalykas. Paaiš Dabar matome visi, kad i. Svarbiausias konferenei- rios vadovauja Jungtinių Ir mes esame tikri, kad mukėjo, kad šita radijo stotis Visuomis. pasiskelbęs “nau- —-1O? darbų— vaisius
__ **vra —tas,7 Tautų koalicijai, dar tebe- sų tioškimai ras, kaip ir iki
Rusija, Bri veikia galingos jėgos. Ši- šiol, nuoširdų pritarimą
nėra “paslėpta kažin kur Ju- jo<3 vjero?’’ Kristum buvo kad Amerika, Ru;
goslavijoj,” bet yra bolševi- Iabai klaidingas pranašas. taW> ir KiniJa susitarė
kų valdžios įrengta Tifližo
Taip nat klaidingi prana-! v.eikti bendrai, ne tiktai tęaukaze. Maskvos šai buvo ir komunistai, kuriei?.siant
mieste, Kaukaze
ianF kovą
K°v4 pnes
Pr1.^ agresorius
a£r
.
propagandai skleisti ir Jung skelbė, kad nišų okupacijaį 1^<1 J’4 hasąlygimo pasidavitines Tautas apgaudinėti.
“apsaugojusi” Lietuvą nuo mo-. ^el ir P° kai o, organi
O kas yra tas sutvėrimas karo
zuojant tarptautinę taiką ir tautoms, kurioms jos buvo vendinimo pasaulyje.
mokslo įstaigas, tyrinėjimo Nacių plėšikavimas Euio“Tito Broz.” kuri ta radijo
saugumą.
prievartos
keliu
Amerikos
Lietuvių
Taryba,
institutus,
bibliotekas, bran- pOje skaitomas didžiausiu
atimtos
Iš tikrųjų išėjo visai prie••
stotis taip ręklamuoia ir siugai, r»z\nni ti/v
Antias
labai
reikšmingas
C
Allanm
ČViftArin minktas.
gesnius istorinius pamink- piešimu visoię žmonijos istirr
jji
-------- 1943 m± lankr. 10 d.
“generolu” tituluoja?
dalykas
yra
tas,
kad
ketu

ius. Tatai daroma ne tiktai {prijoję.
' T. S.
plepėjo. Kaip tautininkų pu
Maskvos agentai skelbia. siau fašistinis režimas už rios aukščiau paminėtosios
;
karo
nukentėjusioms
šalims,
pasipelnymo
tikslais,
bet
voUNRRA.
kart jis esąs kroatas, taigi ju- rrauke ant Lietuvos rusu valstybės pripažino reikalą
! Gaila tačiau, kad šitoj kon- kiečiai nori, kad visos kitos
sugriautam ferencijoj nebuvo atstovau- Europos tauto? neturėtų me- GALINGIAUSIAS KARO
goslayas. Bet New orko okupacija, taip rusų okupa- steigti “bendrą tarptautinę Tai organizacija
GINKLAS.
pasauliui atstatyti.
socialdemokratų New Lea- C1JS
••
-’jama Lietuva. Nejaugi di- no vertybių, mokslo įstaigų,
savo ruožtu
užtraukė
pasaulio tai« V4V/&JVM
- - 1— „u H~L • organizaciją
_
Musų maistas gali palengder io kore>pon d e n t a s , ant Lietuvos vokiečiu blic-'kai ir saugumui palaikyti, j Šiomis dienomis Atlantic džiujų valstybių vadai ma- bibliotekų. Tiktai vokiečiai
Stout praneša is Wa?hmgto krvga
1----------—
------------------1
paremiant šią organizaciją Cityje. N. J., susirinko Jung- no, kad lietuvių tautai vai- turės mokslą ir meną, o visos
musy kareiviams užno faktų, kurie parodo, kad
*8 ‘‘
demokratiniu visų taiką my- tinių Tautų konferencija, crvt nereikia vien tik dėl to kitos tautos, ju manymu, duoti: gali padėti atgaivinti
Maskvos agentai meluoja.
lygybės kad pai uosti planą sugriau  kad ją neri pasiglemžti išba yra velto? būti antraeilės išlaisvintųjų šalių žmones,
PRUSEIKAI REPUTACI ilinčių valstybių
vertės tautomis, be jokių £ali laimėti kraštus nepaleiprincipu.
tam pasauliui po karo atsta dėjusi Sovietų Rusija?
“Generolas Tito Broz” nė
JA NERUPI.
Sveikintinas yra taip pat tyti ir badaujantiems miliopretenzijų į mokslą, meną ii duž nej vieno šūvio, gali sura joks generolas, nėra joks
.
___ joks “___
“Tito,
” nėra
Broz" ..ir . Chicagos bolševikų “Vii-1 paminėtųjų valstybių susita- nam? žmonių maisto paru- Chicaaiečių Žiniai aukštesnes gyvenimo vertv- tiumpinti karą ir parašyti
jis nėra kroatas, nėra jugora®°; rimas, karui sustojus, nevar-, pinti, šiton konferencijon;
u
,
bes. Tai yra plėšimas su tik-paiką.
galima pakelti savo
j nti ginkluotų
savo jėgų
........reputa.
orlnklnntu cavn
ipon «svevp- «uvažiavo 44 tautu atstovai Šaukiamas Ke.eivior skai du užtikrinti vokiečių tautai
^ai reiškia mažiau maisto
slavas.
tytojų susirinkimas.
irimų tautų teritorijose, iš- ir nutarė, kad tokiam planui
pirma vietą kultūros gyve- musų namuose. Bet tai ne
Tai yra Maskvos propa ciją. Jis sako:
reiškia. kad mes turėsime
"Kas Maskvoj pabūna, tas imant atsitikimus, kur to‘išdirbti reikia sudaryti tam
gandos fabriko sukurtas
Viena? musu bendradar- nime
provokatorius jugoslavų vie beveik visuomet igy.ia gėrės- i reikalautų, taikos vykdymo tikrą aparatą. Taigi ir buvo bių prisiuntė ir prašo paPlėšima< atlieka ir dau- badauti. Musų vyriausybė
nybei ardyti, kad, kilus su nę reputaciją.
ir tvarkos palaikymo tikslai.! sudaryta United Nations Re- skelbti
pranešimą.
kad gjau griežtų permainų Eu- kilmingai prižada, kad bamišimams po karo, Stalinas
"Ar ne taip išėjo su musų Į ir tik pasitarus joms tarp> sa-, lief and Rehabilitation Ad- gruodžio 5 d. Chicagoje yra iopos tautų'gyvenime.
Vo-do nebus, kad turėsime gero
kiečiai stengiasi
stengiasi padai.
padaryti iš mai?to
sveikatai ir energijai
galėtų nusiųsti savo armiją Valstybės Sekretorium Cor-jvęsbei su kitais Jungtinių j ministration, sutrumpinus— saukiamas “Keleivio” skai- kiečiai
„.....
“tvarkos” daryti ir įsteigti dell Hull?
Tautų nariais.
.
UNRRA.
tytojų susirinkimai Prane- daugumos Europos tautų že- palaikyti. _ Tačiau nereikia
tenai 0GPV diktatūrą.
“Kaip kas jau perša jo kan- Į Šitie Maskvos konferenLaikraščiai praneša, kad! Šimas sako:
mės ūkio kraštus be stiprės- maisto eikvoti. Mus prašo
“Tito Broz” esąs vengrų didatura Į prezidento ofisą.“ ; cijos susitarimai, o taip pat UNRRA dabar posėdžiauja
"Visi Chicagos ir apvlin- nės pramonės ir ypatingai iaikvtis šių taisyklių:
ir jos nutarimas tuojau
komunistas: tikroji jo pa
i. Gamink maistą. SunauČia savaime siūlosi klausi įsteigti Londone Patariama- Atlantic City prie uždarytų kės ‘Keleivio’ skaitytojai be sunkiosios pramonės. ku-Į II*
-T T •
vardė esanti Camillo HorZO
wath. Bolševikai Balkanuo- ma5: jeigu ištikrujų taip įa Komi^.d„ —
se turį slaptą teroro organi- ^ia’ taikodėl pats Piu>eika butų užtikrintas
zacija. kuri pietų slavu kai nenuvažiuoja į Maskvą, kad operavimas
boj vadinasi: “Taina Intel?eresne reputaciją. Amerikos
<
nacionalna Terori?ticka Or-11S
įf kviecia- jos ir Rusijos, be abejonės, šelpimo ir atstatymo lėšas, moralizuoja progresyvi Chi- kietija, o darbminkai. inži2- J aupyk maistą laupyk
ganizaciįa-” Jeigu paimsime ™as. ten.ai;
,d athktų ispa- daug prisidės prie pergalės Esą du sumanymai. Vienas cagos lietuviu judėjimą, nieriai ir kiti pramonės ži
11 ^•ezeivuoL jį. Netų žodžių piimutines raides, zin^ Prles aukštuosius GPL pagreitinimo. nes jie sunai-1 sumanymas siūlo apdėti Chicagoje yra keli tukstan- novai išsklaidyti, išgalabyri, e1^) , '
gaunamą
Viena—Kijevas

nepalies.“

i

''

Dalini^roao, Kaci reputacijos laimėjimo.
metimu L ctjetnių.. jl <ai icinsių.
monės
įmonių
užgriebti
į
sakis
maisto
ištekliais
su
musų
Tai ve, kokiais darbeliais patąis.vmas Leonui visai neyjg Maskvos susitarimai j kad musų Amerika turėtu Susirinkimas įvyksią? Mil vo lankas, ten jie pramonę ginkluotomis pajėgomis,
sąrupi.
užsiima Stalino valdžia
leidžia demokratiniam pa- mokėti $900,000,000, jeigu dos svetainėj. 3142 S.. Hals- sunaikino. Šitas plėšimas ir- jungininkais ir su savo kaišauliui tikėtis, kad taika po;paimti pjgrindan jos 1940 ted st.. gruodžio 5 d.. 2 va gi daromas su aiškiu tiksiu.mynais.
ISTORIJA
TURI
“
DU
KODĖL VOKIEČIAI TU
šio karo bus pagrįsta teisin-! metų pajamas, o jeigu reni- landą popiet
visas Europos tau. D ,
...
,
GALU.
”
Po nranešimu pasirašo: paversti
RĖJO TRAUKTIS
tas priklausomas nuo Vokie-i , 4- Buk
Pjį'
i gurno, tautų laisvės ir tarp-1 tis šių metų pajamomis, tai
RUSIJOJE?
Tūlas Eolas rašo “Sanda- tautinės teisės principais, | Amerika turėtų mokėti 2 bi “ ‘Keleivio’ Skaitvtoių Gru tijos pramonės, padaryti iaš ' .am?s racionuotą. maistą,
ekonominiai ir militariniai v,sadc? an<luok rajonavimo
kurie buvvo paskelbti Atlan- Jionu doleriu. Anglija turė- pė.”
Vokiečiai turėjo trauktis r°J®
Nemokėk
daugiau
vie ir kuriais vadotu mokėti 300
4o. to Čarteryje
vado-'tų
300 milionus
milionus do
Sovietų Rusija reikalauja
silpnas, kad jos ir nebesva- i ženklus.
A
.
iš Ukrainos todėl, kad ali
RUSI
NUOSTOLIAI
IKI
jotų kada nors atgauti savo.kainų
jantai išmušė iš karo Italiją. Lietuvos pasiremiant neva is- vaujasi savo užsienio politi- terių. o Rusija—540 milio
PUSRYČIU.”
toriniais
argumentais.
koje
Jungtinės
\
aisty
bės.
nų.
pilną nepriklausomybę ir
Be to. Vokietijai padidėjo
KANADIETĖ SLAUGĖ
"Jeigu
taip,
tai
Lietuva
gaReikšdama
savo
pasitenAntra?
sumanymas
siūlo
,
4
Kai
mu-ų
Valstybės
Sekmilitarinę
galybę.
alijantų įsiveržimo pavojus
PAVOGĖ $11,000.
pacion Vokietijon, šito dėlei lėtų pareikalauti iš Rusijos kinimą Maskvos konferen- apdėti mokesniu kiekvieno? letorius Hull buvo Maskvo- Plėšima^ viešojo turto,,
Yorke buvo suimta
vokiečiai buvo priversti iš Margareta Hind. graži
traukti iš Rusijos fronto apie
daplaukė, kuri pavogė iš
60 divizijų.
Tatei ne vien tik lazda tu- f—~~~*w:''
anglija, nūn vCurt ovalius i u»i
ivu, kiškų grieštumu. Ypatingai savo pacijentės $11,000 verŠitą
aiškiai pasako
1sitą
• aisKiai
1
ileidžia•pačių
•
vokiecių
Briusely
“du n-aln ” Turi ir ictnriia , a,TT °nS ?ekretorius, Cor- labai didelę prekybą su už- mes kasdien iki pusryčių su-1 švariai buvo apvalyta Len- tės brangmenų. .Ji prisipažimas laikraštis, kuri cituoja _____ '
________ ’
de 11 Hull. tvirtai ir nuosa- (sieniais. o labai palengvintų skaitom daugiau užmuštų kija. kur vokiečiai iki 1941 no kalta. Jai buvę reikalingi
viena žinių agentūra. Tame Gražus veidas be inteligentiš- kiai gindamas šios šalies, nu-1 Rusijai, kurios prekyba su savo kareivių.
metų buvo pasisavinę už pinigai, nes ji viską prapiš
naciuų organe
esą
pasakyta
kūmo
yra
gėlė
be
kvapsnio.
sistatymą,
Amerikos
Lietu,
užsieniu
labai
menka,
nes
ji
šitą
oalyka
papasakojo
2.900,000,000
dolerių viešo
viešo kinu-'i
kinuci ant
ant arklių
arkliu lenktynių,
lenktynių
000,000 dolerių
organe esą pasakyta
vių
Taryba
laiko
reikalinga
neturi
ką
parduoti
kitoms
ponia
Rooseveltienė.
turto. 0 jei pridėti turtą su ir da įsiskolinusi. Ji yra ište
aiškiai, kad—
Mandagumu įsigysi draugų, pabrėžti, jogei Maskvos su-; šalims. *
---------------plėštą iš Drivačių gyventoju, kėjusi už Amerikos aimijos
“Reikėjo paimti vokiečių di užsitikėjimo ir pagarbos; o žiau sitarimai tėra. dar tiktai pra-' Maistas ir kitokia pagalNamai be knygų, tai vistiek atimtus ukius, įmones, maši leitenanto, kuris dabar yra
vizijas iš rusų fronto ne tik rumu—tik priešu ir paniekos.
džia, tiktai pirmas didelis ba bus teikiama visoms nuo kaip kūnas be gyvybės.
nas ir net tokius dalykus. karo tarnyboj.
Teroro Organizaciją.

i
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Trečias Puslapis

KF.f RfVIS, SO. BOSTON.

IS CLEVELANDO PADANGES.
o išmoko tik rožančių
kalbėt.”
Šeimininkė prašo: “Gal
kas galėsite su mumis nuva
žiuoti bažnyčion rytoj 9 va
landą ryto, nes iš ■bažnyčios
lydėsime.”
Daugelis pasižadėjo va
žiuoti. Aš sakau savo drau
gui. gal važiuosime ir mes?
Aš iau 28 metai nebuvau
bažnyčioj, tai dabar gera

Ką aš girdėjau laidotuvėse. je,

47. Lapkričio 17 d..

1943 m.

BROOKLYNO LIETUVIU NAUJIENOS.
Šią sąvaitę įvyksta “N. Ga tų amžiaus mirė lapkričio
dynės” šėrininkų suvažia 6 dieną.
vimas.
M. Meyers, po tėvais Pet-

Ant pirmųjų pranešu, kad
turėjome majoro rinkimus.
įauskaitė, mirė 9 lapkričio,
Lapkričio 27 d. Lietuvių susilaukusi
Išrinktas tas pats demokia*
40 metų avi
Atletų Kliubo svetainėje žiaus.. Liko vyras
tas. Jis gavo 112,000 balsų,
ir dvi duk
(168 Marcy avė., Brookly terys.
o republikonas gavo tik 48,ne) įvyksta “Naujosios Ga
000 balsų.
Lapkričio 9 d. mirė Emili
dynės” Bendrovės šėrininkų
Spalio 16 d. gavom snizja
Varnerienė, 70 metu am
suvažiavimas. Pradžia 4 vai.
go apie porą colių. Bet ne il
žiaus moteris. Liko duktė
gai buvo. Dabar vėl nešalta.
Kaų/ žinoma. “Naujoji' Madona Klimienė.
Clevelande pradėjo mirti
Gadynė” jau neišeina. Šiam į Izabelė
Macyte-Kurschdaug lietuvių. Trumpu laiku pioga bus pamatyti, kaip
šėrininkų
suvažiavimui
teks
sus
raukusi
vos 34 metų
išmirė virš 10 žmonių. Spa šventieji išrodo. Jis -utiko.
spręsti du klausimu: panau amžiaus, mirė 4 lapkričio.
lio mėnesy pasimirė mano Rytojaus dieną nuvažia
jint laikraščio leidimą ar.
Zofija Laukaitienė, 47
pažįstamas Kaz. Venskus iš vom. Pasirodo, kad per 28
jei
tatai
galima,
likviduoti
m
etu
amžiaus moteris, mirė
Vilniaus krašto. Žmogus bu metus pasidarė nemaža per
pačią
bendrovę.
3
lapkričio.
vo apie 70 m. Laidotuvės bu maina. Bažnyčia aprūkus,
Išrodo, kad prie dabartiTaip pat 3 lapkričio diena
vo su kunigo patarnavimu. r.uo sienų lupasi malevos,
nės padėties šėrininkams mirė Maitinas Bernotas, 53
Paliko moterį, 2 sunu ir 3 šventųjų nosys senai jau ne
bus tik vienas pasir inkimas metų amžiaus vyras.
dukteris. Abu sunai karei valytos, veidai murzini.
—
likviduoti bendrovę. Vis
viai. ir abu jau anapus jūrių
Brooklynietis.
Po pamaldų išvažiavome
kas
brangu,
gi
įeigos
nedide

todėl tėvo laidotuvėse nega- j kapine?. Kapinės gražio?.
lės ir vargiai atsiias pasi
WORCESTER, MASS.
Įėjo dalyvauti.
Sustojome ratu aplink duošventėlių,
kurie norėtų au
As su savo kaimynu nuva- įę žiūrim, ir kunigas prieiVilimas Y^udegir nuleistas
Susmukus Mussolinio valdžiai, Romon tuojau atskrido vokiečių parašiutininkai ir atsisto
kotis.
žiavome į šermenis. Kūnas na> Mano draugas sako, pavieniems metams.
jo prie savo ambasados sargais, šitoje nuotraukoj matosi vartai i nacių atstovybę ir na
Gaila, kad “Naujoji Ga
pašarvotas buvo namie. Ra- mokslą? yra užpirktas, todėl
dynė” turėjo užsidaryti.
cių parašiutininkai prie tų vartų.
Vilimas Yaudegis, 59 me
dome buri žmonių. Mudu laukiam to pamokslo. KuniYpač Brooklynui
ir
apylinatsisėdome. Apie 4 asmeny5 cps apžiui*ėio visus bet pu
tų
amžiaus Lietuvių Piliečių
.
diskusuoja apie Lietuvą. Sa- moks lo nesakė: vietoj to, n?us.ne:mdavo- Tai^ neimdSL24 Pild. Tarybos Rinkimų Reikalais.
f bus didelis nuostolis Kliubo vedėja? buvo nuteis-Lietuvių
- .
’________
Bet kartu tai bus ir pamoka
_ ta? vieniems metams į pataiko, Amerikos
Ta- pakartojo kelis kartus tą’ pa ’ £1U ir as.
Laikraščio
palaikymas
nėra
?os namus už Aleksandto
Jeigu kunigas ištikrujų
rybo-' geras darbas prane- įj “amžina atilsi,” n- nuvaSLA piezidentas F. J. Ba mokslus Lietuvos ir Ameri
šitaip
kalbėtų
ir
šitaip
darykelių
entuziastų
pareiga.
O
Alubavičiaus primušimą,
tas. Juk reikia is kalno ruoš- žiavo namo.
gočius paskelbė “Tėvynėj'’ kos universitetuose.
reikia
sakyti
tiesą:
daugelis
_
..
ta* žmonės nuo jo bažny- narių sąrašą, kurie butų tin Todėl, musų 1manymu.
tis. Kitas sako: taip, bet mes Kitas draugas pa«tebi •
liuli V m vt, •
1
1 1
•
To?
peštynes
Piliečių
ir po pereito karo dėjome “Matot, kunigas pamatė čios nesišalintų. Ir as pats kami kandidatais į SLA Pil Povilas Dargis vra tinkamas ■; pačių brccklynteciu mažai Kliube, 12 Verncn st., įvyko
kandidatas i SLA vice prezi- <lll,bo, Naujosios Gadynes da pereitą žiema, vasario 19
aukų. siūlėme drapanų žmo- Biblijos studentą, ir nesakė dažniau nueičiau
domąją Tąrybą.
Farmeris.
nėms. Lietuva atsistatė ir iš- pamokslo. Turbut, pabūgo, į
Tame sąraše mes randa- dento vietį ir todėl mes pataikymui.
me
ir du Pittsburgho veikė- kviečiame visus SLA narius . Nauiodos Gadynės šė dieną. Bvla ėjo Superior
sirinko gerą žmogų už pre- nes nelabai senai tas BibliLAIŠKAS IŠ CHICAGOS. lu. siūlomu vice prezidento balsuoti už Povilą Dargi.
r,ninkai. ypač musų ai i Courte, p ieš prisaikintuių
zidentą.
i - rfcz* i o Smetona
i*-* _ o kąr*_pa: _įos studentas
...kvietė ji i dedoho.-ri.i
v
............
. ...... „j..,:'
nuaus draugai, turėtų daly suolą. Policija liudijo teis
darė 26 d. gruodžio? Susi- batus ir įeikalavo.kad kuni- Į Kučirsko-Elijošiaus deba „.sa..
urėdam k,rsn.būtent: ' dabartini
Kar
tu rekomenduojame
me. kad dėl tu muštynių
r inko iŠ Kauno gatvių raz- ga? darodvtų iš švento rašto,
vice prezidentą Joną Ma nominuoti sekamą pilną są- vauti šiame suvažiavime.
tus atsilankė policija.
Kliubo gaspadorius Yaudebaininkų buri. atėjo naktį ir jOg žmogau? dūšia nesmerLSS 19 kuopoj susirinkimas. eris norėję? išmesti Alubavižukna ir Povilą Dargi.
ašą
į
SLA
Pildomąją
Tary

Lapkričio 7 d.. Mildos sa
nuvertė prezidentą Grinių, teina, ir kad po mirties ji eiLapkričio 12 d. Lietuviu čių iš Kliubo, o kadangi Alulėj,
Chicagoje, įvyko Simo Pittsburgho demokratiniai bą: "
Net grumuoio nušauti. Jus na į peklą arba į čyščių. SiuPrezidentu
—
F.
J.
Bago

nusistatę
SLA
nariai,
gerai
Amerikos
Piliečių Kliubo bavičiu-' nenorėjęs pasiduoT. Kučinsko
pamatysite. kaip tik-Lietu- įė 1,000 dolerių^ jei kunigas ne
. , Elijošiaus
. .
. ir<<A
Rrikščiočius,
pažindami
abudu
kandidasvetainėje
įvyko
LSS 19 kp. ri, rai Yaudegis kirtęs jam
r K
va atsistos ant kojų ir įssi- tuo? daiktus irodvs, bet ku-i .
Vice
prezidentu
—
Povi

:u,
nori
plačiau
paaiškinti
palių susirinkimą.?. Be kit- lazda per galvą.
Skelbiamas Biblijos
rink? tinkamą žmogų į pre- nigas nepasirodė debatuolas
Dargi?,
apie
jų
tinkamumą
vice
pre

Mokslas Atnešė Žmonijai
ko. jame švaistyta New Y 01Alubavičius vėliau buvęs
zidentus. tai Smetona par- se.”
Sekretorium — M. J. Vi ko Lietuvių Taiybos veikla, atrastas beguli? gatvėj be
zidento pareigoms.
Naudos?
”
važiuos į Lietuvą ir vėl susi- iš tikro, kunigas pasielgė
Pirmiausia norime tarti nį kas.
Vienas tų debatų rengėjų
ruošiamas šalpos seimas, žado: buvęs nuvežtas miesto
— — iz
links buri ražbaininkų, ateis nerimtai. Dūšios nemirtinizainniKu
iv. vjvųjr*.
žodį apie dabajtinį musų
mums
rašo:
kuopęs naudai pramogos ir-lironinėn ir Išgulėjęs tenai
nakti ir vėl nuvers žmonių gumą įrodvt neapsiima, ta“Gerbiamieji: Mano or- vice prezidentą J. K. Ma Iždo globėjai?—E. Miku- kiti klausimai.
anie mėnesi laiko, nes buvuziutė ir S. Mcckus.
žukna.
apie
kurį,
tur
but,
Smetona
Daktaiu kvotėju — Dr. S. Beje, musų kuopa nutarė si pramušta galva,
laikraščiuose
sa,matysis grįžti i Lietuvą „^„inče dušifi ’ bu,u|
W 'au ii kad
Jis turi gen,esate
san
duoti pareiškimą dėl maisto
Yaudegis. žinoma, gynėsi.
Biežis.
tiek kiaulysčių pridaręs.
Demokratinių SLA Narių ir pokarinio atsisteigimo jjg Alubavičiaus visai nemulengviau.
bai gražiai dėkojame tam-.- tikiu su komunistais. Tai
Trečias sako: “Kiaulė
konferencijos Atlantic Citytjję išstūmę? ii per duris;
Vž tokį trumpą patarna toms už toki gražų patarna- nėra jok?
Kcmitetas
:
prasimanymas,
joks prasiir
sarmatos neturi.”
A.
Vainorius,
pirm.
je.
I
oje
konferencijoje
neAlubavičius
gatvėje pats
vimą tai ir advokatas sarma vimą. Tiktai ‘Keleivio’ skai- bet šventa teisybė, nes tai
Tos diskusijos nutruko. tytųsi paimti 25 dolerius.
atstovaujama Lietuva, kas pa,virtęs ir prasimušęs galS. Bakanas, sekr.
' tyto ja i į debatus ir susiri n- galite patikrinti ir komunisreiškia koncesną bolševiku vą į šaligatvį.
ne? kunigas atvvko. Mano
Jeigu kunigas nebūtų gra- ’ ko.
rių laikraščiuose. Iš jų pamaRu~ijai. Amerikos lietuviai
draugas sako: “Dabar išgir šiagauda, o tikra? Kristau?
REDAKCIJOS
Kaip ten ištikrujų buvo,
tocialistai. kartu ir brooklvsime pamokslą, nes mokyta- mokslo skelbėjas, tai , , ! “Tūlas laikas atgal buvo tysite. kad mu-ų dabartini?
kieipiasi
į
vietiniu?
lietuvių
SLA
viceprezidentą?
yra
ATSAKYMAI niečiai. rėmė 5r lemia visas dabar sunku jau pasakyti,
vyras atėjo.”
rašlei pasakęs: Tau
us
laikiaščius
ir
prašyta,
kad
artimas
“
paleckininkams
’
musų vyriausybės karo pa- bet pi isaikintuių suolas pri
Kunigas išsitraukė iš ki- sunku su vaikais gyventi.
Or.ai
G3ilienei.
—
Susiži
jie
tą
pranešimą
paskelbtų,
žmogus.
kaltą ir tei*■ . • - - 7 • .
stangas. Jie remia musų vy- pažino Yaudegį
rauaegj Kaltą
seniaus rožančių, bet tas jo reikės užsidirbti duoną; be
priežasčių.
Apie
slaptą
Mažuknos
ir
ga ima STe? AmS
sumanyt«
vyk- «jas Br„wn nuteisė JĮ vierožančius susipainioję?, ma- to, tu priguli prie parapijos, bet kažin kokių
komunistu bičiulystę mes, eauma HKtai pei AmeriKo, doma
darba
Naciu
dėlei
neskelbė.
tyt, retai vartojamas. Atpai- tai aš patarnausiu tau už dy. . .
. niems metam-' i pataisos na. , . .
pittsburghiočiai. galėtume Raudonaii Kryžių. Bet ir v,”‘."?Lx?a?H0. .
Worc esteri sti?.
JKryžių nega,  apiplėštai Lietuvai taip pat n»U5’‘Tas parodo. kaa jeigu ]apaj daug ką pasakyti, bet per Raudonąjį
niojęs rožančių. kunigas ką. nes aš gaunu $150 algos
pradėjo kalbėt “Sveika Ma- per mėnesi.- klebonija,
-- ang ,Keleivis, tai laisvama- pasitenkinsim tuo, kad A- lima įašvti ilgų laiškų. R ru- kus re’^adn^a pagalba, bet
,
tz
•
cl • konferencijos dienotvarkėj
WORCESTER. MASS.
rija. Net nusibodo kiaušy- lys ir aptarnavimas man nių judėjimas neturėtų uz- meijkos Lietuviu Konferen- donas
Kryžius turi uagarni- . , nei'žodžio. Dėlei to
tis tos įo beprasmės maldos, apmokėtas, ant pragyveni- vejos kovoj su Patamsio Ga- cjjos Droga Mažukna pare nęs tam tikru blankų, kur L%g lg R ,usirinkima? nu.
CHESTNEY’S
iki pasakė gaių gale ‘amen/’ mo man užtenka per mėnesį; lybėmis.
dė tikrąjį savo veidą, nes uasomos .neskomų žmonių ,al.ė talti'savo žo(1i nranešt
Pabaigęs poterius,
i.
išėjo sa $60, o $90 dar atlieka. Nei
“Debatams pirmininkauti draugijų susirinkimuose a?i- pavardes .ir paduodama jų musy ^^bei' lietuviu
CANTFFN
vo keliais. Mano drauga? pati, nei vaikai—tai 1kam
---- *’ buvo pakviestas
’ ' "
’kun.
— ’Lin'
■ skirimą
-- tavo "prieš" auku
A- gyvenamoji _ vieta, s vi. ęocja|įsru pažiūras Lietuvos
tuomet ir sako: “Keturius man tų pinigų reikia? Juk kus. Inteligentiški paklausi- merikos Lietuviu Taiybai. galima parasvti nedaugiau
VIETA MALONI IR ŠILTA
metu« mokinosi seminarijo- Kristus pinigų už patamavi- mai ir atsakymai sukėlė to- \et ir dabar, no konferenei- kaip 25 žodžius. Ameriko
Korespondentas. Visokiu Gėrimu. Alaus,
! kio entuziazmo, kad ir nepa- jo£ Mažukna raportuoja Raudonasis Kryžius siunčia
gardžiai pagamintų Val
matėm kaip atėjo vakaras, draugijose, kad konferenci- tokią blanką į Tarptautinį
BROOKLYN,
N.
Y.
gių ir Užkandžių.
J Susirinkimas vienbalsiai nu- -a buvusi “nedemokratiš- Raudonojo Kryžiaus Biurą
Miršta nrusų žmonės.
; balsavo, kad šitokie deba- i:a ” visaip pajuokdamas A Šveicarijoj, o tas nusiunčia
Čia Kaunama ir "KELEIVIS”
tai butų laikomi kas nedėl- nierikos lietuviu pastangas ją i Lietuvą vokiečių Raudo Šiomis dienomis Brookly
90 MILLBURY STREET
: dienis 2 valandą popiet, So. pagelbėti Lietuvai atgauti najam Kryžiui, kad pasitei ne mirė šie lietuviai:
AJiKJ R>TRK. M a SS.
(Halsted streeto 3142 nume- nepriklau-omybę.
rautu apie jieškomus žmo Jurgis Benešiunas. 59 meryje.
Todėl, atsižvelgdami i tai nes ir atsakyma nusiųstų į
“įdomiausia dienos miste- kas aukščiau Dažymėta, mes Tarptautinį Biurą atgal.
Naciu Parašiutininkai Puola
rija buvo, kodėl apie 7 va- nerandame galimybės remti Tuomet Taiptautinis Biuras
i landą vakaro į salę atsilan- Mažukno- kandidatūrą i vi prisiunčia tas informacijas
lkė.policija kratos daryti? Ce prezidento vietą dabarti- Ameriko? Raudonajam Kry
Kun. Linkus gavo iš polici muose rinkimuose.
žiui, o šis jau praneša jums.
jos paaiškinimą, kad kaž Demokratinių SLA Narių Tai yra labai ilgas kelias ir
kas parašė policijos centra- Komitetas rekomenduoia į atsakymo reikia laukti nuo
linėn laišką ir šitą susirinki vice prezidento vietą SLA 6 mėnesiu iki metu, o kaimą įskundė.
veikėja Povilą Dargį.
tais ir ilgiau. Bsi kitokio ke“Vistiek mes norim dar
Povila- Dargi? yra nenu- lio su Lietuva susisiekti dasykį padėkoti ‘Keleiviui.’ ilstarti? daibuotojas Ameri- bar nėra, nes Lietuva dabar
! kad padedat palaikyti žo- Los lietuvių organizacijose, užimta vokiečiu, o tarp z\
džio laisvę.
J’s dau? prisidėjo prie A- merikos ir Vokietiic? yra
S. Elijošius. meriko* Lietuvių Konferen-į nubraukt; visi santikiai. -Jei
;--------- .
cijos Pitt-burghe suorgani- eliaugė norėtum gauti toNetikėkit tiems, kurie mėgs- zavimo, būdamas konferen- kir m la'škui oficialę Raudo
ta garsiai ir daug kalbėti. Tai ciios rengimo komiteto pil- noio Kryžiaus blanką, tai
1 yra neišsivystė žmonės, kurie mįpjnio,. Per vienUoliką me- > kreipki? i Raudonojo Knnieko
gerai veikėjai,
nemoka irkurie
mažaiatlieką Povilas Dargis yra SLA žiauc skyrių savo mieste. Jo
žino. Tikri
kuopos piimininkas, S-,adies.a gali rasti telefono
ka didelius darbus, dirba tyliai, 353
LA 3-čiam apskrityje pirmi- knygoje. Arba parašyk laišnerėkaudami.—Sig. Saduagli. ninkauia jau trečias metas, o ka ir paprašyk, kad tokia
------paskutinių dviejų seimų Po-1 blanką prisiųstų. Adresuoti
šventųjų
stovylos
ir
paveiksvj]as Dalgis buvo išrinktas Įima taip: Red Cross.
Čia matome būrį Anglijos vaikučių, kurie neteko savo tėvų
lai
bažnyčiose
yra
niekas
dauj SLA Kontrolės Komisija, Detroit Chapter. Superin- šis vaizdelis parodo nacių parašiutininkus, nusileidusius iš
per dabartini karą. Amerikos kareivis Londone susisodino
giau.
kaip
stabmeldystės
palaiPovilas Dargi? yra baigę? tendent of Foreign Inquiry oro ir puolančius numatytą punktą kaž kur Europos mieste.
juos į savo “džypę" pavėžyt.
kolegiją ir studijavęs teisių Service, Detroit, Mich.

t
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Ketvirtas Puslapis

KELEIVIS, SO. BOSTON.

NEUŽILGO VĖL KALĖDŲ DOVANOS.

TEBUKLAI IR
PASLAPTYS

PARAŠĖ N. RUBAKINAS

gerbiamos administracijos
LAISVAI VERTĖ S. B.
nepavėluot.. Kalėdų dovaną
geriau yra gauti anksčiau,
negu pei vėlai.
Mačiau, i ad paštas ragina
(Tęsinys)
1 mato daug geriau. Jis galėjo ne tik matyvisus siųsti Kalėdų siunti
j. A.
i.
> „Į ti, bet ir skaityti. Gydytojas, pamatęs ispanius kuogiv čiausia# jei no
Kad ga.etų žmogus judinti įanuio a < na, nustebo: “Ka jus padarėte savo akims?
rima, kad lųvanąš nueitų kojas, reikia, kad butų sveiki nervai, kūne
prieš Kalėdas!
,j
eina į jas iš galvos sniegenų;
tarp pat rei
,r ištikroja
aky6 pasveiko,. .TikiAš norėčiau patilti ii' ki kia. Kad butų sveiku smegenys, kada zmo jįmas ,)avejkė i-smegenis, o smegenys pa
tiems vaik;: ns, kurių tėvai budina rankų, tai rs smegenų eina i ranjk j g((|i .
tekėjimą gyslose. Pa
dar nėra si aitę Maikio su ką lyg kokia siove. nelyginant įsakymas.. si(,a,-s ku;. įždegįmui, visuomet smarkiai
Tėvu. kad užsakytų jiems Ji; eina . į raumenis kūne ranką judina. teka klauja, j vie(a Ta(aj di(lina kar.
“Keleivi” kaipo Kalėdų do Jie jungia vieną kaulą su kitu. ir jų galai
B(,t nu0
*
enyį, kraujas al
vaną. Aš e-i tikra, kad ir jų pi įaugę pi įe kaulų. Kai įaumenjs, suuau sjL,g0 ir uždegimas sumažėjo. Išeina, jog
tėveliai t. ės tokio pat ha artyn pne vienas kito kaulus ranka I <įv,a
ik- ,
žias akiį
džiaugsmo er ištisus metus, juda. Raumenys susitraukia tada, kada atT ;.
* f . ,
.
kokio turi ano mamytė.
eina iš galvos įsakymas (t. y. srovė). Todėl , Įr c,a; vadinau. _ įvyko didziau>ia> atė
Ta pači: proga aš šįmet nei vai, kurie eina iš galvos smegenų į ran- Ciklas, ir jį padarė tas pat diakonas ^ian_
užsakau “Keleivį” ir savo ką. vadinasi judėjimo nervai. Perplovus tą
..^ata-:AH ,;V£Plu? 13 ir *tebukladans.
dėdei. ku s gyvena Kana nervą, raumuo nustotu judėti. Taip pat at- Betjstikiujų ir čia viskas paiejo ne nuo
doje. Jis \ a mano krikšto sitiks. jei tas nervas susirgs. Ranka taipgi oia^9no,’ ^et r-U9 P2tles sergančio ispano,
tėvas.
Mariutė Balbaitė. nejudės, jei susirgs ta vieta smegenų, iš ku-; Puo J° dtasics, nuo smegenų įtakos akims
rios išeina judėjimo nervas.
:r v’sam kunui.
LENKAI SUARDĖ GEŠ
MILNOT P ARK, PAŠis ispano nuotykis rodo. kad prie tam
I
Taip dažnai atsitinka tiems ligoniams, tikiu aplinkybių į žmogaus smegenys gai
TAPO TRAUKINĮ.
Mirė Juoz?.s BHiauskas. il kurie serga isterija. Dėl šio? ligos ne rėkė
vinamai paveikia kitos kūno dalis: jeigu
“New York Times” gavo gametis “Keleivio” skai
ir Madlenos ranka. Jokių žymesnių jos yra tos aplinkybės, tad būtinai įvyksta ir
tytojas.
žinių, kad Varšuvoj taip
smegenų ir nervų pagedimų nebuvo. Visa
lenkų ir vokiečių pereitą sa Juozas Miliauskas, kuris jos liga parėjo nuo to. kad jos smegenys ir pagijimas. Ii- čia nėra nieko negamtiška,
vaitę prasidėjo kruvina ko skaitė “Keleivį” per 25 me nervai nuo per didelio susijaudinimo buvo nors iš karto pasirodo nesuprantama ir
va. Iš Krokuvos vokiečiai tus su vii - m, spalio 31 d. pavargę: srovė iš smegenų i ranką nušilo- nuostabu.
Bet kas nesuprantama, tai stebuklinga.
pasiuntė pilną greitąjį trau atsiskyrė s i šiuo pasauliu, nėjo: raumenys nustojo traukli-.'-ir ranka K^įprantaina,
tas kada nore gali būti
kinį gestapininkų į Varšuvą palikdama dideliam nubu rcbejųuejo. bet taip buvo tik lig. laiko.įjr įĮaijkin;a. lr Aiškinta
nacių garnizonui sustiprinti. dime savo moną, 5 vaikus Reikėjo tik naujo smegenų Įjaudmimo. n b/jokiu s.apting„ nežemiškų jėgų. kurios,
Privažiuojant tam traukiniui ir daugybę įaugu.
ranka pradėjo veikti.
.
tuda£,^suprantamos, joki dalyprie Varšuvos, lenkų paiti- Velionis išgyveno šiame
Smegenis sujaudino tikėjimas. Tikėji- ką negali padalyti sup: antamesniu. Kaip
zanai jį susprogdė ir šimtai pasaulyje * metus. Jis gi
mas
tuo, jog Fransua de Pari via Dievo iš- tik stebuklu ir vadina negamtiškų jėgų įs
—Tfu, tfu!...
aš vistiek nesoglasnas, kad gestapininkų buvo užmušta mė 1874 metų kovo 15 ei..
linktasis, ir Dievo padedama? gali visą pa- kišimą į žmonių ir visos gamtos gyvenimą,
—Ko taip spraudai, tėve? ant šunų juzytų šventintą bei sužeista.
Pumpėnų arapijoj, Pane
daryti. Iš to kai&to tikėjimo smarkiau ėmė
yję pagijimai, kurie atsitiko ant diakono
—Kaip nespiaudyt, kad vandenį.
Kaip praneša Lenku Te vėžio apskrity. Amerikon plakti širdis, daugiau atplūdo į smegenis Fransua fle Pari kapo, via tos pačios garn
visas svietas eina iš galvos.
—Vanduo, tėve, visas
atvyko 1901 metais. Keliatą
—O kaip jis galėtų iš gal vienodas. Jis visas ateina iš legrafo Agentūra, Varšuvos metų gyveno Philadelphijoj. iu aujo. daugiau pateko kraujo į tą smege- tQS reiškiniai. Jie atsitiko dėl to, kad toks
sinkos, ii' tas. kuris yra įves kova tarp lenkų ir vokiečių kur turėjo įsisteigęs valgo-i nų vieta, nuo kurios pareina rankos judėji- ,-au Vla ?megenu nervu, raumenų ir viso
vos išeiti?
—Kibą tu, Maike. neskaitei tas zakristijon, nėra nei kiek buvu.'i labai atkakli. Buvo mujų daiktų krautuvę. Apie mas*. Nusilpnėjimas perėjo, smegenys ir žmogaus kūno itaisvmas ir kad susidarė
ką gazieto; rašo. jeigu nori geresnis už tą, kuris įvestas vartojami kulkasvaidžiai ir 30 metų atgal persikėlė į ranka pradėjo kaip reikiant veikti, vėl ėmė, toki5s 0 ne kitokios aplinkybės,
rankinės granatos.
vaikščioti kraujas ranko? raumenyse. Nuo
virtuvėn.
juokus krėsti?
Philadelph los priemiestį— to vėl pradėjo kraujas tvarkingai maitinti Nuostatus sirgusių nervais ligonių pagi
—O tėvas ar skaitei?
—Nemeluok. Jeigu visas
Traukinys buvęs sudau Milnot Pa <ą—kur kartu su
/mai ir tikėjimo dėka.
žytas
miške, netoli nuo Skar- savo žmona laikė mėsos ir nei vus, kurie eina iš smegenų i rankos rau
—Aš pats neskaičiau, ale vanduo butų vienodas, tai
Tų laikų knygose smulkiai aprašyta viman zakristijonas paskaitė. koks butų pažitkas iš šven zysko stoties. Už kelių mi kitų valgo uju daiktu biz menis. Tuo būdų tikėjimas pagydė MadleBenji.
Bet
ją
butų
pagydę.
ir
bet
koxs
fos
aplinkybės, prie kurių atsitiko tie pagK
nučių
prieš
traukiniui
atei

tinimo?
—Na, tai kągi jis išskai
ni. Prigulėjo prie Philadelkitas
susijaudinimas.
jimai.
Pagijimai tikrai atsitiko, ir visų aky—
šventinimas,
tėve.
ku

siant.
paitizanai
nukilto
te

tė?
rhijo< Ncrrhside Lietuvių
Tad kas gi ją išgydė? Visai ne Fransua vaizdoje. Dažniausiai pagydavo moterys,
—Jis rado žinią, Maike, nigėliams yra neblogas biz- legrafo vielas ir prikrovė ant Repubiikor. Kliubo ir Tausrelžkebo
hėain
dideliu
ras:
l
’
tn.
nis.
Pašventina
kapą,
ir
gau

de
Pari ir jo karstas, bet tiktai tikėjimas, i bet būdavo ir vyrų. Kai kurie pagijimai lanin
in
kad vienam Amerikos mies
x acaiĮ/iii*’ r
JL/IV’. . V
tu, prie kurių pridėjo da ir Kliubo Ph'adelphijoj.
pačios ligonės tikėjimas. Ir jeigu Madlera bai nuostabus.
te buvo surengta šunų šven na 25 dolerius.
—Dac tumač, Maike. Tu dinamito. Greitasis trauki BHiauskas susirgo spalių Bcnji butų tikėjusi ne diakonu Fransua.. Pavyzdžiai, viena mergaitė, vardu Tibo.
tė. kur buvo privesta visokių
šunų ir katalikų kunigas vi jau perdaug kunigus kriti nys tėškė į tas barikadas ir 22 dieną, ir po 9 dienų mirė. bet kuo kitu, pavyzdžiui Dalai Lama arba • įčgi'o ant diakono Fransua kapo nuo pilvo
nuvilto nuo bėgių. Vagonai Liko našlė'Kazimiera, trys kuriuo nors talismanu, ar Lurdo šaltiniu, išpūtimo, rankų sutraukimo ir žaizdų, iš
sus ilgauodegius bagaslovi- kuoji. Guobai.
jo ir šventino. Kaip tu le —Iki pasimatymo, tėve. sugriuvo viens ant kito ir sūnūs ir dvi ištekėjusios ar dar kuo, vis vien butų tas pats išėję.
kurių tekėjo pūliai. Visos tos ligos jau bupradėjo
degti,
o
partizanai
kuoji, Maike. ar tas gali būt
Tikėjimas daro stebuklus.
Y.° išgalėję. Jcs atsirado nuo isterijos; nuo
dukterys. Sūnūs Juozas tar
apsupę traukinį pradėjo iš nauja Amerikos ginkluoto
teisybė? Ar gazietos neme
e
Širdies nervų nucilpnejimo nustojo sirdis
JAPONAI NUVYKO
tamsumos
šaudvt
į
gestapi

luoja?
Visa
tai
buvo
nesuprantama,
nei
Madietvarkingai dirbti, o sutrikus širdžiai prasiFRANCUZIJON PO
se jėgos; ir dabartiniu laiku
ninkus
ir
svaidvt
granatas.
—Ne, tėve, laikraščiai ne
VANDENIU.
randasi pietvakarių Padri naj Benji nei jos pažįstamiems. Tuomet dėjo pilvo putmenys. Čia dar prisidėjo duPartizanų nuosto’iai buvę ko fron'?. Velionis palaido- nei vienam žmogui nebuvo suprantama, jc?, kurios pernelyg išpūtė pilvą. Rankas
meluoja. Šunų šventinimas
Žinios iš Europos sako.
buvo praktikuojamas jau kad šiomis dienomis į Pran nedideli, bet gestapininku tac G’ -enlav/n kapinėse, kodėl tikėjimą; buvo laikoma? tikriausiu taip pat nuo isterijos pritraukė; vienos
-Aebuklu. Apie ji pradėjo visi kalbėti.
rankos pirštai taip buvo pritraukti prie delruo kelių šimtu metų. šu cūzijos uostą Bordeaux (iš žuvę šimtai, kuriu lavonai Milnot Kirke.
nims yr a net ir šventas pat- tark: Bordo) atvyko didelė vėl'au buvę suvežti į SkarParyžiuje ir jo apylinkėse buvo daug r o. jog atsivėrė net žaizdos ir puliavimas.
Ti= b- o geai šioi apvlirzvsko stoti.
įona- paskiitas danguje.
kėi žirir tu ’ėio daug se:gančių isterija, ši liga labai Įvairiai ap- į Sergančią Tito nunešė ant diakono kapo.
japonų submarina, atvežu-i
—O kas jį paskyrė?
dra^i.
Lai
būna
jam leng sireiškia. Vieniems ligoniams nustoja vei-, Fiaslinku< ketvirčiui valandos jos ranka
20 Japonijos diplomatų įvai
JlJTI.ANDIJOl
PASKELB

va
Amerikos
zeme- ke rankos, kitiem-—kojos. Vieni nemato J išsitiesė, širdis pradėjo geriau plakti, dujos
’
ai
—Kunigai, kurie veda rioms pareigoms nacių oku
TAS
PAVOJAUS
STOVIS.
K. RiL’usk’enė, kiti negirdi, kiti guli nejudėdami, visai nu- išėjo, išpustas pilvas sumažėjo, sutinimai
lė!..
dangaus reikalus.
puotose vietose.
velionies našlė. eilpę, kitiems nustoja veikęs liežuvis, dar nyko, ir ligonė pradė jo vaikščioti ir judinti
—Na. tai ar aš ne teisybę
Iš Kopenhagoj praneša
kitiems atsitinka priepuolis, tampymai, rankas ir kojas. Ji grižo namo mažne
sakau. Maike. kad svietas ei PROHIBICININKAI DAR ma, kad .Jntlandiioi vokie
na iš galvos?
NElŠMiRĖ.
čiai paskelbė “didžiau-io ARABAI PRIEŠ ŽYDUS. Tokie nelaimingieji tampo-i, raitosi, rėkia sveika.
1730 m. ant to paties kapo buvo*dar ir
—Aš to nematau, tėve.
Prohibicininkų paitija vis pavojaus t tovi.” Priežastis Lak? nes a-abų konfe- nežmonišku balsu, šūkauja, patys nežinodarni
ką.
teks
atsitimas. Vienai tarnaitei, vardu
—Tai kibą tau reikia aku- dar gyvuoja, nors prohibiei- reraaiškinta. Jutlandija yra i erei ja eruzalėj pereitą sa
Atsitinka ir taip, kad visa odą pasidaro Kurono. apmirė visa kairioji kūno pusė.
liorių, Maike... Kaip gi tu ja senai jau mirusi. Pereitą šiaurinė Danijos dalis. Gali vaitę r tarė neparduoti dau
nejautri;
tuomet ją galima badyti, deginti.. Ligonė vargiai begalėjo vaikščioti, pasigali nematyt tokių zbitkų? savaitę tie žmonės nutarė mas esąs daiktas, kad vokie žiau ž uės žydams ir tuo
piaustyti.
—
ji jekio skau-mo nejunta. Dar remdarca ramentais. Ji sirgo iau šeštas
Tcs pačios gazietos rašo, net ir savo kandidatą statyti čiai pajuto alijantų ruošia būdu užkirsti žydų imigraci
ir kitais budais apsireiškia isterija, jr jų vi- mėnuo. Kūreno negalėjo kalbėti, ji tiktai
1 ad kunigas atsisakė nuva ateinantiems prezidento rin mą invaziją per Jutlandiją. ją Palestinon.
sų
čia trumpai neaprašysi.
burzdėjo. Ji kelis kartus buvo nuėjusi į kažiuot ant kapinių pašventin kimams. Jie nominavo adv.
ti mnrslam žmogui kapą. Watsoną iš Los Angeles.
Medžioja Nacių šaulius
ba našlė neturėjo 25 dolerių
2,200 ARKLIO JĖGŲ
jam užmokėt, o kitur šunis
.MOTORAS.
šventina. Tik tu pamislyk. į
Suprantamas daiktas, ir tokie ligonysį raiJ)9int^ jr ?ražiai
,
ką gi tai padabna. kad ant Wrignt Aeronautical Corėjo ant diakono Fransua kapo. Visi jie ti- „ Kita u.ėringa moteriškė, Margarita Dili
šunų juzytų švęstą vandenį, poiation iš Patersono prane
ša
išvysčiusi
naują
motorą
nėjo ir visi pasveikdavo.
s-on, taip pat nuo>tabiai išgijo. Jai galvą
o miiurio žmogaus nenorėtų
į
skaudėjo, jau metai gulėjo mirtinai palieorlaiviams,
kuris
turi
2,200
pašventinti? Kibą jau sudr.a
Karp
tikėjimas
diakonu
aklą
išgydė?
j
gus
i, kankinama dusulio ir kiekvieną mėarklio jėgų. Tai esąs galin
diena nebetoli, ar kas...
Bct ant diakono kapo ėjo ne tik tie. kurie
apmirdama. Be to. ji visai negalėjo
—Nebijok, tėve, dangus gesnis variklis da ir už vadi
ne
mus
“
Cyklonus,
”
kuriais
isterija
sirgo.
Yra
dar.kitų
neivų
ligų,
kuv2
Jg>
’ti»nes kasdiena \emdavo krauju. Pa
dęl to nesugrius
lies išgydomos tikėjimu. Daugelį ligų tikę- g^bau, Jai įa kiėtė fuugys.Ir visos šios
—O ką tu žinai, kad ne via varomi skraidomieji
fortai.
jimas
bent palengvina, jeigu neišgydo.
ligos per penkias dienas perėjo.
sugrius? Už tokį ištvirkimą
Ant Fransua kapo buvo toks atsitikimas.
Taip pat pasitaisė ir vienas vyras, kuris
Dievas gali visus nukorot. ROZENBERGAS PAŠA
Tenai
atėjo
išsigydyti
jaunas
ispanas
Albuvo
ištiktas stabo.
—Tėvas be reikalo susi
LINTAS?
fonsas de Palačijo, ispano pariuntinio su- Mirštančios ir kurčių nebylių p^veikimas.
jaudinai. Dievas niekad nie
Iš Švedijos pranešama,
ko nebaudžia, nes jis ir ne
r.us. Jis turėjo abiejų akių raginės arba
Kartais pasveikdavo jau visai paimti
kad šiomis dienomis buvo
gali nieko nubausti.
baltiminė? plėvelės uždegimą. Jis nuo to mirties. Vieną ponią, vaidu Garduėn. atne—O ar tu neskaitei švento pašalintas nuo savo pareigų
apako ir nieko negalėjo matyti. Jokie va:s-į«ė ant kapo neš uvuose, nea devyniolika
rašto, kaip anais metais de Dr. Alfied Rosenberg, Hit
tai negelbėjo, r.ors gydė garsingiavsi gy- mėnesių ji nevaldė nei ranku nei kojų; šegančia siera užliejo Sodomi lerio civilinės administraci
dytojai. Ir štai Palačijas atėjo ant diakono Į gerjus metus ją kankino įvairus priepuojos ministeris “Ostlandui.”
jos miestą?
Fransua kapo. Jis buvo žmogus tikįs. Jis liai. Ir viskas perėjo^
.
—Tėvas girdėjai apie So
ant
kapo
rado
daug
žmonių,
kurie
taip
pat
Pasitaikydavo
ir
kurti
nebyliai,
pąvyzPAKĖLĖ KAINAS
domos miestą, bet kas su juo
tikėjo ir karštai troško išgydymo. Jį pagul ežiui, penia Bigo. Ji buvusi kurčia ir nebyANGLIMS.
atsitiko, nežinai.
dė ant akmeninės kapo plytos ir paliko ]ė, ir tokia ji gimusi. Bet tai ne visai tiesa:
Kainų administracija leido
—O tu ar žinai?
nakčiai. Čia pat gulėjo ir kiti ligonys. Tre- ji apkurto
’ ‘ ir pasidarė nebylė dar
j— jaunys
:------- 
pakelti anglių kainas apie
čia valandą ispanas pabudo.
Visi jo akių
—Aš žinau.
tėj. Liieža-tis buvo ilgi isterija. Ji užgavo
60 centų kiekvienam tonui.
—Na, tai pasakyk.
skausmai
nurimo.
Akis.
kurioj
buvo
dar
tas
smegenų vietas, kurios valdo girdėjimo
Tai dėl to. kad maineriams
—Sodomos miestą ne buvo pakeltos algos.
vakar uždegimas, dabar radosi žvali ir ir kalbos nervus. Bigo buvo tiek kurčia, jog
Dievas užpvlė degančia sie
šviesi. Ji galėjo iškęsti nemirksėdama aiš- jos paausyje galima buvo šauti iš pištaliera. bet vulkanas užbėrė pe Žinios iš Europos rodo,!
kiausią saulės šviesą ir dulkes, kurias kėlė to, ir ji nieko negirdėjo. Art diakono Frankad Hali jos karalius galįs šitoj nuotraukoj matome anglų Aštuntosios Almi k* karei
lenais.
sua kapo ji pradėjo girdėti, kalbėti ir pa
mima anie kapa. Bet kitą akį dar sopėjo.
—Ai don kėr. Maike, sud- pasitraukti nuo sosto bet vius Nicoletto mieste. Italijoj, medžioiant p»si«lepu<;u8 na
Dideliai nudžiugęs ispanas nuėjo namo. gijo
riu šaulius
gal ir neateis. ale kuria diena.
(Bus daugiau)
Netinku'; jis pastebėjo, jog ir kita akimi įi<

Kaip greitai laikas bėga!
Redos, tik vakar užrašiau
savo motulei “Keleivį” kaip
Kalėdų dovaną. Mano mo
tinėlė labai mėgsta skaityti.
Ji nieko daugiau nenori,
kaip tik laikraščių ir geną
knygų. Motinų Dienai aš jai
i upirkau per “Keleivį’’ kny
gą “Sveikata.” kurią ji taip
pat buvo labai patenkinta.
Pereitas Kalėdas ji labai
didžiavosi, kad “Keleivio”
Administracija. pranešda
ma jai apie mano užsakytą
dovaną, pridėjo dar nuo sa
vęs širdingą pasveikinimą.
Taigi ir šįmet aš jai atnauji
nu “Ke’eivio” prenumeratą
ir piiedo prašau pasiųsti ap
darytus “Sielos Balsus.” Aš
žinau kad tai bus jai geriau
sia dovana. Tik meldžiu

T
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KELEIVIS, SO. BOSTON.

Fotografij a ir šių dienų
mokslas.

Numatomos Vokiečių Atsispirimo Linijos

MIAMI, FLORIDA.
A. Vaičiūnas užsimušė.

šių metų spalio 17 d. čia
miiė “Keleivio” skaitytojas
A. Vaičiūnas. Mirties prie
žastis buvo nelaimingas at
sitikima?. Velionis nukrito
nuo kopėčių ir nusiiaužė ko
ją. Jis buvo nuvežtas ligoni
nėn, kur pasiigęs nekurį
laiką gavo plaučių uždegi
mą ir mirė.
Velionis buvo gimęs 1870
metų giuodžio 20 dieną.
Pumpėnų valsčiuje, Pane
vėžio apskrity; apie 15 me
tų gyveno Tifliže, Kaukaze.
Atvykęs Amerikon gyveno
Kenoshoje, Wis., iki 1936
metų; tais metais atvažiavo
i Miami, Fla.
A. W.

NflZIS N0W
GOOSESTEP
BACKVYARDS
IN RUSSIA

i nulines nusies. Tie patys me- dalies prasideda absoliučiai
Pereito amžiaus keturias- i tcdiį vaidina ypatingai mums nematomi infra rau-'
dešimtaisiais metais, darant sYa>bų vaidmenį archeolo- eomeji spinduliai—paslapkasinėjimus Maskvos Krenr Pjoj poleozolopjoje ir pa- tingu tamsa...
liuje, buvo žemėje atrasti vi- eobotąmkoje. Šiai; kontrasIr štai pasirodo jog ir
coi nivv rirmmi J noiiuvi.ivo tų didinimo ir spalvų įsrys- šioje “tamsoje
fotogratiodos gabalai, ant kurių vis kinimo metodais yra pagrįs- jos plokštelė, tam tikrais bugali sugaudėlto dar buvo pastebimi ;as'„ vadinamųjų “palimpses... -• dais pajautrinta,
,
kažkokių rašmenų pėdsakai.
išaiškini- t, aiškų vaizdą.
*
1
mas
gyvių
ir
augalų
atspauJau yra žinomos ir speciaNikalojui I liepiant, šias
du
suakmenėjusiose
iškasėlįuose
žurnaluose paskelb
odas atidavė i Mokslų Aka
to;. daugelis fotografijų nuodemiją tuos rašmenis ištirti. tose ir tt.
Tačiau
fotografija
padetraukų, jautrių infra raudoTačiau, nežiūrint visų moks
da
mums
įspėti
ne
tik
mus
riesiems spinduliams: nuolininku ir chemikų pastanATSIRADO KANADOJ
supančio pasaulio paslaptis: traukos, darytos visiškai
PABĖGĘ VOKIEČIAI.
tkAi^ilrbuv^nuUrt^ kad
atskleidžia mums ir musų tam.jame kambaryje; nuo-'
Kanadoj, netoli nuo Wintai nadarvti era negalima Pač’U organizmo paslaptis.«traukos laiško uždarame vo- į
nipego.
anądien buvo pabė
1894Pm rito darbo ėmėsi fo- Pagaudami Rentgeno foto- ke; nuotraukos vietų, esangę 19 karo belaisvių vokie
togiaS; E: Burinskis Us Srafij°s mes šiandien
«ų šimtai kilometrų atstufotografavo Kitaip, rae «uli ne livk žmogaus^? nuo fotografijos apara-į
čių. Vėliau jie atsirado. Jie
aiškinosi, kad buvo giriose
kad pradžioje tebuvo gau- g*,lau9H nuotrauką, bet taip;to, nuotraukos, kuriose ais-j
paklydę, “bėgti visai neke
narni tik nežymus atvaizdo pat ir įvairiausių musų vi-, kiai pastebima žemės pavir-.
tinę.
”
pėdsakai; paskui jis nuim daus organų patalogiškų pa-'šiauš kreivoji ir tt.
davo kolodijaus plėveles ka^tų fotografijas. Paslėp-! Trumpame straipsny sun-Į
$1,000,000,000 PAŠTO
nuo negatyvinių stiklų ir su tos tuberkuliozę bakterijų ^ išskaičiuoti visus fotoPAJAMŲ.
nepastebimos jokiais grafijos pritaikymus moksle
jungdavo juos tarpusavy, guztos.
Iš Washingtono praneša
tvrimo budais, dar ir technikoje; šioje apibraituo paiyškindamas nežy kitais
pradinėje
savo
stadijoje,
ma.
kad per paskutinius 12
mius negatyvų kontrastus. yra jau ryškiai žymios foto žėlėje paminėti tik svarbes
mėnesių Pašto pajamos pa
Iš tokio “sujungtinio” nega grafijos plokštelėje; sutini nieji fotografijos etapai nuo
siekė $1,006.000,000. Dar
tyvo jis padalydavo keliatą mai ir uždegimo procesai Niepce ir Daguerre ligi mu
niekad Amerikos istorijoj
“Kultūra.”
atspaudų ir vėl juos sujung smegenyse taip pat gali būti sų laikų.
paštas nebuvo tokių didelių
(Pabaiga)
davo, ir tt..—kol. pagaliau, Rentgeno fotografijos susekpajamų turėjęs.
tokiu budu dirbdama;, gavo . k®ntrastiniii šešėliai fo- Jeigu apsivedęs nori būt lai
yisa, ryškų odose užrašytų to.Dlokštelėje chirurgui su.
Pilka šio žemėlapio dalis yra rusų rankose, o balta tebėra dar vokiečių kontrolėj. Bet vo
tetetų atvaizdą, kūne pasi- tejkia tjkslųJ keliarodif pade. mingas, tai prieš apsivedimą tu
rėk atdaras akis. o apsivedęs
kiečiai vis traukiasi. Juodos rodyklės parodo kryptį, kuria rusai juos varo. Todėl dabar
rodė esą uzi asai iš Dono Di. dantj jįems pavojingiausio- buk pusiau užsimerkęs, pasakė
rMIMENŲ
yra numatomos dar dvi linijos, kur vokiečiai gali tikėtis atsilaikyti. Viena jų eina nuo Ry
mitrijaus laikų. Burinskis uz
peVacijose
kitąsyk
amerikiečių
galvočius,
gos iki Odesos. Dauguvos ir Dniepro paupiais, o kita—Klaipėdos iki Galatzo, Nemuno ir
tai gavo iš Mokslo Akade- n .
.
SKAUSTAM
mijos Lomonosovo premija. Pastaruoju metu tynneji- Benjaminas Franklinas.
Bugo paupiais.
Nuoto ir prasidėjo visai
musų vidaus organų yra
gauk
naujas teismo fotografijos galimas jau ir be Rentgeno
ŠVEICARIJOJ SUSTIP
SUDEGĖ 5 VAIKAI.
metodą*
fotografijos.
Leningrado
RĖJO SOCIALISTAI.
Syracuse, N. Y.—Pereito
r, profesorius D. Maksutov suUžpereitą
nedėdienį
Šveinedėldienio
vakarą čia Olinuo 1867 metu ...
Kijevo profesorius V. Fa- konstiuavo nuostabų fotocarijoj
buvo
parlamento
rinveriu
namuose
sprogo
aliejiyorskis 1909 m. išdirbo nau- aparafa skilviui fotografuct. Siūlė 3 šifkortes komunis dirba, taigi nėra darbininpatikimas šeimos tepalas I
kimai, kuriuose daugiausia nis pečiukas ir užsidegė nają metodą paryškinti akims
.~ „
tams į Tarybų Lietuvą.
kas.
Komunistai giria Rusijos lai™ėJ° socialistai. Jie pra- mas. Ugny žuvo penki Olinematomus kontrastus, kuSis aparatas turi sesia? po
Aš
skaitau
“
Laisvę,
”
ir
ras
mažyčiu
objektyvų
(foa.
f..., vede parlamentan 55 savo venų vaikai.
cant varle a
ris, iš esmės, labai mažai tekaip
Bimba
savo
‘
‘
krisluo
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skkirdamas nuo Burinskio ^U£o atstumas 2 mm, anga—
nedirba. tas ir nevalgo. atstovus, 10 daugiau negu
se
”
aiškina,
tai
Lietuvos
piima
turėjo.
metodo, labai suprastino ne- 9.78 mm). Jis per stemplę žmonės Datvs nusibalsavo Taip’ girdi’ busią ir AmeH‘
ryškiųjų vaizdį išaiškinimo
nuleidžiamas į žmogaus kad Stalinas juoTa^Iėštu k°J’ kai komunktai čia nu- Trys tikrai galės išlaikyti pa
KOKIUS DIEVUS ŽMONES
būdą. Pastaruoju metu mi- skilvį. Gale gumines žarne- ir j Sibyrą išdkngint^Anoi ^ka£^^a slaptį, jeigu du iš jų bus jau mi
nėtas profesorius dar labiau lės. prie kurios yra pntaisyGARBINO SENOVĖJE?
rę, pasakė Benjamin Frankli
patobulino šį savo metodą. tas aparatas, stiklinėje pustys « dykaduon.av.ti nas.
Knygoje aprašomo: Dievai, pradedant nuo saulės
* Įėję yra Volframo siūlas:
Pavyzdžiui,
aš
pažystu
Pik
_
Favorskio metodą? yra eiektros srovė į tą siūlą atei- įsteigė komunistų diktatūra, , ,
1 •' /'
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.
Namas Parsiduoda.
pagrįstas vadinamu “ozo- na per plonyčius laidu?, ku- a.ba jų vadinamą Tarybų ladeJPh>J°J komnn.gtus V— .: šeimynų. 5-0-6 kambarių, 3 h. .v.
tai tpnai naridarė nj’ T—n-1 ir J—ną kune
heateriai. arti Eranklin Parko, I>vrbrominiu negatyvų pastipti- rje taip paį vra jtaisyti toje Lietuva tiiU!^asidare
kJo daibo nedirba bet vab chesteryje,
$5,9<K>, lensrvos išlygos.
mmu ir taip labai paryski- guminėje žamiukėje. Kad zmonenu. tikras lojus.
Savininkas: A. Landau.
<43)
mėggla Valgo tą duoną.
5S2 Blue Hill avė..
Roxbury
na kontrastus, kad yra ma- skilvio sultys ir gleivės nesuBet Philadelphijos tauri- į<ą jų žmonos uždirba. Gal
Tel GAR 1737
nežymus atspfl- terčtų objektyvų, visas apa- ninkas Žadeikis 1940 metais dėl to komunistai ir bijosi
viai bei smulkmenos, kūnų račiuka; vra įdėtas i plonv- išpirko trim komunistam Rusijon važiuoti, kad tenai
KORNAI
Kojų ~uzai ir sukietėjimai. Paša
anksčiau jokiu budu negali-tėię gummę kapsulę. Prieš šifkortes į Tarybų Lietuvą, be darbo neduoda valgvt.
link juos. Tegul kojų skaudėjimas
ma buvo pastebėti. Ligi ko- ekspoziciją laukujame gu- kad nuvažiuotų to komunis
tave. Atsiųsk mums $1.00.
J. Jakimavičių.'. nevargina
o mes tuoj išsiųsim tavo užsakymą.
k10 lajPsnįo šluo budu gali- minės žarnelės gale paspau- tiško “rojaus” pyragų para
Musų vėliausi vaistai nuo guzų visa
ma didinti kontrastus, pa- džiama guminė pūslė, kap- gauti, bet nei vienas neva
da pagelbsti.
(47)
Serga kaip negauna
The Hickory Hill,
aiskėja iš šitokio bandymo: gulės plėvelė nuo oro spau- žiavo—nei Merkis, nei Šmi
Box 572,
Evanston, III.
“Keleivio.”
ant balto rašomo popierio dimo plyšta, ir aparato ob- tas, nei Rainis. Gal Bimba
pašlapintu gryname vande- jęktvvai yra pasirengę foto paaiškintų, kodėl komunis į Iš Edenwold, Sask, Ka150 AKRŲ FARMA.
paauhuaų,
numuii» nados. gavome toki laiški i- Parsiduoda 150 akrų farma, sodas,
ny teptuku užrašomas kuns grafuoti; tuojau po to įjun- tai
taip gina komunistišką
geri laukai, 7 kambarių namas, vė
nors tekstas. Po to, kai para- gjama elektros srovė, Vol- santvarką, bet nei vienas neliausi patogumai, moderniški tvartai,
u.
šilo, 27 karvės, arkliai, mašinerija ir
šytos raidės išdžiūva, jos framo siūlas sudega per nori iš Amerikos tenai va- , Dear Sir—
Arti miesto. Kaina $7.500. Įne
t
Please ?end “Keleivis” to javai.
nuplaunamos grynu vande- 1/100 sekundės: šios aki žiuoti?
šti $3.000.
(47)
us for another year. My dad Mrs. Kriman, % Kavderos Hotel,
niu ir popiens vėl išdžiovi- miikos pakanka nufotogiaJ. Jakimavičius. gets siek when he doe.3 not
Saratoga, N. Y.
namas. Po to, aišku, jokių fuoti skilvio sieneles. Ka~
i «• ,get “Keleivis.” Enclosed is PARSIDUODA ŪKIS.
parašytojo vandeniu teksto dangi iš karto yra gaunamos „
Bokenkai nužudė brolj.
’ oney order for $3.50.
80 akrų žemės, iš kurios 25 akrai
pėdsakų nebebu? matyti. šešios poros štereonuotrauyra miško. Per ūki eina upė. TriobeAš tariu “Keleiviui” nuoYour tiuly,
Tačiau tai. ko nemato^ tai. padidinus miniatusiai geri. Lietuvių kolonijoj. Parduo
Kliff Karlor.is. du dėl to. kad likau našlė. Kainos
širdų
ačiū,
kad
aprašė
nelai

žmogaus akis, pamato foto- riekus negatyvus, mes turiklauskit laišku.
(47)
------ — _
grafijos objektyvas ir foto- me puikiausią visų skilvio minga mano brolio Adolfo
Mrs. Ana Mollonas
R. 2,
Branch, Mich.
Pilvelio mirtį. Jis žuvo nuo
Brangi “Keleivio" Adrn.iSenovės Lietuvi# Žinyėia
grafijos plokštelė — išryški- Genelių vaizdą,
prakeiktų
bolševikų
kulkos,
nistracija!
nūs negatyvą pagal Fayors- šiuo metu Prof. MaksutoPARSIDUODA FARMA
) pa'
dabartinės knksė-.cnybca gadynėj* kiekvienas turėt#
nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo kuviag.
.?. metodą, nuotraukoj bus vo aparatas bandoma pa- gindamas savo tėvynę Lie-Į Gavau pranešimą, kad 55 akrai žemės. 20 dirbamos, o kit
kas gražaus miško. Keturių kamba
tvvą.
Vos
tik
šeši
metai
kaip
.
mano
prenumerata
jau
pari
Knyge
did-lio
formato, tnr 27| puslapį. Raina popiems apdarais
aiskiai matyti vi-a, kas buvo naudoti geologiškiem; gelrių stuba ir didelis garažas, du višti—1 tki, a'jd.mo apo.—41.25. Pinigus galima siųsti popiennj dolerį
aš
su
savo
broliu
Adolfu
ma’
baigė,
todėl
siunčiu
užmopar^yta vandeniu. Viso šio mių tyrimams.
ninkai. Parsiduoda pigiai.
(4‘J)
arba “Mooey Orderi”. Adrsaookrt sekančiai:
Adam Waitkunas,
stebuklo paslaptis gludi yjgj aukščiau nurodyti čiausi. tai man dabar labai kęsti, viso $7.50, nes draugė
112 A, Canter.bury, Conn.
KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.
tame, jog rašant teptuku bu- pavyzdžiai toli gražu neišse- sunku iį pamiršti, kai pama- Ona Srogienė iš W. Lynn’o
vo padaryti nors ir nežymus. mja vjgy fotografijos gali-- čiau, kad jis taip žiauriai prideda Maikio Tėvui pen
akiai nematomi, pakeitimai mybių galimu moksliniuose musų tėvvnės priešų nužu- kinę, kad jis risus musų tėTIKRAI GERI
popieuo paviršiuje (io spal- tyrinėjimuose.
Pastarųjų dvtas. Ta žaizda niekad ne-,vynės priešu? iškapotų. PoPREPARATAI
draug ir visu? tauto;- išgayoie, -o ypatybėse). Tuo metų bandymai suteikė šioj užfris mano širdy.
Su pagarba.
ma?, kurie jiems tarnauja.
ALEXANDER’S
būdu tarp tu vietų, kurias <rj^y neribotų galimumų:
R.
Žuromskienė.
Draugiškai.
CASTILE
OLIVE OIL
liete s.apias teptukas, irne- tab
šiandien duoda fotoV.
ValkevičiuA.
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio
SHAMPOO
liesto popierio pasidarė g’afavimas infra raudonai; padarytas iš tikroįvykins, tai skaitykite “Naujienas".
saoks toks kontrastas: padi- sjajg spinduliais, atrodo tie- Dirbt nedirba, bet valgyt
PAJIEŠKOJIMAS.
* io Castil* muilo.
valgo.
dinti ta kontrastą kaip gali- jOg fantastiška ir viršija JuPajiešknu savo pusbrolių Jono, K i- } l?. S. P. Išplauna
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių
ma labiau, reiškia padaryti Įe?‘Verne išmislus.
zimiero
ir Kajetono Kaberu. Jie kil? I pleiskanas ir viso“Laisvė” kelia į padanges iš Kainstralų
dienraštis Amerikoje.
*
kius
kitus
nešvamKauno guber
jį matomą.
Nors ir labai nuostabios Pilėną ir nori padaryt jį ko nijos. Aš esu sodžiai#.
kilusi iš Mitašunų so- * mus ir sustiprina
Užsirašyki ja “Naujienas" iiandien. Naujienų
Subačiaus parapijos.
laibai * oda. 50c. už bonkų.
Šiuodu rusų mokslininkų yra 14-to didumo žvaigž- munistų šventuoju. Kiek at- j džiaus,
prenumerata
metams Amerikoje (iiimant Chisu jais susižinoti. Kas juos t ALEXANDER’S HAIR I
išradimai jau senai yra visa- f’žių ir tolimiausių įukų nuo- s įmenu, ji vieną Pilėną ne norėčiau
žino. malonės man pranešti jų adrecogą), $6.00. Chicagojs ir Europoje—
REFRESH1NG TONIC !i
jie patys 'įrašomi atsiliept'. j•
me pasaulyje įvertinti ir pa- traukos, nor- ir labai į-pu- senai dar purvino kaip šni są, arba
Zofija Andriukonytė.
<4:)) J Aliejų ir Odą Gydančių Vaistu i
Money Orderį ar čekį siųskite!
naudoti daugelyje moksli-: dingas yra išskusto teksto pą ir provokatorių, už ką jis 4040 Toxiito.
Pctroit, Mieli.
| Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl •
i plaukų šaknims ir Odos gydymui, j
nių tyrinėjimu. Dėka šiem< palimjisesfaose
atnaujini- buvo jai net ir bvlą iškėlęs,
• 50 rentų už bonka.
Petronėlė
Larnsargienė
metodams tei mo fotografi-, ma7. v> dėlto ir pirmuoju ir o dabar spausdina Pilėno
Pasižymi «avo genimu. Prisiun- Į
Užlaikau visnkiy vaistų nuo rožių, J»či.am
per Pa<tą i visas dalis Suja ta» o aitimiaus’oji teisės an’iuo'u atvė’U mes turime straipsniu; kaip tikrą dva ronotų
kojų ir nuo kaulų gėlimo
• vienytų Valstijų.
Taipgi
turiu
Galini
’
#
Gydymo
Mostu
1739 South Halsted Street
pagalbininkė, galinti dabar ’eikalo su šviesa, kurios vei sišką peną savo skaityto nuo Reumatizmo, kurie turite kokiu*
AEF.XANDER
’
S
CO
CUICAGO, ILLINOIS
tiksliai iššifruoti įvairiau kimą šiaip ar taip, nors ir jams.
nesveikumus, kreipkitės, duosi') yri
I 411 \V RRO\I>WAY
ir busit patenkinti
. i
Siuipiiiinimui kopiją paaiųtiou
sius suklastojimus ir įspėti silpnai, vis dėl to juntame.
Kiek aš žinau, tas žmogų." patarimą
PET LAMSAfcGIENU
SOUTH BOSTON. MASS
anksčiau neįspėjama.*: krimi- Bet užmatomosiom spektio jokio produktingo darbo ne- 1814 S. V atrr St., Philadelph i a, Pa i —(Pradžia pereitam numery)
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KELEIVIS, SO. BOSTON,

Šeštas Puslapis

Kaip Naciai Pakorė Rusų Merginų

SI SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENĖ.

čiau apserga džiova ir plau
čių uždegimu, negu nege
riantieji. Nuo didelio gėri
Maistas. — Maistas duo
žmogui ima maišyties
da energijos darbą dirbti ir mo
protas,
jam rodosi visokios
duoda medžiagų, iš kurių at- baisenybės.
Jauni žmonės,
sipildo nunešiotos kūno da kurie turi vilti ir norą prasilys. Mėsa, pienas, kiaušiniai, avinti, prasisiekti gyveni
duona turi savyje dalis, rei
turėtų visai išsižadėti
kalingas kūno atstatymui. me,
varginančių gėrimų. Bet ir
Cukrus, krakmolas, taukai kiekvienas
žmogus geriau
duoda pajėgą, bet nebuda- uždirbtų, butų
sveikesnis,
voja. Kūno sveikatai reika geriau ekonomiškai
stovėtų,
linga, kad maistas butų su eigų mestų alkoholi.
maišytas. Augmenų maisto
reikia dusyk daugiau, negu į Miegas.—Miegas turi bugyvulio. Karštam ore mėsos! i reguliaris. Daugelis atsiti
reikia mažiau, negu šaltam. kimų nemigos paeina nuo
Žirniai, pupelės ir riešutai o, kad kūdikiu būnant neiš
gali užimti mėsos vietą. Kuo moko reguliariai eiti gulti.
daugiau maišytas valgis, tuo Miego užduotis—duoti ku
geriaus. Pienas via arti tui progą atsitaisvti nuo
miausias tokiam reikalavi lienos darbo. Žmogaus ku
mui. Paskui eina mėsa. Be<: to mezginiai yra nusidėvėmėsoj yra stoka drasku, ji; §• sistema užsipildžius nuoneduoda užtektinai pajėgos’ Imgomis medžiagomis. Laidaibui. Užtai mes valgome; <e
žmogus atsitaiso.
'tgija.
Užtai
žmones, kurie
mėsą su duona ar bulvėmis.
rankosi
naktimis,
ūžia. gir
Daugelis žmonių valgo per
daug mėsos. Tas apsunkina tuokliauja. šoka—nuskriausistemą. Ypač senatvėj, ka Ižia savo sveikatą. Užmigi
da žmogaus organai pasida mui reikalinga nuovargis,
ro silpni, reikia mėsos val aumenų darbas, ramus bū
das. Gulant i lovą. reikia
gyti skupiai.
Vaisiai.—V aisiai yra labai mesti Į sali baimę, jog negasvarbi maisto dalis. Jie su 'ėsi užmigti. Juk žmogus ir
teikia reikalingas kunui me temiegodamas gali pasilsėdžiagas. o drauge liuosuoja i. Tik reikia mokėti atsileisviduriu-:. Iš vaisių labiausiai i, nurimti, paliuosuoti Įnaudingi yra oranžiai. To "emptas vadžias. Kanais gekią pat vertę turi daržovės. ai išsigerti stiklą šilto pieno
šin.
Virdami maistą, mes užmu- ant nakties,
, išsimaudyti
.
,
šame tam tikras maisto da-1vandenyje arba pasulis. Užtai visuomet reikalin- lntl RoJa>ga vartoti ką nors žalio.
Darbas. — žmogus tam
Tarpe Amerikos lietuvių vra sutvertas, kad dirbti,
yra paprotys valgyti daug Darbas pripildo žmogaus
mėsos, o mažai vaisių. Dau-\ gyvenimą, padaro ji Įdomiu,
gelis mano, iog jie negali Persunkus darbas, perilgos
dirbti, jeigu nesuvalgys dtu i valandos užnuodija žmogų,
tris svarus mėsos per diena.i sutrumpina amžių. Daugelio
Ta nuomonė yra klaidinga, i žmonių darbas yra perdaug
Su duona ir sviestu galima vienodas. Parsieina dirbti su
atlikti dusyk daugiau darbo, ta pačia kūno dalimi (ar
negu su mėsa. Sumažinus ranka ar koja) be pasilsio,
mėsą, vidutinis žmogaus be atvangos. Žmogus paamžius pasiilgintų.
.virsta i masiną. Toks vienValgyma*.—Valgyti rei- pusjs darbas pasidaro nuokia po valiai, gerai sukram- bodus. Nuvargimas puola
tant kiekvieną kąsni. Ame- ant vienos kūno dalies nervų
rikos greitas gyvenimas pri- ceRtro, kuns tą kūno da i
pratino žmones greitai ir (°rganą) kontroliuoja. Nuo
valgyti. Tas atsiliepia pir- ;<\Pareiną skausmai, paramučiausiai ant dantų, kurie, pYz\ai, visokie nerviškumo
negaudami užtektinai dar- apsireiškimai. Kokia tam
bo, sutręšta ir išpuola. Pas- Pa?alba. Pamainyti darbas,
kui—nukenčia skilvis ir vi,?au pramogą. Daržo
sas maitisimosi traktas.
apdirbimas yra viena is graTnsšyk ant dienos valgy- ?.lauS1^ Pra™?^- Meškerio
ti turėtų užtekti kiekvienam. Jln?as- medžiojimas duoda
Tas duoda užtektinai laiko Pulku pasilsi,—tik nepneividuriams
pasilsėti. Di namas daugeliui darbinin
jie jieško
džiausias valgis turi buti to- kų. Užtai
..
, nramo.
kiu laiku, kada žmogus turi £°s sabune ir ranča nuodaF. M.
daugiausia liuoso laiko. Ne
gerai valgyti, kada žmogus
pailsęs. Geriaus pasilsėti žmogus gali turėti mažą burpirma valgio. Rūpestis, susi- ną’
didel* snuk?krimtimas, blogas ūpas su
Iš LENKIJOS
gadina apetitą. Sėdint prie
stalo, reikia mesti i šąli vi
sus barnius ir nesutikimus.
Lengva galva, linksma kal
ba pasmagina vakarienę.
Kava ir arbata.—Kava ir
aibata nėra tikras maistas,
bet tik stimulantas, padilgintojas. Puodukas iš ryto
veikia taip kaip arkliui bo
tagas; paragina prie darbo.
Išgeriąs ant naktie-, nuveja
miegą. Užtai kavos ir arba
tos niekad nereikia gerti po
5 tai vai. vakare. Daug ka
vos ar arbatos padaro žmo
gų neramiu, nervuotų, pik
tu, sugadina miegą.
Alkoholis. — Alkoholis
randasi svaiginančiuose gė
rimuose. vyne, aluje, degti
nėj. Jis yra maistas, bet po
draug ir nuodas. Jis suerzi
na skilvi, sugadina jaknas.
atbukina protą, sugadina
žmogaus gabumą, sumažina
našumą žmogaus darbo.
Vartojamas kasdien uždaro
šiomis dienomis Meksikon bu
kelią prasisiekimui gyveni
me, sutiumpina amžių bent v° atvežta 300 vaikų is Lenki
ant 10 metų. Geriantieji jos. Si mergaitė yra viena iš jų.
svaiginančius gėrimus grei- Tai >'ra skurdo paveikslas.
KAS REIKIA ŽINOTI,
KAD ILGAI GYVENTI.

t
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Keleivio” Knygų
Katalogas

Istorija, Kritika, Polemika, Beletristika, Poezija, Jumor'stika ir kitos. Visos geros, visos Įdomios ir naudingos.
AR BUVO VISUOTINAS
r V ANAS?

i.ENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Bažnyčia sako. kad buvo, o mok«as sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai
žaipgi Nojus butų galėjęs surinkti į
<elias dienas visų veislių gyvūnus,
Kurie gyvena išsimėtę po visą žemės
Kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalninti?
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kau visą
žemę apsemtų ? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale.
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai
(aktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ................................................ 25c.

Raukius reikalingiausių žodžių ir
asikalbėjimų. ši knyga sutaisyta
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang.
iškai. Joje telpa netik atskiri žo
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėjiioai darbo jieškant, važiuojant kur
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt.
-Su fonetiškų ištarimu ir gramatika.
.Antra padidinta ir pagerinta laida.
Sutaisė St. Michelsonas. PusL 95.
Kaina.................. .............................. 85c

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
VALSTIJŲ PILIEČIU?
Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
mai su reikalingais klausimais ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose.
Vntra peržiūrėta ir pagerinta
aula. Ks’ia..................................... 25c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS
ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS
DAINOSE.
METU.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
Lietuvos šelpimo Fondo leidinys.
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny 5n rašytojos paveikslu, 126 pusla
gų. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo piai. Kaina ..................................... 50c.
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus.
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kauta__ _ 50c. KUNIGŲ CELIBATAS.
Ši knygelė parodo, kodėl Romos
Audeklo apdaruose ................... 75c.
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia
šaiškinta visa jų bepatystės istorija,
ŠYLA DETROITO KATALI jos
pasekmės ir doriškas dvasiškijos
KŲ SU SOCIALISTAIS.
nupuolimas. Šią knygą turėtų per
Dalijant Detroito lietuvių socialis skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
Kunigo pakurstyti brostvininkai už teris, dukterįs ir mylimosios nepa
puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia pultų į tokią kunigų globą. Parašė
listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri kun. Geo. Townsend Fox, D. D., su
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi lietuvino Ferdinand de Samogitia.
Kaina .............................................
25c.
sais teismo rekordais ir liudininkų
parodymais. Kaina ................... 25c.

KODĖL Aš NETIKIU
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. i DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis
Labai įdomi kr.vgutė šituo svarbiu
klausimu. Ją turėtų perskaityti Liek legali tikėti. Pilna argumentų, kurių
nas katalikas ir socialistas. Parašė nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos
knygutes ......................................... 20c.
E. Var.derveide, vertė Vardunas.
Kaina ............................................... 10c.

KURGI VISA TAI NYKSTA?

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SI PRATIMAS.

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
•žmonės kuria nėr amžius? Šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
Ši knygelė aiškina proletariato fi sima aiškina garsuis Vokietijos so
li Zofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas cialdemokratų teoretikas Kari Kauts. gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti ky. Kaina ..................................... 10c.
kius, tai perskaityk šitą knygelę.
Šitas tris nuotraukas rusai rado pas užmuštą nacių karininką Smolenske. Ji parodo, kaip
Kalba labai lengva. Knyga protau SIELOS BALSAI.
jantiems darbininkams neapkaivokiečiai nukankino 17 metų amžiaus rusų merginą, kuri atsisakė duoti jiems informacijų,
Puiki knyga, daugybė labai gražių
nuojama. Kaina .......................... 25c.
eilių ir dainų. Daug gTažių, spalvuo
nors jie žiauriai ją mušė. Viršutinė nuotrauka parodo, kaip jie veda ją prie kartuvių. Apa
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda
SOCIALIZMO TEORIJA.
čioje iš dešinės pusės ji ginasi nuo koriko, kuns nori užmauti jai kilpą. Iš kairės budelis
graži. Parašė J. B. Smelstorius, 221
Šis veikalas trumpais ir aiŠKiab puslapių. Audimo apdarais — $1.50
nrieįną Datikrinti. ar ii jau nebegyva.
______ *_______ , įęaip iki šiol keitėsi
draugijos formos, ir kodėl turės buti BIBLIJA SATYROJE.
KAIP REIKIA LAIKYTI visą žiemą šaltam garaže.’ Tcmeitės mėgsta viduti- pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos
knygos neįsileidžia.Labai juokinga su
DARŽOVES, KAD NE Jie buvo sudėti i pintines ir niškai šiltą ir drėgną vietą. EILĖS IR STRAIPSNIAI,
379 puikiais paveikslais, perstatan
čiai? įvairius nuotikius nuo prieš su
torai iš visų pusių apkloti Temperatūra turėtų but tarp šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, tvėrimo
PAGESTUpasaulio iki užgimimo Kris
laikraščiais ir senom drapa- 50 ir 65 laipsniu. Didelius ŽSgybė., straipsnių, juokų ir tt. taus. Įgijęs
šią knyga niekas nesigai.
Šio skyriaus skaitytojai
lės. 382 puslapiai. Kaina .— $1.00
dažnai klandfl; nom. Is apačios buvo storai vaisius nuskmus patartina

Tr.mmuJ
1 paklota laikraščių, kad nuo
kad svogūnai nedygtų pent cementinės aslos šaltis nerėj: kodėl bulvės suvysta
Pereitą žiemą tureskiepe; kodėl obuoliai neiš- □neitų.
;iom smalkių
šalčiu, iki 13
laiko per žiemą, ir tt.
laipsnių
žemiau
zero, tačiau
Taigi duosim čia keliatą
obuoliai išlaikė iki šių metų
paaiškinimų.
Kad daržovės ir vaisiai gegužės mėnesio. Atidengti
gerai laikytųsi ir negestų, iie jšrodė taip kaip tik nuo
joms reikalingos tam tikros medžio nuimti..
sąlygos. Vienoms jų reika Burokams taip pat reikia
lingas sausas oras. kitom- drėgnos vietos ir žemos temdrlgnasl viSos gali išsilai- ^raturos, tarp 33 ir 40 laipkyti šiltesnėj
šiltesnėj vietoj,
kitoms , .
la,kys!3
kvti
vietoj, kitom,
reikalingas šaltas padėji- ;!e£Tiame -molyje.
mas. Lietuvoje ūkininkai iš-1 Kopūstams tokios pat sąlaiko bulves ir kitus šaknia- ’yg°s kaip ir burokams. Jie
vaisius iki pavakario kau- -.^.’a^ laikysis, jei galvas appuose. kuriuos supila lauke. 1S1^ lu(^a vyniojama popieGalima tokį pat būdą prak- • a- ar^a užmausit rudos potikuoti ir Amerikoje. Bet pjeros maišiukus. . Nelaikykaupui padaryti reikalingi *it kopūstų prie vaisių,
šiaudai ar šienas. Amerikoje
Morkom drėgnac oras ir
šiaudų sunku gauti, todėl 33—40 laipsnių temparagalima bulves, gručkus. moi- ura.
kas ir kitus panašius daik Salierams drėgna ir vėsi
tus sudėti Į medinę bačką, ieta. Su-tatykit jų šaknis i
viršų užkalti, paskui par- drėgną sme 1.
Svogūnams reikalinga
veisti ją ant šono, apipilti
-au
ca vieta ir gera oro ciistorai lapais, o ant vii sauužmerij žemių, kad vėjas la- kuliacija. Temperatūra, nuo
’2 iki 40 laipsnių.
pu nenuneštų.
G’ušlcs arba kriaušės rei
Žinoma, gyvenant mieste,
nėra kur nei bačką užkasti, kalauja diėgno ir vėsaus
todėl įeikia tenkintis skiepu, andėlio, taip kaip ir obuoiai. • Jos geriausia laikysis
jeigu jisai ne persikas.
O jeigu nėra nei skiepo, uvyniotos i minkštas popiearba jeigu jis peršiltas. tai “eles ir plor.ai sudėtos, kad
patai tina daug daržovių iš ieno= kitų nespaustų.
kalno nepirkti. Krautuvnir;Bulvės, saldžiosios, reikakai išlaiko tuos daiktu^ ge auja sauso ir nešalto oro.
rame stovyje dėl to. kad jie Geriausia joms temperatūra
tmi tinkamų sandėliu.
tra tarp 45 ir 60 laipsnių.
Tinkamiausios Įvairioms Geriausia joms vieta skiepe.
daržovėm® ir vaisiams sąly- šalia pečiaus,
gos yra tokios:
Bulvės, baltosios, reikaObuoliams reikalinga drė- ’auja drėgnos ir tamsios viegna, bet šalta vieta. Tinka- Los. Temperatūra geriausia
miausia temperatūra vra arp 36 ir 42 laipsnių,
tai n 33 ir 40 laipsnių. ŽieRopės mėgsta drėgną viemai reikia dėti vėlyvų at ą ir 33—38 laipsnių tempe
mainų obuolius. Ir nereikia ’aturą.
iu laikvti prie šakniavaisių
Skvašas ir pumkinas rei
siu žodžių rašytojas pernai kalauja sausos šiltos vietos.
išlaikė Baldtvin ir Northern Geriausia temperatūra yra
Spy atmainų obuolius per nuo 50 iki 60 laipsnių.

suvyniot Į popiereles, o ma
žesnius, nenunokusius, pakabinti su visom virkstim,
nenuskintas. Jos oovaliai
nunoks.
Gručkai, kurie taipgi vadinasi griežčiais ir sietyniais.
Jiems reikalinga drėgmė ir
žema temperatūra, nuo 33
iki 38 laipsnių. Patartina
apiberti di> ėgnu smėliu
Kas gali šitokias sąlygas
, ..
zoves i>Iaik_\u ilgiausi laiką
geram stovy.
!Š CIGARETO KILO
$250,0G0 GAISRAS.

Springfield, Mass. — Čia
sudegė Boston & Albany
geležinkelio sandėlis. Ugnis
kilo iš cigareto, kuri rūkė
darbininkas. Nuostoliai sie
kia $250.000.
17.600 POINTŲ

AMERIKOS MACOCHAS.
KUR MUSŲ BOČIAI
Arba kaip Romos katalikų kunigas GYVENO?
savo meilužę. On^ Aumuiier’aitę. Biblija sako, kad pirmutiniai
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas
Knygelė su fotografiškais atvaiz
visai atmeta. Mokslas mano,
lrtc.

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Kert reikia dėl to, kad LIETUVOS RESPUBLIKOS
nepagalvojęs žmogus.
Bet dėl ko gi nc
norisi' ? dči ko be vaipo ISTORIJA.
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
Šitas veikalas parodo, kaip nuc
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma 1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
žiau? Dė’ko žmogui reikia cukraus, kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija
paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji
buvo apskelbta republika. Pridėtas
didelis spalvuotas žemlapis parode
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos
rubežius ir kaip šalis yra padalyta j
apskričius. Tai yra vienatinė knyga,
kur: parodo, kaip gimė Lietuvos Res
publika. Čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais,
sutartis su latviais, aprašymas visų
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir
iš vidaus. Kaina ........................ $1.00
BROŠll’RA SU PEKLOS
DŽIAN BAMBOS SPVČIAI.
ŽEMĖLAPIU IR KI
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
TAIS PAVEIKSLAIS.
gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, humorisParašė
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
A. M. METELIONIS.
pagerinta laida. Kaina............... 25c.
v.aĮgyt

Pekla

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos 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, nes peklos vi
sai nėra. Jisai parodo,
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk
pekla, dabar kopnstai an
ga. Ir pridėtas “peklos”
žemėlapis tatai patvirti
na.
Kaina 25 centai.

Knyga gaunama “Kaleivio” Knygyną.

Adresas:

“KELEIVIS”

636 BROADUAY,
SC. BOSTON, MASS.

ši Jersey veislės baužė per
350 dienų davė 1,100 svaru svie
sto. Vartojant Kainų Administ
racijos terminologiją, tai reiš
kia 17.600 pointų. Ji priklauso
tūlam farmeriui Califomijoj.

žmo
Rojų
kad
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje, ir ši
knyga parodo, kodėl taip manoma,
laibai įdomus ir pamokinantis
skaitymas. Kaina ........................ 25c.

APIE DIEVĄ, VELNIĄ,
DANGŲ IR PRAGARĄ.
Parašė garsus Biblijos kritikas
Ingersolas. Kaina ........................ 25c.

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.
Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos:
darbininkiškos,
revoliucionieriškos,
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros.
Tinka visokiems apvaikščiojimams,
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ................... 25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1) Neuisitikintis Vyras; (2i žydinti Giria;
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki j viso
kius prietarus, burtus ir tt.......... 15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė
D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 26c.

Taipgi ir pas

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.

A. M. METELIONl
7747 Navy Avenue,
Detroit, Mich.

Arba kaip tėvų vartojami svaigi
namieji gėrimai atsiliepia jų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada norą
buti kūdikiu tėvais, būtinai turėtų
oerskaityti šitą knygute. Kaina 10c.

^Keleivis,** 636 Broadway,
South Boston, Mas*.

I
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Septintas Puslapis

Skaitytojas gal manys,
kad čia eina kalba apie ko
kių nors nacių, fašistų ar

yti, kad galą padaryti Die
zo karalystės pietoj i muisi.
sutarta sukurstyti visą pa
gonišką pasauli prieš Kris
taus sekėjus. Manyta, kad.

komunistu saskridi. Ne, čia
kalba eina Apie sąskridį to
bus paskandinu
pragaro galvbiu. kuris apra- KlauJuo'eiį retinta atmin
tas Šventame Rašte.
•'sa»ie Kr,'R: Nuuta‘™“s
pradėta vykinti.

1943 m.

Nelabiesiems besirenkant,
Babiliono lygumoje jau vis
kas buvo sesijai paruošta.
Liuciperiaus sostas buvo įdomiausias. Aplink jį kilo
durnai, kuriuose žybčiojo
liepsnos. Priešais sostą buvo
aukšta katedia, tai yra siau
ras trumpas stalas ant aukš
tų kojų. Ji išrodė lyg pritai
kyta didelei knygai padėti.
Iš abiejų jos pusių buvo
stiebai. Iš abiejų Liucipe
riaus sosto pusių buvo ma
žesni sostai pragaro kuni
gaikščiams.
Kai Babiliono lyguma pri
sipildė, tada atsidarė Liuci
periaus rūmų didžiosios dū
lys. Trimitams gaudžiant,
pasiiodė pats Liuciperius.
kitų vadų lydimas. Visų pra LIETSARGIO LIKIMAS.
KLAIDAS REIKIA
garo dvasių akys buvo at
TAISYT.
kreiptos į vadus. Iš jų mėgi Jinai: Kur padėjai lietsargi,
no atspėti, kas yra nutarta. | ką aš tau aną vakarą paskoli Jaunikis: Noriu tamstos pa
busti, ar vakar baliuje nepraLiuciperius ir vadai išrodė nau ?
Jisai:
O.
aš
ji
paskolinau
sa

au tamstos rankos?... Tai yra,
geroje nuotaikoje. Tik neiš
r nekalbinau tuoktis?...
pasakytai visi nustebo, kai vo draugui.
pamatė, kad Liuciperius Jinai: Na. tai ką aš dabar da Mergina: Ne... Bet kodėl gi
žingsniavo su Biblija ranko rysiu? Tas, ką man jj buvo pa imsta klausi?
se. Tas tai visiems buvo mįs skolinęs, dabar nori atsiimti, Jaunikis: Matai, tamsta, aš
lė, kurios niekas negalėjo at nes ir jis buvo iš kito jį pasi akar buvau truputį išsitrauęs, o kai tik įsilinksminu, tai
spėti. Toliau visus stebino skolinės.
š dažnai tekią kvailystę pada; šalimais Liuciperiaus ėju
TEISME.
. au... Taigi norėjau atsiprašyti.
sieji du klapčiukai su vėlia
I
vomis. Ant vienos vėliavos Teisėjas: Sakyk, kaltas, ar
lordas Louis Mountbatten, naujas alijantų
JIS NEKALTAS.
buvo parašyta: “Turtai, Pui nekaltas ?
karo vadas pietryčių Azijoj, o iš dešinės stovi gen. Stihveli, kybė. Apjakimas.” Ant ki
Mažas žydukas: Maryt, ar šį
Kaltinamasis: O ką tas maamerikiečių vadas Kinijoj, B urmoj ir Indijoj.
tos vieliavos buvo toks užra- čys! Juk aš galiu ir pasibažyt,, -skarą ateisi pas mane pasibo"
~
~
;
šas: “Neturtas. Nusižemini- kad nekaltas, bet ponas sudžia yt?
davė žinią, kad pradėti su- padalytas galas.’’
mas šviesa.”
tiktuvių iškilmes. Liucipešią Liuciperiaus kalbą se- Pagaliau Liuciperius užėjo vistiek netikėsi. Taigi pasaky- Marytė: Ne, neisiu; mama
liūs iškilmingai išmaršavo iš.kė didžiausios ovacijos. Dre- 3nt savo juodojo sosto, kiti siu tiesiai, kad kaltas, tai tada : akė, kad neičiau pas tave, nes
savo rūmų su savo palydo- bėjo visi pragaro pastatai, vadai užėmė vietas jiems gali netikėt ir paleisti mane . ųs žydai, nukryžiavojot musų
vristų.
v ais ir atsisodo į sostą. V iso- virpėjo oras. išrodė, kad ir skirtuose sostuose. Liucipe- namo.
___
žydukas: Tai neteisybė. Mes
kie patarnautojai, gai bės kalnai siūbavo, kaip nuo di- iin<? nadėio Biblija ant kaKOKS
ČIA
ĮŽEIDIMAS?
. ;o niekad nekryžiavojom. Gal
gvardija ir trimitininkai už- džiausiu ekspliozijų.
fedros, o klapčiukai įstatė „ . ..
.
,. J Jankelio vaikai ta padarė, liet

Vadai Susitiko

Pragaro Galybių
Sąskridis.
(Fantazija.)
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Prasidėjo

Humoristika

Pragaro galybių sąskri- krikščionių persekiojimas ir
džių yra buvę keliatas. Tik- jų naikinimas. Tie persekioriau sakant, jų buvo nei jimai ir kankinimai tęsėsi
daugiau, nei mažiau, kaip uis šimtus metų, o raportai
trys.. Apie du pirmu tik užsi- nuo žemės nedžiugino Liuminsiu, o apie trečiąjį pla- ciperių. Raportai skelbė,
čiau pakalbėsiu.
kad nežiūrint Į krikščionių
Piimasis pragaro galybių žudymus, jų skaičius didėja
sąskridis Įvyko tuoj po riau r jų uolumas auga. Pamatė
šininkų angelų ištrėmimo iš Liuciperius, kad ilgiau laukdangaus i pragarą. Ištrem i negalima. Pamatė, kad
tieji angelai aiba. tiesiai sa -eikia mainyti taktiką kol
kant, velniai buvo didžiau- dar nevėlu. Taigi jis sumanė
šiame nusiminime. Vadai ušaukti pragaro galybių
matė, kad kas nors reikia: rečią sąskridį.
daryti. Todėl didysis kuni-! Parašė Liuciperius pa
gaikštis Liuciperius sušaukė j kvietimus į tą sąskridį. Už
vadų posėdi Pirmininkavo, i adresavo juos vadams visų
žinoma, pats Liuciperius. į Jegijonų, veikusių ant žeDiskusijose dalyvavo Belze-imės.
bubąs, Mamona, šėtonas
Degtindaris, Mefistofelis ir Sąskrydžio atidarymas.
Gavę pakvietimus nuo sa
kiti. Kai kurie siūlė daryti
naują ofensy vą, kad užval vo vyriausiojo viršininko,
dyti dangų. Bet balsų di egi jono vadai nudžiugo. Jie
džiuma nutarta priešingai. to ir laukė. Jie matė, kad jų
Po to padarė du pagrindiniu darbuotė nėra sėkminga ir
nutarimu, būtent: tvarkytis jau buvo įsitikinę, kad sepragare ir visokiais budais nais budais krikščionybės
keršyti Jehovai. Kaip sykis nenugalės.
atsirado puiki proga pirmą* Legijonų vadai, veikusieji
keršto darbą atlikti. Buvo Palestinoj, Sirijoj, Egipte, ėmė jiems paskirtas vietas.. Tiumpą valandžiukę pa- vėliavas į stiebus. Nutilo tri- Teisėjas: Tamsta pavadinai
ie mes.
taip. Dar prieš angelų maiš- Mažojoj Aziioj, Graikijoj, iuoj visa ipadange
Movėjęs, muciperius
Liuciperius davė
davė rnuai,
mitai, uzvu
užviešpatavo tyla. Vi- savo kaimyną, galviju. Tai yra
-------------eme
••—zib— sroveles,
tą danguje ėio gandai apie Italijoj ir kitur, turėjo že- ciot!. Legionai buvo jau cia ženk]ą ski,.stytiį Bavž žen- i si nelabieji sulaikė kvapą, ir žmogaus įžeidimas.
SENMERGĖS KERŠTAS.
Adomo ir Jievos sukūrimą ir mišką susirinkimą Sicilijos pat. \ lei legijomei iai JiU . o i kkl v;?us tituluotus vadus laukė Liu
Liuciperiaus praby- Kaltinamasis: Įžeidimas, kuolaimingą jų gyvenimą rojų- salose. Visi kartu pasidžiau- pavirtę į savo tikrąją išvaiz
rankoje vištą,
dabar tokie bran
je. Buvo žinoma ir apie už- gė. kad šaukiamas sąskridis. dą
Ne, negaliu tos
kad buti gal
gintą vaisių. Nutarta buvo. Paskyrė dieną ir valandą, vynių
Kas kita, jeigu
.
ir ėmė žingsniuoti
yra garbė, o ne
į ,umų link
06tie
Wla
žut-T)ut. suardyti tų pirmų kada apleisti žemę ir lėkti į o JU vadai dar didesni. _
butų
gaidys
—
tuoj
galvą nužerįžeidimas.
Staiga padangėje pasigu - Eok;e neišpasakyti, kad pro
žmonių laimę. Tai misijai beribes erdves, į Liucipečiau. nes vyrai visi niekam neti
(Bus daugiau)
?
atlikti savanoriu pasisiūlė liaus karalystę.
KIETAŠIRDIS DĖDĖ. kę...
do toks griausmas, tarsi
uusi nei
"Uju
duris
lengvai- ’išlystų diŠėtonas.
Paskirtą dieną išsirikiavo simta?.
oi tūkstantis, pei-kūnų , i^dldžiansV^
’^žiausios pasaulio
katedros
butų sudundėję.
Amprikr^
dan ^^^^"NIGAIKSTIS^
Moksleivis: Ak, dede mano
Begalinis džiaugsmas kilo legijonai. Paskirtą valandą užtraukė
NIEKO BE PRIEŽASTIES.
"
Legijonai
jr
(lidžiausi
Amerikos
daliLiuciperiui sveiki-!
Amenkos dan
miebausis, koks tu man geras,
pragare, kaip Šėtonas sugry- pakilo į padanges. O jų užJeigu kaimietis valgo vištie
i Tinrinp
Ištrukęs iš nacių nelais- dėdyt...
žo laimėjęs. Visas pragaras sukta mašinerija ant žemės nimo himną. Jfe šaukė:
ną,
tai vienas iš dviejų turėjo
Tpo-vvuoia tee-vvuoiai .
J ..v1*., vės. Švedijon atbėgo kumDėde: Na jau sustok, sustok..
drebėjo nuo džiūgaujančių sukosi ir be jų. Viskas ėjo
sirgti:
arba kaimietis, arba viš
Draearas ’
’
Irlau? rurnv,s- °. legijomenai gaįkštig Gorm, Danijos ka- Ar tu mistini, kad aš tave šersiu
ir krykštaujančių galybių. po senovei.
ta.
Tegyvuoja musų valduraliaus pudjroKs.
ir šersiu savo pinigais!...
Per daugelį tukstantmeLiuciperius žinojo, kada
čių pragaras ramiai viešpa- laukti savo legijonų nuo že- ^aL/ .
-.
mo jie ten rado begales i vai- į
tavo ant žemės. Nerimastis, mės. Todėl įsakė, kad lau- į
\°- Panas^ griausmu
permainų; rado naujų
vienok, kilo. kai Kristus gi- kai Armagedono klonyje užtraukė avskndusioms ga- pa?tatų ir naujų buveinių
mė. Pragaras pajuto, kad jo butų prirengti, kad jo sostas 1> iems sveikinimą Liucipe- naujjem? piliečiams. Tuo
viešpatavimas gali baigtis, kalne butų išpuoštas, kad iiau> gv aidi ja ir jo tnmiti-, tarpU Liuciperius su vadais
Mat. Kristus ėmė skelbti mažesni sostai vadams butu ,ninkai*
^posėdžiavo, diskusavo. svarKai legijonai nusileido ir tė. planavo tinkamiausius
Dievo karalystę ant žemės. ištaisyti ir tt.
Pragaro nerimas didėjo kai
Ant aukščiausio pragaro užėmė savo vietas, užvieš budus krikščionybei nuga
Kristaus sekėjų skaičius vis kalno astronomai buvo suli patavo tyla. Visi žinojo, kad lėti.
augo. Nesumažėjo pragaro pę tėmyti erdvę, kad išanks- ■prabils pats Liuciperius. At
Visuotinas ir paskutinis
nerimastis ir Kristui i dansų to pamatyti atskrendančius sistojo jisai savo juodame
posėdis.
įžengus, nes jo sekėjų skai- legijonus. Pagaliau jie pa- soste. Jam nereikėjo garsia
čhte ir tada ne mažėjo, o di- matė ypatingus žibčiojimus. kalbio. Nuo jo balso drebėjo
Legijonierių pasilinksmi
dėjo.
Jie žinojo, kad tai buvo ne visas pragaras. Jį girdėjo vi nimo pramoga jau ėjo ga
Buvo sušauktas antras vi- kokių žvaigždžių ar planetų si pragaro piliečiai. Štai ką lop, o žinių apie naujus pla
suotinas praeraro galybių žibčiojimas. žinojo, kad tai jis raumojo:
nus krikščionybei griauti iš
“Princai,
kunigaikščiai, Liuciperiaus rūmų vis dar
sąskridis. Svarstyta, ką da-i legijonai atskrenda. Todėl
karžygiai, visi kiti vadai ir nebuvo. Visame pragare jau
legijonieriai ’ Sveikinu jus buvo bepraoedąs kilti susi
Ruskeliai Pamėgo Aiskrymą
visus laimingai nuo žemės rūpinimas. Dėl to rūpesčio
atskridusius. Dėkuoju jums ir programa pradėta nebeKą reiškia meilė ir ii kur ii pa
Ar galima nustatyt busimo kūdikio
už ištikimybę mano majes įdomauti. Manyta, kad šita
reina?
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako,
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkia?
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas”
totui. Giriu jus už jūsų uolu oroblema t aprodė persunki
Ką reiškia “pirmosios nakties tei paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
mą ir ištvermę. Dabar jus net ir pragaro vadovybei.
sė,” kuria seniau naudojosi kunigai daroma.
ir dvarponiai?
čia esate garbingi trečiojo “Jei tain. tai kodėl musų
Kodėl tūlos moterys neturi vaikų,
Ką reiškia šliubinia žiedas? Balta kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
sąskridžio delegatai ir mano nuomonės neatsiklausia?’’ ■
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras?
jas” ir šitą klausimą atsako.
Ryžiu barstymą- jauniems ant gal
karalystės šlovingi svečiai.
Kokius vyrus moterys myli? Ko
kalbėjo eiliniai velniai.
vą? “Medaus Mėnuo?”
kias moteris myli vyrai? Arba ko
“Aš sušaukiau jus į šį sąBet bereikalo jie nerima
Kas reikia jaunai merginai žinoti kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai singas Patarėjas’’ pasakys jums vis
jSkridį svarbiu reikalu. Musu vo. Vadai savo užduotį jau
dos?
ką.
kova prieš krikščionybę ne buvo išrišę. Planai krikščio
Kokio an-.žiaua geriausia tekėti ir
Kas reikia žinoti, kad vaikai butų
vesti ?
siseka taip, kaip tikėjomės. nybei sunaikinti jau buvo
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ši kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
O nesiseka dėl to, kad musų nustatyti. Tik bereikėjo vis
to nepasako jauniems nei tėvai, nei ginti kūdikį?
bažnyčia, nei mokykla. 0 klausimas
kovos budai netikę. Taigi Šio ką raštu surašyti. Pagaliau
Moteries anatomija ir fiziologija.
labai svarbus, nes nuo jo priklauso
i sąskridžio tikslas yra surasti ir tas jau buvo atlikta.
Kodėl kunigams turėtų but už
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin drausta kalbėt apie Žeimy niškus rei
naujus budus kovai prieš
Pasigirdo skardus trimitų
kalus?
gas Patarėjas.”
ki ikščionybę. Mes po seno balsai viso.-e ragaro dalyse.)
i visus ši tos klausimus “Teisingas
Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
Patarėja^” itsako aiškiai ir nieko
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai
vei degame pykčiu ir kerštu Tai buvo pranešimas, kad
neslėpdamas
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
pi ieš dangaus valdoną. Jo visi rinktųsi į posėdį. Visi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia
Knyga graži, su paveikslais. 223
patiekia (domių informaciją.
viešpatavimui ant žemės ne demonai visos tamsios dva
puslapių, stipriais audimo apdarais.
turime leisti įsigalėti.
sios, vis5 velniai, —vienu žo
Be to, "Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai:
“Kaip mano paties, taip džiu—visas pragaras su judo
Kaip prasidėjo pasaulis?—JLš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės?—ir daug-daug kitų įcomių dalykų.
didžiųjų kunigaikščių, prin į Liuciperiaus rūmų pusę.
cų ir visų vadų užduotis bus Visi įd- nm.vo. ką išgirs.
posėdžiauti, svarstyti daly Netrukus v si pastebėjo,
kus ir surasti naujų būdų ir kad trimitų garsai išeina ne
Į Pacifiko uostą atėjo anądie n sugadintas Sovietų laivas priemonių kovai prieš mums iš Armagedono klonio, bet
$1.50 Užsisakykit "Teisingą
pataisymams. Kaž-kas iš am erikiečių užfundijo jauniems
nepakenčiamą krikščiony iš Babiliono ygumos. Reiš
Sovietų laivininkams aiskry mo, kuris jiems neapsakomai
bę. O tuo tarpu jus legijonie- kia. ten ir posėdis įvyks. Ar
patiko. Jie sakosi Rusijoj šit okių gardumynų da nebuvę
KELEIVIS
riai busite čia laisvi. Jūsų magedonai reiškia karą. o
ragavę. Nors jie tarnauja ant laivo, jie tebėra dar jauni vai636 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
palinksminimui yra paruoš Babiloną.' sumišimą. Iš to
kai. kokie Amerikoje privalo lankvti mokyklas. Iš kairės į
ta visokių pramogų. Užtik visi suprato. <ad tai reiškia
dešinę sėdi: 13 metų amžiaus Logovoj, 14 metų Filipov ir
rinu jus, kad priemonės bus naują taktiką kovoje prieš
15’ metu Fedorkov.
surastos ir krikščionybei bus krikšči onvbe.
I
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Uždraudė p. Kubiliui kištis
į Žinyčios reikalus.

BRAVORAI NEGAUNA
NAUJŲ BONKŲ.

Aštuntas Puslapis*

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Žvejai nutarė streikuot.

Metodistų bažnyčios va
dovybė pereitą sąvaitę išėmė iš teismo raštą (injunctioną). kuiiuo draudžiama
p. B. F. Kubiliui kištis į So.

South Bostone apiplėšė
taxi vežiką.

■ —

;

Leseckų antros vestuvės,

Pavogtas automobilis įva Degtinės krautuvėms gręsia
užsidarymo pavojus.

| pereito nedėldienio va-' žiavo į policijos automobilį.
Pereito penktadienio nak-iiąką Lietuvių salėje buvo
B ir Fourth gatvių kertėj,
U keturi banditai South Bos- surengtas gražus pokilis pa- South Bostone, važiuodami
tone primušė ir apiplėšė taxi geibimui Vlado ir Bronės šį panedėlį vogtu automobivežiką, atimdami iš jo $10 Leseckų 25 metų vedybinio lium. trys vagys įvažiavo į
pinigų- Jie pasisamdė jį gyvenimo. Leseckai yra ge- policijos automobilį ir sun-

Apie 1,800 Bostono įr
New Bedfordo žvejų unija
Alaus piamonei gręs’a
nutarė skelbti streiką ir ne
rimtas pavojus.
*
mooių miesto ligonines Kie. JJ • * gyventojų oeveiK nėra ir me- gyvena.
Žinyčios vardu čia vacuAlaus ir kitų gėrimų kom plaukti į jurą žuvų gaudyt.
BandiJų
vienturtis sunus Povi- me. Jis priklausė vienam
prasidės šios sąvai- naši lietuvių metodistų baž-'
panijos skundžiasi, kad vi Streikas
tės pabaigoje. 20 lapkričio, nyčia, kurioj per daugeli j = £
iva : sustoti, las tarnauja Dėdės Šamo lai- daktaių. Jie lėkė taip smarsuomenė nekreipia dėmesio jeigu
iki to
War Labor
ki“‘- k.a.<.i davė į policijos
iAion iks
t n lnlaiko
kn War
T nhnr metu
„Lt,, „p Kubilius
L’„k;i;,J “kunigavo’:i
«a\e Jan? P^ratėmė
galvąpintg^B
1
i jų skelbimus. Joms stinga“Boato ir Price Administra-Jis nebuvo pilnasLnigas*^
ir atęl Povilo laivas tavo tol- automobili is Pn^kto ir
, piuuia kunigą.,, pa^go
pėduotas ir paskandinta^. atmušė jį apie oO pėdu atbonkų. Jos deda i laikraš
nepakels
lubų
žuvies
R
es
nėra
baigęs
reikalingo
r.pra
anres
rei
įniro.
Už
pusvalandžio
jje
pasiPovilas, būdamas geras gal. Jis buvo numestas ‘ ant
čius apmokamus skelbimus
ir prašo, kad žmonės, kurie
sudaužyperka alų, grąžintų joms
bonkas. Bet. bonkų sugrįžta
automobilis irgi
kas sykis vis mažiau ir ma
s pabėžiau. Padėtis darosi visai
sužeistas
kritiška. Prieina prie to, kad trečdalis algų. O gal visuo, ............ m j-,
Dudley gatvės, kur atsimušė leitenantus. Beje, Povilu ir policija tą suėmė. Jis nu\eikia zinvcioj. Todėl meto-jį Eieva.ted stv.’pą. sudaužė gražiai kalba savo tėvų kal gagentas miesto ligoninėn,
alaus ir kitų gėrimų gamin
menė
už
tai
gauna
pigiau
žudistai'dabar
keliu už-i"“‘bi'l'i £*35™'
tojai negalės savo produktų vieš nusipirkti? Ne. žuvis draudė .tam iteismo
bą.
bet rašant šią žinią io asme
Žinyčios reika- auIomt)blll lr Nbeg»Leseckų
pagerbimui
ir
pi įstatyti i krautuves, nes neatpigo,, sako žvejai, nes
nybė da nebuvo išaiškinta.
kištis,
Surado palikto kūdikio
pokilio surengimui daugiau
joms stinga bonkų. o nusi perkupčiams. kurie perka
motiną.
sia darbavosi, rodos. gerb.
pirkti jų dabar negalima.
Connecticut valstijoj bu
žuvį iš laivų ir pristato rin
Valdžia leido stiklo kom kai. kainos nenumuštos. Niekas nekaltas,” kad žu ‘“Keleivy” tavo jau rašy Geležinienė, Sagatauskier.ė. vo sugauti ir pargabenti Bo
vo 492 žmonės.
panijoms gaminti tik tiek Kainos numuštos tiktai žve
ta, kad spalio 15 naktį. Ash- Giuodienė ir kitos. Pokilis stonan 4 jauni plėšikai, ku
bonkų. kiek jų reikia armi jams. kurie gaudo žuvį.
Skaitytojai da nebus pa- monto stoty b;;vo paliktas 6 atsibuvo gražioje nuotaiko rie čia vra padarę daugybę
jos ir laivy no reikalams. CiTaigi išrodo, kad žvejų mušę, kaip pereitą rudenį ^vąičių amžiaus kūdikis, je. P-nas Gene vičius, skiepu- plėšimų. Pas juos rasta daug
viliniems tikslams bonkos : negalima kaltinti.
naktiniame ‘‘Cocoanut Gro Policija susekė, kad tas ku- ko “‘bosas.” buvo svotas, po- ginklų, amunicijos ir $200
dabar negaminamos, nes
ve” kliube kilo baisus gaiš- dikis buvo gin ęs Brocktono ™ Sa eratauskienė—svoči a. pinigų.
valdžia nusprendė, kad turi
ras. kuriame žuvo 492 jaunu ligoninėj, ir kad jo motina J4ni*a pasakė
Pa-aKe atatin
aiaim
Leit.
Edmundas
Ketvirtis
užtekti tų bonkų, kurių buvo į parskrido iš Australijos. žmoniu.
iu tarpe
apie
15 lie- yra Mrs. Ahce Coy, 27 metų ka™5 prakalbėlę.^ Leseckai
Paliaubų dieną pereitą
ų,
jų
tarpe
apie
prigaminta iki karo. Ir jų gal i
amžiaus
gyvanašlė
iš
Bridgeparis,
nor>
sake
žodžių
p.
i.
ketvergą
Bostone maršavo
Dėl to gaisro buvo ki
užtektų, jeigu žmonės, iš-1 Petras Ketvirtis, gerai ži- tuvių.
bet
padėkojo
vi•
22.000
žmoniu
parade,
\vaterio.
Pereitą
sąvaitę
pct™kę,
lęs baisus triukšmas Bosto
gėrę alų tuščias bonkas tuo-' nomas So. Bostono biznie- ne. Buvo kaltinama policija licija ją areštavo. Pasirodo, siems . už tokias netikėtas,------------------ ------------------jau sugrąžintų. Jesgu žmo- rius ir senas keleiviečių ir visokie miesto politikie kad ji turi da 3 kitus mažus valS€s ir dovanas.
Vėliau tęsėsi šokiai prie
nės to nedarvs. tai prieis prie draugas, šio pirmadienio iy- riai, kad imdami iš to kliubo vaikučius.
‘“old timers” muzikos. Šoko
to. kad bonkomis nebus ga-|ų paskambino -Keleivio”.
kyšius nežiurėjo sau
redakcjon
pranešdamas
. k j
J fte
jaunieji
ir senieji. Daugelis
Įima alaus gauti.
Kareivis gavo metus
svečių
retkarčiais
ėjo pažiū
inksmą^im, kad jo sunus, IK
patraukti net atsa
kalėjimo.
Per 6 mitingus lietuviai iš leitenantas Edmundas ke - ko'mvbėn/Bet bvla buvo
rėti, kaip atrodo sklepukaf. i
Už tai, kad iš Providence
pirko karo bonų už
daugiau kaip metus, Bostoną atsivežė moterį SUSIPAŽINIMO VAKA$118250.
ralijos karo fronto. Jauna
RIENĖ.
Ketvirtis pašaukė savo tėve ir dabar tapo paskelbtas ra- nedoriems tikslams, kareivis
Piliečių Draugijos pirmi liūs
kad
gaisro
priežastis
Michael
de
Fazio
buvo
nutelefonu iš Chicagos, P°
as' “neišaiškinama, ’ ir
Rengia Dorchesterio Aninkas adv. J. Grigalus gavo pranešdamas,
esanti
teistas vieniems
metams
ka- merikos Lietuvių Piliečių
kad
šį
trečia

i
,
«
,
iš Mt. Washington Co-ope- dienį jis bus jau Bostone.
todėl niekas dėl žuvusių 492 lejiman. Nekoks “good ti- Kliubas nedėlioję, lapkričio
rative Banko pranešimą,
“negali but kaltina- me.
21 d.. Emery Hall, 1436
Sunku yra aprašyti tą gyvybių
kad per šešis lietuvių mitin džiaugsmą,
m<b.
Surinko $3.300.000.
Dorchester avenue. Dorches
koki
tėvams
pagus South Bostone tas ban ' darė šis netikėtas sunaus suBostono United
War ter. Pradžia 5 vai. vakare.
kas išpardavė karo bonų už j gryžimas.
Pieno pristatymas Bosto- Fundo vajus per pereitą są Bus įvairių valgių ir gėrimų
$117,250.00.
Draugai Ketvirčiai turi nui sumažintas da 10 nuo- vaitę davė $3.300 aukų. Va- užtektinai. Bus ir programa.
Gegužės 16 d. šv. retro auksinių ir elektrikinių
daik- šimčių. *Į namus pieną pri" jaus tikslas" yra" sulinkti! Visi kviečiami dalyvauti, j
Boston Edison Company sako
’ ’ .............................
parapijos mitinge parduota tų parduotuvę So. Bostone, stato jau tik sykį į sąvaitę. $7.500,000.
; Įžanga—95 centai.
-.tai geras patarimas. Niekad neuž $10.575.
tirinėk elektriškų prietaisų kuomet
jie buna įjungti.
Birželio 6 d. South Bosto
no Lietuvių Piliečių DraugiBoston Edison Company
ios mitinge parduota už
$41,125.
Rugsėjo 12 d. South Bos
tono lietuvių parapijos su
NE eikvokit elektros
sirinkime parduota bonų už
$13.950.
valdžia ragina aeeikvoti be reikalo elektroj
Rugsėjo 20 d. Cambridge’
aus lietuvių uarapiios susi
Kar^ laoslU mes toriai tampyti kr^, traasporta*
rinkime parduota už $3,650.
riję, žmor.ų
ir medžiagą Visa tai reikaliafB
Spalio 3 d. South Bostono
Lietuvių Piliečių Draugijos
šiame Tautos Taupymo Vajuje ir prašo «a*o koetususirinkime parduota bonų
daryt tą patį.
už $37,450.
Spalio 17 d. South Bosto
no high schoolės mitinge
VARTOKIT kiek reikia
parduota už $10,500.
Iš viso per tuos 6 mitingus
BE REIKALO nevartokit
lietuviai išpirko $118.250.00
vei tės karo bonų.
Į tą sumą, žinoma, nėra
įskaityti tie bonai. kuriuos
Tel. TRObridjre R330
lietuviai yra pirkę bankuose,
pašto Įstaigose ir kitur.
Dr. John Repshis
....

vt

Svaiginamųjų gėrimų biz
nieriai Bostone labai susirū
pinę. kad degtinė jau bai
giasi. Apie pusė krautuvių,
kurios pardavinėja degtinę
bonkomis, už kelių mėnesių
gal turės jau užsidaryti, nes
ką turėjo atsargoje, tai bai
gia jau išparduoti, o dau
giau sunku gauti, nes dabar
degtinės negamina. Kai ku
rie jų sako. kad po Naujų
Metų jau sunku bus degtinės
gauti.
Radijo programa.

Lietuvių Radijo Korpora
cijos programa duodama iš
WORL stoties, 950 kilocik
lių.
Sekantį sekmadienį, lap
kličio 21 dieną, nuo 9:30 iki
10:30 iš ryto programa bus
tokia:
1. Muzika.
2. Šešios Birutės vadovau
jant Valentinai Minkienei.
3. Pasaka apie Magdutę.
4. Svečiai nuo Marso, Dė
dė Anupras ir jo kurna Bar
bora suloš dialogą.
Prašom parašyti atvirutė j
savo įspūdžius ir prisiųsti
šiuo adresu: WORL, Lith
uanian Program, 216 Tre
mont st., Boston, Mass.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nao 2 iU 4
ir ano 7 iki 8.

506 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: SOUth Boston 1326

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 2S
BOSTON. Telef. Fafayette 23fl
arba Somerset 2044-J SPECIALISTAS KRAUJO ĮMESTŲ.
IR NERVŲ LIGŲ.
VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

Dr. Leo J. Podder
li Leningrado.
Specializuoja Vyriškų organų nsilpnėjime. Gyvenimo permainų
moterų. Moterų ir Vyrų Kgas
Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų
nno 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro
180 HUNTINGTON AVR,
BOSTON, MASS.
Tel. Commouvrealth 4570.

ToL ŠOU 2806

DAKTARAS

e!ektrox pacara:r.an-U
Borior.

Cotr.par.y

J. L. Pašakarnis

ko-oper»od

OPTOMETRISTAS

merių

Norvvood e bus prakalbos
Lietuvos-Rusijos klausimu.

Lietuvių Socialistų Sąjun
gos 133 kuopa Noruoode
rengia dideles prakalbas
Lietuves Rusijos klausimu.
Kalbės ‘“Keleivio” redakto
rius S. Michelsonas. Kas no
rės, galės Įstoti į “Keleivio”
Skaitytojų garbingą šeimyną
ir gauti laikraštį per metus.
Prakalbos įvyks nedėldienį. graodžio 5 d., 3 valandą
popiet. Lietuvių Svetainėj,
13 St. George avė.
Visus Norvvoodo ir apy
linkės lietuvius rengėjai pra
šo atsilankvti ir išgirsti koks
gali but Lietuvos likimas po
šito karo. įžanga nemoka
ma.
Rengėjai.
Vėl renkamas metalo laužas

Valdžia vėl prašo gyven
toju rinkti metalo laužą ka
ro tikslams. Paskirtomis die
nomis prašomi sudėti tą lau
žą ant šaligatvių, o miesto
tiekai važiuoja ir renka jį.
Be: pirmą dieną buvo labai
mažai sm inkta

f

Jus nemestumet dišiu už tvoros
tik syki iš jų pavalgius.

TODĖL PRAŠOM NBME8BU~_
TUŠČIU PICKWICK ALE BU
TELIŲ ŠALIN.
tuščių PICKWICK butelių krautuvėms
negrąžinsit, mums bus sunku pristatyt/
jums PICKWICK’O.
«/
HAFFENREFFER & CO., INC
BOSTON, MASSACHUSETTS

BREWFRS SlNCE 1870

t

(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8
Nedėliomis ir šventadieniais:
nuo 10 iki 12 ryto.
278 HARVARD STREET
kamp. Inman st. arti Central «kv.
CAMBRIDGE, MASS.

I
•:

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7
Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
TeL 28624

Gyv. 21122

DrJoseph A-Gaidis
It
i

OPTOMETRISTAS
Valandos: 9 iki 12
nuo 2 iki B,
nuo 7 iki 9.
Seredom 9 iki 12
ir susitarus.
AKIŲ DAKTARAS
/;
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugzųžinu šviesų. Uag
zaminuoju ir priskiriu akinha.

114 Summer Street,
LAVRENCE, MASS.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Akių, Vidurių Ligų,
Ausų, Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos
X-RAY Aparatų.
Pritaiko Akinius.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-2
534. BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

S. BARASEVIČIUS
IR SUNUS
MOTERIS PAGELBININKE
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2590
Sunaus gyvenamoji vieta:
538 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

I

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insorance
414 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
Offko TeL So Boston 0948
Roa. 37 ORIOLE STREET
Wcst Rozbury, Mana.

TeL Parkvay 1233-W

LITHUANIAN
FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured
Movuru)

Perkraustom
«a pat ir į to
Saugi priežiūra, kaina
226 BROA DWA Y.
SO. BOSTON, MASS.
T«L SOUth Rostoo 4618

2

